على اتفاقية حقوق الطفل
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املادة :2

املادة :1

عدم التمييز

تعريف الطفل

جميع احلقوق تنطبق على سائر األطفال
بدون استثناء ،وان من واجب الدولة ان حتمي
األطفال ضد اي شكل من أشكال التمييز
وأن تعمل ايجابيا للترويج لهذه احلقوق.

يعرف الطفل بأنه الشخص
دون سن الثامنة عشرة ،ما لم
تعرف القوانني الوطنية السن
القانونية بأبكر من ذلك.
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املادة :3

املصالح الفضلى للطفل

ان جميع األعمال واالجراءات املتعلقة بالطفل
ينبغي ان تأخذ في احلسبان مصاحله الفضلى،
وعلى الدولة ان توفر للطفل الرعاية املالئمة،
في حالة قصور تقدمي هذه الرعاية من قبل
الوالدين ،او املسؤولني عنه.
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املادة :5

التوجيه الوالدي والقدرات
النامية للطفل

ينبغي على الدولة ان حتترم حقوق ومسؤوليات
الوالدين واألسرة املمتدة في تقدمي التوجيه
للطفل مبا يتناسب مع قدراته النامية.

املادة :6

البقاء والنماء

لكل طفل حق أصيل في احلياة ،والدولة
ملزمة بضمان بقاء الطفل ومنائه.

املادة :4

تطبيق احلقوق

ينبغي على الدولة أن تبذل
أقصى ما في وسعها لتنفيذ
احلقوق التي تضمنتها
االتفاقية.
اليونيسف  -األرض الفلسطينية احملتلة / 2009 /بيروزي

10 09 08

املادة :7

املادة :8

االسم واجلنسية

احلفاظ على الهوية

للطفل احلق في احلصول على اسم عند
ميالده ،كما ان له احلق في احلصول على
جنسية وان يتعرف على هوية والديه ويحصل
على رعايتهما كلما كان ذلك ممكنا.

يقع على الدولة واجب احلفاظ على هوية
الطفل واعادة تثبيت مقوماتها األساسية
مبا فيها اسم الطفل وجنسيته وصالته
العائلية.

املادة :9

التفريق عن الوالدين

للطفل احلق في ان يعيش في كنف والديه
ما لم يعتبر ذلك منافيا للمصلحة العليا
للطفل .وللطفل احلق كذلك في استمرار
اتصاله بوالديه اذا افترق احدهما او كليهما.

املادة :10

لم شمل العائلة

لألطفال ولوالديهم احلق في مغادرة اي بلد
ودخول بلدهم لغايات لم شمل العائلة
وادامة عالقة الطفل بوالديه.
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املادة :11

النقل غير الشرعي وعدم
العودة

الدولة ملزمة مبنع ومعاجلة خطف واحتجاز
األطفال في اخلارج بواسطة اي طرف.

املادة :12

رأي الطفل

للطفل احلق في ان يعبر عن ارائه بحرية ،وان
تؤخذ هذه االراء في احلسبان في أية قضية
او اجراء يؤثر على الطفل.

املادة :13

حرية التعبير

للطفل احلق في التعبير عن وجهات نظره،
وفي احلصول على املعلومات ونشر األفكار
واملعلومات بغض النظر عن احلدود.
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املادة :15

حرية االنتساب

لألطفال احلق في االجتماع مع االخرين
واالنتساب للجمعيات او تشكيلها.

املادة :16

حماية احلياة اخلاصة

لألطفال احلق في احلماية ضد اي تدخل في
حياتهم اخلاصة ،وفي األمور العائلية لهم
وفي انتهاك حرمة منازلهم او مراسالتهم،
وكذلك حمايتهم ضد اي قذف او تشهير.

احلصول على املعلومات
املناسبة

على الدولة ان تضمن حصول األطفال على
املعلومات واملواد االعالمية من مصادر مختلفة.
وان تشجع وسائل االعالم على نشراملعلومات
ذات الفائدة االجتماعية والثقافية للطفل،
وحماية الطفل من املواد االعالمية الضارة.

املادة :21

التبني والكفالة

على جميع األقطار التي تعترف بالتبني او
جتيزه ان يكفل ذلك أفضل مصالح الطفل،
بحيث ال يتم اال مبوافقة السلطات املعنية
وبعد توفير الضمانات للطفل ومراعاة
التشريعات اخلاصة بذلك.

على الدولة ان حتترم حق الطفل في التفكير
وفي ما ميليه ضميره وحقة في اختيار عقيدته
الدينية شريطة توفر التوجيه الوالدي املالئم.

20 19

املادة :18

املادة :19

مسؤوليات الوالدين

احلماية ضد االعتداء
واالهمال

تقع على الوالدين املسؤولية املشتركة
في تربية الطفل وينبغي على الدولة أن
تساعدهما في هذه املهمة ،كما على
الدولة ان تقدم الدعم املالئم للوالدين في
تربية أطفالهم.
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حرية الفكر والضمير
والتدين
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املادة :17

املادة :14

ينبغي على الدولة توفيراحلماية للطفل ضد
جميع أشكال سوء املعاملة من قبل الوالدين
او االخرين املسؤولني عن رعاية الطفل واعداد
برامج مالئمة حلمايتهم من االعتداء وتوفير
املعاجلة لضحايا سوء املعاملة.

املادة :23

األطفال الالجئون

األطفال املعوقون

ينبغي منح حماية خاصة لألطفال الالجئني
او الذين يسعون للحصول على “وضع الجئني”.
والدولة ملزمة بالتعاون مع املنظمات اخملتصة
من أجل تقدمي مثل هذه احلماية واملعونة.

للطفل املعوق احلق في الرعاية اخلاصة
والتعليم والتدريب مبا يساعده على ان
يتمتع بحياة كرمية وشريفة ومبا يحقق له
أقصى درجة ممكنة في االعتماد على النفس
واالنخراط في اجملتمع.

املادة :24

الصحة واخلدمات الصحية

للطفل احلق في أعلى مستوى من الصحة
والرعاية الطبية .والدول ملزمة بصفة خاصة
بتقدمي الرعاية الصحية األولية والوقائية،
ونشر التثقيف الصحي العام وتخفيض
وفيات األطفال.
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الضمان االجتماعي

للطفل احلق في االستفادة من الضمان
االجتماعي مبا في ذلك التأمني االجتماعي.

مستوى املعيشة

لكل طفل احلق في مستوى من املعيشة
يتالئم مع منوه اجلسدي والعقلي والروحي
والتربوي واالجتماعي .وتقع هذه املسؤولية
على كاهل الوالدين ،و يتوجب على الدولة
ضمان الوفاء بهذه املسؤولية.

املادة :28

التعليم

للطفل احلق في التعليم االبتدائي اجملاني
وااللزامي ،وعلى الدولة توفير األشكال
اخملتلفة من التعليم الثانوي لكل طفل،
مع احملافظة على االجراءات املدرسية التي
تتماشى مع حقوق الطفل وكرامته.

املادة :29

اهداف التعليم

يتوجب على التعليم تطوير شخصية
الطفل وتنمية مواهبه وقدراته العقلية
واجلسدية ألقصى قدر ممكن.

املادة :32

األطفال العاملون

للطفل احلق في احلماية من ممارسة اي
عمل يهدد صحته وتعليمه ومنائه .وينبغي
على الدولة ان حتدد سنا أدنى للتشغيل وان
تنظم ظروف عمل األطفال.

تعاطي اخملدرات

للطفل احلق في احلماية ضد تعاطي اخملدرات
والعقاقير اخلطرة ،وكذلك احلماية من
التورط في انتاجها او توزيعها.
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املادة :35

االستغالل اجلنسي

بيع وخطف األطفال
واملتاجرة بهم

على الدولة ان حتمي األطفال من االستغالل
واالعتداء اجلنسي مبا في ذلك البغاء والتورط
في املواد االباحية.

التعذيب واحلرمان من احلرية

يتوجب عدم تعرض أي طفل للتعذيب واملعاملة
القاسية او العقاب وال للتوقيف غير القانوني
او احلرمان من احلرية .اما في حالة حرمان اي
طفل من حريته ،فينبغي حجزه مبا يتماشى مع
املصالح العليا للطفل.

هذه الصور ،أخذت خالل ورشة تصوير عقدتها اليونيسف لألطفال الفلسطينيني في آب 2009

النزاعات املسلحة

على الدول املوقعة على االتفاقية ان تتخذ
جميع االجرائات املناسبة لضمان عدم
مشاركة األطفال دون سن اخلامسة عشرة
في النزاعات ،وعدم جتنيدهم ،مع ضمان
احلماية والرعاية لهم.

الرعاية التأهيلية

الدولة ملزمة بضمان حصول األطفال
ضحايا النزاعات املسلحة او التعذيب او
االهمال او سوء املعاملة او االستغالل ،على
املعاجلة املناسبة والالزمة لتعافيهم واعادة
اندماجهم في اجملتمع.

للطفل احلق في أوقات للفراغ واللعب
واملشاركة في األنشطة الثقافية والفنية.
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انه من واجب الدولة ان تبذل كل جهد ممكن
ملنع بيع األطفال وخطفهم واملتاجرة بهم.
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املادة :37

ان الطفل الذي تضعه الدولة في نزل خاص
لغايات الرعاية واحلماية او املعاجلة له احلق
في اخضاع وضعه لتقييم دوري.

أوقات الفراغ والتسلية
واألنشطة الثقافية

ان أطفال مجتمعات األقليات والسكان احملليني
لهم احلق في ان يتمتعوا بثقافتهم اخلاصة وان
ميارسوا شعائرهم الدينية ولغتهم اخلاصة.
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املادة :38

املراجعة الدورية لنزل
األطفال

املادة :31

أطفال األقليات والسكان
احملليني

املادة :34

املادة :39

املادة :25

31

املادة :30

34 33 32
املادة :33

الدولة ملزمة بتوفير حماية خاصة للطفل
احملروم من بيئة أسرية ،وعليها أن تضمن
البدائل املالئمة مبا فيها توفير الرعاية
املؤسسية .وينبغي ان تراعي اجلهود للوفاء
بهذا االلتزام اخللفية الثقافية للطفل.
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املادة :26

حماية الطفل فاقد
األسرة
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املادة :22

املادة :27

املادة :20

املادة :40

ادارة قانون االحداث

للطفل الذي يخالف القانون احلق في معاملة تعزز احساسه بكرامته وقيمته وتأخذ في احلسبان
عمر الطفل وترمي الى اعادة دمجه في اجملتمع ،وله أيضا احلق في ضمانات أساسية واملشورة
القانونية وغيرها من املساعدة الالزمة للدفاع عنه ،وجتنب االجراءات القضائية وحتويله ملؤسسات
االصالح.

41

املادة :41

األفضلية للمعايير
األعلى

حيثما تكون املعايير النافذة في القانون
الوطني والدولي ذات العالقة بحقوق الطفل
أفضل من مثيالتها في هذه االتفاقية،
ينبغي على الدوام تطبيق املعايير األفضل.

املادة :36

األشكال األخرى من
االستغالل

للطفل احلق في احلماية ضد اي شكل من
أشكال االستغالل املنافية الي جانب من جوانب
رفاهية الطفل لم ترد في املواد  32،33،34و .35
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ا

املادة :54 / 42

التطبيق ودخول حيز
التنفيذ

التزام الدولة بالتعريف الواسع باحلقوق الواردة
في االتفاقية لدى الكبار واالطفال باالضافة الى
تشكيل “جلنة حلقوق الطفل” للنظر في التقارير
التي تقدمها الدول األطراف بعد املصادقة،
مع جعل التقارير في متناول ايدي املواطنني،
والتعاون مع مؤسسات األمم املتحدة والهيئات
املعترف بها لتعزيز التطبيق الفعال لالتفاقية.

