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 اتفاقية حقوق الطفل

 بقرارإليها واالنضمام عليها ديق لتوقيع والتصفتح باب ااعتمدت و
 ١٩٨٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٠ املؤرخ ٤٤/٢٥اجلمعية العامة 

 ٤٩ألحكام املادة ، وفقا ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٢: تاريخ بدء النفاذ

 الديباجة
  ،                              إن الدول األطراف يف هذه االتفاقية 

        االعتراف                                                                 أنـه وفقا للمبادئ املعلنة يف ميثاق األمم املتحدة، يشكل                     إذ تـرى   
                                                                                      بالكـرامة املتأصـلة جلمـيع أعضاء األسرة البشرية وحبقوقهم املتساوية وغري القابلة             

                                            للتصرف، أساس احلرية والعدالة والسلم يف العامل،

                                                         أن شعوب األمم املتحدة قد أكدت من جديد يف امليثاق                                 وإذا تضع يف اعتبارها    
                               ، وعقدت العزم على أن تدفع                                                           إمياهنا باحلقوق األساسية لإلنسان وبكرامة الفرد وقدره      

                                                      االجتماعي قدما وترفع مستوى احلياة يف جو من احلرية أفسح، ي     بالرق

                                                                    أن األمم املتحدة قد أعلنت، يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ويف                      وإذا تدرك  
                                                                                  العهديـن الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان، أن لكل إنسان حق التمتع جبميع احلقوق             

                                                                يف تلك الصكوك، دون أي نوع من أنواع التمييز كالتمييز بسبب                         واحلـريات الواردة  
                                                                                             العنصـر أو اللـون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غريه أو األصل                  

                                                                     القومي أو االجتماعي أو الثروة أو املولد أو أي وضع آخر، واتفقت على ذلك،

                           العاملي حلقوق اإلنسان أن                                                إىل أن األمم املتحدة قد أعلنت يف اإلعالن                وإذ تشري  
                                   للطفولة احلق يف رعاية ومساعدة خاصتني،
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                                                                بأن األسرة، باعتبارها الوحدة األساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية                واقتناعا منها  
                                                                            لنمو ورفاهية مجيع أفرادها وخباصة األطفال، ينبغي أن توىل احلماية واملساعدة الالزمتني 

                   ولياهتا داخل اجملتمع،                           لتتمكن من االضطالع الكامل مبسؤ

                                                                    بأن الطفل، كي تترعرع شخصيته ترعرعا كامال ومتناسقا، ينبغي أن                    وإذ تقر    
                                                   ينشأ يف بيئة عائلية يف جو من السعادة واحملبة والتفاهم،

                                                                          أنـه ينبغي إعداد الطفل إعدادا كامال ليحيا حياة فردية يف اجملتمع                       وإذ تـرى   
                                         يثاق األمم املتحدة، وخصوصا بروح السلم                                                     وتربيـته بـروح املـثل العليا املعلنة يف م         

                                          والكرامة والتسامح واحلرية واملساواة واإلخاء،

                                                        أن احلاجة إىل توفري رعاية خاصة للطفل قد ذكرت يف                                  وإذ تضـع يف اعتبارها     
                                        ويف إعالن حقوق الطفل الذي اعتمدته           ١٩٢٤                                   إعـالن جنـيف حلقوق الطفل لعام        

                                 واملعترف به يف اإلعالن العاملي          ١٩٥٩    مرب     نوف /               تشرين الثاين    ٢٠                       اجلمعـية العامـة يف      
            وال سيما يف    (                                                                     حلقـوق اإلنسـان ويف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية            

                                                                    ويف العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية           )  ٢٤    و   ٢٣        املادتني  
            لة للوكاالت                                         ويف الـنظم األساسية والصكوك ذات الص        )   ١٠                        وال سـيما يف املـادة        (

                                          املتخصصة واملنظمات الدولية املعنية خبري الطفل،

                                               أن الطفل، بسبب عدم نضجه البدين والعقلي، حيتاج إىل    "                  وإذ تضع يف اعتبارها 
  "                                                                                       إجراءات وقاية ورعاية خاصة، مبا يف ذلك محاية قانونية مناسبة، قبل الوالدة وبعدها            

                                وذلك كما جاء يف إعالن حقوق الطفل،

                                                                         ىل أحكـام اإلعالن املتعلق باملبادئ االجتماعية والقانونية املتصلة حبماية              إ           وإذ تشـري   
                                                                                          األطفال ورعايتهم، مع االهتمام اخلاص باحلضانة والتبين على الصعيدين الوطين والدويل، وإىل            

       ، وإىل   )          قواعد بكني  (                  ون قضاء األحداث     ؤ                                                    قواعـد األمـم املتحدة الدنيا النموذجية إلدارة ش        
                                                 ة النساء واألطفال أثناء الطوارئ واملنازعات املسلحة،              اإلعالن بشأن محاي

                                                                   بـأن مثة، يف مجيع بلدان العامل، أطفاال يعيشون يف ظروف صعبة                        وإذ تسـلم   
                                                للغاية، وبأن هؤالء األطفال حيتاجون إىل مراعاة خاصة،

                                                 أمهية تقاليد كل شعب وقيمه الثقافية حلماية              الواجب                         وإذ تـأخذ يف االعتبار     
  ،        ً  متناسقاً       ً  ترعرعاً             الطفل وترعرعه
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                                                              أمهية التعاون الدويل لتحسني ظروف معيشة األطفال يف كل بلد،                    وإذا تـدرك   
                            وال سيما يف البلدان النامية، 

  :            على ما يلي        قد اتفقت 

 اجلزء األول
 ١املادة 

                                                      الطفل كل إنسان مل يتجاوز الثامنة عشرة، ما مل                                    ألغراض هذه االتفاقية، يعين    
   .                         مبوجب القانون املنطبق عليه                      يبلغ سن الرشد قبل ذلك 

 ٢املادة 
                                                                حتترم الدول األطراف احلقوق املوضحة يف هذه االتفاقية وتضمنها لكل        - ١ 

                                                                                      طفل خيضع لواليتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو               
                                                                                     والديـه أو الوصـي القـانوين عليه أو لوهنم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم          

                         ، أو ثروهتم، أو عجزهم، أو  ي                  أو اإلثين أو االجتماع  ي                             لسياسي أو غريه أو أصلهم القوم ا
  .                     مولدهم، أو أي وضع آخر

                                                                      تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة لتكفل للطفل احلماية من            - ٢ 
                                                                                       مجـيع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز والدي الطفل أو األوصياء              

   .                                                                  عليه أو أعضاء األسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم املعرب عنها أو معتقداهتم         القانونيني

 ٣املادة 
                                                                 يف مجـيع اإلجراءات اليت تتعلق باألطفال، سواء قامت هبا مؤسسات            - ١ 

                                                                                        الـرعاية االجتماعـية العامة أو اخلاصة، أو احملاكم أو السلطات اإلدارية أو اهليئات              
  .                صاحل الطفل الفضلى                             التشريعية، يويل االعتبار األول مل

                                                                    تـتعهد الدول األطراف بأن تضمن للطفل احلماية والرعاية الالزمتني           - ٢ 
                                                                                     لـرفاهه، مراعية حقوق وواجبات والديه أو أوصيائه أو غريهم من األفراد املسؤولني             

  .                                                                         قانونا عنه، وتتخذ، حتقيقا هلذا الغرض، مجيع التدابري التشريعية واإلدارية املالئمة
                                                              ل األطراف أن تتقيد املؤسسات واإلدارات واملرافق املسؤولة عن                   تكفل الدو  - ٣ 

          السالمة    ايل              وال سيما يف جم                                                                      رعايـة أو محاية األطفال باملعايري اليت وضعتها السلطات املختصة،         
   .                                                                  والصحة ويف عدد موظفيها وصالحيتهم للعمل، وكذلك من ناحية كفاءة اإلشراف
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 ٤املادة 
                                           ري التشريعية واإلدارية وغريها من التدابري                                         تـتخذ الـدول األطراف كل التداب       

                                وفيما يتعلق باحلقوق االقتصادية      .                                                   املالئمة إلعمال احلقوق املعترف هبا يف هذه االتفاقية       
                                                                                     واالجتماعـية والثقافية، تتخذ الدول األطراف هذه التدابري إىل أقصى حدود مواردها            

   .                                          املتاحة، وحيثما يلزم، يف إطار التعاون الدويل

 ٥ املادة
                                                                        حتـترم الـدول األطـراف مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين أو، عند             

                                                                                   االقتضـاء، أعضـاء األسرة املوسعة أو اجلماعة حسبما ينص عليه العرف احمللي، أو              
                                                                                    األوصـياء أو غريهم من األشخاص املسؤولني قانونا عن الطفل، يف أن يوفروا بطريقة              

                                  رشاد املالئمني عند ممارسة الطفل احلقوق                                         تتفق مع قدرات الطفل املتطورة، التوجيه واإل
   .                         املعترف هبا يف هذه االتفاقية

 ٦املادة 
  .                                               تعترف الدول األطراف بأن لكل طفل حقا أصيال يف احلياة - ١ 

   .                                                 تكفل الدول األطراف إىل أقصى حد ممكن بقاء الطفل ومنوه - ٢ 

 ٧املادة 
                  دته يف اسم واحلق                                                           يسجل الطفل بعد والدته فورا ويكون لـه احلق منذ وال          - ١ 

  .          رعايتهما ي                                                             يف اكتساب جنسية، ويكون لـه قدر اإلمكان، احلق يف معرفة والديه وتلق

                                                                   تكفـل الـدول األطـراف إعمال هذه احلقوق وفقا لقانوهنا الوطين             - ٢ 
                                                                                      والتزاماهتا مبوجب الصكوك الدولية املتصلة هبذا امليدان، وال سيما حيثما يعترب الطفل            

   .                  ل عدم القيام بذلك               عدمي اجلنسية يف حا

 ٨املادة 
                                                                      تتعهد الدول األطراف باحترام حق الطفل يف احلفاظ على هويته مبا يف             - ١ 

                                                                                     ذلـك جنسيته، وامسه، وصالته العائلية، على النحو الذي يقره القانون، وذلك دون             
  .            تدخل غري شرعي
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                                                                             إذا حـرم أي طفل بطريقة غري شرعية من بعض أو كل عناصر هويته، تقدم                - ٢ 
   .                                                                    ول األطراف املساعدة واحلماية املناسبتني من أجل اإلسراع بإعادة إثبات هويته   الد

 ٩املادة 
   ّ الّ                                                                       تضـمن الدول األطراف عدم فصل الطفل عن والديه على كره منهما، إ             - ١ 

                                                                                             عـندما تقرر السلطات املختصة، رهنا بإجراء إعادة نظر قضائية، وفقا للقوانني واإلجراءات             
                            وقد يلزم مثل هذا القرار       .                                       لفصل ضروري لصون مصاحل الطفل الفضلى                            املعمول هبا، أن هذا ا    

                                                                                                   يف حالـة معيـنة مـثل حالة إساءة الوالدين معاملة الطفل أو إمهاهلما لـه، أو عندما يعيش                  
  .                                                   الوالدان منفصلني ويتعني اختاذ قرار بشأن حمل إقامة الطفل

        جلميع                          من هذه املادة، تتاح     ١            بالفقرة                       ً           يف أيـة دعـاوى تقـام عمالً        - ٢ 
  .                                                            األطراف املعنية الفرصة لالشتراك يف الدعوى واإلفصاح عن وجهات نظرها

                                                                    حتترم الدول األطراف حق الطفل املنفصل عن والديه أو عن أحدمها يف            - ٣ 
       إذا                                                                 ّ            االحـتفاظ بصورة منتظمة بعالقات شخصية واتصاالت مباشرة بكال والديه، إالّ          

  .                              تعارض ذلك مع مصاحل الطفل الفضلى

                                                                    حلـاالت اليت ينشأ فيها هذا الفصل عن أي إجراء اختذته دولة من                 يف ا  - ٤ 
                                                                                    الدول األطراف، مثل تعريض أحد الوالدين أو كليهما أو الطفل لالحتجاز أو احلبس             

                                            مبا يف ذلك الوفاة اليت حتدث ألي سبب أثناء احتجاز  (                                      أو الـنفي أو الترحيل أو الوفاة        
                                     لطلب، للوالدين أو الطفل، أو عند                                         ، تقدم تلك الدولة الطرف عند ا       )             الدولة الشخص 

                                                                      االقتضاء، لعضو آخر من األسرة، املعلومات األساسية اخلاصة مبحل وجود عضو األسرة 
                                             إال إذا كان تقدمي هذه املعلومات ليس لصاحل          )                            أو أعضـاء األسرة الغائبني     (          الغائـب   

                                                                          وتضمن الدول األطراف كذلك أن ال تترتب على تقدمي مثل هذا الطلب، يف              .      الطفل
    ).                 أو األشخاص املعنيني   (                                 حد ذاته، أي نتائج ضارة للشخص املعين

 ١٠املادة 
       ، تنظر  ٩            من املادة   ١                                                         وفقا لاللتزام الواقع على الدول األطراف مبوجب الفقرة          - ١ 

                                                                                             الـدول األطـراف يف الطلبات اليت يقدمها الطفل أو والداه لدخول دولة طرف أو مغادرهتا                
                               وتكفل الدول األطراف كذلك أال       .                        جيابية وإنسانية وسريعة                                 بقصد مجع مشل األسرة، بطريقة إ     

  .                                                                            تترتب على تقدمي طلب من هذا القبيل نتائج ضارة على مقدمي الطلب وعلى أفراد أسرهم
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                                                                    للطفل الذي يقيم والداه يف دولتني خمتلفتني احلق يف االحتفاظ بصورة            - ٢ 
  .                   ظروف استثنائية                                                               منـتظمة بعالقات شخصية واتصاالت مباشرة بكال والديه، إال يف         

        ، حتترم   ٩       املادة         من  ٢                                                                 وحتقيقا هلذه الغاية ووفقا اللتزام الدول األطراف مبوجب الفقرة          
                                                                                     الـدول األطراف حق الطفل ووالديه يف مغادرة أي بلد، مبا يف ذلك بلدهم هم، ويف                

                                                                       وال خيضع احلق يف مغادرة أي بلد إال للقيود اليت ينص عليها القانون               .              دخـول بلدهم  
                                                                          تكـون ضـرورية حلماية األمن الوطين، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو          والـيت 

                                                                                 اآلداب العامة أو حقوق اآلخرين وحرياهتم وتكون متفقة مع احلقوق األخرى املعترف            
   .                  هبا يف هذه االتفاقية

 ١١املادة 
                                                                   تـتخذ الدول األطراف تدابري ملكافحة نقل األطفال إىل اخلارج وعدم            - ١ 

  .            رة غري مشروعة         عودهتم بصو

                                                                     وحتقـيقا هلذا الغرض، تشجع الدول األطراف عقد اتفاقات ثنائية أو            - ٢ 
   .                                          متعددة األطراف أو االنضمام إىل اتفاقات قائمة

 ١٢املادة 
                                                              تكفل الدول األطراف يف هذه االتفاقية للطفل القادر على تكوين آرائه  - ١ 

                                 ائل اليت متس الطفل، وتوىل آراء                                                          اخلاصة حق التعبري عن تلك اآلراء حبرية يف مجيع املس         
  .                                         الطفل االعتبار الواجب وفقا لسن الطفل ونضجه

                                                                   وهلذا الغرض، تتاح للطفل، بوجه خاص، فرصة االستماع إليه يف أي            - ٢ 
                                                                                       إجراءات قضائية وإدارية متس الطفل، إما مباشرة، أو من خالل ممثل أو هيئة مالئمة،              

   .        ن الوطين                                      بطريقة تتفق مع القواعد اإلجرائية للقانو

 ١٣املادة 
                                                                    يكون للطفل احلق يف حرية التعبري، ويشمل هذا احلق حرية طلب مجيع             - ١ 

                                                                                         أنواع املعلومات واألفكار وتلقيها وإذاعتها، دون أي اعتبار للحدود، سواء بالقول أو            
  .                                                            الكتابة أو الطباعة، أو الفن، أو بأية وسيلة أخرى خيتارها الطفل

                                           احلق لبعض القيود، بشرط أن ينص القانون                               جيوز إخضاع ممارسة هذا      - ٢ 
  :                                عليها وأن تكون الزمة لتأمني ما يلي
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     أو ؛                         احترام حقوق الغري أو مسعتهم  ) أ ( 

   .                                                                 محاية األمن الوطين أو النظام العام، أو الصحة العامة أو اآلداب العامة  ) ب ( 

 ١٤املادة 
  .   دين                                                    حتترم الدول األطراف حق الطفل يف حرية الفكر والوجدان وال - ١ 

                                                            حتترم الدول األطراف حقوق وواجبات الوالدين وكذلك، تبعا للحالة،  - ٢ 
                                                                                    األوصياء القانونيني عليه، يف توجيه الطفل يف ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدرات             

  .             الطفل املتطورة

                                                                      ال جيـوز أن خيضع اإلجهار بالدين أو املعتقدات إال للقيود اليت ينص              - ٣ 
                                                                   ماية السالمة العامة أو النظام أو الصحة أو اآلداب العامة أو                                     عليها القانون والالزمة حل   

   .                             احلقوق واحلريات األساسية لآلخرين

 ١٥املادة 
                                                            تعـترف الدول األطراف حبقوق الطفل يف حرية تكوين اجلمعيات ويف       - ١ 

  .                   حرية االجتماع السلمي

     طبقا                                                                        ال جيـوز تقيـيد ممارسة هذه احلقوق بأية قيود غري القيود املفروضة               - ٢ 
                                                                                           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 وحرياهتم

 ١٦املادة 
                                                                     ال جيـوز أن جيـرى أي تعرض تعسفي أو غري قانوين للطفل يف حياته                - ١ 

  .                                                                  اصة أو أسرته أو مرتله أو مراسالته، وال أي مساس غري قانوين بشرفه أو مسعته  اخل

   .                                                      للطفل حق يف أن حيميه القانون من مثل هذا التعرض أو املساس - ٢ 

 ١٧املادة 
                                                                          تعـترف الدول األطراف بالوظيفة اهلامة اليت تؤديها وسائط اإلعالم وتضمن            

                                      من شىت املصادر الوطنية والدولية،                                                     إمكانـية حصـول الطفل على املعلومات واملواد       
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                                                                                  وخباصـة تلـك اليت تستهدف تعزيز رفاهيته االجتماعية والروحية واملعنوية وصحته            
  :                                                            اجلسدية والعقلية، وحتقيقا هلذه الغاية، تقوم الدول األطراف مبا يلي

                                                                   تشـجيع وسـائط اإلعـالم على نشر املعلومات واملواد ذات املنفعة              ) أ ( 
  ؛  ٢٩                         ة للطفل ووفقا لروح املادة                   االجتماعية والثقافي

                                                                       تشـجيع التعاون الدويل يف إنتاج وتبادل ونشر هذه املعلومات واملواد             ) ب ( 
  ؛                                       من شىت املصادر الثقافية والوطنية والدولية

  ؛                             تشجيع إنتاج كتب األطفال ونشرها  ) ج ( 

                                                                  تشـجيع وسائط اإلعالم على إيالء عناية خاصة لالحتياجات اللغوية            ) د ( 
  ؛                                                   نتمي إىل جمموعة من جمموعات األقليات أو إىل السكان األصليني            للطفل الذي ي

                                                                   تشـجيع وضـع مبادئ توجيهية مالئمة لوقاية الطفل من املعلومات             )  ه  ( 
   .            يف االعتبار  ١٨   و  ١٣                          صاحله، مع وضع أحكام املادتني                 واملواد اليت تضر مب

 ١٨املادة 
            بدأ القائل                                                        تبذل الدول األطراف قصارى جهدها لضمان االعتراف بامل        - ١ 

              وتقع على عاتق   .                                                              إن كال الوالدين يتحمالن مسؤوليات مشتركة عن تربية الطفل ومنوه    
  .                    عن تربية الطفل ومنوه  ىل                                                       الوالدين أو األوصياء القانونيني، حسب احلالة، املسؤولية األو

  .                                            وتكون مصاحل الطفل الفضلى موضع اهتمامهم األساسي

                                 ة يف هذه االتفاقية، على الدول                                           يف سـبيل ضمان وتعزيز احلقوق املبين       - ٢ 
                                                                                      األطراف يف هذه االتفاقية أن تقدم املساعدة املالئمة للوالدين ولألوصياء القانونيني يف            

                                                            وليات تربية الطفل وعليها أن تكفل تطوير مؤسسات ومرافق وخدمات  ؤ         االضطالع مبس
  .            رعاية األطفال

             ال الوالدين                                                        تـتخذ الدول األطراف كل التدابري املالئمة لتضمن ألطف         - ٣ 
   .                                                             العاملني حق االنتفاع خبدمات ومرافق رعاية الطفل اليت هم مؤهلون هلا

 ١٩املادة 
                                                                     تـتخذ الدول األطراف مجيع التدابري التشريعية واإلدارية واالجتماعية          - ١ 

                                                                                والتعليمية املالئمة حلماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو اإلساءة البدنية أو 
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                                                                           ال أو املعاملة املنطوية على إمهال، وإساءة املعاملة أو االستغالل، مبا يف                           العقلـية واإلمه  
        األوصياء  (                    أو الوصي القانوين      )         الوالدين (                                               ذلـك اإلساءة اجلنسية، وهو يف رعاية الوالد         

  .                                       عليه، أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته  )          القانونيني

                     ضاء، إجراءات فعالة                                                      ينبغي أن تشمل هذه التدابري الوقائية، حسب االقت        - ٢ 
                                                                                     لوضـع بـرامج 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 بشأهنا والتحقيق فيها ومعاجلتها ومتابعتها           

   .                           لتدخل القضاء حسب االقتضاء     وكذلك

 ٢٠املادة 
                                                                        للطفل احملروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو الذي ال يسمح         - ١ 

                                           ، بالبقاء يف تلك البيئة، احلق يف محاية ومساعدة       الفضلى   ه                          لــه، حفاظـا على مصاحل     
  .                   خاصتني توفرمها الدولة

                     رعاية بديلة ملثل                                                            تضـمن الـدول األطـراف، وفقـا لقوانيـنها الوطنية،           - ٢ 
  .         هذا الطفل

                                                                         ميكـن أن تشمل هذه الرعاية، يف مجلة أمور، احلضانة، أو الكفالة الواردة يف        - ٣ 
  .                                                                                            القانون اإلسالمي، أو التبين، أو، عند الضرورة، اإلقامة يف مؤسسات مناسبة لرعاية األطفال            

                     رارية يف تربية الطفل                                                                        وعـند النظر يف احللول، ينبغي إيالء االعتبار الواجب الستصواب االستم          
   .                                                وخللفية الطفل اإلثنية والدينية والثقافية واللغوية

 ٢١املادة 
                                                 أو جتيز نظام التبين إيالء مصاحل الطفل الفضلى االعتبار  /                    تضمن الدول اليت تقر و 

  :                   األول والقيام مبا يلي

                                                                    تضـمن أال تصرح بتبين الطفل إال السلطات املختصة اليت حتدد، وفقا              ) أ ( 
                                                                            ني واإلجراءات املعمول هبا وعلى أساس كل املعلومات ذات الصلة املوثوق هبا،                  للقوان

                                                                                 أن التـبين جائز نظرا حلالة الطفل فيما يتعلق بالوالدين واألقارب واألوصياء القانونيني   
                                                                                     وأن األشـخاص املعنيني، عند االقتضاء، قد أعطوا عن علم موافقتهم على التبين على              

  ؛           م من املشورة                        أساس حصوهلم على ما قد يلز
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                                                                           تعترف بأن التبين يف بلد آخر ميكن اعتباره وسيلة بديلة لرعاية الطفل،              ) ب ( 
                                                    أسرة حاضنة أو متبنية، أو إذا تعذرت العناية به بأي  ى                             إذا تعـذرت إقامـة الطفل لد   

  ؛                  طريقة مالئمة يف وطنه

                                                                       تضـمن، بالنسـبة للتبين يف بلد آخر، أن يستفيد الطفل من ضمانات               ) ج ( 
  ؛                                         تعادل تلك القائمة فيما يتعلق بالتبين الوطين       ومعايري 

                                                                         تتخذ مجيع التدابري املناسبة كي تضمن، بالنسبة للتبين يف بلد آخر، أن              ) د ( 
  ؛          غري مشروع  ايل                                                عملية التبين ال تعود على أولئك املشاركني فيها بكسب م

  ة                                                                 تعزز، عند االقتضاء، أهداف هذه املادة بعقد ترتيبات أو اتفاقات ثنائي  )  ه  ( 
              الطفل يف بلد        تبين                                                                   أو متعددة األطراف، وتسعى، يف هذا اإلطار، إىل ضمان أن يكون            

   .                                    آخر من خالل السلطات أو اهليئات املختصة

 ٢٢املادة 
                                                                      تـتخذ الدول األطراف يف هذه االتفاقية التدابري املالئمة لتكفل للطفل           - ١ 

        للقوانني                                                                    الـذي يسـعى للحصـول عـلى مركـز الجئ، أو الذي يعترب الجئا وفقا         
                                                                                         واإلجـراءات الدولـية أو احمللية املعمول هبا، سواء صحبه أو مل يصحبه والداه أو أي                
                                                                                    شـخص آخر، تلقى احلماية واملساعدة اإلنسانية املناسبتني يف التمتع باحلقوق املنطبقة            
                                                                                     املوضحة يف هذه االتفاقية ويف غريها من الصكوك الدولية اإلنسانية أو املتعلقة حبقوق             

  .                                  اليت تكون الدول املذكورة أطرافا فيها       اإلنسان 

                                                             وهلذا الغرض، توفر الدول األطراف، حسب ما تراه مناسبا، التعاون يف  - ٢ 
                                                                                    أي جهـود تـبذهلا األمم املتحدة وغريها من املنظمات احلكومية الدولية املختصة أو              

  ،                                                                                  املـنظمات غـري احلكومية املتعاونة مع األمم املتحدة، حلماية طفل كهذا ومساعدته            
                                                                      وللبحث عن والدي طفل الجئ ال يصحبه أحد أو عن أي أفراد آخرين من أسرته، من 
                                                                                  أجـل احلصول على املعلومات الالزمة جلمع مشل أسرته، ويف احلاالت اليت يتعذر فيها              
                                                                            العثور على الوالدين أو األفراد اآلخرين ألسرته، مينح الطفل ذات احلماية املمنوحة ألي 

                                                   من بيئته العائلية ألي سبب، كما هو موضح يف           ة            مة أو مؤقت                           طفل آخر حمروم بصفة دائ    
   .             هذه االتفاقية
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 ٢٣املادة 
                                                                   تعـترف الدول األطراف بوجوب متتع الطفل املعوق عقليا أو جسديا            - ١ 

                                                                          حبـياة كاملة وكرمية، يف ظروف تكفل لـه كرامته وتعزز اعتماده على النفس وتيسر   
  .                       مشاركته الفعلية يف اجملتمع

                                                          لـدول األطراف حبق الطفل املعوق يف التمتع برعاية خاصة                    تعـترف ا   - ٢ 
                                                                          وتشجع وتكفل للطفل املؤهل لذلك وللمسؤولني عن رعايته، رهنا بتوفر املوارد، تقدمي 
                                                                                      املساعدة اليت يقدم عنها طلب، واليت تتالءم مع حالة الطفل وظروف والديه أو غريمها              

  .         ممن يرعونه

                                    املعوق، توفر املساعدة املقدمة وفقا                                      إدراكا لالحتياجات اخلاصة للطفل      - ٣ 
                                                                                    من هذه املادة جمانا كلما أمكن ذلك، مع مراعاة املوارد املالية للوالدين أو               ٢          للفقـرة   

                                                                                  غريمها ممن يقومون برعاية الطفل، وينبغي أن هتدف إىل ضمان إمكانية حصول الطفل             
      إعادة                                                                              املعـوق فعـال عـلى التعليم والتدريب، وخدمات الرعاية الصحية، وخدمات             
      إىل   ي                                                                               التأهـيل، واإلعـداد ملمارسة عمل، والفرص الترفيهية وتلقيه ذلك بصورة تؤد           

                                                                                   حتقـيق االندماج االجتماعي للطفل ومنوه الفردي، مبا يف ذلك منوه الثقايف والروحي،             
  .                على أكمل وجه ممكن

                                                                    عـلى الـدول األطـراف أن تشـجع، بروح التعاون الدويل، تبادل              - ٤ 
                                                                     ميدان الرعاية الصحية الوقائية والعالج الطيب والنفسي والوظيفي                             املعلومات املناسبة يف  

                                                                                     لألطفال املعوقني، مبا يف ذلك نشر املعلومات املتعلقة مبناهج إعادة التأهيل واخلدمات             
                                                                                    املهنـية وإمكانية الوصول إليها، وذلك بغية متكني الدول األطراف من حتسني قدراهتا             

                                    وتراعى بصفة خاصة، يف هذا الصدد،        .    االت                                      ومهاراهتـا وتوسـيع خربهتا يف هذه اجمل       
   .                         احتياجات البلدان النامية

 ٢٤املادة 
                                                                تعـترف الدول األطراف حبق الطفل يف التمتع بأعلى مستوى صحي            - ١ 

            وتبذل الدول   .                                                                 ميكـن بلوغـه وحبقه يف مرافق عالج األمراض وإعادة التأهيل الصحي        
                        ه يف احلصول على خدمات                                                          األطراف قصارى جهدها لتضمن أال حيرم أي طفل من حق         

  .                  الرعاية الصحية هذه
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                                                                  تـتابع الدول األطراف إعمال هذا احلق كامال وتتخذ، بوجه خاص،            - ٢ 
  :                      التدابري املناسبة من أجل

  ؛                       خفض وفيات الرضع واألطفال  ) أ ( 

                                                                      كفالة توفري املساعدة الطبية والرعاية الصحية الالزمتني جلميع األطفال           ) ب ( 
  ؛                    لرعاية الصحية األولية                      مع التشديد على تطوير ا

                                                                           مكافحـة األمراض وسوء التغذية حىت يف إطار الرعاية الصحية األولية، عن              ) ج ( 
                                                                                                 طـريق أمور منها تطبيق التكنولوجيا املتاحة بسهولة وعن طريق توفري األغذية املغذية الكافية              

  ؛                                                            ومياه الشرب النقية، آخذة يف اعتبارها أخطار تلوث البيئة وخماطره

  ؛                                                الرعاية الصحية املناسبة لألمهات قبل الوالة وبعدها     كفالة  ) د ( 

                                                                     كفالـة تـزويد مجـيع قطاعات اجملتمع، وال سيما الوالدين والطفل،                ) ه ( 
                                                                                       باملعلومات األساسية املتعلقة بصحة الطفل وتغذيته، ومزايا الرضاعة الطبيعية، ومبادئ          

              القطاعات على                                                                   حفظ الصحة واإلصحاح البيئي، والوقاية من احلوادث، وحصول هذه          
  ؛                                                     تعليم يف هذه اجملاالت ومساعدهتا يف االستفادة من هذه املعلومات

                                                                          تطويـر الـرعاية الصحية الوقائية واإلرشاد املقدم للوالدين، والتعليم            ) و ( 
  .                            واخلدمات املتعلقة بتنظيم األسرة

                                                                    تـتخذ الـدول األطـراف مجـيع التدابري الفعالة واملالئمة بغية إلغاء         - ٣ 
  .                            لتقليدية اليت تضر بصحة األطفال          املمارسات ا

                                                             تتعهد الدول األطراف بتعزيز وتشجيع التعاون الدويل من أجل التوصل  - ٤ 
             وتراعى بصفة    .                                                                     بشـكل تدرجيـي إىل اإلعمال الكامل للحق املعترف به يف هذه املادة            

   .                                          خاصة احتياجات البلدان النامية يف هذا الصدد

 ٢٥املادة 
  ض  ا                                     فل الذي تودعه السلطات املختصة ألغر                                    تعـترف الدول األطراف حبق الط      

                                                                                           الـرعاية أو احلماية أو عالج صحته البدنية أو العقلية يف مراجعة دورية للعالج املقدم               
   .                                           للطفل وجلميع الظروف األخرى ذات الصلة بإيداعه
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 ٢٦املادة 
                                                                 تعـترف الـدول األطراف لكل طفل باحلق يف االنتفاع من الضمان             - ١ 

                                                             التأمني االجتماعي، وتتخذ التدابري الالزمة لتحقيق اإلعمال                               االجـتماعي، مبا يف ذلك    
  .                                 الكامل هلذا احلق وفقا لقانوهنا الوطين

                                                                     ينبغي منح اإلعانات، عند االقتضاء، مع مراعاة موارد وظروف الطفل           - ٢ 
                                                                      واألشخاص املسؤولني عن إعالة الطفل، فضال عن أي اعتبار آخر ذي صلة بطلب يقدم 

   .                          ابة عنه للحصول على إعانات                   من جانب الطفل أو ني

 ٢٧املادة 
                                                                تعترف الدول األطراف حبق كل طفل يف مستوى معيشي مالئم لنموه            - ١ 

  .                                       البدين والعقلي والروحي واملعنوي واالجتماعي

                                                                 يـتحمل الوالـدان أو أحدمها أو األشخاص اآلخرون املسؤولون عن            - ٢ 
                             اهتم املالية وقدراهتم، بتأمني                                                             الطفـل، املسؤولية األساسية عن القيام، يف حدود إمكاني        

  .                             ظروف املعيشة الالزمة لنمو الطفل

                                                                     تـتخذ الدول األطراف، وفقا لظروفها الوطنية ويف حدود إمكانياهتا،           - ٣ 
                                                                        التدابري املالئمة من أجل مساعدة الوالدين وغريمها من األشخاص املسؤولني عن الطفل، 

                                ملادية وبرامج الدعم، وال سيما                                                            عـلى إعمال هذا احلق وتقدم عند الضرورة املساعدة ا         
  .                                   فيما يتعلق بالتغذية والكساء واإلسكان

                                                                  تـتخذ الدول األطراف كل التدابري املناسبة لكفالة حتصيل نفقة الطفل       - ٤ 
                                                                                     من الوالدين أو من األشخاص اآلخرين املسؤولني ماليا عن الطفل، سواء داخل الدولة             

                               لشخص املسؤول ماليا عن الطفل                                وبوجه خاص، عندما يعيش ا      .                    الطرف أو يف اخلارج   
                                                                                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

 ٢٨املادة 
         ل الكامل                                                    تعترف الدول األطراف حبق الطفل يف التعليم، وحتقيقا لإلعما - ١ 

  :                                                          هلذا احلق تدرجييا وعلى أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خاص مبا يلي
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  ؛                                               جعل التعليم االبتدائي إلزاميا ومتاحا جمانا للجميع  ) أ ( 
                                                                       تشـجيع تطويـر شىت أشكال التعليم الثانوي، سواء العام أو املهين،              ) ب ( 

                         إدخال جمانية التعليم                                                                    وتوفريهـا وإتاحتها جلميع األطفال، واختاذ التدابري املناسبة مثل        
  ؛                                    وتقدمي املساعدة املالية عند احلاجة إليها

  ؛                                                    ، بشىت الوسائل املناسبة، متاحا للجميع على أساس القدرات يل                جعل التعليم العا  ) ج ( 
                                                                      جعـل املعلومـات واملبادئ اإلرشادية التربوية واملهنية متوفرة جلميع            ) د ( 

  ؛       متناوهلم           األطفال ويف
                                                   جيع احلضور املنتظم يف املدارس والتقليل من معدالت                        اختاذ تدابري لتش      ) ه ( 

  .           ترك الدراسة
                                                                        تـتخذ الدول األطراف كافة التدابري املناسبة لضمان إدارة النظام يف             - ٢ 

  .                                                                   املدارس على حنو يتمشى مع كرامة الطفل اإلنسانية ويتوافق مع هذه االتفاقية
                  التعاون الدويل                                                        تقوم الدول األطراف يف هذه االتفاقية بتعزيز وتشجيع        - ٣ 

                                                                                    يف األمـور املتعلقة بالتعليم، وخباصة هبدف اإلسهام يف القضاء على اجلهل واألمية يف              
                                                                                          مجـيع أحنـاء العـامل وتيسري الوصول إىل املعرفة العلمية والتقنية وإىل وسائل التعليم               

   .                                                      وتراعى بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية يف هذا الصدد  .       احلديثة
 ٢٩املادة 

  :                                                   توافق الدول األطراف على أن يكون تعليم الطفل موجها حنو - ١ 
  ؛             أقصى إمكاناهتا                                                       تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إىل  ) أ ( 
                                                                  تنمية احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية واملبادئ املكرسة يف           ) ب ( 

  ؛                 ميثاق األمم املتحدة
                                       الثقافية ولغته وقيمة اخلاصة، والقيم                       الطفل وهويته     ي                 تنمية احترام ذو    ) ج ( 

                                                                                        الوطنـية للـبلد الـذي يعيش فيه الطفل والبلد الذي نشأ فيه يف األصل واحلضارات                
  ؛                 املختلفة عن حضارته

                                                                      إعداد الطفل حلياة تستشعر املسؤولية يف جمتمع حر، بروح من التفاهم             ) د ( 
                     شعوب واجلماعات اإلثنية                                                     والسلم والتسامح واملساواة بني اجلنسني والصداقة بني مجيع ال

  ؛                                                       والوطنية والدينية واألشخاص الذين ينتمون إىل السكان األصليني
  .                            تنمية احترام البيئة الطبيعية    ) ه ( 
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                                     ما يفسر على أنه تدخل يف حرية          ٢٨                                   ليس يف نص هذه املادة أو املادة         - ٢ 
                م مبراعاة املبادئ                                                                 األفراد واهليئات يف إنشاء املؤسسات التعليمية وإدارهتا، رهنا على الدوا

                                                               من هذه املادة وباشتراط مطابقة التعليم الذي توفره هذه           ١                          املنصوص عليها يف الفقرة     
   .                                           املؤسسات للمعايري الدنيا اليت قد تضعها الدولة

 ٣٠املادة 
                                                                                    يف الـدول الـيت توجـد فيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية أو أشخاص من                  

                                  لتلك األقليات أو ألولئك السكان من  ي         طفل املنتم                             السكان األصليني، ال جيوز حرمان ال
                  جهار بدينه وممارسة  إل ا  يف                                                          احلـق يف أن يتمـتع، مـع بقية أفراد اجملموعة، بثقافته، أو     

   .                        شعائره، أو استعمال لغته

 ٣١املادة 
                                                                       تعـترف الـدول األطراف حبق الطفل يف الراحة ووقت الفراغ، ومزاولة             - ١ 

  .                                                 سبة لسنه واملشاركة حبرية يف احلياة الثقافية ويف الفنون                           األلعاب وأنشطة االستجمام املنا

                                                                     حتترم الدول األطراف وتعزز حق الطفل يف املشاركة الكاملة يف احلياة            - ٢ 
                                                                               الثقافـية والفنـية وتشـجع على توفري فرص مالئمة ومتساوية للنشاط الثقايف والفين      

   .                               واالستجمامي وأنشطة أوقات الفراغ

  ٣٢املادة 
                                                         لدول األطراف حبق الطفل يف محايته من االستغالل االقتصادي                   تعـترف ا   - ١ 

                                                                                               ومـن أداء أي عمـل 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

                     واإلدارية واالجتماعية                                                 تـتخذ الـدول األطـراف التدابري التشريعية          - ٢ 
                                         وهلذا الغرض، ومع مراعاة أحكام الصكوك        .                                            والـتربوية الـيت تكفل تنفيذ هذه املادة       

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

  ؛                                       حتديد عمر أدىن أو أعمار دنيا لاللتحاق بعمل  ) أ ( 

  ؛                                  وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه  ) ب ( 

   .                                                                   رض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان بغية إنفاذ هذه املادة بفعالية ف  ) ج ( 
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 ٣٣املادة 
                                                                                تـتخذ الـدول األطراف مجيع التدابري املناسبة، مبا يف ذلك التدابري التشريعية              

                                                                                     واإلداريـة واالجتماعية والتربوية، لوقاية األطفال من االستخدام غري املشروع للمواد           
                                                                ة على العقل، وحسبما حتددت يف املعاهدات الدولية ذات الصلة،                               املخدرة واملواد املؤثر  

  .                                                                    وملنع استخدام األطفال يف إنتاج مثل هذه املواد بطريقة غري مشروعة واالجتار هبا

 ٣٤املادة 
                                                                       تـتعهد الـدول األطراف حبماية الطفل من مجيع أشكال االستغالل اجلنسي             

                                طراف، بوجه خاص، مجيع التدابري                                  وهلذه األغراض تتخذ الدول األ      .                واالنتهاك اجلنسي 
  :                                            املالئمة الوطنية والثنائية واملتعددة األطراف ملنع

  ؛                       أي نشاط جنسي غري مشروع ي                          محل أو إكراه الطفل على تعاط  ) أ ( 

                                              لألطفال يف الدعارة أو غريها من املمارسات          اليل                 االسـتخدام االستغ    ) ب ( 
  ؛                 اجلنسية غري املشروعة

   .                              ألطفال يف العروض واملواد الداعرة   ل  اليل              االستخدام االستغ  ) ج ( 

 ٣٥املادة 
                                                                                           تـتخذ الـدول األطـراف مجيع التدابري املالئمة الوطنية والثنائية واملتعددة األطراف ملنع               

  .                                                                        اختطاف األطفال أو بيعهم أو االجتار هبم ألي غرض من األغراض أو بأي شكل من األشكال

 ٣٦املادة 
                              كال االستغالل الضارة بأي جانب                                            حتمـي الدول األطراف الطفل من سائر أش        

   .        الطفل ه            من جوانب رفا

 ٣٧املادة 
  :                 تكفل الدول األطراف 

                                                                              أال يعرض أي طفل للتعذيب أو لغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية               ) أ ( 
                   احلياة بسبب جرائم  ى                                  وال تفـرض عقوبة اإلعدام أو السجن مد   .                             أو الالإنسـانية أو املهيـنة   

  ؛                                                    أعمارهم عن مثاين عشرة سنة دون وجود إمكانية لإلفراج عنهم                  يرتكبها أشخاص تقل 
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        وجيب أن    .                                                            أال حيرم أي طفل من حريته بصورة غري قانونية أو تعسفية            ) ب ( 
                                                                                     جيرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون وال جيوز ممارسته إال كملجأ              

  ؛                           أخري وألقصر فترة زمنية مناسبة

                                                  من حريته بإنسانية واحترام للكرامة املتأصلة يف                             يعامل كل طفل حمروم       ) ج ( 
                وبوجه خاص، يفصل   .                                  احتياجات األشخاص الذين بلغوا سنه ي                    اإلنسان، وبطريقة تراع

                                                                           كـل طفل حمروم من حريته عن البالغني، ما مل يعترب أن مصلحة الطفل تقتضي خالف       
  ت                                                                                  ذلـك، ويكـون لــه احلـق يف البقاء على اتصال مع أسرته عن طريق املراسال                

  ؛                                 والزيارات، إال يف الظروف االستثنائية

                                                                 يكـون لكـل طفـل حمروم من حريته احلق يف احلصول بسرعة على                ) د ( 
                                                                                    مسـاعدة قانونـية وغريها من املساعدة املناسبة، فضال عن احلق يف الطعن يف شرعية               
                                                                                    حـرمانه من احلرية أمام حمكمة أو سلطة خمتصة مستقلة وحمايدة أخرى، ويف أن جيرى               

   .                             رعة يف أي إجراء من هذا القبيل       البت بس

 ٣٨املادة 
                                                                            تـتعهد الـدول األطراف بأن حتترم قواعد القانون اإلنساين الدويل املنطبقة             - ١ 

  .                                                                     عليها يف املنازعات املسلحة وذات الصلة بالطفل وأن تضمن احترام هذه القواعد

                                                                    تـتخذ الـدول األطراف مجيع التدابري املمكنة عمليا لكي تضمن أال             - ٢ 
  .                                                             رك األشخاص الذين مل يبلغ سنهم مخس عشرة سنة اشتراكا مباشرا يف احلرب   يشت

                                                                 متتـنع الدول األطراف عن جتنيد أي شخص مل تبلغ سنه مخس عشرة              - ٣ 
                                                  وعند التجنيد من بني األشخاص الذين بلغت سنهم مخس عشرة   .                   سنة يف قواهتا املسلحة

         إلعطاء   ى             طراف أن تسع                                                               سـنة ولكـنها مل تبلغ مثاين عشرة سنة، جيب على الدول األ            
  .                     األولوية ملن هم أكرب سنا

                                                                  تتخذ الدول األطراف، وفقا اللتزاماهتا مبقتضى القانون اإلنساين الدويل       - ٤ 
                                                                                    حبماية السكان املدنيني يف املنازعات املسلحة، مجيع التدابري املمكنة عمليا لكي تضمن            

   .                                      محاية ورعاية األطفال املتأثرين برتاع مسلح
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 ٣٩املادة 
                                                                             تـتخذ الدول األطراف كل التدابري املناسبة لتشجيع التأهيل البدين والنفسي            

                                                                                 وإعادة االندماج االجتماعي للطفل الذي يقع ضحية أي شكل من أشكال اإلمهال أو             
                                                                                       االسـتغالل أو اإلساءة، أو التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال املعاملة أو العقوبة               

                           وجيرى هذا التأهيل وإعادة      .                    املنازعات املسلحة                                            القاسـية أو الالإنسانية أو املهينة، أو      
   .                                                           االندماج هذه يف بيئة تعزز صحة الطفل، واحترامه لذاته، وكرامته

 ٤٠املادة 
                                   أنه انتهك قانون العقوبات أو       ى                                      تعترف الدول األطراف حبق كل طفل يدع       - ١ 

     لطفل                                                                              يـتهم بذلـك أو يثبت عليه ذلك يف أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس ا      
                                                                                        بكرامـته وقدره، وتعزز احترام الطفل ملا لآلخرين من حقوق اإلنسان واحلريات األساسية             

  .                                                                          وتراعي سن الطفل واستصواب تشجيع إعادة اندماج الطفل وقيامه بدور بناء يف اجملتمع

                                                             وحتقيقا لذلك، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية ذات الصلة، تكفل  - ٢ 
  :     ا يلي                         الدول األطراف، بوجه خاص، م

                                                                          عـدم إدعاء انتهاك الطفل لقانون العقوبات أو اهتامه بذلك أو إثبات              ) أ ( 
                                                                                    ذلـك علـيه بسبب أفعال أو أوجه قصور مل تكن حمظورة مبوجب القانون الوطين أو                

  ؛                 الدويل عند ارتكاهبا

                                                بأنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك         ى                       يكـون لكـل طفل يدع       ) ب ( 
  :                         الضمانات التالية على األقل

  ؛                                            افتراض براءته إىل أن تثبت إدانته وفقا للقانون ̀  ١̀ 
                                                                         إخطـاره فـورا ومباشـرة بالتهم املوجهة إليه، عن طريق والديه أو              ̀  ٢̀ 

                                                                     األوصياء القانونيني عليه عند االقتضاء، واحلصول على مساعدة قانونية        
  ؛                                           أو غريها من املساعدة املالئمة إلعداد وتقدمي دفاعه

                                              ائية خمتصة ومستقلة ونزيهة بالفصل يف دعواه                                 قـيام سلطة أو هيئة قض      ̀  ٣̀ 
                                                                    دون تأخري يف حماكمة عادلة وفقا للقانون، حبضور مستشار قانوين أو           
                                                                       مبساعدة مناسبة أخرى وحبضور والديه أو األوصياء القانونيني عليه، ما          
                                                                      مل يعترب أن ذلك يف غري مصلحة الطفل الفضلى، وال سيما إذا أخذ يف              

  ؛                   احلسبان سنه أو حالته
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                                                                    عدم إكراهه على اإلدالء بشهادة أو االعتراف بالذنب، واستجواب أو           ̀  ٤̀ 
                                                                 تأمني استجواب الشهود املناهضني وكفالة اشتراك واستجواب الشهود        

  ؛                          لصاحله يف ظل ظروف من املساواة

                                                                   إذا اعتـرب أنه انتهك قانون العقوبات، تأمني قيام سلطة خمتصة أو هيئة     ̀  ٥̀ 
                                           قا للقانون بإعادة النظر يف هذا القرار                                       قضائية مستقلة ونزيهة أعلى وف    
  ؛                             ويف أية تدابري مفروضة تبعا لذلك

                                                                  حلصـول على مساعدة مترجم شفوي جمانا إذا تعذر على الطفل هم             ا ̀  ٦̀ 
  ؛                          اللغة املستعملة أو النطق هبا

  .                                                   تأمني احترام حياته اخلاصة متاما أثناء مجيع مراحل الدعوى ̀  ٧̀ 
                            مة قوانني وإجراءات وسلطات                                          تسـعى الـدول األطـراف لتعزير إقا        - ٣ 

                                                                         ومؤسسات منطبقة خصيصا على األطفال الذين يدعى أهنم انتهكوا قانون العقوبات أو 
  :                                                  يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك، وخاصة القيام مبا يلي

                                                                      حتديـد سن دنيا يفترض دوهنا أن األطفال ليس لديهم األهلية النتهاك              ) أ ( 
  ؛              قانون العقوبات

                                                         تدابري عند االقتضاء ملعاملة هؤالء األطفال دون اللجوء إىل                    استصـواب اختاذ    ) ب ( 
  .     ً  كامالً ً اً                                                                    إجراءات قضائية، شريطة أن حتترم حقوق اإلنسان والضمانات القانونية احترام

                                                                            تـتاح ترتيـبات خمتلفة، مثل أوامر الرعاية واإلرشاد واإلشراف، واملشورة،            - ٤ 
                                     املهين وغريها من بدائل الرعاية املؤسسية،                                                    واالختـبار، واحلضـانة، وبرامج التعليم والتدريب       

   .                                                                           لضمان معاملة األطفال بطريقة تالئم رفاههم وتتناسب مع ظروفهم وجرمهم على السواء

 ٤١املادة 
                                                                           ليس يف هذه االتفاقية ما ميس أي أحكام تكون أسرع إفضاء إىل إعمال حقوق             

  :                   الطفل واليت قد ترد يف

     أو ؛              قانون دولة طرف  ) أ ( 

   .                               ون الدويل الساري على تلك الدولة     القان  ) ب ( 



                                     املعاهدات الدولية األساسية حلقوق اإلنسان 20

 

 اجلزء الثاين
 ٤٢املادة 

                                                                            تتعهد الدول األطراف بأن تنشر مبادئ االتفاقية وأحكامها على نطاق واسع            
   .                                                       بالوسائل املالئمة والفعالة، بني الكبار واألطفال على السواء

 ٤٣املادة 
     يفاء                                                                 تنشـأ لغرض دراسة التقدم الذي أحرزته الدول األطراف يف است           - ١ 

                                                                                   تنفـيذ االلـتزامات اليت تعهدت هبا يف هذه االتفاقية جلنة معنية حبقوق الطفل تضطلع           
  .                              بالوظائف املنصوص عليها فيما يلي

                                    من ذوى املكانة اخللقية الرفيعة       ً اً ري       عشر خب        مثانية                         تـتألف اللجـنة من       - ٢ 
          األطراف               وتنتخب الدول   . ∗                                                           والكفاءة املعترف هبا يف امليدان الذي تغطيه هذه االتفاقية        

                                                                                  أعضـاء اللجـنة مـن بني رعاياها ويعمل هؤالء األعضاء بصفتهم الشخصية، ويوىل              
  .                                                            االعتبار للتوزيع اجلغرايف العادل وكذلك للنظم القانونية الرئيسية

                                                                  ينتخـب أعضاء اللجنة باالقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم           - ٣ 
  .          بني رعاياها                                                  الدول األطراف، ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من 

                                                              جيـرى االنتخاب األول لعضوية اللجنة بعد ستة أشهر على األكثر من      - ٤ 
                         ويوجه األمني العام لألمم      .                                                            تـاريخ بدء نفاذ هذه االتفاقية وبعد ذلك مرة كل سنتني          

                                                                                     املتحدة قبل أربعة أشهر على األقل من تاريخ كل انتخاب رسالة إىل الدول األطراف              
                                  مث يعد األمني العام قائمة مرتبة        .                      يحاهتا يف غضون شهرين                                يدعوهـا فيها إىل تقدمي ترش     

                                                                    جبميع األشخاص املرشحني على هذا النحو مبينا الدول األطراف اليت                    ً   ألفبائياً       ً   ترتيـباً 
  .                                              رشحتهم، ويبلغها إىل الدول األطراف يف هذه االتفاقية

                                                                  جترى االنتخابات يف اجتماعات للدول األطراف يدعو األمني العام إىل           - ٥ 
                                                  ويف هذه االجتماعات، اليت يشكل حضور ثلثي الدول          .                            دهـا يف مقر األمم املتحدة       عق

                                                        
  ،     ١٩٩٥       ديسمرب   /              كانون األول    ٢١          املؤرخ      ١٥٥ /  ٥٠                                     أقرت اجلمعية العامة، مبوجب القرار       ∗

           مثانية عشر   "        بعبارة    "           عشرة خرباء  "                                ويقضي باالستعاضة عن عبارة        ٤٣              من املادة     ٢     ً                       تعديـالً أدخل على الفقرة      
                                             لدى قبوله من جانب أغلبية ثلثي الدول            ٢٠٠٢       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ١٨                               ودخل التعديل حيز النفاذ يف         ".     ً خبرياً

  .      دولة   ١٢٨           األعضاء، أي 
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                                                                                     األطراف فيها نصابا قانونيا هلا، يكون األشخاص املنتخبون لعضوية اللجنة هم الذين            
                                                                                حيصـلون عـلى أكرب عدد من األصوات وعلى األغلبية املطلقة ألصوات ممثلي الدول              

  .                     األطراف احلاضرين املصوتني

                          وجيوز إعادة انتخاهبم إذا      .                                        خـب أعضـاء اللجنة ملدة أربع سنوات          ينت - ٦ 
  ب                                              غري أن مدة والية مخسة من األعضاء املنتخبني يف االنتخا  .                    جرى ترشيحهم من جديد

                                                    وبعد االنتخاب األول مباشرة يقوم رئيس االجتماع         ؛                            األول تنقضـي بانقضاء سنتني    
  .                                      باختيار أمساء هؤالء األعضاء اخلمسة بالقرعة

                                                                      ذا تويف أحد أعضاء اللجنة أو استقال أو أعلن ألي سبب آخر أنه غري            إ - ٧ 
                                                                                         قادر على تأدية مهام اللجنة، تعني الدولة الطرف اليت قامت بترشيح العضو خبريا آخر              

  .                                                              من بني رعاياها ليكمل املدة املتبقية من الوالية، رهنا مبوافقة اللجنة

  .                         تضع اللجنة نظامها الداخلي - ٨ 

  .                          نة أعضاء مكتبها لفترة سنتني          تنتخب اللج - ٩ 

                                                                       تعقـد اجـتماعات اللجنة عادة يف مقر األمم املتحدة أو يف أي كان               -  ١٠ 
                                                        وجتتمع اللجنة عادة مرة يف السنة وحتدد مدة اجتماعات           .                           مناسـب آخر حتدده اللجنة    

                                                                                        اللجـنة، ويعـاد الـنظر فيها، إذا اقتضى األمر، يف اجتماع للدول األطراف يف هذه                
  .                       نا مبوافقة اجلمعية العامة            االتفاقية، ره

                                                                 ر األمني العام لألمم املتحدة ما يلزم من موظفني ومرافق الضطالع              ّ يوفّ -  ١١ 
  .                                             اللجنة بصورة فعالة بوظائفها مبوجب هذه االتفاقية

                                                                     حيصـل أعضـاء اللجنة املنشأة مبوجب هذه االتفاقية، مبوافقة اجلمعية            -  ١٢ 
                                           ، وفقا ملا قد تقرره اجلمعية العامة من                                                       العامـة، على مكافآت من موارد األمم املتحدة       

   .            شروط وأحكام

 ٤٤املادة 
                                                                      تـتعهد الدول األطراف بأن تقدم إىل اللجنة، عن طريق األمني العام             - ١ 

                                                                                       لألمـم املـتحدة، تقارير عن التدابري اليت اعتمدهتا إلنفاذ احلقوق املعترف هبا يف هذه               
  :  وق                                          االتفاقية وعن التقدم احملرز يف التمتع بتلك احلق
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  ؛            الطرف املعنية                                                     يف غضون سنتني من بدء نفاذ هذه االتفاقية بالنسبة للدولة  ) أ ( 

  .                        وبعد ذلك مرة كل مخس سنوات  ) ب ( 

                                                                       توضـح التقارير املعدة مبوجب هذه املادة العوامل والصعاب اليت تؤثر            - ٢ 
                                                                                     عـلى درجة الوفاء بااللتزامات املتعهد هبا مبوجب هذه االتفاقية إن وجدت مثل هذه              

                                                                 وجيب أن تشتمل التقارير أيضا على معلومات كافية توفر للجنة            .                  لعوامـل والصعاب   ا
  .                                      فهما شامال لتنفيذ االتفاقية يف البلد املعين

                                                                      ال حاجة بدولة طرف قدمت تقريرا أوليا شامال إىل اللجنة أن تكرر،             - ٣ 
      ساسية                              من هذه املادة، املعلومات األ      )  ب ( ١                                              يف ما تقدمه من تقارير الحقة وفقا للفقرة         

  .                 اليت سبق هلا تقدميها

                                                                   جيوز للجنة أن تطلب من الدول األطراف معلومات إضافية ذات صلة            - ٤ 
  .               بتنفيذ االتفاقية

                                                            تقدم اللجنة إىل اجلمعية العامة كل سنتني، عن طريق اجمللس االقتصادي  - ٥ 
  .                            واالجتماعي، تقارير عن أنشطتها

   .                   للجمهور يف بلداهنا                                        تتيح الدول األطراف تقاريرها على نطاق واسع - ٦ 

 ٤٥املادة 
                                                                                لدعـم تنفيذ االتفاقية على حنو فعال وتشجيع التعاون الدويل يف امليدان الذي              

  :              تغطيه االتفاقية

                                                                يكـون من حق الوكاالت املتخصصة ومنظمة األمم املتحدة للطفولة            ) أ ( 
        يف نطاق                                                                                  وغريها من أجهزة األمم املتحدة أن تكون ممثلة لدى النظر يف تنفيذ ما يدخل               

                                               وللجنة أن تدعو الوكاالت املتخصصة ومنظمة األمم       .                                 واليتها من أحكام هذه االتفاقية    
                                                                          املتحدة للطفولة واهليئات املختصة األخرى، حسبما تراه مالئما، لتقدمي مشورة خربائها 

                 وللجنة أن تدعو     .                                                                    بشأن تنفيذ االتفاقية يف اجملاالت اليت تدخل يف نطاق والية كل منها           
                                                                          املتخصصة ومنظمة األمم املتحدة للطفولة وغريها من أجهزة األمم املتحدة                  الوكاالت

  ؛                                                              لتقدمي تقارير عن تنفيذ االتفاقية يف اجملاالت اليت تدخل يف نطاق أنشطتها
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                                                                  حتـيل اللجنة، حسبما تراه مالئما، إىل الوكاالت املتخصصة ومنظمة            ) ب ( 
                               تقارير من الدول األطراف تتضمن                                             األمم املتحدة للطفولة واهليئات املختصة األخرى أية

                                                                                       طلـبا للمشـورة أو املسـاعدة التقنيتني، أو تشري إىل حاجتها ملثل هذه املشورة أو                
                                                                         املساعدة، مصحوبة مبالحظات اللجنة واقتراحاهتا بصدد هذه الطلبات أو اإلشارات، إن 

  ؛                               وجدت مثل هذه املالحظات واالقتراحات
                                     معية العامة إىل األمني العام إجراء                                         جيوز للجنة أن توصي بأن تطلب اجل        ) ج ( 

  ؛                                                  دراسات بالنيابة عنها عن قضايا حمددة تتصل حبقوق الطفل
                                                                    جيـوز للجنة أن تقدم اقتراحات وتوصيات عامة تستند إىل معلومات             ) د ( 

                          وحتال مثل هذه االقتراحات      .                     من هذه االتفاقية     ٤٥    و   ٤٤                            تلقـتها عمـال باملـادتني       
                                     غ للجمعية العامة مصحوبة بتعليقات                   َّ   رف معنية، وتبلَّ                                     والتوصيات العامة إىل أية دولة ط     

   .        إن وجدت  .             الدول األطراف

 اجلزء الثالث
 ٤٦املادة 

   .                                             يفتح باب التوقيع على هذه االتفاقية جلميع الدول 

 ٤٧املادة 
   .                                              وتودع صكوك التصديق لدى األمني العام لألمم املتحدة  .                         ختضع هذه االتفاقية للتصديق 

 ٤٨املادة 
            وتودع صكوك    .                                                   االنضمام إىل هذه االتفاقية مفتوحا جلميع الدول                 يظـل باب   

   .                                   االنضمام لدى األمني العام لألمم املتحدة

 ٤٩املادة 
                                                                      يـبدأ نفاذ هذه االتفاقية يف اليوم الثالثني الذي يلي تاريخ إيداع صك         - ١ 

  .                        األمني العام األمم املتحدة ى                             التصديق أو االنضمام العشرين لد

                                                         تصدق على هذه االتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع                    الدول اليت  - ٢  
                                                                                         صك التصديق أو االنضمام العشرين، يبدأ نفاذ االتفاقية إزاءها يف اليوم الثالثني الذي             

   .                                                  يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها
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 ٥٠املادة 
                                                                    جيـوز ألي دولة طرف أن تقترح إدخال تعديل وأن تقدمه إىل األمني              - ١ 

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

                                                   ويف حالة تأييد ثلث الدول األطراف على األقل، يف           .                             االقـتراحات والتصويت عليها   
                                                       يخ هذا التبليغ، عقد هذا املؤمتر، يدعو األمني العام إىل عقده                       غضون أربعة أشهر من تار
                                                    ويقدم أي تعديل تعتمده أغلبية من الدول األطراف احلاضرة   .                     حتت رعاية األمم املتحدة

  .                                       واملصوتة يف املؤمتر إىل اجلمعية العامة إلقراره

     تقره                           من هذه املادة عندما       ١                                                     يـبدأ نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة           - ٢ 
  .                                                                           اجلمعية العامة لألمم املتحدة وتقبله الدول األطراف يف هذه االتفاقية بأغلبية الثلثني

                                                                      تكون التعديالت، عند بدء نفاذها، ملزمة للدول األطراف اليت قبلتها           - ٣ 
                                                                             وتـبقى الـدول األطراف األخرى ملزمة بأحكام هذه االتفاقية وبأية تعديالت سابقة      

   .               تكون قد قبلتها

 ٥١املادة 
                                                                   يـتلقى األمني لألمم املتحدة نص التحفظات اليت تبديها الدول وقت            - ١ 

  .                                                التصديق أو االنضمام، ويقوم بتعميمها على مجيع الدول

  .                                                      ال جيوز إبداء أي حتفظ يكون منافيا هلدف هذه االتفاقية وغرضها - ٢ 

                                                        جيوز سحب التحفظات يف أي وقت بتوجيه إشعار هبذا املعىن إىل األمني  - ٣ 
                   ويصبح هذا اإلشعار     .                                                           م لألمم املتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبالغ مجيع الدول به               العـا 

   .                                                     نافذ املفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه من قبل األمني العام

 ٥٢املادة 
             ترسله إىل    ي                                                              جيـوز ألي دولة طرف أن تنسحب من هذه االتفاقية بإشعار خط            

                                 بعد مرور سنة على تاريخ تسلم                             ويصبح االنسحاب نافذا      .                          األمني العام لألمم املتحدة   
  .                     األمني العام هذا اإلشعار
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 ٥٣املادة 
   .                                              يعني األمني العام لألمم املتحدة وديعا هلذه االتفاقية 

 ٥٤املادة 
       سبانية  إل                                                                   يـودع أصـل هـذه االتفاقـية اليت تتساوى يف احلجية نصوصها با              
  .                لعام لألمم املتحدة                                                      ليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى األمني ا ك    واإلن

                    لون حسب األصول من                   ّ   عون أدناه، املخوّ                   ّ     قام املفوضون املوقّ                   وإثـباتا لذلك،   
  .                                       جانب حكوماهتم، بالتوقيع على هذه االتفاقية



 

 



 

-27- 

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل 
املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل 

 األطفال يف املواد اإلباحية

  إليه بقرارواالنضمام عليهوالتصديق  باب التوقيع فتحواعتمد 
 ٢٠٠٠مايو / أيار٢٥املؤرخ  ٥٤/٢٦٣اجلمعية العامة 

 ١٤      ً             ، وفقا  ألحكام املادة ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين١٨: تاريخ بدء النفاذ

  ،                               إن الدول األطراف يف هذا الربوتوكول 
          كامها، وال                                                         أنـه لكي تتحقق أغراض اتفاقية حقوق الطفل وتنفذ أح               إذ تـرى   

           ّ                ، جيدر أن تقّيم التدابري اليت   ٣٦   و  ٣٥   و  ٣٤   و  ٣٣    و   ٣٢    و   ٢١    و   ١١    و  ١                 سـيما املـواد     
          األطفال      بغاء                                                                         ينبغي للدول األطراف أن تتخذها لكفالة محاية الطفل من بيع األطفال و           

  ،             املواد اإلباحية                 واستغالل األطفال يف 

        اية من                                                     أن اتفاقـية حقوق الطفل تسلم حبق الطفل يف احلم                     ً        وإذ تـرى أيضـاً       
                                                  ً                       االستغالل االقتصادي ومن أداء أي عمل حيتمل أن يكون خطرياً أو يعرقل تعليم الطفل 
  ،                                                                          أو يضر بصحة الطفل أو بنمائه البدين أو العقلي أو الروحي أو اخللقي أو االجتماعي

                                                                      بالغ القلق إزاء االجتار الدويل باألطفال الواسع النطاق واملتزايد                      وإذ يساورها  
  ،               يف املواد اإلباحية       األطفال        استغالل              بغاء األطفال و       ألطفال و               وذلك لغرض بيع ا

                                                          إزاء املمارسة املنتشرة واملتواصلة املتمثلة يف السياحة                                 وإذ يساورها عميق القلق    
                              ً                              يتعرض هلا األطفال بشكل خاص، نظراً ألهنا ممارسة تشجع بصورة مباشرة             اجلنسية اليت

  ،               يف املواد اإلباحية     طفال   األ       استغالل              بغاء األطفال و                على بيع األطفال و
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         ً                                                   بأن عدداً من اجملموعات شديدة الضعف، مبا فيها الطفالت، تواجه             وإذ تعترف  
    ً     ً                                               ّ                           خطـراً كـبرياً قوامـه االستغالل اجلنسي، وأن الطفالت ميثلن فئة مستغلّة بشكل ال               

  ،                   ُ           ً  متناسب على صعيد من ُيستغل جنسياً

                        متزايد على شبكة اإلنترنت                                 إزاء توافر املواد اإلباحية بشكل                  وإذ يساورها القلق 
                                                                                    وغريهـا مـن التكنولوجـيات الناشئة، وإذ تشري إىل املؤمتر الدويل ملكافحة استغالل              

                       وال سيما ما انتهى إليه    )     ١٩٩٩        فيينا،   (                                               األطفال يف املواد اإلباحية على شبكة اإلنترنت        
      باحية                                                                                  هـذا املؤمتـر من دعوة إىل جترمي إنتاج وتوزيع وتصدير وبث واسترياد املواد اإل              

                            ً                                                            املـتعلقة باألطفـال وحيازهتا عمداً والترويج هلا وإذ تشدد على أمهية التعاون األوثق              
  ،                                              والشراكة بني احلكومات والصناعة املتمثلة يف اإلنترنت

                  استغالل األطفال يف                  بغاء األطفال و                                    أن القضاء على بيع األطفال و                  وإذ تعـتقد   
                                 للعوامل املسامهة يف ذلك واليت                                                           املـواد اإلباحـية سيتيسر باعتماد هنج جامع، يتصدى        

                                                                                 تشمل التخلف والفقر والتفاوت يف مستويات الدخل واهلياكل االجتماعية االقتصادية          
                                              واالفتقار إىل التربية واهلجرة من األرياف إىل                                                اجلائرة وتعطل الدور الذي تؤديه األسر     

   ،     لكبار                                  والسلوك اجلنسي الالمسؤول من جانب ا ،        على اجلنس       القائم                     املـدن والتميـيز     
  ،                                                         واملمارسات التقليدية الضارة والرتاعات املسلحة واالجتار باألطفال

                                                                  أنه يلزم بذل جهود لرفع مستوى الوعي العام باحلد من طلب                    ً        واعـتقاداً منها   
                                  استغالل األطفال يف املواد اإلباحية                    بغاء األطفال و                                   املسـتهلكني عـلى بيع األطفال و      

                                       عاملية بني كافة اجلهات الفاعلة وحتسني مستوى        ً                              وإدراكـاً منها ألمهية تعزيز الشراكة ال  
  ،                              إنفاذ القوانني على الصعيد الوطين

                                                               أحكام الصكوك القانونية الدولية ذات العالقة حبماية األطفال مبا               وإذ تالحـظ   
                                                                                       فـيها اتفاقية الهاي بشأن محاية األطفال والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل،             

                                                        انب املدنية لالختطاف الدويل لألطفال واتفاقية الهاي بشأن                               واتفاقية الهاي بشأن اجلو   
                                                                                  الوالية القانونية والقانون املنطبق واالعتراف والتنفيذ والتعاون يف جمال املسؤولية األبوية 

                      املتعلقة حبظر أسوأ       ١٨٢                                                                 والـتدابري حلماية األطفال واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم          
  ،                    فورية للقضاء عليها                            أشكال عمل األطفال واختاذ تدابري

              ا يظهر وجود    مم                                                        التأييد الغالب الذي لقيته اتفاقية حقوق الطفل،                    وإذ يشجعها  
  ،                                   التزام شائع بتعزيز ومحاية حقوق الطفل
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            بغاء األطفال                                                  بأمهية تنفيذ أحكام برنامج العمل ملنع بيع األطفال و        ً      واعترافاً منها 
                                   وبرنامج العمل املعتمدين يف املؤمتر             واإلعالن                                         اسـتغالل األطفـال يف املواد اإلباحية       و

ُ                                  العاملي ملكافحة االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال الذي ُعقد يف ستكهومل يف الفترة                                                             
                                              وسائر القرارات والتوصيات ذات العالقة هبذا         ١٩٩٦       أغسطس   /     آب   ٣١       إىل     ٢٧      مـن   

  ،                                       املوضوع الصادرة عن اهليئات الدولية املختصة

                                                   لتقاليد والقيم الثقافية لكل شعب من أجل محاية                  أمهية ا             يف اعتبارها             وإذ تضـع   
  .                       الطفل ومنائه بشكل متناسق

  :            على ما يلي        قد اتفقت 

 ١املادة 
                         استغالل األطفال يف املواد                   بغاء األطفال و                                    حتظر الدول األطراف بيع األطفال و      

  .                                         اإلباحية كما هو منصوص عليه يف هذا الربوتوكول

 ٢املادة 
  :                  لغرض هذا الربوتوكول 

ُ                                                                  ُيقصد ببيع األطفال أي فعل أو تعامل يتم مبقتضاه نقل طفل من جانب        ) أ ( 
                                                                       أي شـخص أو جمموعة من األشخاص إىل شخص آخر لقاء مكافأة أو أي شكل آخر        

                من أشكال العوض؛

                                                       األطفال استخدام طفل لغرض أنشطة جنسية لقاء مكافأة              بغاء        قصد ب  ُ ُي  ) ب ( 
                              أو أي شكل آخر من أشكال العوض؛

                                                    تغالل األطفال يف املواد اإلباحية تصوير أي طفل، بأي وسيلة ُ         ُيقصد باس  ) ج ( 
                                                                                كانت، ميارس ممارسة حقيقية أو باحملاكاة أنشطة جنسية صرحية أو أي تصوير لألعضاء          

  .                                      اجلنسية للطفل إلشباع الرغبة اجلنسية أساسا

 ٣املادة 
                                                                   تكفـل كل دولة طرف أن تتم، كحد أدىن، تغطية األفعال واألنشطة             - ١ 
                                                                                 تغطية كاملة مبوجب قانوهنا اجلنائي أو قانون العقوبات فيها، سواء أكانت هذه                     التالية  

  :                 ً         ً                                      اجلرائم ترتكب حملياً أو دولياً أو كانت ترتكب على أساس فردي أو منظم
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  : ٢                            َّ           يف سياق بيع األطفال كما هو معرَّف يف املادة   ) أ ( 

  :    الية                                                          عرض أو تسليم أو قبول طفل بأي طريقة كانت لغرض من األغراض الت ̀  ١̀ 

                     االستغالل اجلنسي للطفل؛  ) أ (

                      ً        نقل أعضاء الطفل توخياً للربح؛  ) ب (

                      تسخري الطفل لعمل قسري؛  ) ج (

                                                      ، باحلفز غري الالئق على إقرار تبين طفل وذلك على النحو                    لقـيام، كوسيط   ا ̀  ٢̀ 
               ً                                             الذي يشكل خرقاً للصكوك القانونية الواجبة التطبيق بشأن التبين؛

                                            و تقدمي طفل لغرض استغالله يف البغاء على                                  عرض أو تأمني أو تدبري أ       ) ب ( 
  ؛ ٢          َّ           النحو املعرَّف يف املادة 

                                                                            وإنـتاج أو توزيـع أو نشر أو استرياد أو تصدير أو عرض أو بيع أو                  ) ج ( 
  . ٢                                              َّ           حيازة مواد إباحية متعلقة بالطفل على النحو املعرَّف يف املادة 

             فسه على أي       ً                                                           رهـناً بأحكام القانون الوطين للدولة الطرف، ينطبق الشيء ن          - ٢ 
  .                                                                     حماولة ترمي إىل ارتكاب أي من هذه األفعال أو التواطؤ أو املشاركة يف أي منها

ـ  - ٣                                                                          تخذ كـل دولـة طـرف التدابري الالزمة اليت جتعل هذه اجلرائم موجبة                 ت
  .                                                للعقوبات املناسبة واليت تضع يف االعتبار خطورة طابعها

                         قانوهنا الوطين، باختاذ        ً        رهناً بأحكام  و                               كل دولة طرف، عند االقتضاء،              تقـوم  - ٤ 
   ١                                                                                         اإلجـراءات الرامية إىل حتديد مسؤولية األشخاص االعتباريني عن اجلرائم احملددة يف الفقرة              

     ً                                                                     ورهناً باملبادئ القانونية لتلك الدولة الطرف قد تكون مسؤولية األشخاص            .                 مـن هذه املادة   
  .                                       االعتباريني هذه جنائية أو مدنية أو إدارية

                                                      راف كافة اإلجراءات القانونية واإلدارية املالئمة اليت                       تتخذ الدول األط   - ٥ 
                                                  ً                           تكفـل تصـرف مجـيع األشخاص املشاركني يف عملية تبين طفل تصرفاً يتمشى مع               

    .                                        الصكوك القانونية الدولية الواجبة التطبيق
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 ٤املادة 
                               ً                                   تـتخذ كـل دولـة طرف ما تراه ضرورياً من التدابري إلقامة واليتها        - ١ 

                             عندما ترتكب هذه اجلرائم      ٣              من املادة     ١                            املشار إليها يف الفقرة                           القضائية على اجلرائم  
  .                                                     يف إقليمها أو على منت سفينة أو طائرة مسجلة يف تلك الدولة

                                                  ً                      جيـوز لكـل دولة طرف أن تتخذ من التدابري ما تراه ضرورياً إلقامة               - ٢ 
  :        ايل ذكرها             يف احلاالت الت ٣           من املادة  ١                                       واليتها على اجلرائم املشار إليها يف الفقرة 

                            ً                            ً              عـندما يكون اجملرم املتهم مواطناً من مواطين تلك الدولة أو شخصاً              ) أ ( 
                     يقيم عادة يف إقليمها؛

  .                     من مواطين تلك الدولة                        ًً عندما تكون الضحية مواطناًً  ) ب ( 

                               ً                                               تـتخذ كل دولة طرف ما تراه ضرورياً من التدابري إلقامة واليتها القضائية              - ٣ 
                        ً                                        ا يكون اجملرم املتهم موجوداً يف إقليمها وال تقوم بتسليمه إىل                                         على اجلرائم اآلنف ذكرها عندم    

  .                                                         دولة طرف أخرى على أساس أن اجلرمية ارتكبها مواطن من مواطنيها

  .                                                      ً              ال يستبعد هذا الربوتوكول أي والية قضائية جنائية متارس وفقاً للقانون الدويل - ٤ 

 ٥املادة 
                        مدرجة بوصفها جرائم     ٣          املادة        من  ١                                         تعتـرب اجلرائم املشار إليها يف الفقرة         - ١ 

                                                                                         تسـتوجب تسليم مرتكبيها يف أي معاهدة لتسليم اجملرمني قائمة بني الدول األطراف وتدرج              
                                                                                       بوصفها جرائم تستوجب تسليم مرتكبيها يف كل معاهدة لتسليم اجملرمني تربم يف وقت الحق              

  .                      ً                                   فيما بني هذه الدول وفقاً للشروط املنصوص عليها يف هذه املعاهدات

                                        ً                          إذا تلقـت دولة طرف جتعل تسليم اجملرمني مشروطاً بوجود معاهدة            - ٢ 
    ً                                                                                  طلباً لتسليم جمرم من دولة طرف أخرى ال تربطها هبا معاهدة لتسليم اجملرمني جيوز هلا               

        وجيب أن    .                              ً                                                 أن تعتـرب هـذا الربوتوكول قانونياً لتسليم اجملرم فيما يتعلق بتلك اجلرائم            
  .                              يف قانون الدولة املتلقية للطلب                               خيضع التسليم للشروط املنصوص عليها

                                             ً                    عـلى الـدول األطراف اليت ال جتعل تسليم اجملرمني مشروطاً بوجود             - ٣ 
                                                                           معاهدة أن تعامل هذه اجلرائم بوصفها جرائم تستوجب تسليم مرتكبيها لبعضها البعض 

  .    ً                                                   رهناً بالشروط املنصوص عليها يف قانون الدولة املتلقية للطلب



                                     املعاهدات الدولية األساسية حلقوق اإلنسان 32

 

                                            ألغراض تسليم الدول األطراف للمجرمني بعضها                           تعامل هذه اجلرائم،     - ٤ 
                                                                         لبعض، كما لو أهنا ارتكبت ال يف املكان الذي حدثت فيه بل يف أقاليم الدول املطلوب 

  . ٤                               ً         منها إقامة واليتها القضائية وفقاً للمادة 

        ُ                                                                  إذا مـا قُـدم طلب لتسليم جمرم فيما يتعلق جبرمية من اجلرائم الوارد               - ٥ 
                                                          وإذا ما كانت الدولة الطرف املتلقية للطلب ال تسلم           ٣     ادة           من امل   ١                  ذكرها يف الفقرة    

                                           جيب على تلك الدولة أن تتخذ التدابري         ،                       ً                       أو لـن تسلم اجملرم استناداً إىل جنسية اجملرم        
  .                                                      املالئمة لعرض احلالة على السلطات املختصة فيها لغرض املقاضاة

 ٦املادة 
                 ة إىل بعضها البعض                                                تقوم الدول األطراف بتقدمي أقصى قدر من املساعد      - ١ 

                                                                               فيما يتعلق بعمليات التحقيق أو اإلجراءات اجلنائية أو إجراءات تسليم اجملرم فيما يتصل 
                                            ، مبا يف ذلك تقدمي املساعدة يف جمال احلصول          ٣              من املادة     ١                           باجلرائم احملددة يف الفقرة     

  .                                        على ما يف حوزهتا من أدلة الزمة هلذه اإلجراءات

                      من هذه املادة مبا      ١                       تزاماهتا مبوجب الفقرة                               تفـي الـدول األطراف بال      - ٢ 
                                                                                     يتمشـى مـع مـا قد يوجد بينها من معاهدات أو ترتيبات أخرى لتقدمي املساعدة                

                                                                     ويف حالة عدم وجود مثل هذه املعاهدات أو الترتيبات تقدم الدول األطراف       .         القضائية
    .                         ً              املساعدة لبعضها البعض وفقاً لقانوهنا احمللي

 ٧املادة 
  :        مبا يلي ،                                     األطراف، مبا يتفق مع أحكام قانوهنا الوطين           تقوم الدول  

                                                                      اختـاذ التدابري املالئمة لكي يتسىن إجراء احلجز واملصادرة على النحو             ) أ ( 
  :            املالئم ملا يلي

                                                                   املمتلكات مثل املواد واملوجودات وغري ذلك من املعدات اليت تستخدم           ̀  ١̀ 
                  و لتسهيل ارتكاهبا؛                                           الرتكاب اجلرائم املشار إليها يف هذا الربوتوكول أ

  ؛                     املتأتية من هذه اجلرائم        العوائد  ̀  ٢̀ 

                                                                    تنفيذ الطلبات الواردة من دولة طرف أخرى بشأن حجز أو مصادرة             ) ب ( 
  ؛ ) أ (                                              املواد أو العوائد املشار إليها يف الفقرة الفرعية 
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                                                            اختاذ التدابري الالزمة اليت تستهدف إغالق املباين املستخدمة يف ارتكاب   ) ج ( 
    .                       ئم بصورة مؤقتة أو هنائية        هذه اجلرا

 ٨املادة 
                                                                         تتخذ الدول األطراف التدابري املناسبة حلماية حقوق ومصاحل األطفال ضحايا           - ١ 

                                                                                      املمارسـات احملظورة مبوجب هذا الربوتوكول يف مجيع مراحل اإلجراءات القضائية اجلنائية،            
  :                      وال سيما عن طريق ما يلي

                            ييف اإلجراءات جلعلها تعترف                                       االعتراف بضعف األطفال الضحايا وتك      ) أ ( 
                                                  باحتياجاهتم اخلاصة، مبا يف ذلك احتياجاهتم اخلاصة كشهود؛

                                                                  إعالم األطفال الضحايا حبقوقهم ودورهم وبنطاق اإلجراءات وتوقيتها          ) ب ( 
                          وتقدمها وبالبت يف قضاياهم؛

                                                                  السماح بعرض آراء األطفال الضحايا واحتياجاهتم وشواغلهم والنظر          ) ج ( 
                                                                       لدعاوى اليت متس مصاحلهم الشخصية بطريقة تتمشى مع القواعد اإلجرائية                        فيها أثناء ا  

               للقانون الوطين؛

                                                                  توفري خدمات املساندة املالئمة لألطفال الضحايا طيلة سري اإلجراءات           ) د ( 
           القانونية؛

                                                           ً          محاية خصوصيات وهوية األطفال الضحايا واختاذ التدابري الالزمة وفقاً             ) ه ( 
                                                           نشر معلومات ميكن أن تفضي إىل التعرف على هؤالء األطفال                                 للقانون الوطين لتجنب    

         الضحايا؛

                                                                     القـيام، يف احلـاالت املناسبة، بكفالة محاية سالمة األطفال الضحايا             ) و ( 
                                                              وأسرهم والشهود الذين يشهدون لصاحلهم من التعرض لإلرهاب واالنتقام؛

             يذ األوامر أو                        ه يف البت يف القضايا وتنفـ                           تفادي التأخري الذي ال لزوم ل  ) ز ( 
  .                                       القرارات اليت متنح تعويضات لألطفال الضحايا

                                  ّ                                        تكفـل الدول األطراف أال حيول عدم التيقّن من عمر الضحية احلقيقي دون              - ٢ 
  .                                                                    بدء التحقيقات اجلنائية، مبا يف ذلك التحقيقات الرامية إىل حتديد عمر الضحية
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               ي لألطفال الذين                                                  تكفل الدول األطراف أن يعامل النظام القضائي اجلنائ   - ٣ 
                                                                                   هم ضحايا اجلرائم الوارد ذكرها يف هذا الربوتوكول املصلحة الفضلى للطفل بوصفها            

  .               االعتبار الرئيسي

                                                                     تـتخذ الـدول األطراف التدابري الالزمة اليت تكفل التدريب املالئم،            - ٤ 
                                                                                وخاصـة التدريـب القانوين والنفسي، لألشخاص الذين يعملون مع ضحايا اجلرائم            

  .                  مبوجب هذا الربوتوكول       احملظورة 

                                                                     وتتخذ الدول األطراف، يف احلاالت املالئمة، التدابري الرامية إىل محاية           - ٥ 
         أو محاية   /                                      أو املؤسسات العاملني يف جمال وقاية و       /                               أمـن وسـالمة هؤالء األشخاص و      

  .                       وتأهيل ضحايا هذه اجلرائم

                                                                  ال شـيء يف هـذا الربوتوكول يفسر على حنو يضر حبقوق املتهم يف               - ٦ 
    .                                         حماكمة عادلة ونزيهة أو يتعارض مع هذه احلقوق

 ٩املادة 
                                                                       تعـتمد الـدول األطـراف أو تعزز وتنفذ وتنشر القوانني والتدابري اإلدارية      - ١ 

       وينبغي   .          الربوتوكول                                                                         والسياسـات والـربامج االجتماعية اليت متنع اجلرائم املشار إليها يف هذا         
  .                         رضة بوجه خاص هلذه املمارسات                                       إيالء اهتمام خاص حلماية األطفال الذين هم ع

                                                                  تقـوم الـدول األطـراف بـتعزيز الوعي لدى اجلمهور عامة، مبا يف ذلك       - ٢ 
                                                                                         األطفـال، عن طريق اإلعالم جبميع الوسائل املناسبة، وعن طريق التثقيف والتدريب املتصل             

      وتقوم   .    كول                                                                                     بالـتدابري الوقائـية واآلثار الضارة النامجة عن اجلرائم املشار إليها يف هذا الربوتو          
                                                                                           الـدول، يف وفائهـا بالتزاماهتا مبوجب هذه املادة، بتشجيع مشاركة اجملتمع احمللي، وال سيما             

  .                                                                     األطفال، يف برامج اإلعالم والتثقيف تلك، مبا يف ذلك املشاركة على الصعيد الدويل

                                                                    تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املمكنة اليت هتدف إىل تأمني تقدمي            - ٣ 
                                                                            دات املناسبة إىل ضحايا هذه اجلرائم، مبا يف ذلك إعادة إدماجهم الكامل يف                     كل املساع 

  .                               ً       ً  اجملتمع وحتقيق شفائهم الكامل بدنياً ونفسياً

                                                                  تكفل الدول األطراف جلميع األطفال ضحايا اجلرائم املوصوفة يف هذا           - ٤ 
     عن                                                                     الربوتوكول إتاحة اإلجراءات املناسبة يف السعي للحصول، دون متييز، على تعويض

  .                                          ً        األضرار اليت حلقت هبم من األشخاص املسؤولني قانوناً عن ذلك
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                                                                      تتخذ الدول األطراف التدابري املالئمة اهلادفة إىل احلظر الفعال إلنتاج           - ٥ 
    .                                                   ونشر املواد اليت تروج للجرائم املوصوفة يف هذا الربوتوكول

 ١٠املادة 
                       تعاون الدويل عن طريق                                                       تتخذ الدول األطراف كل اخلطوات الالزمة لتقوية ال        - ١ 

                                                                                           الترتيبات الثنائية واملتعددة األطراف واإلقليمية ملنع وكشف وحتري ومقاضاة ومعاقبة اجلهات           
        يف املواد        األطفال        استغالل              بغاء األطفال و                                                   املسـؤولة عـن أفعـال تنطوي على بيع األطفال و         

                       راف التعاون والتنسيق                   تعزز الدول األط       كما    .                               اجلنسية اليت تتناول األطفال               والسياحة  ،       اإلباحية
  .                                                                       الدوليني بني سلطاهتا واملنظمات غري احلكومية الوطنية والدولية واملنظمات الدولية

                                                                     تقوم الدول األطراف بتعزيز التعاون الدويل ملساعدة األطفال الضحايا          - ٢ 
  .                                                                 على الشفاء البدين والنفسي وإعادة إدماجهم يف اجملتمع وإعادهتم إىل أوطاهنم

                                                       ول األطـراف على تعزيز التعاون الدويل بغية التصدي                      تشـجع الـد    - ٣ 
                                                           مثل الفقر والتخلف اليت تسهم يف استهداف األطفال للبيع واستغالهلم       األوىل،        لألسباب 

  .                                           يف البغاء ويف املواد اإلباحية ويف السياحة اجلنسية

                                                                    تقـوم الـدول األطـراف اليت هي يف مركز يسمح هلا بذلك، بتقدمي               - ٤ 
                                                                 والفنية وغريها من املساعدة عن طريق الربامج القائمة املتعددة األطراف               املساعدة املالية

  .                                         أو اإلقليمية أو الثنائية أو غريها من الربامج

 ١١املادة 
                                                                  يف هذا الربوتوكول ميس بأي من األحكام املفضية على حنو أفضل إىل                 شيء     ال   

  :                                  إعمال حقوق الطفل واملمكن أن يتضمنها

                      قانون الدولة الطرف؛  ) أ ( 

    .                                        القانون الدويل الساري بالنسبة لتلك الدولة  ) ب ( 

 ١٢املادة 
                                                                  تقـوم كـل دولة طرف، يف غضون سنتني من بدء نفاذ الربوتوكول              - ١ 

                                                                            بالنسبة لتلك الدولة الطرف، بتقدمي تقرير إىل جلنة حقوق الطفل يقدم معلومات شاملة 
  .                                                حول التدابري اليت اختذهتا لتنفيذ أحكام هذا الربوتوكول



                                     املعاهدات الدولية األساسية حلقوق اإلنسان 36 

 

                                                                       وعلى إثر تقدمي هذا التقرير الشامل، تقوم كل دولة طرف بتضمني ما             - ٢ 
                               من االتفاقية، أية معلومات       ٤٤                                         ً                 تقدمه من التقارير إىل جلنة حقوق الطفل، وفقاً للمادة          

                                         وتقوم الدول األطراف األخرى يف الربوتوكول       .                                     إضـافية فيما خيص تنفيذ الربوتوكول     
  .                           بتقدمي تقرير مرة كل مخس سنوات

ـ  - ٣                                                                 وز للجـنة حقوق الطفل أن تطلب إىل الدول األطراف معلومات              جي
    .                                    إضافية ذات عالقة بتنفيذ هذا الربوتوكول

 ١٣املادة 
                                                                      يفـتح باب التوقيع على هذا الربوتوكول أمام أي دولة هي طرف يف              - ١ 

  .          وقعت عليها        أي دولة             االتفاقية أو 

          ه ألي دولة                       فتح باب االنضمام إلي     وي                                خيضـع هذا الربوتوكول للتصديق       - ٢ 
                              وتودع صكوك التصديق أو االنضمام   .                                           من الدول األطراف يف االتفاقية أو املوقعة عليها

    .                          لدى األمني العام لألمم املتحدة

 ١٤املادة 
                                                                        يبدأ نفاذ هذا الربوتوكول بعد ثالثة أشهر من إيداع صك التصديق أو             - ١ 

  .              االنضمام العاشر

                               كل دولة تصدق عليه أو تنضم إليه                                   يبدأ نفاذ هذا الربوتوكول، بالنسبة ل - ٢ 
   .                                                                      بعد دخوله حيز النفاذ، بعد شهر من تاريخ إيداعها صك تصديقها أو انضمامها

 ١٥املادة 
                                                                جيـوز ألي دولة طرف أن تنسحب من هذا الربوتوكول يف أي وقت              - ١ 
         الدول     بالغ  بإ        ذلك                                                 إىل األمني العام لألمم املتحدة الذي يقوم بعد              ترسله        كتايب          بإشعار  

                   ً  ويصبح االنسحاب نافذاً   .    يها                                            طراف األخرى يف االتفاقية ومجيع الدول اليت وقعت عل  األ
  .         ذا اإلشعار                        األمني العام لألمم املتحدة هل          على تسليم         بعد سنة 

                                     إعفاء الدولة الطرف من التزاماهتا مبوجب    إىل             هذا االنسحاب         لن يؤدي  - ٢ 
                   خ الذي يصبح فيه               قبل التاري          خمل حيدث            أي فعل                     فـيما يـتعلق ب                        هـذا الـربوتوكول     
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                               النظر يف أي مسألة تكون قيد           شكل                     هذا االنسحاب بأي            لن ميس    و  .              ً  االنسحاب نافذاً 
  .                                       ً قبل التاريخ الذي يصبح فيه االنسحاب نافذاً       بالفعل            نظر اللجنة 

 ١٦املادة 
                  األمني العام لألمم                   وأن تقدمه إىل           تعديل         إدخال                          دولـة طرف أن تقترح          ألي   - ١ 
        مع طلب                                           بإبالغ الدول األطراف بالتعديل املقترح،             عندئذ      ام                      ويقـوم األمـني الع      .         املـتحدة 

              حات والتصويت   ا   قتر ال                                                           مبـا إذا كانت حتبذ عقد مؤمتر للدول األطراف للنظر يف ا                      بإخطـاره   
                    شهر من تاريخ هذا     أ                                                ثلث الدول األطراف على األقل، يف غضون أربعة                          ويف حالة تأييد      .      عليها

   أي      قدم    وي  .                    رعاية األمم املتحدة                إىل عقده حتت          لعام         األمني ا                         عقد هذا املؤمتر، يدعو        ،          لتبلـيغ  ا
  .                                                                                تعديل تعتمده أغلبية الدول األطراف احلاضرة واملصوتة يف املؤمتر على اجلمعية العامة إلقراره

            عندما تقره                     من هذه املادة      ١     ً            وفقاً للفقرة                يتم اعتماده        تعديل      أي        نفاذ          يـبدأ    - ٢ 
  .                               يف هذه االتفاقية بأغلبية الثلثني     ألطراف            قبله الدول ا ت                           اجلمعية العامة لألمم املتحدة و

      وتبقى      ً                              ملزماً للدول األطراف اليت قبلته،                                            يكـون الـتعديل، عند بدء نفاذه،         - ٣ 
                                                                                       الـدول األطـراف األخرى ملزمة بأحكام هذا الربوتوكول وبأي تعديالت سابقة تكون قد              

   .       قبلتها

 ١٧املادة 
                 انية واإلنكليزية    سب إل                                                   يـودع هـذا الـربوتوكول، الذي تتساوى نصوصه ا          - ١ 

  .                    يف حمفوظات األمم املتحدة  ة   جي  احل                                       والروسية والصينية والعربية والفرنسية يف 

        من هذا         عليها     ً اً                                ً                   يرسـل األمـني العـام لألمـم املتحدة نسخاً مصدق           - ٢ 
  .     عليها       َّ     اليت وقَّعت                                                    الربوتوكول إىل مجيع الدول األطراف يف االتفاقية ومجيع الدول
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  املتعلقفاقية حقوق الطفلالربوتوكول االختياري الت
 ات املسلحةالرتاعاشتراك األطفال يف ب

 اعتمد وفتح باب التوقيع والتصديق عليه واالنضمام إليه بقرار
 ٢٠٠٠مايو / أيار٢٥ املؤرخ ٥٤/٢٦٣اجلمعية العامة 

 ١٠      ً             ، وفقا  ألحكام املادة ٢٠٠٢فرباير / شباط١٢: تاريخ بدء النفاذ

        وتوكول،                         إن الدول األطراف يف هذا الرب 
                            مما يدل على االلتزام الواسع  ،                                   التأييد الساحق التفاقية حقوق الطفل         إذ يشجعها 

                                     بالعمل على تعزيز حقوق الطفل ومحايتها،

                                                             أن حقوق األطفال تتطلب محاية خاصة وتستدعي االستمرار يف                            إذ تؤكد من جديد    
             السلم واألمن،                             ً                           حتسني حالة األطفال دون متييز، فضالً عن تنشئتهم وتربيتهم يف كنف 

                                                            ملا للمنازعات املسلحة من تأثري ضار ومتفش على األطفال                          وإذ تشعر باجلزع   
                                                                       وما هلذا الوضع من عواقب يف األجل الطويل على استدامة السلم واألمن والتنمية،

                                                                استهداف األطفال يف حاالت املنازعات املسلحة واهلجمات املباشرة                  وإذ تدين  
                                   ً              نون الدويل، مبا فيها أماكن تتسم عموماً بتواجد كبري                                عـلى أهداف حممية مبوجب القا     

                              لألطفال مثل املدارس واملستشفيات،

              وخاصة إدراجها   ،                                               اعتماد النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية        وإذ تالحظ 
                                                                         التجنيد اإللزامي أو الطوعي لألطفال دون سن اخلامسة عشرة أو استخدامهم لالشتراك 

                                                        ية بوصفه جرمية حرب يف املنازعات املسلحة الدولية وغري                                   النشـط يف األعمـال احلرب     
                    الدولية على السواء،

                                                                       لذلك أن مواصلة تعزيز إعمال احلقوق املعترف هبا يف اتفاقية حقوق                     وإذ تعترب  
                                                            الطفل يتطلب زيادة محاية األطفال من االشتراك يف املنازعات املسلحة،
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                            حتدد أن املقصود بالطفل،                                من اتفاقية حقوق الطفل     ١              أن املادة               وإذ تالحـظ   
                      سنة ما مل يكن بلغ سن   ١٨                                                         ألغـراض تلـك االتفاقية، هو كل إنسان يقل عمره عن            

                                             الرشد قبل ذلك مبوجب القانون املنطبق على الطفل،

             ً         ً                                            بأن بروتوكوالً اختيارياً لالتفاقية يرفع السن اليت ميكن عندها                  ً        واقتـناعاً منها   
                                      اكهم يف األعمال احلربية سيسهم مسامهة                                              جتنـيد األشخاص يف القوات املسلحة واشتر      

                                                                ً      ً         فعالة يف تنفيذ املبدأ الذي يقضي بأن تكون مصاحل الطفل الفضلى اعتباراً أولياً يف مجيع 
                            اإلجراءات اليت تتعلق باألطفال،

                                                                  أن املؤمتـر الدويل السادس والعشرين للصليب األمحر واهلالل األمحر                     وإذ تالحـظ   
                                                   أوصى يف مجلة أمور بأن تتخذ أطراف الرتاع كل              ١٩٩٥       ديسمرب   /                      املعقود يف كانون األول   

                                                                           اخلطوات املمكنة لضمان عدم اشتراك األطفال دون سن الثامنة عشرة يف األعمال احلربية،

                بشأن حظر أسوأ    ١٨٢                                           باعتماد اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم             وإذ ترحـب   
      يونيه  /            يف حزيران                                                                  أشـكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها، باإلمجاع        

                                                                             ، وهـي االتفاقية اليت حتظر، ضمن مجلة أمور، التجنيد القسري أو اإلجباري                 ١٩٩٩
                                    لألطفال الستخدامهم يف املنازعات املسلحة،

                                                 جتنيد األطفال وتدريبهم واستخدامهم داخل وعرب احلدود                      وإذ تدين ببالغ القلق  
                               املتميزة عن القوات املسلحة                                                          الوطنية يف األعمال احلربية من جانب اجملموعات املسلحة       

                                                                                    للدولة، وإذ تعترف مبسؤولية القائمني بتجنيد األطفال وتدريبهم واستخدامهم يف هذا           
       الصدد،

ـ                                                                         بالـتزام كـل طرف يف أي نزاع مسلح بالتقيد بأحكام القانون              ر       ّ   وإذ تذكّ
              اإلنساين الدويل،

              ردة يف ميثاق                                                            على أن هذا الربوتوكول ال خيل باملقاصد واملبادئ الوا                  وإذ تشدد  
                                      واملعايري ذات الصلة يف القانون اإلنساين،  ٥١                مبا فيها املادة  ،           األمم املتحدة

                                                                        يف اعتـبارها أن أوضاع السلم واألمن باالستناد إىل االحترام التام                      وإذ تضـع   
                                                                                     للمقاصد واملبادئ الواردة يف امليثاق والتقيد بصكوك حقوق اإلنسان الواجبة التطبيق           

                                     وال سيما أثناء املنازعات املسلحة       ،                            حلماية األطفال محاية تامة                          أوضـاع ال غـىن عنها     
               واالحتالل األجنيب،
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                                        ألطفال املعرضني بصورة خاصة للتجنيد أو       ل                      باالحتياجات اخلاصة              وإذ تعترف  
                                                   ً                               االستخدام يف األعمال احلربية مبا خيالف هذا الربوتوكول نظراً لوضعهم االقتصادي أو            

                 ً        االجتماعي أو نظراً جلنسهم،

          االقتصادية           األساسية،                              ضـرورة مراعاة األسباب                                  وإذ ال يغيـب عـن باهلـا        
                                  الشتراك األطفال يف الرتاعات املسلحة، ،                    واالجتماعية والسياسية

                                                       ً            بضرورة تقوية التعاون الدويل على تنفيذ هذا الربوتوكول فضالً                  ً      واقتناعاً منها  
              لألطفال ضحايا                                                                      عـن إعـادة التأهـيل البدين والنفسي وإعادة اإلدماج االجتماعي            

                 املنازعات املسلحة،

                                                                عـلى اشـتراك اجملتمع، وخاصة اشتراك األطفال والضحايا من                      وإذ تشـجع   
                                                                   األطفال، يف نشر املعلومات والربامج التعليمية املتعلقة بتنفيذ الربوتوكول،

   :             على ما يلي        قد اتفقت 

 ١املادة 
                          عدم اشتراك أفراد قواهتا                                              ً                 تـتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املمكنة عملياً لضمان           

   .                                                    ً       ً                املسلحة الذين مل يبلغوا الثامنة عشرة من العمر اشتراكاً مباشراً يف األعمال احلربية

 ٢املادة 
                                                                 تكفل الدول األطراف عدم خضوع األشخاص الذين مل يبلغوا الثامنة عشرة من  

   .                                     العمر للتجنيد اإلجباري يف قواهتا املسلحة

 ٣املادة 
                     لسن تطوع األشخاص يف              بالسنوات                   طراف احلد األدىن                   ترفع الدول األ   - ١ 

                  من اتفاقية حقوق   ٣٨              من املادة     ٣                                                      قواهتـا املسلحة الوطنية عن السن احملددة يف الفقرة          
                                                                                    الطفل، آخذة يف االعتبار املبادئ الواردة يف تلك املادة، ومعترفة حبق األشخاص دون             

  .                                         سن الثامنة عشرة يف محاية خاصة مبوجب االتفاقية

                      ً      ً                                               تـودع كل دولة طرف إعالناً ملزماً بعد التصديق على هذا الربوتوكول أو              - ٢ 
                                 بالتطوع يف قواهتا املسلحة الوطنية  ا           تسمح عنده يت                                         االنضـمام إليه يتضمن احلد األدىن للسن ال     

  .     ً                                            ً        ً ووصفاً للضمانات اليت اعتمدهتا ملنع فرض هذا التطوع جرباً أو قسراً
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                               طوع يف قواهتا املسلحة الوطنية                                           تقـوم الدول األطراف اليت تسمح بالت       - ٣ 
  :                                                           دون سن الثامنة عشرة بالتمسك بالضمانات لكفالة ما يلي كحد أدىن

                          ً       ً   أن يكون هذا التجنيد تطوعاً حقيقياً؛  ) أ ( 

                                          مبوافقة مستنرية من اآلباء أو األوصياء             الطوعي                           أن يـتم هـذا التجنيد         ) ب ( 
                  القانونيني لألشخاص؛

                                   علومات الكاملة عن الواجبات اليت                                   أن حيصل هؤالء األشخاص على امل       ) ج ( 
                                تنطوي عليها هذه اخلدمة العسكرية؛

                        ً       ً                                      أن يقـدم هؤالء األشخاص دليالً موثوقاً به عن سنهم قبل قبوهلم يف               ) د ( 
  .                      اخلدمة العسكرية الوطنية

                                                          لكل دولة طرف أن تعزز إعالهنا يف أي وقت بإخطار هلذا الغرض يوجه  - ٤ 
           ويدخل هذا    .                                    ذي يقوم بإبالغ مجيع الدول األطراف                                        إىل األمـني العام لألمم املتحدة ال      

  .                                                       اإلخطار حيز التنفيذ يف التاريخ الذي يتلقاه فيه األمني العام

                       من هذه املادة على      ١                                                  ال ينطـبق اشتراط رفع السن املذكور يف الفقرة           - ٥ 
                                                                    ً        املدارس اليت تديرها القوات املسلحة يف الدول األطراف أو تقع حتت سيطرهتا متشياً مع    

   .                        من اتفاقية حقوق الطفل  ٢٩   و  ٢٨     ادتني   امل

 ٤املادة 
                                                                   ال جيوز أن تقوم اجملموعات املسلحة املتميزة عن القوات املسلحة ألي            - ١ 
                                                 بتجنيد أو استخدام األشخاص دون سن الثامنة         ،                           يف أي ظـرف من الظروف       ،      دولـة 

  .                    عشرة يف األعمال احلربية

   ً                   لياً ملنع هذا التجنيد                                            الـدول األطراف مجيع التدابري املمكنة عم              تـتخذ    - ٢ 
  .                                                                         واالستخدام، مبا يف ذلك اعتماد التدابري القانونية الالزمة حلظر وجترمي هذه املمارسات

                                                                      ال يؤثر تطبيق هذه املادة مبوجب هذا الربوتوكول على املركز القانوين            - ٣ 
   .                      ألي طرف يف أي نزاع مسلح
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 ٥املادة 
                            تبعد األحكام الواردة يف قانون                                         ليس يف هذا الربوتوكول ما جيوز تفسريه بأنه يس 

                                                                         دولة طرف أو يف الصكوك الدولية والقانون اإلنساين الدويل واليت تفضي بقدر أكرب إىل 
   .                 إعمال حقوق الطفل

 ٦املادة 
                                                                      تتخذ كل دولة طرف مجيع التدابري الالزمة القانونية واإلدارية وغريها           - ١ 

  .                    وتوكول يف نطاق واليتها                                               من التدابري لكفالة فعالية تنفيذ وإعمال أحكام الرب

                                                                   تـتعهد الـدول األطراف بنشر مبادئ وأحكام هذا الربوتوكول على            - ٢ 
  .                                                             نطاق واسع وتعزيزه بالسبل املالئمة بني البالغني واألطفال على السواء

                                          ً                      تـتخذ الـدول األطـراف مجيع التدابري املمكنة عملياً لكفالة تسريح      - ٣ 
                                              عمال احلربية يف نطاق واليتها مبا يتناقض مع                                           األشخاص اجملندين أو املستخدمني يف األ     

                          وتوفر الدول األطراف عند      .                                                        هـذا الربوتوكول، أو إعفائهم على حنو آخر من اخلدمة         
                                                  ً       ً                       اللـزوم كـل املسـاعدة املالئمة هلؤالء األشخاص لشفائهم جسدياً ونفسياً وإلعادة             

  .                ً إدماجهم اجتماعياً

 ٧املادة 
                                   الربوتوكول، مبا يف ذلك التعاون                                          تتعاون الدول األطراف يف تنفيذ هذا      - ١ 

                                                                                   يف مـنع أي نشاط يناقض الربوتوكول ويف إعادة التأهيل وإعادة اإلدماج االجتماعي             
                                                                                لألشخاص الذين يقعون ضحايا أفعال تناقض هذا الربوتوكول، مبا يف ذلك من خالل             

         بالتشاور                                            ويتم االضطالع هبذه املساعدة وهبذا التعاون         .                                 التعاون التقين واملساعدة املالية   
  .                                                 مع الدول األطراف املعنية واملنظمات الدولية ذات الصلة

                                                                    تقـوم الدول األطراف اليت تستطيع تقدمي هذه املساعدة بتقدميها من            - ٢ 
                                                                                      خـالل الربامج القائمة املتعددة األطراف أو الثنائية أو الربامج األخرى أو من خالل              

   .             جلمعية العامة                                     ً          أمور أخرى منها إنشاء صندوق تربعات وفقاً لقواعد ا



                                     املعاهدات الدولية األساسية حلقوق اإلنسان 44 

 

 ٨املادة 
                                                                      تقـدم كل دولة طرف، يف غضون سنتني بعد دخول هذا الربوتوكول حيز              - ١ 

                          ً                                                                         التنفـيذ بالنسبة هلا، تقريراً إىل جلنة حقوق الطفل، وتوفر فيه معلومات شاملة عن التدابري اليت              
        املتعلقة                                                                                        اختذهتـا لتنفـيذ أحكـام الـربوتوكول، مبا يف ذلك التدابري املتخذة لتنفيذ األحكام                

  .                 باالشتراك والتجنيد

                                                               بعد تقدمي التقرير الشامل تدرج كل دولة طرف يف التقارير اليت تقدمها  - ٢ 
                                               من االتفاقية، أية معلومات إضافية يف صدد          ٤٤                       ً                إىل جلـنة حقوق الطفل، وفقاً للمادة        

                                           ً               وتقدم الدول األخرى األطراف يف الربوتوكول تقريراً كل مخس           .                   تنفـيذ الربوتوكول  
  .     سنوات

                                                          جيوز للجنة حقوق الطفل أن تطلب من الدول األطراف تقدمي مزيد من  - ٣ 
   .                                     املعلومات املتصلة بتنفيذ هذا الربوتوكول

 ٩املادة 
                                                                      يفـتح بـاب التوقـيع على هذا الربوتوكول أمام أي دولة طرف يف               - ١ 

  .                       االتفاقية أو موقعة عليها

  .        ي دولة                                                          خيضـع هـذا الربوتوكول للتصديق ويتاح االنضمام إليه أل          - ٢ 
  .                                                        وتودع صكوك التصديق أو االنضمام لدى األمني العام لألمم املتحدة

              بإبالغ مجيع    ،                                      بصفته الوديع لالتفاقية والربوتوكول     ،                 يقوم األمني العام   - ٣ 
                                                                                  الدول األطراف يف االتفاقية ومجيع الدول األطراف اليت وقعت عليها بإيداع كل صك             

  . ٣                 ً         من صكوك اإلعالن عمالً باملادة 

 ١٠دة املا
                                                                         يبدأ نفاذ هذا الربوتوكول بعد ثالثة أشهر من إيداع الصك العاشر من             - ١ 

  .                       صكوك التصديق أو االنضمام

                                                                        بالنسـبة لكـل دولة تصدق على هذا الربوتوكول، أو تنضم إليه بعد              - ٢ 
                                                                                        دخوله حيز النفاذ، يبدأ نفاذ هذا الربوتوكول بعد شهر واحد من تاريخ إيداعها صك              

   .   ام                التصديق أو االنضم
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 ١١املادة 
                                                                جيـوز ألي دولة طرف أن تنسحب من هذا الربوتوكول يف أي وقت              - ١ 

                            الذي يقوم بعدها بإعالم      ،                                                        مبوجـب إخطار كتايب يوجه إىل األمني العام لألمم املتحدة         
      ويصبح   .                                                                  الـدول األطراف األخرى يف االتفاقية ومجيع الدول اليت وقعت على االتفاقية  

     ولكن   .                                          تاريخ استالم األمني العام لألمم املتحدة لإلخطار             ً             االنسحاب نافذاً بعد سنة من 
                                       ً      ً                                إذا كانت الدولة الطرف املنسحبة ختوض نزاعاً مسلحاً عند انقضاء تلك السنة، ال يبدأ 

  .                                   نفاذ االنسحاب قبل انتهاء الرتاع املسلح

                                                                     ال يترتـب عـلى هذا االنسحاب إعفاء الدولة الطرف من التزاماهتا             - ٢ 
                                                                ل يف صدد أي فعل يقع قبل التاريخ الذي يصبح فيه االنسحاب                               مبوجب هذا الربوتوكو  

                                       باستمرار النظر يف أي مسألة تكون        ،       أي حال    يف     ،                      وال خيـل هذا االنسحاب      .      ً   نـافذاً 
   .                                                                     ً بالفعل قيد النظر أمام اللجنة قبل التاريخ الذي يصبح فيه االنسحاب نافذاً

 ١٢املادة 
                 ألمني العام لألمم                             ً                        ألي دولـة طـرف أن تقترح تعديالً تودعه لدى ا           - ١ 

                                                                           وعلى إثر ذلك يقوم األمني العام بإبالغ الدول األطراف بالتعديل املقترح،             .         املـتحدة 
     ً                                                                             طالـباً إليها إعالمه مبا إذا كانت حتبذ عقد مؤمتر للدول األطراف للنظر يف املقترحات         

                                                                فإذا حبذ ثلث الدول األطراف على األقل، يف غضون أربعة شهور             .                والتصويت عليها 
  .                                                                            ريخ هذا اإلبالغ، عقد هذا املؤمتر، عقده األمني العام برعاية األمم املتحدة                     مـن تـا   

                                                                                ويعـرض أي تعديـل تعتمده أغلبية الدول األطراف احلاضرة واملصوتة يف املؤمتر على          
  .                    اجلمعية العامة إلقراره

                        من هذه املادة مىت أقرته  ١                             ً                 يـبدأ نفـاذ الـتعديل املعتمد وفقاً للفقرة       - ٢ 
  .                                             لألمم املتحدة وقبلته أغلبية ثلثي الدول األطراف             اجلمعية العامة

                               ً                                           مـىت بدأ نفاذ التعديل، يصبح ملزماً للدول األطراف اليت قبلته، بينما             - ٣ 
                                                                                تظـل الدول األطراف األخرى ملزمة بأحكام هذا الربوتوكول وبأي تعديالت سابقة            

   .               تكون قد قبلتها
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 ١٣املادة 
                   سبانية واإلنكليزية   إل       صوصه ا                                             يـودع هـذا الـربوتوكول، الذي تتساوى ن         - ١ 

  .                      يف حمفوظات األمم املتحدة ،                                             والروسية والصينية والعربية والفرنسية يف حجيتها

                                ً                                          يرسل األمني العام لألمم املتحدة نسخاً مصدقة من هذا الربوتوكول إىل مجيع             - ٢ 
  .                                               الدول األطراف يف االتفاقية ومجيع الدول املوقعة عليها


