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متهيد  

ال تــزال اتفاقيــة حقــوق الطفــل، التــي صادقــت عليهــا الــدول العربيــة عامليًــا، 

ــان.  ــكان وزم ــل يف كل م ــار العاملــي للمجتمعــات لدعــم حقــوق كل طف املعي

ــات والقطــاع  ــا ملســاءلة الحكومــات واملجتمعــات والعائ ــر إطــاًرا واضًح وتوف

الخــاص ووســائل اإلعــام مــن أجــل إعــامل حقــوق الطفــل.

ــل  ــوق الطف ــة حق ــاك اتفاقي ــاالت انته ــرك ح ــاالت، ال ت ــم الح ــام يف معظ بين

ــل،  ــى آراء الطف ــول ع ــة إىل الحص ــل الحاج ــية - مث ــا األساس ــذ مبادئه وتنفي

ــر  ــاالت األك ــض الح ــإن يف بع ــر، ف ــااًل للتفس ــى - مج ــل الفض ــح الطف ومصال

ــاالت،  ــرك للح ــم مش ــول إىل فه ــؤوليات الوص ــل املس ــب تفعي ــة، يتطل صعوب

ــة  ــة الازم ــوق، وأفضــل اإلجــراءات التصحيحي ــاء بالحق ــا للوف ــدى تقويضه وم

ــى. ــل الفض ــح الطف ــة مصال لحامي

ــة، دعمــت  ــدول العربي ــة ال ــن جامع ــداء م ــق، واســتجابة لن ــن هــذا املنطل م

اليونيســف ترجمــة املصطلحــات الرئيســية يف االتفاقيــة إىل اللغــة العربيــة 

ملســاعدة الســلطات الوطنيــة واملدافعــن واملجتمــع املــدين واملحامــن ووســائل 

ــع  ــياً م ــل، متاش ــوق الطف ــز حق ــى تعزي ــات ع ــات والعائ ــام واملجتمع اإلع

ــاتها  ــيخها يف سياس ــل، وترس ــوق الطف ــة حق ــية التفاقي ــواد األساس ــادئ وامل املب

ــة. ــاتها الوطني ــا ومامرس وترشيعاته

ــت،  ــر اإلنرن ــع ع ــاح للجمي ــذا املت ــات ه ــرد املصطلح ــف م ــر اليونيس تعت

والــذي نــرشه باللغــة اإلنجليزيــة أصــاً مركــز إنوشــينتي لألبحــاث يف اليونيســف 

ــز حقــوق األطفــال يف املنطقــة  ــة وتعزي ــة مســاهمة يف حامي عــام 2٠٠٠، مبثاب

ــد  ــرد للتأك ــن امل ــة تحس ــات ملواصل ــات واالقراح ــب باملاحظ ــة. نرح العربي

ــم  ــاء تحويله ــون أثن ــا املامرس ــد يحتاجه ــي ق ــات الت ــر اإليضاح ــه يوف ــن أن م

ــل إىل مامرســة. ــوق الطف ــة حق التفاقي

أديل ُخرُُض

املديرة اإلقليمية

مكتب اليونيسف اإلقليمي للرشق األوسط وشامل أفريقيا
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متهيد  

لقــد أقــرّت لجنــة حقــوق الطفــل، وهــي الهيئــة املنشــأة املســؤولة عــن رصــد 

تنفيــذ اتفاقيــة حقــوق الطفــل لعــام ١٩٨٩، يف اجتامعهــا األول عــام ١٩٩١ بــأّن 

فعاليتهــا ســتعتمد بشــكٍل أســايس عــى وصولهــا إىل جميــع مصــادر املعلومــات 

ــه مــا مل يكــن لديهــا  ــا أدركــت متامــاً يف الوقــت ذاتــه أنّ ذات الصلــة، كــام أنّه

نظــام فّعــال للتعامــل مــع هــذه املعلومــات وإدارتهــا، فقــد تغــرق يف الحجــم 

الهائــل مــن البيانــات التــي تحتــاج إىل أخذهــا يف االعتبــار. 

ــر  ــح أك ــا ألن تصب ــل يف طريقه ــة بالفع ــت االتفاقي ــام ١٩٩١، كان ــول ع وبحل

ــذي شــّكل  معاهــدات حقــوق اإلنســان تصديقــاً عــى نطــاٍق واســع، األمــر ال

ــاٍت  ــب معــه تداعي ــه جل ــه، لكّن نجاحــاً باهــراً ملجتمــع حقــوق الطفــل بأكمل

خطــرة عــى عــبء العمــل عــى اللجنــة املنشــأة حديثــاً، حيــث كان مطلوبــاً، 

أوالً وقبــل كل يشء، التعامــل مــع عــدٍد غــر مســبوق مــن التقاريــر الوطنيــة. 

ــم  ــراف تقدي ــدول األط ــى ال ــن ع ــة، يتع ــن االتفاقي ــادة ٤٤ م ــب امل فبموج

تقريــٍر أويل شــامل إىل اللجنــة يف غضــون عامــن مــن التصديــق عــى االتفاقيــة 

وبعــد ذلــك كل خمــس ســنوات. ثانيــاً، ومــن أجــل التوصــل إىل تقييــٍم هــادف 

لهــذه التقاريــر، كانــت اللجنــة بحاجــة إىل النظــر يف املعلومــات اإلضافيــة 

املقّدمــة مــن الــوكاالت والهيئــات املتخصصــة واليونيســف و«الهيئــات املختصــة 

ــادة  ــي مبوجــب امل ــة – والت ــر الحكومي ــك املنظــامت غ ــا يف ذل األخــرى« – مب

٤٥ مــن االتفاقيــة، يتــم دعوتهــا إىل تقديــم تقريــر إىل اللجنــة بشــأن جوانــب 

وقضايــا متعلقــة بحقــوق الطفــل تقــع ضمــن اختصاصــات كل منهــا. ثالثــاً، كــام 

خطّطــت اللجنــة كذلــك ملراجعــة البيانــات الناشــئة عــن التقاريــر التــي قّدمتهــا 

ــات األخــرى املرتبطــة باملعاهــدة. ــدول األطــراف إىل الهيئ ال

 هــذا وقــد أوصــت اللجنــة يف دورتهــا الثانيــة بــرُضورة إنشــاء وحــدة مركزيــة 

ــز  ــل مرك ــبة، داخ ــات محوس ــدة بيان ــك قاع ــا يف ذل ــق، مب ــات والتوثي للمعلوم

ــات املرتبطــة  ــع الهيئ ــل جمي ــن قب ــتخدم م ــي تُس ــذاك ل ــوق اإلنســان آن حق

ــم  ــن نظ ــر يف أي م ــل للنظ ــة عم ــّكلت مجموع ــا ش ــث أنّه ــدات، حي باملعاه

املعلومــات والتوثيــق األنســب لعملهــا ولتحديــد املجــاالت املحــّددة التــي يجب 

ــدر  ــه ينبغــي، ق ــة العمــل أنّ ــد أدركــت مجموع ــك النظــام. وق ــا ذل أن يغطيّه

ــات  ــام املعلوم ــع نظ ــة م ــذه متوافق ــات ه ــدة البيان ــون قاع ــكان، أن تك اإلم

األخــرى واملنظــامت  املتخصصــة  الــوكاالت  بــه داخــل  القائــم واملعمــول 

ــة التعــاون الوثيــق  ــا شــّددت عــى أهمي ــة. كــام أنّه ــة وغــر الحكومي اإلقليمي

ــاء  ــل إنش ــن أج ــان م ــوق اإلنس ــال حق ــرى يف مج ــة األخ ــات الفاعل ــع الجه م

ــبة. ــات محوس ــبكة معلوم ش

يف أوائــل التســعينيات مــن القــرن املــايض، كانــت املنظــامت الدوليــة، بشــكٍل 

فــردي وجامعــي، تبحــث بجديــة يف أفضــل الســبل لتقديــم الدعــم املعلومــايت 

للجنــة، وتركــزت الجهــود التعاونيــة األوىل عــى عقــد ورشــة عمــل حــول نظــام 

املعلومــات الخــاص بحقــوق الطفــل يف املنظــامت غــر الحكوميــة عــام ١٩٩2 

مــن قبــل الحركــة الدوليــة للدفــاع عــن األطفــال )DCI( يف جنيــف، مبشــاركة 

فّعالــة مــن رادا بارنــن )إنقــاذ الطفــل يف ســتوكهومل(، ومركــز اليونيســف الــدويل 

لتنميــة الطفــل )ICDC، يُعــرف اآلن باســم مركــز إنوشــينتي لألبحــاث التابــع 

لليونيســف ومقــرّه فلورنســا( ويونيســف جنيــف. وجــرى خــال هــذه الورشــة 

إطــاق فكــرة تشــكيل شــبكة مــن املنظــامت املعنيــة واملهتمــة بتجميــع مــوارد 

التوثيــق الخاصــة بهــا واملشــاركة يف نظــاٍم لتبــادل البيانــات، وكان مــن الواضــح 

ــل  ــام املتكام ــذا النظ ــل ه ــاء مث ــراً بإنش ــاً كب ــاك اهتامم ــور أّن هن ــى الف ع

للمعلومــات والتوثيــق ووجــود نيّــة قويــة للعمــل معــاً لتحقيــق هــذه الغايــة.

اليونيســف  مــن  اللجنــة  عــام ١٩٩3 طلبــت  مــن  أول  أكتوبر/ترشيــن  يف 

ــل،  ــوق الطف ــة بحق ــات الخاص ــم املعلوم ــول نظ ــاري ح ــامٍع استش ــد اجت عق

ــي  ــة يف ورشــة العمــل هــذه عــن طبيعــة املعلومــات الت ــت اللجن ــد تحدث وق

تحتاجهــا، إىل جانــب رشح خططهــا حــول الكيفيــة التــي تعتــزم بهــا مشــاركة 

املعلومــات حــول عمليــة الرصــد واملراقبــة. فقــد اتخــذت عــى ســبيل املثــال، 

ــد  ــام مركــز األمــم املتحــدة لإلعــام يف كّل بل عــدٍد مــن الخطــوات لضــامن قي

يقــّدم تقاريــره، أو مــن خــال املكتــب القطــري لرنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ 

)UNDP( يف حــال عــدم وجــود فــرع للمركــز اإلعامــي، بإتاحــة التقريــر 

ــاً  ــزة املتعلقــة بفحــص هــذا التقريــر مجان ــي وتقاريــر اللجنــة املوج الوطن

ــوض  ــب املف ــرف اآلن مبكت ــان )يُع ــوق اإلنس ــز حق ــم مرك ــد نظ ــة. وق للعام

الســامي لحقــوق اإلنســان( ورشــة عمــل ملتابعــة هــذا االجتــامع يف عــام ١٩٩٤، 

حيــث ظهــر اهتــامٌم كبــر بــرُضورة بنــاء نظــاٍم متكامــل للمعلومــات والتوثيــق، 

فقــد علّقــت اللجنــة عــى األمــر يف تقريرهــا للجمعيــة العامــة )وثيقــة أ/٤١/٤٩ 

٩٤/٥/١٩، نقطــة رقــم ٤١١( بالقــول: »كان ملفتــاً لانتبــاه بشــكٍل خــاص 

معرفــة أّن حقــوق الطفــل قــد مهــّدت الطريــق لعقــد حــواٍر بّنــاء بــن مختلــف 

هيئــات منظومــة األمــم املتحــدة واملنظــامت غــر الحكوميــة واللجنــة يف مجــال 

ــة.«   ــغ األهمي ــذي يعــّد مجــاالً بال املعلومــات ال
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ــة للدفــاع عــن األطفــال ومؤسســة رادا  ويف عــام ١٩٩٤، قــّررت الحركــة الدولي

بارنــن ومركــز اليونيســف الــدويل لتنميــة الطفــل ويونيســف جنيــف تشــكيل 

ــد  ــل، وق ــوق الطف ــات حق ــز إنشــاء شــبكة معلوم ــة تنســيق« لتعزي »مجموع

جــرى فيــام بعــد توســيع هــذه القامئــة مــن املنظــامت لتشــمل املركــز الــدويل 

ــة  ــة باتفاقي ــة املعني ــر الحكومي ــامت غ ــة املنظ ــس(، ومجموع ــل )باري للطف

الــدويل إلنقــاذ الطفــل )جنيــف(،  حقــوق الطفــل )جنيــف(، والتحالــف 

ــان  ــوق اإلنس ــدة لحق ــم املتح ــز األم ــدن(، ومرك ــل )لن ــاذ الطف ــة إنق ومنظم

آنــذاك )جنيــف(. ويف يوليو/متــوز مــن عــام ١٩٩٥، نُظـّـم لقــاء عــى مــدى ثاثــة 

أيــام يف باريــس يف املركــز الــدويل للطفــل ملناقشــة إطــاق الشــبكة، جــرى خاله 

ــتويات  ــى املس ــامل وع ــاء الع ــع أنح ــن جمي ــة م ــل ٥٠ منظم ــن قب ــاق م االتف

ــة عــى إنشــاء شــبكة معلومــات حقــوق الطفــل  ــة والدولي ــة واإلقليمي الوطني

ــدف بشــكٍل خــاص إىل:  ــي ته )CRIN( الت

تقديــم الدعــم للمنظــامت املعنيــة بحقــوق الطفــل يف مســاعيها لتطويــر نظــم 

معلومــات فّعالــة وطــرق لتبــادل املعلومــات باســتخدام أدواٍت إلكرونيــة وغــر 

إلكرونيــة وأدوات التشــبيك والتواصــل )النــرشة اإلخباريــة لشــبكة معلومــات 

حقــوق الطفــل، العــدد األول، يناير/كانــون الثــاين ١٩٩٦(.

ــن أن  ــي ميك ــاً والت ــا دولي ــٌق عليه ــات ُمتف ــة املعلوم ــر أدوات ملعالج إّن تطوي

ــة  ــال للمعلومــات يعــّد مبثاب ــادل الفّع ــات والتب ــة الوصــول إىل البيان تعــّزز آلي

ــدويل  ــوس ال ــذه األدوات القام ــن ه ــن ب ــزام. م ــذا االلت ــن ه ــاً م ــزءاً هام ج

ملفــردات حقــوق الطفــل، ومــرد مصطلحــات حقــوق الطفــل املصاحــب لــه 

ــل  ــن قب ــل م ــوق الطف ــات حق ــبكة معلوم ــياق ش ــداده يف س ــّم إع ــذي ت وال

مركــز اليونيســف الــدويل لتنميــة الطفــل. وقــد قامــت مجموعــة عمــل دوليــة 

بالعمــل عــى تطويــر هــذه األدوات وإعدادهــا مكونــة مــن ممثلــن مــن الحركة 

ــامية  ــة الس ــع للمفوضي ــق التاب ــز التوثي ــال، ومرك ــن األطف ــاع ع ــة للدف الدولي

ــم  ــز األم ــان، ومرك ــوق اإلنس ــت حق ــن، وإنرن ــؤون الاجئ ــدة لش ــم املتح لألم

ــز اليونيســف  ــن، ومرك ــذاك، ومؤسســة رادا بارن ــوق اإلنســان آن املتحــدة لحق

الــدويل لتنميــة الطفــل )مركــز إنوشــينتي لألبحــاث(، ويونيســف جنيــف. وقــد 

ــات«  ــة »مصطلح ــد إىل مجموع ــام بع ــة في ــة األصلي ــذه املجموع ــورت ه تط

أصغــر تتكــون مــن متخصصــن يف مجــال املعلومــات مــن مؤسســة رادا بارنــن 

ومركــز اليونيســف الــدويل لتنميــة الطفــل، واليونيســف يف جنيــف ونيويــورك. 

ــات،  ــوس املرادف ــرة يف قام ــورة آن دي الورو، الخب ــت الدكت ــك، تولّ ــد ذل وبع

ــل،  ــوق الطف ــة يف حق ــة ومتخصص ــة دولي ــك، قانوني ــارون ديري ــورة ش والدكت

ــردات ومــرد املصطلحــات.  العمــل عــى قامــوس املف

يف علــم املعلومــات، مُيّكــن قامــوس املفــردات القامئــن عــى معالجــة املعلومــات 

ــول  ــات ح ــة املعلوم ــد معالج ــة« عن ــركة »مضبوط ــة مش ــتخدام لغ ــن اس م

ــا  ــة وتبادله ــاٍت دقيق ــرجاع معلوم ــح اس ــا تتي ــي بدوره ــن، والت ــوٍع مع موض

ــب  ــاً إىل جن ــردات جنب ــوس املف ــتخدام قام ــي اس ــدويل. ينبغ ــد ال ــى الصعي ع

مــع مــرد مصطلحــات حقــوق الطفــل، والــذي يوفــر مفتاحــاً تفصيليــاً 

ــات  ــيام املصطلح ــل، وال س ــوق الطف ــال حق ــة يف مج ــات املتخصص للمصطلح

الــواردة يف اتفاقيــة حقــوق الطفــل، وقــد جــرى توزيــع املســودات األوىل 

منهــام عــى نطــاٍق واســع للمراجعــة والتدقيــق، وجــاءت التعليقــات الــواردة 

مؤكــدة عــى الحاجــة إىل هــذه املبــادرة، فضــاً عــن إمكانيــة أن يشــّكل هــذا 

العمــل األرضيــة لبنــاء القــدرات يف مجــال التعامــل مــع املعلومــات مــن أجــل 

إعــامل حقــوق الطفــل. وقــد جــرى يف الواقــع تطويــر أداة معلومــاٍت ثالثــة – 

ببليوغرافيــا حقــوق الطفــل – مــن قبــل املركــز بهــدف مســاعدة مراكــز التوثيــق 

ــٍة مرجعيــة أساســية يف مجــال حقــوق  ذات املــوارد املتواضعــة يف إنشــاء مكتب

الطفــل.

باللغــات  منفصلــة  بإصــداراٍت  اللغــات  ثــايث  املرادفــات  قامــوس  ويــأيت 

اإلنجليزيــة والفرنســية واإلســبانية، بينــام تــّم تجميــع املــرد باللغــة اإلنجليزيــة 

وترجمتــه وتكييفــه إىل اللغتــن الفرنســية واإلســبانية. نأمــل أن تســاعد هــذه 

األدوات، مــن خــال توفــر لغــٍة مشــركة لتبــادل املعلومــات، يف تســهيل آليــة 

ــن  ــل م ــي تعم ــة الت ــات الفاعل ــن الجه ــد م ــن العدي ــاون ب ــل والتع التواص

ــام  ــم إىل نظ ــة دخوله ــن نقط ــر ع ــرف النظ ــل ب ــوق الطف ــامل حق ــل إع أج

ــات.  املعلوم

مهر خان

املدير 

مركز إنوشينتي لألبحاث التابع لليونيسف
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مقدمة  

ــّم نــرش مــرد مصطلحــات حقــوق الطفــل هــذا  كــام هــو موضــح ســابقاً، ت

كمجلــد مصاحــب لقامــوس املرادفــات الــدويل لحقــوق الطفــل، والــذي جــرى 

إعــداده أيضــاً مــن قبــل مركــز إنوشــينتي لألبحــاث التابــع لليونيســف، وذلــك 

بهــدف توفــر مفتــاح مفّصــل للمصطلحــات املتخصصــة واملســتخدمة يف 

ــه  ــة حقــوق الطفــل. وعــى الرغــم مــن أنّ ــل، ال ســيام يف اتفاقي حقــوق الطف

ينبغــي اســتخدام املــرد وقامــوس املرادفــات كأدوات معالجــة املعلومــات مــن 

قبــل خــراء املعلومــات، إاّل أنّــه مــن املأمــول أن يكــون املــرد مفيــداً أيضــاً يف 

تعزيــز فهــٍم أفضــل ملصطلحــات حقــوق الطفــل بــن الجمهــور غــر املتخصــص.

ــل يف  ــق الطف ــاة« و«ح ــق يف الحي ــل »الح ــة، مث ــات الواضح ــتثناء التوقع باس

ــا  ــى أنّه ــرد ع ــواردة يف امل ــات ال ــة املصطلح ــم صياغ ــه«، مل تت ــتامع إلي االس

حقــوق. عــى ســبيل املثــال، تحــت مصطلــح »التعليــم«، تــّم ذكــر املــادة التــي 

تتنــاول حــق الطفــل يف التعليــم يف االتفاقيــة  وتقديــم وصــف موجــز لالتزامات 

املقابلــة للــدول األطــراف )»ماحظــة:«( ومــن ثــم قامئــة بهــذه املصطلحــات يف 

ــّم  ــد ت ــم )»انظــر أيضــاً:«(، وق املــرد املرتبطــة أيضــاً بحــق الطفــل يف التعلي

ــاٍت  ــود إىل مرادف ــة« تق ــاٍت »مفتاحي ــة كمصطلح ــاٍت معين ــن مصطلح تضم

مفضلــة. عــى ســبيل املثــال، يف حــال بحــث القــارئ تحــت مصطلــح »األطفــال 

ــة«. ــال ذوي اإلعاق ــه إىل )»انظــر:«( إىل »األطف ــن«، ســيتم إحالت املعوق

تــأيت القامئــة األبجديــة مســبوقة بقامئــة موضوعيــة تهــدف إىل تزويد املســتخدم 

بلمحــٍة عامــة عــن املوضوعــات الرئيســية التــي تــم تناولهــا يف االتفاقيــة 

واملصطلحــات املقابلــة املدرجــة يف املــرد، وينتهــي املــرد بقامئــة مواضيعيــة 

ــة بحقــوق الطفــل. ــارة ذات الصل ــة املخت للصكــوك الدولي

لقــد قــام مركــز إنوشــينتي لألبحــاث التابــع لليونيســف بإعــداد املــرد 

باالشــراك مــع الدكتــورة شــارون ديريــك، املديــر املؤســس لرشكــة استشــارات 

حقــوق الطفــل الدوليــة )CRCI( يف مدينــة فورشــوتن بهولنــدا، والتــي تقــّدم 

خدمــاٍت استشــارية يف مجــال حقــوق الطفــل يف هولنــدا وعــى الصعيــد الدويل، 

وقــد قامــت الدكتــورة شــارون بتجميــع وتحريــر اتفاقيــة األمــم املتحــدة بشــأن 

حقــوق الطفــل: دليــل »األعــامل التحضريــة« )١٩٩2(، وتأليــف التعليــق عــى 

اتفاقيــة األمــم املتحــدة لحقــوق الطفــل )١٩٩٩(، إىل جانــب عملهــا كمحــررة 

ــة  ــة الدولي ــة للحرك ــة اإلخباري ــل، وهــي املجل ــوق الطف ــدويل لحق للمرصــد ال

ــون  ــر للقان ــي تصــدر بالتعــاون مــع مؤسســة كلوي ــال والت ــاع عــن األطف للدف

الــدويل. 

نــوّد أن نعــرب عــن امتناننــا وتقديرنــا للدعــم املقــّدم مــن قبــل نايجــل 

ــٌة بشــكٍل  ــا ممتن ــام أنّه ــداد هــذا املــرد. ك ــت يف إع ــل وباتريشــيا الي كانتوي

خــاص لألشــخاص التاليــة أســامؤهم ملاحظاتهــم ونصائحهــم حــول املســودات 

ــدي،  ــا ري ــه وريت ــر بواتيي ــد، ومــاري بي ــو ديفي الســابقة: بيغــي كريــس، وباول

ــامن. ــاز برج ــورا إت ــرج، ول ــن ريدب ــن، وكاري ــوس كوه ــكا ري وريبي
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االسم

الجنسية

الحفاظ عى الهوية

الخصوصية

احرام األرسة

احرام املنزل

حق الطفل يف االستامع إليه 

الحق يف الحياة

انعدام الجنسية

التعذيب

النقابات العاملية

البيئة العائلية والرعاية البديلة

اإلساءة واالهامل

التبني

الرعاية البديلة

األطفال املحرومون من بيئتهم العائلية

الجامعة 

التواصل مع كا الوالدين

املساواة بن الوالدين

األرسة املوسعة

مساعدة األرسة

جمع شمل األرسة

اإليداع

النقل وعدم العودة بصورة غر مرشوعة

معلومات عن الوالد أو الطفل الغائب

معلومات ضارة

التبني عر الحدود

الكفالة

معرفة الوالدين

التزامات النفقة

التبني داخل الدولة 

رعاية الوالدين

توجيه الوالدين  

مسؤوليات الوالدين

املراجعة الدورية لإليداع

اإليداع يف املؤسسات

التعايف وإعادة اإلدماج

تحصيل النفقة

الفصل عن الوالد )الوالدين(

اإلساءة الجنسية

الصحة والرعاية األساسية

الوقاية من الحوادث

التغذية الكافية

مستوى معييش الئق

الرضاعة الطبيعية

رعاية األطفال

رعاية الطفل

صحة الطفل وتغذيته

زواج األطفال

وفيات األطفال

األمراض

تعاطي املخدرات

اإلصحاح البيئي

تنظيم األرسة

املبادئ اإلرشادية للوالدين

الصحة والخدمات الصحية

الصحة والتعاون الدويل

الرعاية الصحية

التثقيف الصحي

النظافة

الجهل

وفيات الرضع 

سوء التغذية

املساعدة املادية

املساعدة الطبية

الرعاية الصحية بعد الوالدة

الرعاية الصحية قبل الوالدة

الرعاية الصحية الوقائية

الرعاية الصحية االولية

حامية األطفال

التأمن االجتامعي

الضامن االجتامعي

معاير الرعاية

معاير الحامية

البقاء والنمو 

املامرسات التقليدية
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األنشطة التعليمية والرتفيهية والثقافية

أهداف التعليم

التعليم اإللزامي

الحياة الثقافية

معدالت ترك الدراسة 

التعليم

التعليم والتعاون الدويل

املساعدة التعليمية

املبادئ اإلرشادية الربوية

املؤسسات التعليمية

التعليم املجاين

التعليم العام

التعليم العايل

وقت الفراغ وسائل التعليم الحديثة

التعليم االبتدايئ

االستجامم

الحضور املدريس

االنضباط يف املدرسة

العلم والتكنولوجيا

التعليم الثانوي

التعليم املهني

املبادئ اإلرشادية املهنية

عدالة األطفال والحرمان من الحرية

الحصول عى محاكمة

التهم

األطفال املتهمون

إدارة شؤون األحداث

االستئناف 

االعتقال

مساعدة مرجم شفوي

عقوبة اإلعدام

األطفال املحرومون من حريتهم

األطفال املدانون

الدفاع

الحرمان من الحرية

االحتجاز

تحديد التهم الجنائية

إثبات عدم رشعية االحتجاز

االنحرافات

االجراءات القانونية الواجبة

استجواب الشهود

محاكمة عادلة

السجن

سلطة مستقلة ونزيهة

هيئة قضائية

إعادة نظر قضائية

قضاء األحداث

الحدث املعتدي 

مساعدة قانونية

السجن مدى الحياة 

الحد األدىن لسن املسؤولية الجنائية

التدابر غر االحتجازية

ال عقوبة إال بنص القانون

الجرم 

منع جنوح األحداث

قرينة الراءة

خصوصية األطفال املتهمن

اإلجراءات

مساعدة قانونية عاجلة

محاكمة رسيعة

أدلة تجريم الذات

الفصل عن السجناء البالغن

معاملة األطفال املتهمن

معاملة األطفال املحرومن من حريتهم

معاملة األطفال املدانن

املحاكمة بحضور مستشار قانوين

املحاكمة بحضور الوالدين

عاملة األطفال

عاملة األطفال

ظروف التوظيف

االستغال االقتصادي

إنفاذ معاير عاملة األطفال

عمل ضار

عمل خطر

ساعات العمل

السن )األعامر( الدنيا لالتحاق بالعمل

استغالل األطفال

االختطاف

استعباد الّدين 

استغال األطفال يف املواد اإلباحية 

استغال األطفال يف الدعارة

إنتاج املخدرات

تهريب املخدرات

االستغال االقتصادي

إنفاذ معاير عاملة األطفال

االستغال

العمل الجري

ساعات العمل

لالتحــاق  الدنيــا(  )األعــامر  األدىن  الحــد 
لعمــل با

االتجار باألعضاء

التعايف وإعادة اإلدماج

البيع واالتجار

االستغال الجنيس

الرق

حقوق األطفال الذين يعيشون يف ظروٍف 
صعبة للغاية

األطفال املتهمون

األطفال املولودون خارج إطار الزواج

األطفال املحرومون من بيئتهم العائلية

األطفال املحرومون من حريتهم

األطفال املدانون

األطفال املرشدون داخليا

األطفال املعوقون

مساعدة املعوقن

األطفال املعوقون

إعاقة األطفال والتعاون الدويل
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أطفال الجئون

األطفال الاجئون املصحوبون

البحث عن األرسة

مساعدة إنسانية

القانون اإلنساين الدويل

منظامت مساعدة الاجئن

أطفال الجئون

حامية الاجئن

وضع الجئ

األطفال الاجئون غر املصحوبن

ــؤون  ــدة لش ــم املتح ــامية لألم ــة الس املفوضي
ــن الاجئ

األطفال يف املنازعات املسلحة

األطفال أرسى الحرب

األطفال يف املنازعات املسلحة

مساعدة إنسانية

القانون اإلنساين الدويل

املشاركة يف القتال 

التعايف وإعادة اإلدماج

التجنيد

أطفال األقليات والسكان األصليني

أطفال األقليات العرقية

أطفال السكان األصلين

أطفال األقليات اللغوية

أطفال األقليات

أطفال األقليات الدينية

تعزيز حقوق الطفل وتنفيذها ورصدها 

قابلية للتطبيق

لجنة حقوق الطفل

الهيئات املختصة

البلدان النامية

التنفيذ املحيل

نرش اتفاقية حقوق الطفل

نرش التقارير

األثر األفقي 

املجلس االقتصادي واالجتامعي

الجمعية العامة

التضمن

املؤرشات

املنظامت الحكومية الدولية

التعاون الدويل

الوالية 

املنظامت غر الحكومية

التزامات الدول

التزامات اإلباغ

القيود املفروضة عى الحقوق

رشط وقايئ

املشورة واملساعدة التقنيتن

التحول

منظمة األمم املتحدة للطفولة

أجهزة األمم املتحدة

وكاالت األمم املتحدة املتخصصة

دراسات األمم املتحدة

األحكام الختامية

االنضامم

التعديات

نصوص أصلية

االنسحاب 

اإليداع

الدخول حيز التنفيذ

التصديق

التحفظات

التوقيع
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مرسد حقوق الطفل

القامئة األبجدية

األطفال الذين تركوا لوحدهم

انظر: األطفال املحرومون من بيئتهم العائلية

االختطاف

اتفاقية حقوق الطفل: مادة 3٥

ــه  ــوص علي ــاف منص ــن االختط ــة م ــل يف الحامي ــق الطف ــة: إّن ح ماحظ

ــدول  ــى ال ــن ع ــث يتع ــل، حي ــوق الطف ــة حق ــن اتفاقي ــادة 3٥ م يف امل

ــددة  ــة واملتع ــة والثنائي ــة الوطني ــر املامئ ــع التداب ــاذ جمي ــراف اتخ األط

األطــراف ملنــع اختطــاف األطفــال ألّي غــرض وبــأّي شــكٍل مــن األشــكال. 

يجــب التمييــز بــن اختطــاف األطفــال ونقــل األطفــال إىل الخــارج وعــدم 

ــّد  ــة(. يع ــن االتفاقي ــادة ١١ م ــة )انظــر امل ــم بصــورة غــر مرشوع عودته

اختطــاف األطفــال داخــل البلــد الواحــد أو عــر الحــدود ألغــراض متعلقــة، 

عــى ســبيل املثــال، باالســتغال االقتصــادي أو االســتغال الجنــيس أو البيــع 

ــل  ــر نق ــام يش ــتغال، بين ــكال االس ــن أش ــكاً م ــي ش ــار أو التبن أو االتج

ــال إىل الخــارج وعــدم عودتهــم بصــورة غــر مرشوعــة إىل مشــكلة  األطف

ــه عــر الحــدود. اختطــاف الطفــل مــن قبــل أحــد والدي

انظــر أيضــاً: حــاالت االختفــاء / االســتغال / النقــل وعــدم العــودة بصــورة 

غــر مرشوعــة / التعــايف وإعــادة اإلدمــاج  / البيــع واالتجــار

إلغاء املامرسات التقليدية

انظر: املامرسات التقليدية

اإلجهاض

انظر: طفل مل يولد بعد 

إساءة املعاملة واالهامل

اتفاقية حقوق الطفل: مادة ١٩ 

ماحظــة: حــق الطفــل يف الحاميــة مــن اإلســاءة واإلهــامل منصــوص عليــه 

ــدول  ــى ال ــن ع ــث يتع ــل، حي ــوق الطف ــة حق ــن اتفاقي ــادة ١٩ م يف امل

ــع  ــن جمي ــل م ــة الطف ــبة لحامي ــر املناس ــع التداب ــاذ جمي ــراف اتخ األط

أشــكال العنــف الجســدي أو النفــيس، أو اإلصابــة أو اإليــذاء، أو اإلهــامل 

أو املعاملــة بإهــامل، أو إســاءة املعاملــة أو االســتغال، مبــا يف ذلــك 

اإلســاءة الجنســية، أثنــاء وجــوده يف رعايــة الوالديــن )أحدهــام(، أو الــويص 

ــل.  ــة الطف ــوم عــى رعاي ــاء( أو أي شــخص آخــر يق )األوصي

انظر أيضاً: التعايف وإعادة اإلدماج  / اإلساءة الجنسية

الحصول عىل محاكمة

اتفاقية حقوق الطفل: مادة ٤٠)2()ب()3(  

ــايئ  ــاء الجن ــة أو االدع ــر يف التهم ــم يف النظ ــل املته ــق الطف ــة: ح ماحظ

ــتقلة  ــة ومس ــة مختص ــة قضائي ــلطة أو هيئ ــل س ــن قب ــده م ــه ض املوج

ــل. ــوق الطف ــة حق ــن اتفاقي ــادة ٤٠)2( )ب()3( م ــه امل ــام أقرت ــة ك ونزيه

انظــر أيضــاً: األطفــال املتهمــون / إدارة شــؤون األحــداث / الدفــاع / 

تحديــد التهــم الجنائيــة / تحديــد رشعيــة االحتجــاز

الوصول إىل الثقافة

انظر: الحياة الثقافية

الوصول إىل التعليم

انظر: التعليم

الوصول إىل املعلومات

انظــر: التهــم / املعلومــات املامئــة / كتــب األطفــال / املبــادئ اإلرشــادية 

املعلومــات   / املعلومــات  / حريــة طلــب  التعبــر  / حريــة  الربويــة 

ــات  ــة / معلوم ــات اللغوي ــال األقلي ــات وأطف ــدويل / املعلوم ــاون ال والتع

ــد أو الطفــل الغائــب / املعلومــات الضــارة / وســائط اإلعــام /  عــن الوال

ــة ــادية املهني ــادئ اإلرش املب

االنضامم

اتفاقية حقوق الطفل: مادة ٤٨

ماحظــة: تنــص املــادة ٤٧ مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل عــى أّن االتفاقيــة 

تخضــع للتصديــق، يف حــن تنــص املــادة ٤٨ عــى أن يظــّل بــاب االنضــامم 

ــاً يف  ــا طرف ــة م ــح دول ــي تصب ــدول. ل ــع ال ــاً لجمي ــة مفتوح إىل االتفاقي

ــا.  ــة أو تنضــم إليه ــا أن تصــادق عــى االتفاقي ــا إّم ــة، يجــب عليه االتفاقي

حيــث يشــر كل مــن التصديــق واالنضــامم إىل الفعــل الــذي تعــرب مبوجبه 

ــون  ــزام بقان ــى االلت ــا ع ــن موافقته ــا ع ــٍة م ــة يف دول ــلطات املختص الس

حقــوق الطفــل. واالختــاف الوحيــد هــو أّن التصديــق ينطبــق عــى 

الــدول التــي وقعــت بالفعــل عــى اتفاقيــة حقــوق الطفــل، بينــام ينطبــق 

االنضــامم عــى الــدول التــي صادقــت عــى االتفاقيــة دون أن يكــون قــد 

ســبق لهــا التوقيــع عليهــا. هــذا ويتــم إيــداع وثائــق التصديــق أو االنضــامم 

ــاراً مــن تاريــخ ١٠ مــارس/آذار  ــدى األمــن العــام لألمــم املتحــدة. واعتب ل

١٩٩٥، تــّم التصديــق عــى اتفاقيــة حقــوق الطفــل أو االنضــامم إليهــا مــن 

قبــل ١٧٠ دولــة. 

انظــر أيضــاً: االنســحاب / اإليــداع / الدخــول حيــز التنفيــذ / التصديــق / 

التوقيــع
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الوقاية من الحوادث

اتفاقية حقوق الطفل: مادة 2٤)2()هـ(

ماحظــة: مــن أجــل إعــامل حــق الطفــل يف التمتــع بأعــى مســتوى صحــي 

ميكــن تحقيقــه يف مجــال الصحــة والخدمــات الصحيــة، يتعــن عــى الــدول 

األطــراف اتخــاذ التدابــر املناســبة لضــامن إبــاغ جميــع رشائــح املجتمــع، 

وال ســيام اآلبــاء واألطفــال، وأن يكــون لديهــم إمكانيــة الوصــول إىل التعليم 

وحصولهــم عــى دعــم يف اســتخدام املعرفــة األساســية املتعلقــة بالوقايــة 

مــن الحــوادث أو ســامة الطفــل.

انظر أيضاً: الصحة والخدمات الصحية / التثقيف الصحي  

األطفال الالجئون املصحوبون 

اتفاقية حقوق الطفل: مادة 22 

ــة  ــاً خاص ــل حقوق ــوق الطف ــة حق ــن اتفاقي ــادة 22 م ــح امل ــة: متن ماحظ

ــده األم  ــارج بل ــئ خ ــع الج ــى وض ــول ع ــعى للحص ــن يس ــل الذي للطف

ــون  ــاً للقان ــاً وفق ــر الجئ ــذي يعت ــابق أو ال ــاد الس ــه املعت ــكان إقامت أو م

واإلجــراءات الدوليــة أو املحليــة املعمــول بهــا، ســواء صحبــه أو مل يصحبــه 

ــر. ــخٍص آخ ــداه أو أّي ش وال

انظــر أيضــاً: األطفــال الاجئــون / وضــع الجــئ / األطفــال الاجئــون غــر 

ــن املصحوب

التهم

اتفاقية حقوق الطفل: مادة ٤٠)2()ب()2( 

ــاره  ــق يف إخط ــم الح ــل املته ــادة ٤٠)2()ب()2( الطف ــح امل ــة: متن ماحظ

ــه. ــة إلي ــم املوجه ــارش بالته ــع ومب بشــكٍل رسي

انظــر أيضــاً: األطفــال املتهمــون / إدارة شــؤون األحــداث / مســاعدة 

ــة ــة عادل ــة / محاكم ــة الواجب ــراءات القانوني ــاع / اإلج ــفوي / الدف ــم ش مرج

األطفال املتهمون

اتفاقية حقوق الطفل: مادة ٤٠ 

ــة  ــاً خاص ــل حقوق ــوق الطف ــة حق ــن اتفاقي ــادة ٤٠ م ــح امل ــة: متن ماحظ

ــات.   ــون العقوب ــك قان ــه انته ــم بأنّ ــم أو يتُه ــذي يُزع ــل ال للطف

انظــر أيضــاً: الحصــول عــى محاكمــة / التهــم / إدارة شــؤون األحــداث / 

مســاعدة مرجــم شــفوي / عقوبــة اإلعــدام / األطفــال املدانــون / الدفــاع 

ــتجواب  ــة / اس ــة الواجب ــراءات القانوني ــة / اإلج ــم الجنائي ــد الته / تحدي

ــة / ســلطة مســتقلة ونزيهــة / هيئــة قضائيــة /  الشــهود / محاكمــة عادل

املســاعدة القانونيــة / الســجن مــدى الحيــاة / ال عقوبــة إاّل بنــص القانون / 

جــرم / قرينــة الــراءة / خصوصيــة األطفــال املتهمــن / املحاكمــة الريعــة 

ــة األطفــال املتهمــن / املحاكمــة بحضــور  ــذات / معامل ــم ال ــة تجري / أدل

مستشــار قانــوين / املحاكمــة بحضــور الوالديــن

التغذية الكافية

اتفاقية حقوق الطفل: مادة 2٧)١()3(

ــتوى  ــى مس ــول ع ــل يف الحص ــق كل طف ــامل ح ــل إع ــن أج ــة: م ماحظ

ــة  ــاعدة املادي ــم املس ــراف تقدي ــدول األط ــى ال ــن ع ــق، يتع ــيش الئ معي

وبرامــج الدعــم لــألرس املحتاجــة، ال ســيام فيــام يتعلــق بالتغذيــة وامللبــس 

واملســكن.

ــوء  ــه / س ــل وتغذيت ــة الطف ــق / صح ــيش الئ ــتوى معي ــاً: مس ــر أيض انظ

ــو ــاء والنم ــة / البق ــاعدة املادي ــة / املس التغذي

مستوى معييش الئق

اتفاقية حقوق الطفل: مادة 2٧)١()2()3( 

ماحظــة: حــق كل طفــل يف مســتوى معيــيش مائــم لنمــوه البــدين 

والعقــيل والروحــي واألخاقــي واالجتامعــي منصــوص عليــه يف املــادة 2٧ 

ــل. ــوق الطف ــة حق ــن اتفاقي م

انظــر أيضــاً: التغذيــة الكافيــة / مســاعدة األرسة / التزامــات النفقــة / 

ــو ــاء والنم ــة / البق ــاعدة املادي املس

إدارة شؤون األحداث

اتفاقية حقوق الطفل: مادة ٤٠ 

ماحظــة: تتنــاول املــادة ٤٠ مــن قانــون حقــوق الطفــل التزامــات الــدول 

ــق  ــن الوثائ ــداث، وم ــاء األح ــؤون قض ــإدارة ش ــق ب ــام يتعل ــراف في األط

ــم املتحــدة  ــد األم ــادة قواع ــذ هــذه امل ــاص بتنفي ــة بشــكٍل خ ذات الصل

النموذجيــة الدنيــا إلدارة شــؤون األحــداث )١٩٨٥(، واملعروفــة باســم 

قواعــد بكــن، فضــاً عــن قواعــد األمــم املتحــدة لحاميــة األحــداث 

املجرديــن مــن حريتهــم )١٩٩٠( ومبــادئ األمــم املتحــدة التوجيهيــة ملنــع 

جنــوح األحــداث )١٩٩٠(.

انظــر أيضــاً: الحصــول عــى محاكمــة / التهــم / األطفــال املتهمــون / 

ــاع /  ــون / الدف ــال املُدان ــفوي / األطف ــم ش ــاعدة مرج ــتئناف / مس االس

ــة /  ــة الواجب ــات / اإلجــراءات القانوني ــة / االنحراف ــم الجنائي ــد الته تحدي

اســتجواب الشــهود / املحاكمــة العادلــة / ســلطة مســتقلة ونزيهــة / هيئــة 

ــدي ث /  ــدث املعت ــداث / الح ــاء األح ــداث / قض ــوح األح ــة / جن قضائي

ــر  ــة / التداب ــؤولية الجنائي ــن املس ــد األدىن لس ــة / الح ــاعدة القانوني املس

غــر االحتجازيــة / ال عقوبــة إاّل بنــص القانــون / الجــرم / قرينــة الــراءة / 

منــع جنــوح األحــداث / خصوصيــة األطفــال املتهمــن / املحاكمــة الريعــة 

ــال  ــة األطف ــن / معامل ــال املتهم ــة األطف ــذات / معامل ــم ال ــة تجري / أدل

املدانــن / املحاكمــة بحضــور مستشــار قانــوين / املحاكمــة بحضــور 

ــن الوالدي



١٧ ١٦

التبني

اتفاقية حقوق الطفل: مادة 2٠)3( ومادة 2١

ماحظــة: التبنــي هــو وســيلة بديلــة لرعايــة األطفــال املحرومــن بشــكٍل 

دائــم مــن بيئتهــم العائليــة، حيــث يهــدف التبنــي الكامــل إىل تزويــد مثــل 

ــو كان  ــام ل ــي ك ــه بالتبن ــة بوالدي ــوق املتعلق ــع الحق ــل بجمي ــذا الطف ه

الطفــل قــد ولــد مــن صلبهــم. باإلضافــة إىل ذلــك، فإنـّـه يضــع عــى عاتــق 

ــن  ــؤولية الوالدي ــع مس ــاوية م ــة متس ــؤولية أبوي ــي مس ــن بالتبن الوالدي

البيولوجيــن. تنــص املــادة 2١ مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل عــى أن تكــون 

املصالــح الفضــى للطفــل هــي االعتبــار األول يف عمليــة التبنــي، وتوضــح 

الضامنــات واملعايــر التــي يجــب أن تضمنهــا تلــك الــدول األطــراف التــي 

ــة  تعــرف و/أو تســمح بنظــام التبنــي الــذي يشــمل التبنــي داخــل الدول

والتبنــي عــر الحــدود.

انظــر أيضــاً: الرعايــة البديلــة / األطفــال املحرومــون مــن بيئتهــم العائليــة 

ــة /  ــي داخــل الدول ــة / التبن ــي عــر الحــدود / إعــادة نظــر قضائي / التبن

اإلجــراءات

سن الرشد

انظر: الرشد 

القيود العمرية

انظــر: تعريــف الطفــل / عقوبــة اإلعــدام / الســجن مــدى الحيــاة / الحــد 

األدىن لســن املســؤولية الجنائيــة / الســن )األعــامر( الدنيــا لالتحــاق 

ــد ــال / التجني ــاركة يف القت ــل / املش بالعم

أهداف التعليم

اتفاقية حقوق الطفل: مادة 2٩)١(

ــم  ــية لتعلي ــداف األساس ــى أّن األه ــراف ع ــدول األط ــق ال ــة: تتف ماحظ

األطفــال هــي تنميــة شــخصية الطفــل ومواهبــه وقدراتــه العقليــة والبدنية 

ــه  ــب أن يُوج ــام يج ــؤولة. ك ــاٍة مس ــداده لحي ــا وإع ــى إمكاناته إىل أق

التعليــم إىل تنميــة احــرام والــدي الطفــل وهويتــه الثقافيــة ولغتــه وقيمــه 

والقيــم الوطنيــة للبلــد الــذي يعيــش فيــه الطفــل والبلــد الــذي قــد ولــد 

ــة. ــة الطبيعي ــة احــرام الحضــارات املختلفــة والبيئ ــه، إىل جانــب تنمي في

انظر أيضاً: مؤسسات التعليم / التعليم

األطفال األجانب

انظر: التمييز / التزامات الدول / األطفال الاجئون

الرعاية البديلة

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 2٠)2()3(

ماحظــة: متنــح املــادة 2٠)2( مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل األطفــال 

املحرومــن بشــكٍل مؤقــت أو دائــم مــن بيئتهــم العائليــة، أو الــذي تقــي 

مصلحتــه عــدم البقــاء يف تلــك البيئــة، الحــق يف الرعايــة البديلــة. وينبغــي 

عــى الــدول األطــراف ضــامن رعايــة بديلــة لهــؤالء األطفــال وفقــاً لقوانينها 

الوطنيــة. بينــام تنــص املــادة 2٠)3( مــن االتفاقيــة عــى أّن الرعايــة البديلة 

قــد تشــمل الحضانــة، أو الكفالــة الــواردة يف القانــون اإلســامي، أو التبنــي، 

أو، عنــد الــرُضورة، اإلقامــة يف مؤسســاٍت مناســبة لرعايــة األطفــال.

انظــر أيضــاً: التبنــي / األطفــال املحرومــون مــن بيئتهــم العائليــة / الحضانة 

/ إعــادة نظــر قضائيــة / الكفالــة / املراجعــة الدوريــة لإليــداع / اإليــداع يف 

املؤسســات / اإلجراءات

األحكام البديلة

انظر: التدابر غر االحتجازية

بدائل اإلجراءات الجنائية

انظر: االنحرافات

التعديالت

اتفاقية حقوق الطفل: املادة ٥٠

ماحظــة: قواعــد قانــون املعاهــدات الدوليــة املتعلقــة بتعديــل أو تنقيــح 

املعاهــدات منصــوص عليهــا يف املــواد مــن 3٩ إىل ٤١ مــن اتفاقيــة فيينــا 

لقانــون املعاهــدات )١٩٦٩(، حيــث تنطبــق هــذه القواعــد مــا مل تحتــوي 

ــوق  ــة حق ــام أحــكام اتفاقي ــة، بين ــى أحــكاٍم مختلف ــدة نفســها ع املعاه

الطفــل املتعلقــة بالتعديــات منصــوص عليهــا يف املــادة ٥٠ مــن اتفاقيــة 

ــدول األطــراف  ــاول اإلجــراءات التــي ميكــن لل ــي تتن حقــوق الطفــل، والت

ــل،  ــوق الطف ــة حق ــى اتفاقي ــات ع ــامد تعدي ــراح واعت ــا اق ــن خاله م

ــدول األطــراف.  ــة ثلثــي ال ــة بأغلبي ــزم للتعديــات املقبول ــر املل واألث

انظر أيضاً: االنسحاب / اإليداع / التحفظات

االستئناف

اتفاقية حقوق الطفل: املادة ٤٠)2()ب()٥(

ماحظــة: متنــح املــادة ٤٠)2()ب()٥( الطفــل املــدان الحــق يف إعــادة 

ــة تدابــر مفروضــة تبعــاً لذلــك مــن قبــل ســلطة أو  النظــر يف قضيتــه وأيّ

ــون. ــق القان ــة أعــى وف ــة مختصــة ومســتقلة ونزيه ــة قضائي هيئ

انظر أيضاً: إدارة شؤون األحداث / األطفال املدانون 



١٧ ١٦

قابلية التطبيق

ماحظــة: إمكانيــة احتجــاج الطفــل بالحقــوق املنصــوص عليهــا يف اتفاقيــة 

ــق  ــون التطبي ــث يك ــة، حي ــة محلي ــة إداري ــام محكم ــل أم ــوق الطف حق

املبــارش ألحــد الحقــوق ممكنــاً إذا ســمحت الدولــة الطــرف بهــذا التطبيــق 

وإذا كان الحــق واضحــاً ودقيقــاً مبــا يكفــي العتبــاره قامئــاً بذاتــه ملخاطبــة 

كل مــن الدولــة الطــرف وأطــراف القانــون املحــيل.

انظر أيضاً: التنفيذ املحيل / األثر األفقي / التضمن / التحول

املعلومات املالمئة

اتفاقية حقوق الطفل: املادة ١٧

ــت  ــام نّص ــة ك ــات املامئ ــول إىل املعلوم ــل يف الوص ــق الطف ــة: ح ماحظ

ــة  ــا بالوظيف ــإدراكاً منه ــل. ف ــوق الطف ــة حق ــن اتفاقي ــادة ١٧ م ــه امل علي

الهامــة التــي تؤديهــا وســائل اإلعــام، يتعــن عــى الــدول األطــراف ضــامن 

وصــول الطفــل إىل املعلومــات واملــواد مــن خــال مجموعــٍة متنوعــة مــن 

املصــادر الوطنيــة والدوليــة، ال ســيام تلــك التــي تهــدف إىل تعزيــز صحتــه 

ورفاهــه. 

انظــر أيضــاً: كتــب األطفــال / حريــة التعبــر / حريــة طلــب املعلومــات / 

ــة /  ــات اللغوي ــال األقلي ــات وأطف ــدويل / املعلوم ــاون ال ــات والتع املعلوم

املعلومــات الضــارة / وســائط اإلعــام

الحرمان التعسفي من الحرية

انظر: االعتقال / الحرمان من الحرية / االحتجاز / السجن

اإلعدام التعسفي

انظر: الحق يف الحياة

املنازعات املسلحة

انظر: األطفال يف املنازعات املسلحة

االعتقال

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 3٧)ب(

ماحظــة: حــق الطفــل يف عــدم التعــرض لاعتقــال غــر القانــوين أو 

التعســفي، والضامنــات القانونيــة بعــدم اســتخدام االعتقــال إال كمــاٍذ أخر 

ــة  ــن اتفاقي ــادة 3٧)ب( م ــه يف امل ــوص علي ــب منص ــٍت مناس ــر وق وألق

ــل. ــوق الطف حق

انظر أيضاً: األطفال املحرومون من حريتهم / الحرمان من الحرية

األطفال املعتقلون

انظر: األطفال املحرومون من حريتهم

التجمع

انظر: حرية التجمع

املساعدة:

انظــر: مســاعدة مرجــم شــفوي / األطفــال املحرومــون مــن بيئتهــم 

ــاعدة األرسة /  ــة / مس ــاعدة تعليمي ــن / مس ــاعدة املعوق ــة / مس العائلي

مســاعدة إنســانية / مســاعدة قانونيــة / مســاعدة ماديــة / الحفــاظ عــى 

ــة ــة فوري ــاعدة قانوني ــة / مس الهوي

مساعدة مرتجم شفوي

اتفاقية حقوق الطفل: املادة ٤٠)2()ب()٦(

ماحظــة: حــق الطفــل املتهــم يف الحصــول عــى مســاعدة مرجــم شــفوي 

ــة املســتخدمة أو  ــم اللغ ــل فه ــدور الطف ــة إذا مل يكــن مبق بصــورٍة مجاني

ــة حقــوق  ــادة ٤٠)2()ب()٦( مــن اتفاقي ــه يف امل ــا معــرف ب التحــدث به

الطفــل.

انظــر أيضــاً: التهــم / األطفــال املتهمــون / إدارة شــؤون األحــداث / الدفــاع 

/ اإلجــراءات القانونيــة الواجبــة / املحاكمــة العادلــة

الجمعيات

انظر: حرية تكوين الجمعيات 

اللجوء

انظر: األطفال الاجئون

النصوص األصلية

اتفاقية حقوق الطفل: املادة ٥٤

ــاره  ــل باعتب ــوق الطف ــة حق ــيل التفاقي ــص األص ــاء الن ــّم إنش ــة: ت ماحظ

ــة والفرنســية  ــة واإلنجليزي ــة والصيني ــاً باللغــات العربي ــاً ونهائي نصــاً أصلي

ــا  ــة املصــّدق عليه ــي أّن نصــوص االتفاقي ــاّم يعن ــبانية، م والروســية واإلس

بهــذه اللغــات متســاوية يف األصــل واملنشــأ، لذلــك يُفــرض أن يكــون 

لبنودهــا وأحكامهــا نفــس املعنــى يف كّل نــٍص أصــيل. يقــوم األمــن العــام 

لألمــم املتحــدة، بصفتــه وديعــاً التفاقيــة حقــوق الطفــل، مبهمــة الحفــاظ 

ــدات  ــون املعاه ــد قان ــرد قواع ــن ت ــة. يف ح ــيل لاتفاقي ــص األص ــى الن ع

الدوليــة املتعلقــة بتوثيــق نــص املعاهــدة يف املادتــن ١٠ و33 مــن اتفاقيــة 

ــام ١٩٦٩.  ــون املعاهــدات لع ــا لقان فيين

انظر أيضاً: اإليداع



١٩ ١٨

املصالح الفضىل للطفل
اتفاقية حقوق الطفل: املادة 3)١(

ماحظــة: تُلــزم املــادة 3)١( مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل الــدول األطــراف 

الفضــى يف جميــع  الطفــل  يــوىل االعتبــار األول ملصالــح  بضــامن أن 

اإلجــراءات املتعلقــة بالطفــل، ســواء قامــت بهــا مؤسســات الرعايــة 

االجتامعيــة العامــة أو الخاصــة أو املحاكــم أو الســلطات اإلداريــة أو 

ــذي  ــر ال ــدأ التفس ــى مب ــادة ع ــوي امل ــث تحت ــة، حي ــات الترشيعي الهيئ

يجــب مراعاتــه يف جميــع اإلجــراءات املتعلقــة باألطفــال. وبالتــايل، فهــي 

تعمــل كمبــدأ يجــب أخــذه يف االعتبــار فيــام يتعلــق بإعــامل كل حــق مــن 

ــع  ــى جمي ــيل، ع ــة، وبشــكٍل تكمي ــا يف االتفاقي ــوق املنصــوص عليه الحق

ــن  ــادة 2١ م ــة أّن امل ــم ماحظ ــن امله ــال. م ــة باألطف ــراءات املتعلق اإلج

االتفاقيــة تنــص عــى أّن مصالــح الطفــل الفضــى يجــب أن تكــون االعتبــار 

ــي. ــة التبن األول يف عملي

انظر أيضاً: التمييز / قدرات الطفل املتطورة / احرام آراء الطفل

الوالدة

انظــر: تســجيل الــوالدة / األطفــال املولــودون خــارج إطــار الــزواج / 

التمييــز / االســم

تسجيل الوالدة

اتفاقية حقوق الطفل: املادة ٧)١(

ــادة ٧)١(  ــب امل ــه مبوج ــور والدت ــجيل ف ــل يف التس ــق الطف ــة: ح ماحظ

ــز  ــو تعزي ــق ه ــذا الح ــن ه ــرض م ــل. والغ ــوق الطف ــة حق ــن اتفاقي م

االعــراف بالشــخصية القانونيــة للطفــل وحاميتهــا، حيــث يعتــر تســجيل 

ــا  املواليــد مــن أكــر الوســائل فعاليــة لحاميــة هويــة الطفــل، وذلــك ألنّه

ــه،  ــار ب ــه أو االتج ــل أو بيع ــاف الطف ــر اختط ــن خط ــل م ــن أن تقلّ ميك

وميكــن أن تســهل البحــث عــن والــدّي أو أفــراد األرسة اآلخريــن لألطفــال 

الاجئــن غــر املصحوبــن بذويهــم. كــام ويعــّد تســجيل األطفــال الاجئــن 

املولوديــن يف الــدول املضيفــة ذا أهميــة كبــرة ألنّــه يتيــح تحديــد تاريــخ 

ومــكان امليــاد بشــكٍل قاطــع، وبالتــايل تفعيــل بعــض الحقــوق، مبــا يف ذلك 

تلــك الحقــوق التــي تعتمــد عــى الجنســية واألحــوال الشــخصية.

انظر أيضاً: االسم / الحفاظ عى الهوية

استعباد الّدين

ــابه  ــاك مش ــو انته ــن ه ــتعباد الّدي ــن أو اس ــرد الّدي ــل ل ــة: العم ماحظ

ــال أو لصاحــب  ــا ملقــرض امل ــراد بالعمــل إّم ــد األف ــث يتعه ــة حي للعبودي

ــا  ــذي يعمــل إّم ــٍن أو قــرض. وينطبــق عــى الطفــل ال العقــار لســداد دي

ــون  ــداد دي ــخرة لس ــل س ــك األرض كعام ــال أو ملال ــرض امل ــاب مق لحس

عائلتــه. ميكــن هنــا تطبيــق املــادة 32 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل التــي 

تنــص عــى الحاميــة مــن االســتغال االقتصــادي. يف تُعــرَّف املــادة ١)أ( مــن 

االتفاقيــة التكميليــة إلبطــال الــرق وتجــارة الرقيــق واألعــراف واملامرســات 

الشــبيهة بالــرق )١٩٩٥( العمــل لــرّد الّديــن عــى أنـّـه »إســار الديــن، ويــراد 

ــه  ــم خدمات ــن بتقدي ــان مدي ــن ارته ــم ع ــع الناج ــال أو الوض ــك الح بذل

ــت  ــه، إذا كان ــن علي ــا لدي ــه ضامن ــع ل الشــخصية أو خدمــات شــخص تاب

القيمــة املنصفــة لهــذه الخدمــات ال تُســتخدم لتصفيــة هــذا الديــن أو مل 

تكــن مــدة هــذه الخدمــات أو طبيعتهــا محــددة«. 

انظر أيضاً: عاملة األطفال / االستغال االقتصادي / االستغال / الرق

الرضاعة الطبيعية

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 2٤)2()ه(

ماحظــة: مــن أجــل إعــامل حــق الطفــل يف التمتــع بأعــى مســتوى ممكــن 

ــدول األطــراف ضــامن  ــة، يتعــن عــى ال ــات الصحي ــن الصحــة والخدم م

ــى  ــن، ع ــال والوالدي ــيام األطف ــع، وال س ــح املجتم ــع رشائ ــول جمي حص

ــم يف  ــم له ــم الدع ــة وتقدي ــة الطبيعي ــا الرضاع ــة مبزاي ــات الخاص املعلوم

هــذا املجــال.

ــة /  ــات الصحي ــة والخدم ــه / الصح ــل وتغذيت ــة الطف ــاً: صح ــر أيض انظ

ــة ــوء التغذي ــي / س ــف الصح التثقي

عقوبة اإلعدام

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 3٧)أ(

ماحظــة: تحظــر املــادة 3٧)أ( عــى الــدول األطــراف فــرض عقوبــة اإلعــدام 

عــى الجرائــم التــي يرتكبهــا أشــخاص دون ســن ١٨ عامــاً.

انظــر أيضــاً: األطفــال املتهمــون / األطفــال املدانــون / الســجن مــدى 

الحيــاة / الحــق يف الحيــاة

رعاية األطفال

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 3)2( واملادة ١٨)2(

الــدول  الطفــل  حقــوق  اتفاقيــة  مــن   )2(3 املــادة  تُلــزم  ماحظــة: 

األطــراف بضــامن توفــر الرعايــة الازمــة لرفــاه الطفــل، مــع مراعــاة 

حقــوق وواجبــات والديــه أو األوصيــاء القانونيــن أو غرهــم مــن األفــراد 

املســؤولن قانونــاً عنــه. باإلضافــة إىل ذلــك، ومبوجــب املــادة ١٨)2(، يتعــن 

ــات  ــق والخدم ــات واملراف ــر املؤسس ــامن تطوي ــراف ض ــدول األط ــى ال ع

ــال. ــة األطف لرعاي

انظر أيضاً: رعاية الطفل / حامية األطفال / معاير الرعاية
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الطفل

انظر: تعريف الطفل

اختطاف طفل

انظر: االختطاف / النقل وعدم العودة بصورة غر مرشوعة

إساءة األطفال

انظر: اإلساءة واإلهامل

رعاية الطفل

اتفاقية حقوق الطفل: املادة ١٨)3(

ماحظــة: مــن حــّق أطفــال الوالديــن العاملــن االنتفــاع بخدمــات ومرافــق 

رعايــة الطفــل التــي هــم مؤهلــون لهــا مبوجــب املــادة ١٨)3( مــن اتفاقيــة 

ــوق الطفل. حق

انظر أيضاً: رعاية األطفال / معاير الرعاية

حضانة الطفل

ــن  ــل ع ــن / الفص ــؤوليات الوالدي ــن / مس ــكا الوالدي ــال ب ــر: االتص انظ

ــن( ــد )الوالدي الوال

صحة الطفل وتغذيته

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 2٤)2()ه(

ماحظــة: مــن أجــل إعــامل حــق الطفــل يف التمتــع بأعــى مســتوى 

ــدول األطــراف  ــة، يتعــن عــى ال ــات الصحي ممكــن مــن الصحــة والخدم

ــن،  ــال والوالدي ــيام األطف ــع، وال س ــح املجتم ــع رشائ ــول جمي ــامن حص ض

عــى املعلومــات الخاصــة بصحــة الطفــل وتغذيتــه وتقديــم الدعــم لهــم 

ــال. ــذا املج يف ه

انظــر أيضــاً: التغذيــة الكافيــة / الرضاعــة الطبيعيــة / الصحــة والخدمــات 

الصحيــة / التثقيــف الصحــي / ســوء التغذيــة

عاملة األطفال

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 32

ماحظــة: ال يوجــد تعريــف دقيــق لعاملــة األطفــال، حيــث إنّــه مصطلــح 

يغطــي العديــد مــن الحــاالت واملواقــف املختلفــة. ميكــن تقســيم عاملــة 

األطفــال إىل ســت فئــات: العمــل املنــزيل، والعمــل غــر املنــزيل، والعمــل 

غــر النقــدي، والعمــل املقيــد، والعمــل بأجــر، والنشــاط االقتصــادي 

ــامن  ــة لض ــم طريق ــإّن أه ــة، ف ــل الدولي ــة العم ــاً ملنظم ــيش. وفق الهام

تجنــب عاملــة األطفــال دون ســن ١2 عامــاً يف البلــدان الناميــة هــي 

ــة  ــن اتفاقي ــادة 32 م ــاول امل ــدايئ. تتن ــم االبت ــة الوصــول إىل التعلي إمكاني

حقــوق الطفــل حــق الطفــل يف الحاميــة مــن االســتغال االقتصــادي، 

باإلضافــة إىل الحــق يف الحاميــة مــن أداء أّي عمــل يرجــح أن يكــون خطــراً 

ــل أو  ــة الطف ــاراً بصح ــون ض ــل، أو أن يك ــم الطف ــع تعلي ــارض م أو يتع

بنمــوه البــدين أو العقــيل أو الروحــي أو األخاقــي أو االجتامعــي. كــام أّن 

مصطلــح »العمــل« بحــّد ذاتــه أوســع مــن التوظيــف، فهــذا األخــر يشــر 

إىل شــكل مــن أشــكال الوضــع التعاقــدي أو الرســمي. يتعــن عــى الــدول 

ــا  ــر املناســبة إلعــامل الحقــوق املنصــوص عليه األطــراف أن تتخــذ التداب

يف املــادة 32، حيــث يتعــن عليهــا عــى وجــه الخصــوص أن تحــّدد الســن 

األدىن لالتحــاق بالعمــل، والتنظيــم املناســب لســاعات العمــل ورشوطــه، 

والعقوبــات املناســبة لضــامن اإلنفــاذ الفّعــال ألحــكام املــادة 32. مثــة 2٧ 

ــة  ــل الدولي ــة العم ــة ملنظم ــة و١٤ توصي ــل الدولي ــة العم ــة ملنظم اتفاقي

تتعلــق بعمــل األطفــال، مــن بينهــا اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 

١3٨ بشــأن الحــد األدىن لســن االلتحــاق بالعمــل )١٩٧3( وتوصيــة منظمــة 

ــل  ــاق بالعم ــن االلتح ــد األدىن لس ــأن الح ــم ١٤٦ بش ــة رق ــل الدولي العم

.)١٩٧3(

انظــر أيضــاً: اســتعباد الّديــن / رشوط التوظيــف / االســتغال االقتصــادي 

/ إنفــاذ معايــر عاملــة األطفــال / االســتغال / العمــل القــري / العمــل 

الضــار / العمــل الخطــر / ســاعات العمــل / الســن )األعــامر( الدنيــا 

ــة ــات العاملي ــرق / النقاب ــل / ال ــاق بالعم لالتح

زواج األطفال

ماحظــة: مل يتــم مناقشــة زواج األطفــال وخطوبــة األوالد والبنــات بشــكٍل 

ــزم املــادة 2٤)3( مــن  ــك، تل ــة حقــوق الطفــل. ومــع ذل ــح يف اتفاقي رصي

اتفاقيــة حقــوق الطفــل الــدول األطــراف باتخــاذ جميــع التدابــر الفّعالــة 

واملناســبة إللغــاء املامرســات التقليديــة التــي تــرُض بصحــة األطفــال، 

بينــام تطرقــت املــادة 3٦ إىل حــق الطفــل يف الحاميــة مــن ســائر أشــكال 

االســتغال الضــارة بــأّي جانــب مــن جوانــب رفــاه الطفــل. الجديــر بالذكــر 

ــة الطفــل  ــاق األفريقــي بشــأن حقــوق ورفاهي أّن املــادة 2١)2( مــن امليث

)١٩٩٠( تلــزم الــدول األطــراف بحظــر زواج األطفــال وخطبــة األوالد 

والبنــات واتخــاذ إجــراءاٍت فّعالــة، مبــا يف ذلــك الترشيعــات، لتحديــد الحــد 

األدىن لســن الــزواج ليكــون ١٨ ســنة، والقيــام بتســجيل جميــع الزيجــات 

ــزواج والحــد األدىن  ــة الرضــا بال ــاري. كــام أّن اتفاقي يف ســجٍل رســمي إجب

ــزواج )١٩٩2(، واملــادة ١)ج()د( ومــادة  ــزواج وتســجيل عقــود ال لســن ال

2 مــن االتفاقيــة التكميليــة إلبطــال الــرق وتجــارة الرقيــق واألعــراف 

واملامرســات الشــبيهة بالــرق )١٩٥٦(، واملــادة 23)3( مــن العهــد الــدويل 

الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية )١٩٦٦( تلــزم الــدول األطــراف 

ــم دون  ــي تت ــات الت ــر الزيج ــزواج و/أو حظ ــن ال ــد أدىن لس ــد ح بتحدي

املوافقــة الحــرة والكاملــة لــكا الطرفــن. انظــر أيضــاً إىل التوصيــة املتعلقــة 

بالرضــا بالــزواج، والحــد األدىن لســن الــزواج وتســجيل عقــود الــزواج التــي 

ــة العامــة لألمــم املتحــدة يف عــام ١٩٦٥. ــا الجمعي اعتمدته

انظر أيضاً: املامرسات التقليدية
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وفيات األطفال

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 2٤)2()أ(

ماحظــة: مــن أجــل إعــامل حــق الطفــل يف التمتــع بأعــى مســتوى ممكــن 

ــاذ  ــراف اتخ ــدول األط ــى ال ــن ع ــة، يتع ــات الصحي ــة والخدم ــن الصح م

التدابــر املناســبة لتقليــل وفيــات األطفــال.

انظر أيضاً: الصحة والخدمات الصحية / وفيات الرضع 

إهامل الطفل

انظر: اإلساءة واإلهامل

تغذية الطفل

انظــر: التغذيــة الكافيــة / صحــة الطفــل وتغذيتــه / ســوء التغذيــة / 

املســاعدة املاديــة

استغالل األطفال يف املواد اإلباحية

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 3٤)ج(

ماحظــة: حــق الطفــل يف الحاميــة مــن جميــع أشــكال االســتغال الجنــيس، 

مبــا يف ذلــك االســتخدام االســتغايل لألطفــال يف العــروض واملــواد الداعــرة، 

ــث  ــل، حي ــوق الطف ــة حق ــن اتفاقي ــادة 3٤)ج( م ــه يف امل ــوص علي منص

ــة  ــة الوطني ــر املامئ ــع التداب ــاذ جمي ــراف اتخ ــدول األط ــى ال ــن ع يتع

والثنائيــة واملتعــدد األطــراف ملنــع اســتغال األطفــال يف العــروض واملــواد 

الداعــرة. 

انظــر أيضــاً: اســتغال األطفــال يف الدعــارة / االســتغال / التعــايف وإعــادة 

اإلدمــاج  / االســتغال الجنــيس

األطفال أرسى الحرب

ــد  ــل، تتعه ــوق الطف ــة حق ــن اتفاقي ــادة 3٨)١( م ــب امل ــة: مبوج ماحظ

ــدويل املنطبقــة  ــون اإلنســاين ال ــأن تحــرم قواعــد القان ــدول األطــراف ب ال

ــن احــرام  ــل وأن تضم ــة بالطف ــات املســلحة وذات الصل ــا يف املنازع عليه

هــذه القواعــد. كــام أّن القواعــد األساســية للقانــون الــدويل اإلنســاين التــي 

تنظــم معاملــة الــدول لألطفــال أرسى الحــرب منصــوص عليهــا يف اتفاقيــة 

جنيــف املتعلقــة مبعاملــة أرسى الحــرب )١٩٤٩(، واملعروفــة باســم اتفاقيــة 

جنيــف الثالثــة، وميكــن كذلــك االطــاع عــى املــادة 3٧)ج( مــن اتفاقيــة 

ــه يف  ــن حريت ــروم م ــل مح ــق كل طف ــاول ح ــي تتن ــل الت ــوق الطف حق

العــاج املناســب.

انظــر أيضــاً: األطفــال يف املنازعــات املســلحة / األطفــال املحرومــون مــن 

ــة األطفــال املحرومــن مــن حريتهــم حريتهــم / معامل

استغالل األطفال يف الدعارة

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 3٤)ب(

ماحظــة: حــق الطفــل يف الحاميــة مــن ســائر أشــكال االســتغال الجنــيس، 

مبــا يف ذلــك االســتخدام االســتغايل لألطفــال يف الدعــارة، منصــوص عليــه 

يف املــادة 3٤)ب( مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل، حيــث يتعــن عــى الــدول 

ــة واملتعــددة األطــراف  ــة والثنائي ــر الوطني ــع التداب األطــراف اتخــاذ جمي

املامئــة ملنــع االســتخدام االســتغايل لألطفــال يف الدعــارة.

انظــر أيضــاً: اســتغال األطفــال يف املــواد اإلباحيــة / االســتغال / التعــايف 

وإعــادة اإلدمــاج  / االســتغال الجنــيس

حامية الطفل

انظر: حامية األطفال

سالمة الطفل

انظر: الوقاية من الحوادث

الجنود األطفال

انظر: األطفال يف املنازعات املسلحة / املشاركة يف القتال / التجنيد

إعالة الطفل

انظر: التزامات النفقة / تحصيل النفقة

رفاه الطفل

انظر: رعاية األطفال / حامية األطفال

األطفال

انظر: تعريف الطفل

األطفال الذين يزعم أنهم أو متهمون بانتهاك قانون العقوبات

انظر: األطفال املتهمون

األطفال الذين ينتمون إىل أقلية

ــال  ــن / أطف ــكان األصلي ــال الس ــة / أطف ــات العرقي ــال األقلي ــر: أطف انظ

ــة ــات الديني ــال األقلي ــة / أطف ــات اللغوي ــال األقلي ــات / أطف األقلي
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األطفال الذين ينتمون إىل مجموعة من السكان األصليني

انظر: أطفال السكان األصلين

األطفال املولودون خارج إطار الزواج

ماحظــة: األطفــال املولــودون خــارج نطــاق الــزواج. تنــص املــادة 2٥)2( 

مــن اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان )١٩٤٨( عــى أّن لجميــع األطفــال 

حــقُّ التمتُّــع بــذات الحاميــة االجتامعيــة، ســواء ُولـِـدوا يف إطــار الــزواج أو 

خــارج هــذا اإلطــار. ميكــن كذلــك االطــاع عــى االتفاقيــة األوروبيــة بشــأن 

ــزم  ــزواج )١٩٩٥(. تُل الوضــع القانــوين لألطفــال املولوديــن خــارج إطــار ال

املــادة 2)١( مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل الــدول األطــراف باحــرام وضــامن 

الحقــوق املوضحــة يف االتفاقيــة وتضمنهــا لــكل طفــل يخضــع لواليتهــا دون 

أّي نــوع مــن أنــواع التمييــز، بغــض النظــر عــن عنــر الطفــل أو أي وضــع 

آخــر.

انظر أيضاً: التمييز / الهوية / االسم

األطفال املحرومون من بيئتهم العائلية

اتفاقية حقوق الطفل: مادة 2٠

ماحظــة: تتنــاول املــادة 2٠ مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل حقــوق األطفــال 

ــن ال  ــة، أو الذي ــم العائلي ــن بيئته ــت م ــم أو مؤق ــكٍل دائ ــن بش املحروم

يُســمح لهــم بالبقــاء يف تلــك البيئــة مــن أجــل مصلحتهــم الفضــى، 

ــة،  ــام الدول ــن توفره ــاعدة خاصت ــة ومس ــى حامي ــول ع ــرُضورة الحص ب

ــة. ــن الوطني ــب القوان ــة مبوج ــة بديل ــق يف رعاي والح

انظــر أيضــاً: التبنــي / الرعايــة البديلــة / الحضانــة / إعــادة نظــر قضائيــة 

/ الكفالــة / اإليــداع يف املؤسســات / اإلجــراءات / األطفــال الاجئــون غــر 

املصحوبــن 

األطفال املحرومون من حريتهم

اتفاقية حقوق الطفل: 3٧)ب()ج()د(

ماحظــة: تنــص املــادة 3٧)ب()ج()د( عــى حقــوٍق خاصــة لألطفــال 

املحرومــن مــن حريتهــم، حيــث يشــمل األطفــال املحرومــون مــن حريتهــم 

ــرب.  ــال أرسى الح ــجونن واألطف ــن أو املس ــن أو املحتجزي ــال املوقوف األطف

انظــر أيضــاً: االعتقــال / األطفــال أرسى الحــرب / الحرمــان مــن الحريــة / 

االحتجــاز / تحديــد رشعيــة االحتجــاز / الســجن / ســلطة مســتقلة ونزيهــة 

/ معلومــات عــن الوالــد أو الطفــل الغائــب / الهيئــة القضائيــة / الســجن 

ــجناء  ــن الس ــل ع ــة / الفص ــة الفوري ــاعدة القانوني ــاة / املس ــدى الحي م

البالغــن / معاملــة األطفــال املحرومــن مــن حريتهــم  

األطفال يف املنازعات املسلحة

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 3٨

ــة  ــاً خاص ــل حقوق ــوق الطف ــة حق ــن اتفاقي ــادة 3٨ م ــح امل ــة: متن ماحظ

ــال يف املنازعــات املســلحة  ــح األطف ــال يف املنازعــات املســلحة. يصب لألطف

عالقــن يف املنازعــات املســلحة إّمــا كمدنيــن أو كمشــاركن، يف حــن 

يقّســم القانــون الــدويل اإلنســاين املنازعــات املســلحة إىل نزاعــاٍت مســلحة 

دوليــة ونزاعــاٍت مســلحة غــر دوليــة. تشــمل املنازعــات املســلحة الدوليــة 

»املنازعــات املســلحة التــي تناضــل بها الشــعوب ضد التســلط االســتعامري 

واالحتــال األجنبــي وضــد األنظمــة العنريــة، وذلــك يف مامرســتها لحــق 

ــات  ــر املصــر )بروتوكــول جنيــف األول اإلضــايف التفاقي الشــعوب يف تقري

بحاميــة ضحايــا  واملتعلقــة   ١٩٤٩ آب/أغســطس   ١2 بتاريــخ  جنيــف 

ــة  ــر الدولي ــلحة غ ــات املس ــة )١٩٧٧(. املنازع ــلحة الدولي ــات املس املنازع

هــي تلــك »التــي تــدور عــى إقليــم أحــد األطــراف الســامية املتعاقــدة بــن 

ــة مســلحة  ــه املســلحة وقــوات مســلحة منشــقة أو جامعــات نظامي قوات

أخــرى ومتــارس تحــت قيــادة مســئولة عــى جزء مــن إقليمــه من الســيطرة 

مــا ميكنهــا مــن القيــام بعمليــات عســكرية متواصلــة ومنســقة )بروتوكــول 

جنيــف الثــاين اإلضــايف التفاقيــات جنيــف بتاريــخ ١2 آب/أغســطس ١٩٤٩ 

واملتعلقــة بحاميــة ضحايــا املنازعــات املســلحة غــر الدوليــة )١٩٧٧(، وهي 

ال تشــمل »حــاالت االضطرابــات والتوتــر الداخليــة مثــل الشــغب وأعــامل 

العنــف العرضيــة وغرهــا مــن األعــامل ذات الطبيعــة املامثلــة« بروتوكــول 

جنيــف الثــاين اإلضــايف التفاقيــات جنيــف بتاريــخ ١2 آب/أغســطس ١٩٤٩ 

واملتعلقــة بحاميــة ضحايــا املنازعــات املســلحة غــر الدوليــة )١٩٧٧(.

انظــر أيضــاً: األطفــال أرسى الحــرب / املســاعدة اإلنســانية / القانــون الدويل 

اإلنســاين / املشــاركة يف القتــال / التعــايف وإعــادة اإلدمــاج  / التجنيد

األطفال يف خالف مع القانون

انظر: األطفال املتهمون / األطفال املدانون

األطفال يف حاالت الطوارئ

انظر: األطفال يف املنازعات املسلحة / األطفال الاجئون

األطفال يف السجون

انظر: األطفال املحرومون من حريتهم / السجن 

أطفال الوالدين العاملني

انظر: رعاية األطفال

األطفال املدانون مبخالفة قانون العقوبات

انظر: األطفال املدانون
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كتب األطفال

اتفاقية حقوق الطفل: املادة ١٧)ج(

ماحظــة: إلعــامل حــق الطفــل يف الوصــول إىل املعلومــات املناســبة، يتعــن 

عــى الــدول األطــراف تشــجيع إنتــاج كتــب األطفــال ونرشهــا.

ــائط  ــات / وس ــب املعلوم ــة طل ــة / حري ــات املامئ ــاً: املعلوم ــر أيض انظ

ــام اإلع

املواطنة

انظر: الجنسية

الحقوق املدنية والسياسية

ماحظــة: ال يُنظــر إىل األطفــال عــادًة عــى أنّهــم يتمتعــون بحقــوٍق 

سياســية بســبب وضعهــم. وفيــام يتعلــق بتلــك الحقــوق يف اتفاقيــة 

حقــوق الطفــل التــي ميكــن اعتبارهــا حقوقــاً مدنيــة، ميكــن االطــاع عــى 

القامئــة املوضوعيــة، ال ســيام تحــت عنــوان »الحقــوق والحريــات املدنيــة«، 

ــية )١٩٦٦(. ــة والسياس ــوق املدني ــاص بالحق ــدويل الخ ــد ال ــب العه إىل جان

انظر أيضاً: التنفيذ املحيل / الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية

اللون

انظر: التمييز

لجنة حقوق الطفل

اتفاقية حقوق الطفل: املادة ٤3، واملادة ٤٤، واملادة ٤٥

ماحظــة: لجنــة حقــوق الطفــل هــي إحــدى هيئــات مراقبــة املعاهــدات 

التابعــة لألمــم املتحــدة وتضــّم عــرشة خــراء مســتقلن، حيــث يتــم انتخاب 

هــؤالء الخــراء بشــكٍل دوري مــن قبــل الــدول األطــراف يف اتفاقيــة حقــوق 

ــراف  ــدول األط ــز ومراقبــة إعــامل ال ــا يف تعزي ــل مهمته ــل، وتتمث الطف

للحقــوق املنصــوص عليهــا يف اتفاقيــة حقــوق الطفــل.

انظــر أيضــاً: الهيئــات املختصــة / املجلــس االقتصــادي واالجتامعــي / 

الجمعيــة العامــة / املــؤرشات / املنظــامت الحكوميــة الدوليــة / املنظــامت 

غــر الحكوميــة / التزامــات اإلبــاغ / املشــورة واملســاعدة التقنيتــن / 

منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة / أجهــزة األمــم املتحــدة / وكاالت األمــم 

ــم املتحــدة املتحــدة املتخصصــة / دراســات األم

الجامعة

اتفاقية حقوق الطفل: املادة ٥

ماحظــة: يتعــن عــى الــدول األطــراف احــرام مســؤوليات وحقــوق 

وواجبــات الوالديــن أو، عنــد االقتضــاء، أعضــاء األرسة املوســعة أو الجامعــة 

حســبام ينــص عليــه العــرف املحــيل، أو األوصيــاء القانونيــن أو غرهــم من 

ــق  ــٍة تتف ــروا بطريق ــل، يف أن يوف ــن الطف ــاً ع ــؤولن قانون ــخاص املس األش

مــع قــدرات الطفــل املتطــورة، التوجيــه واإلرشــاد املامئــن عنــد مامرســة 

الطفــل الحقــوق املعــرف بهــا يف اتفاقيــة حقــوق الطفــل.

انظر أيضاً: األرسة املوسعة / توجيه الوالدين 

الهيئات املختصة

اتفاقية حقوق الطفل: املادة ٤٥)أ()ب(

ــة  ــوكاالت املتخصص ــو ال ــل أن تدع ــوق الطف ــة حق ــن للجن ــة: ميك ماحظ

ــات املختصــة األخــرى، حســبام  ــة والهيئ ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفول

تــراه مامئــاً، مبــا يف ذلــك املنظــامت الحكوميــة الدوليــة واملنظــامت غــر 

الحكوميــة، لتقديــم مشــورة خرائهــا بشــأن تنفيــذ االتفاقيــة يف املجــاالت 

التــي تدخــل يف نطــاق واليــة كل منهــا. وللجنــة أيضــاً أن تحيــل إىل هــذه 

الــوكاالت أيــة تقاريــر حكوميــة تتضمــن طلبــاً أو تشــر إىل الحاجــة 

ــن. ــى املشــورة أو املســاعدة التقنيت للحصــول ع

انظــر أيضــاً: لجنــة حقــوق الطفــل / املنظــامت الحكوميــة الدوليــة / 

ــزة  ــة / أجه ــدة للطفول ــم املتح ــة األم ــة / منظم ــر الحكومي ــامت غ املنظ

األمــم املتحــدة / وكاالت األمــم املتحــدة املتخصصــة / املشــورة واملســاعدة 

ــن التقنيت

التعليم اإللزامي

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 2٨)١()أ(

ماحظــة: مــن أجــل إعــامل حــق الطفــل يف التعليــم، يتعــن عــى الــدول 

األطــراف جعــل التعليــم االبتــدايئ إلزاميــاً ومتاحــاً مجانــاً للجميــع.

انظر أيضاً: التعليم / التعليم املجاين / التعليم االبتدايئ 

ظروف التوظيف

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 32)2()ب(

ــتغال  ــن االس ــة م ــل يف الحامي ــق الطف ــامل ح ــل إع ــن أج ــة: م ماحظ

ــو  ــون خطــراً أو ضــاراً بنم ــٍل يرجــح أن يك ــن أداء أّي عم االقتصــادي وم

ــاعات  ــب لس ــاٍم مناس ــع نظ ــراف وض ــدول األط ــى ال ــن ع ــل، يتع الطف

العمــل ورشوطــه. .

ــاً: عاملــة األطفــال / االســتغال االقتصــادي / إنفــاذ معايــر  انظــر أيض

ــل /  ــاعات العم ــر / س ــل الخط ــار / العم ــل الض ــال / العم ــة األطف عامل

ــل ــاق بالعم ــا لالتح ــامر( الدني ــن )األع الس
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الفكر والوجدان

انظر: حرية الفكر والوجدان

التجنيد اإللزامي

انظر: التجنيد

التواصل مع كال الوالدين

اتفاقية حقوق الطفل: املادة ٩)3(، املادة ١٠)2(

ماحظــة: تعطــي املــادة ٩)2( مــن االتفاقيــة الطفــل املنفصــل عــن والديــه 

أو عــن أحدهــام الحــق يف االحتفــاظ بصــورة منتظمــة بعاقــاٍت شــخصية 

واتصــاالت مبــارشة بــكا والديــه، إال إذا تعــارض ذلــك مــع مصالــح 

ــة ذاتهــا الطفــل  ــح املــادة ١٠)2( مــن االتفاقي الطفــل الفضــى. بينــام متن

ــورٍة  ــاظ بص ــق يف االحتف ــن الح ــن مختلفت ــداه يف دولت ــم وال ــذي يقي ال

منتظمــة بعاقــاٍت شــخصية واتصــاالٍت مبــارشة بــكا والديــه إال يف ظــروٍف 

اســتثنائية. وتحقيقــا لهــذه الغايــة، يجــب أن تحــرم الــدول األطــراف حــق 

ــد، مبــا يف ذلــك بلدهــم هــم، وحّقهــم  ــه يف مغــادرة أي بل الطفــل ووالدي

ىف دخــول بلدهــم. 

ــد / جمــع شــمل األرسة / النقــل وعــدم العــودة  انظــر أيضــاً: دخــول البل

ــن ــد( الوالدي ــد / الفصــل عــن )الوال بصــورٍة غــر مرشوعــة / مغــادرة البل

األطفال املدانون

اتفاقية حقوق الطفل: املادة ٤٠

ماحظــة: تنــص املــادة ٤٠ عــى حقــوق خاصــة للطفــل الــذي يثبــت عليــه 

أنـّـه انتهــك قانــون العقوبــات

ــتئناف /  ــداث / االس ــاء األح ــون / إدارة قض ــال املتهم ــاً: األطف ــر أيض انظ

ــة / ال  ــر غــر االحتجازي ــاة / التداب ــة اإلعــدام / الســجن مــدى الحي عقوب

ــن ــال املدان ــة األطف ــون / الجــرم / معامل ــص القان ــة إال بن عقوب

العقوبة الجسدية

انظــر: اإلســاءة واإلهــامل / املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الاإنســانية أو 

املهينــة / التمييــز والعقوبــة / االنضبــاط يف املدرســة / التعذيــب / معاملــة 

األطفــال املتهمــن / معاملــة األطفــال املحرومــن مــن حريتهــم / معاملــة 

األطفــال املدانــن

املراسالت

اتفاقية حقوق الطفل: املادة ١٦

ماحظــة: تنــص املــادة ١٦ مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل عــى أنّــه ال 

يجــوز أن يجــري أّي تعــرض تعســفي أو غــر قانــوين للطفــل يف مراســاته، 

ــاس. ــرض أو املس ــذا التع ــل ه ــن مث ــون م ــه القان ــق يف أن يحمي ــل ح وللطف

انظر أيضاً: الخصوصية / معاملة األطفال املحرومن من حريتهم

العدالة الجنائية

انظر: إدارة شؤون األحداث

املجرمون الجنائيون

انظر: األطفال املتهمون / األطفال املدانون / الحدث املعتدي 

املسؤولية الجنائية

انظر: الحد األدىن لسن املسؤولية الجنائية

املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 3٧)أ(

ــق  ــى ح ــل ع ــوق الطف ــة حق ــن اتفاقي ــادة 3٧)أ( م ــص امل ــة: تن ماحظ

ــانية  ــية أو الاإنس ــة القاس ــة أو العقوب ــرض للمعامل ــدم التع ــل يف ع الطف

أو املهينــة، والهــدف مــن ذلــك هــو حاميــة كرامــة الطفــل وســامته 

الجســدية والعقليــة.

ــاط  ــاج  / االنضب ــادة اإلدم ــايف وإع ــة / التع ــز والعقوب انظــر أيضــاً: التميي

ــال  ــة األطف ــال املتهمــن / معامل ــة األطف ــب / معامل يف املدرســة / التعذي

ــن ــال املدان ــة األطف ــم / معامل ــن حريته املحرومــن م

الحياة الثقافية

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 3١

ماحظــة: إّن حــق الطفــل يف املشــاركة بحريــة يف الحيــاة الثقافيــة والفنــون 

ــى  ــن ع ــل، ويتع ــوق الطف ــة حق ــن اتفاقي ــادة 3١ م ــه يف امل ــرف ب مع

ــة يف  ــاركة الكامل ــل يف املش ــق الطف ــز ح ــرام وتعزي ــراف اح ــدول األط ال

الحيــاة الثقافيــة والفنيــة والتشــجيع عــى توفــر فــرص مامئــة ومتســاوية 

ــي. للنشــاط الثقــايف والفن

انظر أيضاً: فرص متساوية
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الثقافة

ــكان  ــال الس ــة / أطف ــات العرقي ــال األقلي ــة / أطف ــاة الثقافي ــر: الحي انظ

ــات ــال األقلي ــن / أطف األصلي

الحقوق الثقافية

انظر: الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية

املوت يف الحجز

انظر: معلومات عن الوالد أو الطفل الغائب

عقوبة االعدام

انظر: عقوبة اإلعدام

العمل لرد الّدين

انظر: استعباد الّدين

الدفاع

اتفاقية حقوق الطفل: املادة ٤٠)2()ب()2(

ــة أو  ــاعدة قانوني ــى مس ــول ع ــم يف الحص ــل املته ــق الطف ــة: ح ماحظ

ــادة  ــب امل ــه مبوج ــم دفاع ــداد وتقدي ــة إلع ــاعدة املامئ ــن املس ــا م غره

٤٠)2()ب()2( مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل.

انظــر أيضــا: الحصــول عــى محاكمــة / التهــم / األطفــال املتهمــون / إدارة 

شــؤون األحــداث / مســاعدة مرجــم شــفوي / تحديــد التهــم الجنائيــة / 

اإلجــراءات القانونيــة الواجبــة / املحاكمــة العادلــة / اســتجواب الشــهود / 

املســاعدة القانونيــة / املحاكمــة بحضــور مستشــار قانــوين

تعريف الطفل

اتفاقية حقوق الطفل: املادة ١

ــل مــن يجــب  ــوق الطف ــة حق ــن اتفاقي ــادة األوىل م ماحظــة: توضــح امل

ــه:  ــى أنّ ــص ع ــل، وتن ــوق الطف ــة حق ــراض اتفاقي ــًا« ألغ ــاره »طف اعتب

ــة  ــل كل إنســان مل يتجــاوز الثامن ــي الطف ــة، يعن ــراض هــذه االتفاقي »ألغ

ــق  ــون املنطب ــب القان ــك مبوج ــل ذل ــد قب ــن الرش ــغ س ــا مل يبل ــرشة، م ع

ــه.« علي

انظــر أيضــاً: الرشــد / الســن )األعــامر( الدنيــا / التزامــات الــدول / طفــل 

مل يولــد بعــد

املعاملة أو العقوبة املهينة 

انظر: املعاملة أو العقوبة القاسية أو الاإنسانية أو املهينة

مجتمع دميوقراطي

انظر: القيود املفروضة عى الحقوق

االنسحاب

اتفاقية حقوق الطفل: املادة ٥2

ماحظــة: االنســحاب مــن معاهــدٍة أو اتفاقيــٍة مــا هــو فعــل تقــّدم مبوجبه 

ــا مل تعــد ترغــب يف االلتــزام بتلــك املعاهــدة أو  دولــة طــرف إشــعاراً بأنّه

ــل إاّل  ــوق الطف ــة حق ــن اتفاقي ــم االنســحاب م ــة. ال يجــوز أن يت االتفاقي

مبــا يتوافــق مــع املــادة ٥2، التــي تنــص عــى أنّــه يجــوز للــدول األطــراف 

أن تنســحب مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل مــن خــال إشــعار خطــي ترســله 

إىل األمــن العــام لألمــم املتحــدة. ويصبــح االنســحاب نافــذ املفعــول بعــد 

ســنة مــن تاريــخ اســتام اإلخطــار مــن قبــل األمــن العــام. كــام تــرد قواعــد 

قانــون املعاهــدات الدوليــة املتعلقــة باالنســحاب مــن املعاهــدات يف 

املادتــن ٥٤ و٥٦ مــن اتفاقيــة فيينــا لقانــون املعاهــدات )١٩٦٩(.

انظر أيضاً: االنضامم / التعديات / اإليداع / التصديق / التحفظات

إبعاد الوالدين أو األبناء

انظر: معلومات عن الوالد أو الطفل الغائب

اإليداع

اتفاقية حقوق الطفل: املادة ٥3

ماحظــة: تنــص املــادة ٥3 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل عــى تعيــن األمــن 

ــت  ــد أوضح ــل. وق ــوق الطف ــة حق ــاً التفاقي ــدة وديع ــم املتح ــام لألم الع

ــدات )١٩٦٩(  ــون املعاه ــا لقان ــة فيين ــن اتفاقي ــن ٧٦ إىل ٨٠ م ــواد م امل

قواعــد قانــون املعاهــدات الدوليــة املتعلقــة بجهــات اإليــداع ووظائفهــم، 

ــوق  ــة حق ــداع يف اتفاقي ــات اإلي ــة لجه ــف الخاص ــر الوظائ ــام ورد ذك ك

ــك املــادة ٥٤، مثــل وظيفــة تلقــي  الطفــل يف املــواد مــن ٤٧ إىل ٥2 وكذل

نــص التحفظــات التــي أبدتهــا الــدول وقــت التصديــق أو االنضــامم 

ــدول األطــراف. ــع ال ــا عــى جمي وتعميمه

ــحاب /  ــة / االنس ــوص األصلي ــات / النص ــامم / التعدي ــا: االنض ــر أيض انظ

ــع ــات / التوقي ــق / التحفظ ــذ / التصدي ــز التنفي الدخــول حي
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الحرمان من الحرية

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 3٧)ب(

ماحظــة: تنــص املــادة 3٧)ب( مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل عــى حــق كل 

طفــل أاّل يحــرم مــن حريتــه بصــورة غــر قانونيــة أو تعســفية. 

ــاز  ــم / االحتج ــن حريته ــون م ــال املحروم ــال / األطف ــاً: االعتق ــر أيض انظ

/ حــاالت االختفــاء / الســجن / الســجن مــدى الحيــاة / التدابــر غــر 

االحتجازيــة

املحرومون من بيئتهم العائلية

انظر: األطفال املحرومون من بيئتهم العائلية

املحرومون من الحرية

انظر: األطفال املحرومون من حريتهم

األطفال املحتجزون

انظر: األطفال املحرومون من حريتهم / االحتجاز

االحتجاز

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 3٧)ب(

ماحظــة: تنــص املــادة 3٧)ب( مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل عــى حــق كل 

طفــل أاّل يحــرم مــن حريتــه بصــورة غــر قانونيــة أو تعســفية، ويجــب أن 

يجــرى احتجــاز الطفــل وفقــاً للقانــون وال يجــوز مامرســته إال كملجــأ أخــر 

وألقــر فــرة زمنيــة مناســبة. 

ــة  انظــر أيضــاً: األطفــال املحرومــون مــن حريتهــم / الحرمــان مــن الحري

ــة ــر غــر االحتجازي ــب / التداب ــد أو الطفــل الغائ / معلومــات عــن الوال

حبس الوالدين

انظر: معلومات عن الوالد أو الطفل الغائب

تحديد التهم الجنائية

اتفاقية حقوق الطفل: املادة ٤٠)2()ب()3(

ماحظــة: تنــص املــادة ٤٠)2()ب()3( مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل عــى 

حــق الطفــل بقيــام ســلطة أو هيئــة قضائيــة مختصــة ومســتقلة ونزيهــة 

بالفصــل يف دعــواه دون تأخــر.

انظــر أيضــاً: الحصــول عــى محاكمــة / األطفــال املتهمــون / إدارة شــؤون 

األحــداث / الدفــاع

تحديد رشعية االحتجاز

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 3٧)د(

ماحظــة: تعطــي املــادة 3٧)د( مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل لــكل طفــل 

ــة  ــن الحري ــه م ــة حرمان ــن يف رشعي ــق يف الطع ــه الح ــن حريت ــروم م مح

أمــام محكمــة أو ســلطة مختصــة ومســتقلة ومحايــدة أخــرى، ويف أن 

ــل.  ــن هــذا القبي ــة يف أّي إجــراء م ــت برع يجــري الب

انظــر أيضــاً: الحصــول عــى محاكمــة / األطفــال املحرومــون مــن حريتهــم 

/ ســلطة مســتقلة ونزيهــة / هيئــة قضائيــة / مســاعدة قانونيــة فوريــة / 

محاكمــة رسيعــة

البلدان النامية

اتفاقيــة حقــوق الطفــل: الديباجــة فقــرة ١3، املــادة 23)٤(، املــادة 2٤)٤(، 

املــادة 2٨)3(

ــة  ــدويل بغي ــاون ال ــة التع ــل بأهمي ــوق الطف ــة حق ــر اتفاقي ــة: تق ماحظ

تحســن الظــروف املعيشــية لألطفــال يف كل بلــد، وال ســيام البلــدان 

ــة. النامي

ــيل /  ــذ املح ــدويل / التنفي ــاون ال ــون والتع ــال املعوق ــاً: األطف ــر أيض انظ

التعليــم والتعــاون الــدويل / الصحــة والتعــاون الــدويل / الجهــل / األميــة 

ــا /  ــوم والتكنولوجي ــة / العل ــم الحديث ــائل التعلي ــدويل / وس ــاون ال / التع

ــن  ــاعدة التقنيت ــورة واملس املش

النمو 

انظر: البقاء والنمو

الكرامة

انظــر: املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الاإنســانية أو املهينــة / األطفــال 

املعوقــون / الــرشف والســمعة / االنضبــاط يف املدرســة / معاملــة األطفــال 

املتهمــن / معاملــة األطفــال املحرومــن مــن حريتهــم / معاملــة األطفــال 

املدانــن
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اإلعاقة

انظر: األطفال املعوقون / التمييز

مساعدة املعوقني

اتفاقية حقوق الطفل: مادة 23)2()3(

ماحظــة: إّن حــق الطفــل املعــوق عقليــاً أو جســدياً يف رعايــة ومســاعدة 

خاصتــن مكفــول مبوجــب املــادة 23)2()3( مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل، 

ــم املســاعدة  ــدول األطــراف بضــامن تقدي ــزم هــذه األحــكام ال ــث تل حي

ــروف  ــل وظ ــة الطف ــع حال ــاءم م ــي تت ــب، والت ــا طل ــّدم عنه ــي يق الت

ــه، إىل الطفــل املعــوق املؤهــل والقامئــن  ــه أو غرهــام ممــن يرعون والدي

عــى رعايتــه. كــام ينبغــي عــى الــدول األطــراف أن تضمــن تقديــم هــذه 

املســاعدة مجانــاً، كلــام أمكــن ذلــك، مــع مراعــاة املــوارد املاليــة للوالديــن 

أو غرهــم مــن األشــخاص الذيــن يرعــون الطفــل، وأنّهــا مصّممــة لضــامن 

ــات  ــب وخدم ــم والتدري ــى التعلي ــوق ع ــل املع ــول الطف ــة حص إمكاني

الرعايــة الصحيــة وخدمــات إعــادة التأهيــل واإلعــداد ملامرســة عمــل 

ــة. ــك بصــورٍة فعال ــه ذل ــة وتلقي والفــرص الرفيهي

انظر أيضاً: األطفال املعوقون

األطفال املعوقون

اتفاقية حقوق الطفل: مادة 23 

ماحظــة: مبوجــب إعــان األمــم املتحــدة الخاصــة بحقــوق املعوقــن 

ــن  ــن أن يؤم ــز ع ــخص عاج ــه »أي ش ــوق بأنّ ــرد املع ــرّف الف )١٩٧٥(، يُع

بنفســه، بصــورة كليــة أو جزئيــة، رضورات حياتــه الفرديــة و/أو االجتامعيــة 

ــه الجســامنية أو  ــة بســبب قصــور خلقــي أو غــر خلقــي يف قدرات العادي

ــن  ــل، يتع ــوق الطف ــة حق ــن اتفاقي ــادة 2)١( م ــب امل ــة.« ومبوج العقلي

ــوق  ــا الحق ــل يخضــع لواليته ــكل طف ــن ل ــدول األطــراف أن تضم ــى ال ع

ــر  ــض النظ ــز، بغ ــواع التميي ــن أن ــوع م ــة دون أي ن ــة يف االتفاقي املوضح

عــن إعاقــة الطفــل أو والديــه أو الــويص القانــوين عليــه. إضافــة إىل ذلــك، 

متنــح املــادة 23 مــن االتفاقيــة الطفــل املعــوق عقليــاً أو جســدياً الحــق يف 

رعايــة ومســاعدة خاصتــن، حيــث أّن الغــرض مــن هــذا هــو ضــامن متتــع 

الطفــل املعــوق بحيــاٍة كرميــة والئقــة يف ظــروٍف تصــون لــه كرامتــه وتعــزز 

ــة يف املجتمــع. ــذات وتســهل مشــاركته النشــطة والفعال اعتــامده عــى ال

انظر أيضاً: مساعدة املعوقن / األطفال املعوقون والتعاون الدويل

األطفال املعوقون والتعاون الدويل

اتفاقية حقوق الطفل: مادة 23)٤(

ماحظــة: ينبغــي عــى الــدول األطــراف تعزيــز تبــادل املعلومــات يف ميدان 

الرعايــة الصحيــة الوقائيــة والعــاج الطبــي والنفــيس والوظيفــي لألطفــال 

املعوقــن، مبــا يف ذلــك نــرش املعلومــات املتعلقــة مبناهــج إعــادة التأهيــل 

والتعليــم والخدمــات املهنيــة وإمكانيــة الوصــول إليهــا. ويف هــذا الصــدد، 

يتعــن عــى الــدول األطــراف أن تراعــي بصفــٍة خاصــة احتياجــات البلــدان 

الناميــة.

انظر أيضاً: البلدان النامية / األطفال املعوقون / التعاون الدويل

حاالت االختفاء

ــاء القــري أو غــر الطوعــي لألشــخاص نتيجــة  ماحظــة: حــاالت االختف

ــة أو  ــلطات األمني ــون أو الس ــاذ القان ــلطات إنف ــل س ــن قب ــاوزات م تج

ــخاص  ــؤالء األش ــرض ه ــاء تع ــدث أثن ــا تح ــاً م ــبيهة، غالب ــامت الش املنظ

ــال يف  ــاء األطف ــو اختف ــك ه ــى ذل ــال ع ــر مث ــجن. وخ ــاز أو الس لاحتج

األرجنتــن تحــت حكــم املجلــس العســكري خــال ســبعينيات القــرن 

ــرون  ــل آخ ــام قُت ــم، في ــع آبائه ــوا م ــم اختُطف ــث أّن بعضه ــايض، حي امل

ــة  ــد قراب ــام ُول ــة، بين ــر مجهول ــوا يف مقاب ــن وبق ــوات األم ــدي ق ــى أي ع

١3١ طفــاً وطفلــة يف معتقــاٍت رسيــة أو مستشــفيات عســكرية وأخــذوا 

ــد مــن هــؤالء  ــة عــى أّن العدي ــوالدة. وظهــرت أدل ــد ال مــن أمهاتهــم عن

األطفــال ُســلموا بشــكل غــر قانــوين إىل أزواٍج عســكرين أو رشطــة ليــس 

لديهــم أطفــال وقامــوا بربيتهــم عــى أنّهــم أطفالهــم. وقــد ألهمــت هــذه 

ــل،  ــوق الطف ــة حق ــادة ٨ يف اتفاقي ــراح إدراج امل ــن الق ــع األرجنت الفظائ

ــر  ــٍل غ ــه دون تدخ ــى هويت ــاظ ع ــل يف الحف ــق الطف ــاول ح ــي تتن الت

ــي. رشع

انظر أيضاً: االختطاف / الحرمان من الحرية / الحفاظ عى الهوية

التمييز

اتفاقية حقوق الطفل: مادة 2)١(

ــة  ــة يف اتفاقي ــوق املوضح ــرام الحق ــراف اح ــدول األط ــى ال ــن ع ــة: يتع ماحظ

حقــوق الطفــل وضامنهــا لــكل طفــل يخضــع لواليتهــا دون أي نــوع مــن أنــواع 

التمييــز، بغــض النظــر عــن عنــر الطفــل أو والديــه أو الــويص القانــوين عليــه أو 

لونهــم أو جنســهم أو لغتهــم أو دينهــم أو رأيهــم الســيايس أو غــره أو أصلهــم 

ــم، أو أّي  ــم، أو مولده ــم، أو عجزه ــي، أو ثروته ــي أو االجتامع ــي أو اإلثن القوم

وضــع آخــر. ميكــن تعريــف التمييــز عــى أنّــه أي اختــاف أو اســتبعاد أو تقييــد 

ــة  ــره إبطــال أو إعاق ــل، عــى أســاس أّي أســباب، يكــون غرضــه أو تأث أو تفضي

االعــراف بالحقــوق والحريــات املعــرف بهــا يف اتفاقيــة حقــوق الطفــل، أو 

ــع بهــا أو مامرســتها مــن قبــل جميــع األطفــال، عــى قــدم املســاواة. التمت

انظــر أيضــاً: املصالــح الفضــى للطفــل / األطفــال املولــودون خــارج إطــار الــزواج 

ــدرات  ــة / ق ــات العرقي ــال األقلي ــاوية / أطف ــرص متس ــة / ف ــز والعقوب / التميي

الطفــل املتطــورة / أطفــال الســكان األصليــن / أطفــال األقليــات اللغويــة / أطفــال 

األقليــات / التزامــات الــدول / أطفــال األقليــات الدينيــة / احــرام آراء الطفــل
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التمييز والعقوبة

اتفاقية حقوق الطفل: مادة 2)2(

ــة حقــوق الطفــل حــق الطفــل  ماحظــة: تكفــل املــادة 2)2( مــن اتفاقي

ــع  ــاس وض ــى أس ــاب ع ــز أو العق ــكال التميي ــع أش ــن جمي ــة م بالحامي

والــدي الطفــل أو األوصيــاء القانونيــن عليــه أو أعضــاء األرسة أو أنشــطتهم 

ــا أو معتقداتهــم. أو آرائهــم املعــر عنه

ــة /  ــانية أو املهين ــية أو الاإنس ــة القاس ــة أو العقوب ــا: املعامل ــر أيض انظ

التمييــز / التعذيــب / معاملــة األطفــال املتهمــن / معاملــة األطفــال 

ــن ــال املُدان ــة األطف ــم / معامل ــن حريته ــن م املحروم

األمراض

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 2٤)2()ج(

ماحظــة: مــن أجــل إعــامل حــق الطفــل يف التمتــع بأعــى مســتوى 

ميكــن بلوغــه يف ميــدان الصحــة والخدمــات الصحيــة، يتعــن عــى الــدول 

ــل أو  ــار العم ــن إط ــك ضم ــا يف ذل ــة، مب ــر املامئ ــاذ التداب ــراف اتخ األط

الرعايــة الصحيــة األوليــة، مــن أجــل مكافحــة األمــراض عــن طريــق أمــور 

منهــا تطبيــق التكنولوجيــا املتاحــة بســهولة وعــن طريــق توفــر األغذيــة 

املغذيــة الكافيــة وميــاه الــرشب النقيــة، آخــذة يف االعتبــار تلــوث البيئــة 

ــره. ومخاط

انظــر أيضــاً: الصحــة والخدمــات الصحيــة / ســوء التغذيــة / الرعايــة 

الصحيــة الوقائيــة / الرعايــة الصحيــة األوليــة

األطفال النازحون

انظر: األطفال املرشدون داخلياً / األطفال الاجئون

نرش اتفاقية حقوق الطفل

اتفاقية حقوق الطفل: املادة ٤2

ماحظــة: يتعــن عــى الــدول األطــراف نــرش مبــادئ اتفاقية حقــوق الطفل 

ــار واألطفــال عــى الســواء. فمــن  وأحكامهــا عــى نطــاٍق واســع بــن الكب

أجــل تعزيــز اتفاقيــة حقــوق الطفــل ورصدهــا وإعاملهــا الفّعــال مــن قبــل 

ــال عــى  ــار واألطف ــة مبــكان أن يكــون الكب ــن األهمي ــدول األطــراف، م ال

درايــة بالحقــوق املمنوحــة للطفــل، فعــادّة مــا يكــون محتــوى معاهــدات 

حقــوق اإلنســان غــر معــروف عــى نطــاٍق واســع، لذلــك أكــدت هيئــات 

ــل هــذه  ــرش مث ــدول بن ــام ال ــتمرار عــى رضورة قي ــوق اإلنســان باس حق

املعاهــدات وترجمتهــا إىل مختلــف اللغــات الوطنيــة.

انظر أيضاً: نرش التقارير

نرش التقارير

اتفاقية حقوق الطفل: املادة ٤٤)٦(

ماحظــة: يتعــن عــى الــدول األطــراف تقديــم تقاريرهــا إىل لجنــة حقــوق 

ــر التــي اعتمدتهــا إلنفــاذ الحقــوق املعــرف بهــا يف  الطفــل بشــأن التداب

اتفاقيــة حقــوق الطفــل، وحــول التقــدم املحــرز يف التمتــع بتلــك الحقــوق، 

وجعلهــا متاحــة عــى نطــاٍق واســع للجمهــور يف بلدانهــا. فمــن أجــل تعزيز 

التنفيــذ الفّعــال التفاقيــة حقــوق الطفــل مــن قبــل الــدول ورصــده، مــن 

املهــم أن يكــون الكبــار واألطفــال عــى درايــة بكيفيــة قيــام الــدول بإبــاغ 

اللجنــة عــن الوضــع القائــم يف بلدانهــم.

انظر أيضاً: نرش اتفاقية حقوق الطفل / التزامات اإلباغ 

فسخ الزواج

انظر: االتصال بكا الوالدين / الفصل عن الوالد )الوالدين(

االنحرافات

اتفاقية حقوق الطفل: املادة ٤٠)3()ب(

ماحظــة: يتعــن عــى الــدول األطــراف تعزيــز إنشــاء نظــام لقضــاء 

األحــداث، مبــا يف ذلــك اتخــاذ تدابــر ملعاملــة األطفــال املتهمــن أو املدانــن 

ــان  ــوق اإلنس ــرم حق ــة أن تح ــة، رشيط ــراءاٍت قضائي ــوء إىل إج دون اللج

ــاً. ــاً كام ــة احرام ــات القانوني والضامن

انظــر أيضــاً: إدارة شــؤون األحــداث / قضــاء األحــداث / الحــد األدىن لســن 

املســؤولية الجنائيــة

الطالق

انظر: االتصال بكا الوالدين / الفصل عن الوالد )الوالدين(

التنفيذ املحيل 

اتفاقية حقوق الطفل: مادة ٤

ــة  ــة واإلداري ــر الترشيعي ــاذ التداب ــراف اتخ ــدول األط ــى ال ــة: ع ماحظ

ــذه  ــا يف ه ــرف به ــوق املع ــامل الحق ــة إلع ــر املامئ ــن التداب ــا م وغره

ــة  ــة والثقافي ــة واالجتامعي ــوق االقتصادي ــق بالحق ــام يتعل ــة. وفي االتفاقي

التــي تتضمنهــا االتفاقيــة، تتخــذ الــدول األطــراف هــذه التدابــر إىل أقــى 

ــدويل. ــاون ال ــار التع ــزم، يف إط ــام يل ــة، وحيث ــا املتاح ــدود موارده ح

ــدان  ــية / البل ــة والسياس ــوق املدني ــق / الحق ــة التطبي ــاً: قابلي ــر أيض انظ

الناميــة / الحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة / املــؤرشات / 

ــايئ ــرشط الوق ــاغ /  ال ــات اإلب ــدول / التزام ــات ال ــدويل / التزام ــاون ال التع
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الوالية املحلية

انظر: الوالية 

األثر األفقي

ــوق  ــة حق ــب اتفاقي ــة مبوج ــوق املكفول ــاذ الحق ــة إنف ــة: إمكاني ماحظ

ــة،  الطفــل يف العاقــات بــن األفــراد وكذلــك بــن األفــراد وســلطات الدول

ــراد. ــن األف ــي أو ب ــق األفق ــم التطبي ــروف باس واملع

انظر أيضاً: قابلية التطبيق

معدالت ترك الدراسة

اتفاقية حقوق الطفل: مادة 2٨)١()ه(

ماحظــة: مــن أجــل إعــامل حــق الطفــل يف التعليــم، ينبغــي عــى الــدول 

األطــراف اتخــاذ تدابــر للتقليــل مــن معــدالت تــرك الدراســة.

انظر أيضاً: التعليم / الحضور يف املدارس

تعاطي املخدرات

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 33

ــل  ــل حــق الطف ــوق الطف ــة حق ــن اتفاقي ــادة 33 م ــت امل ماحظــة: تناول

يف الحاميــة مــن تعاطــي املخــدرات، حيــث يتعــن عــى الــدول األطــراف 

ــر  ــتخدام غ ــن االس ــال م ــة األطف ــة لوقاي ــر املامئ ــع التداب ــاذ جمي اتخ

املــرشوع للمــواد املخــدرة واملــواد املؤثــرة عــى العقــل، وحســبام تحــددت 

يف املعاهــدات الدوليــة ذات الصلــة، مبــا يف ذلــك االتفاقيــة الوحيــدة 

للمخــدرات )١٩٦١( واتفاقيــة املؤثــرات العقليــة )١٩٧١(.

انظر أيضاً: إنتاج املخدرات / تهريب املخدرات

إنتاج املخدرات

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 33

ــل  ــل حــق الطف ــوق الطف ــة حق ــن اتفاقي ــادة 33 م ــت امل ماحظــة: تناول

يف الحاميــة مــن اســتخدامه يف إنتــاج املــواد املخــدرة واملــواد املؤثــرة عــى 

ــة  ــدات الدولي ــددت يف املعاه ــبام تح ــة، وحس ــر رشعي ــورة غ ــل بص العق

ذات الصلــة، مبــا يف ذلــك االتفاقيــة الوحيــدة للمخــدرات )١٩٦١( واتفاقيــة 

ــة )١٩٧١(. ــرات العقلي املؤث

انظــر أيضــاً: تعاطــي املخــدرات / تهريــب املخــدرات / االســتغال / التعــايف 

ــادة اإلدماج وإع

تهريب املخدرات

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 33

ماحظــة: تناولــت املــادة 33 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل حــق الطفــل يف 

الحاميــة مــن اســتخدامه يف تهريــب املــواد املخــدرة واملــواد املؤثــرة عــى 

ــة  ــدات الدولي ــددت يف املعاه ــبام تح ــة، وحس ــر رشعي ــورة غ ــل بص العق

ذات الصلــة، مبــا يف ذلــك االتفاقيــة الوحيــدة للمخــدرات )١٩٦١( واتفاقيــة 

املؤثــرات العقليــة )١٩٧١(.

انظــر أيضــاً: تعاطــي املخــدرات / إنتــاج املخــدرات / االســتغال / التعــايف 

وإعــادة اإلدمــاج

االجراءات القانونية الواجبة

اتفاقية حقوق الطفل: املادة ٤٠

املحكمــة  يف  املحاكمــة  يف  الفرديــة  الحقــوق  اعتــامد  إّن  ماحظــة: 

ــل يف  ــة متأص ــراءات الجنائي ــم يف اإلج ــة للمته ــا املفصل ــات الدني والضامن

ــو  ــام األنجل ــون الع ــن القان ــة« ضم ــة الواجب ــراءات القانوني ــدأ »اإلج مب

ــذي  ساكســوين. تكفــل املــادة ٤٠ مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل للطفــل ال

ــه  ــت علي ــك أو يثب ــم بذل ــات أو يته ــون العقوب ــك قان ــه انته ــى أن يدع

الحــق يف محاكمــٍة عادلــة، تشــمل ضامنــاٍت أساســية مثــل افــراض الــراءة، 

والحــق يف إباغــه بالتهمــة املوجهــة إليــه، والحــق بالبــت يف دعــواه دون 

تأخــر.

انظــر أيضــاً: التهــم / األطفــال املتهمــون / إدارة شــؤون األحداث / مســاعدة 

مرجــم شــفوي / الدفــاع / اســتجواب الشــهود / ســلطة مســتقلة ونزيهــة / 

هيئــة قضائيــة / مســاعدة قانونيــة / افــراض الــراءة / محاكمــة بحضــور 

مستشــار قانــوين

املجلس االقتصادي واالجتامعي

اتفاقية حقوق الطفل: املادة ٤٤)٥(

ــن  ــنتن ع ــر كل س ــم تقاري ــل تقدي ــوق الطف ــة حق ــى لجن ــن ع ــة: يتع ماحظ

ــة العامــة لألمــم املتحــدة مــن خــال املجلــس االقتصــادي  أنشــطتها إىل الجمعي

واالجتامعــي )ECOSOC(، حيــث يعــّد املجلــس أحــد األجهــزة الرئيســية الســت 

لألمــم املتحــدة ويعمــل تحــت ســلطة الجمعيــة العامــة، وتشــمل وظائفــه 

ــم  ــاق األم ــن ميث ــارش م ــل الع ــه يف الفص ــوص علي ــو املنص ــى النح ــية، ع الرئيس

ــور  ــة يف أم ــائل الدولي ــن املس ــر ع ــع تقاري ــات ووض ــام بدراس ــدة، )أ( القي املتح

ــّدم  ــا، وأن يق ــل به ــا يتص ــة وم ــم والصح ــة والتعلي ــامع والثقاف ــاد واالجت االقتص

ــاء  ــة وإىل أعض ــة العام ــائل إىل الجمعي ــك املس ــن تل ــألة م ــة مس ــه يف أيّ توصيات

ــات  ــم توصي ــأن، )ب( تقدي ــة ذات الش ــوكاالت املتخصص ــدة وإىل ال ــم املتح األم

فيــام يختــص بإشــاعة احــرام حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية ومراعاتهــا، 

ــة عــن املســائل  ــة العام ــات لتعــرض عــى الجمعي )ج( إعــداد مرشوعــات اتفاق

التــي تدخــل يف دائــرة اختصاصــه، )د( الدعــوة إىل عقــد مؤمتــرات دوليــة لدراســة 

ــا األمــم  ــي تضعه ــا للقواعــد الت ــرة اختصاصــه وفق ــي تدخــل يف دائ املســائل الت

ــوكاالت املتخصصــة. ــن مســؤولية تنســيق أنشــطة ال املتحــدة، فضــاً ع

انظر أيضاً: لجنة حقوق الطفل / الجمعية العامة / أجهزة األمم املتحدة
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االستغالل االقتصادي

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 32

ماحظــة: تكفــل املــادة 32 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل حــق الطفــل يف 

الحاميــة مــن االســتغال االقتصــادي، حيــث يتعــن عــى الــدول األطــراف 

ــر املامئــة التــي تكفــل إعــامل هــذا الحــق، وبوجــه خــاص  اتخــاذ التداب

تحديــد عمــر أدىن أو أعــامر دنيــا لالتحــاق بالعمــل، ووضــع نظــاٍم 

ــامن  ــبة لض ــات مناس ــرض عقوب ــه، وف ــل وظروف ــاعات العم ــب لس مناس

ــادة 32. ــكام امل ــال ألح ــذ الفع التنفي

انظــر أيضــاً: اســتعباد الّديــن / عاملــة األطفــال / ظــروف التوظيــف / إنفــاذ 

ــار  ــل الض ــري / العم ــل الج ــتغال / العم ــال / االس ــة األطف ــر عامل معاي

ــا لالتحــاق  / العمــل الخطــر / ســاعات العمــل / الســن )األعــامر( الدني

بالعمــل / التعــايف وإعــادة اإلدمــاج  / الــرق

الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية

اتفاقية حقوق الطفل: املادة ٤

ماحظــة: يتعــن عــى الــدول األطــراف اتخــاذ جميــع التدابــر الترشيعيــة 

ــة  ــوق االقتصادي ــامل الحق ــة إلع ــر املامئ ــن التداب ــا م ــة وغره واإلداري

واالجتامعيــة والثقافيــة املعــرف بهــا يف اتفاقيــة حقــوق الطفــل إىل أقــى 

حــدود مواردهــا املتاحــة، وحيثــام يلــزم، يف إطــار التعــاون الــدويل. وفيــام 

ــواردة يف اتفاقيــة حقــوق الطفــل والتــي ميكــن  يتعلــق بتلــك الحقــوق ال

ــى  ــاع ع ــى االط ــة، يُرج ــة وثقافي ــة واجتامعي ــاً اقتصادي ــا حقوق اعتباره

ــة األساســية«  ــة، وبوجــٍه خــاص قســم »الصحــة والرعاي القامئــة املواضيعي

و«التعليــم واألنشــطة الرفيهيــة والثقافيــة«، إىل جانــب االطــاع عــى 

العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة 

.)١٩٦٦(

ــاون  ــيل / التع ــذ املح ــية / التنفي ــة والسياس ــوق املدني ــاً: الحق ــر أيض انظ

ــدويل ال

التعليم

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 2٨

ــدول األطــراف  ــة حقــوق الطفــل ال ــزم املــادة 2٨ مــن اتفاقي ماحظــة: تُل

باالعــراف بحــق الطفــل يف التعليــم ورضورة اإلعــامل الكامــل لهــذا الحــق 

وعــى أســاس تكافــؤ الفــرص.

انظــر أيضــاً: أهــداف التعليــم / التعليــم اإللزامــي / معــدالت تــرك الدراســة 

ــادية  ــادئ اإلرش ــة املب ــاعدة التعليمي ــدويل / املس ــاون ال ــم والتع / التعلي

ــاين /  ــم املج ــرص متســاوية / التعلي ــة / ف ــة / املؤسســات التعليمي الربوي

ــم  ــائل التعلي ــة / وس ــل / األمي ــايل / الجه ــم الع ــام / التعلي ــم الع التعلي

الحديثــة / التعليــم االبتــدايئ / العلــوم والتكنولوجيــا / الحضــور يف املــدارس 

ــادئ  ــي / املب ــم املهن ــوي / التعلي ــم الثان ــة / التعلي ــاط يف املدرس / االنضب

ــة اإلرشــادية املهني

التعليم والتعاون الدويل

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 2٨)3(

ماحظــة: تلــزم املــادة 2٨)3( الــدول األطــراف بــرُضورة تعزيــز وتشــجيع 

التعــاون الــدويل يف األمــور املتعلقــة بالتعليــم، وبخاصــة بهــدف اإلســهام 

ــة  ــة العلمي ــول إىل املعرف ــر الوص ــة وتيس ــل واألمي ــى الجه ــاء ع يف القض

والتقنيــة وإىل وســائل التعليــم الحديثــة، وتراعــي بصفــة خاصــة احتياجات 

البلــدان الناميــة يف هــذا الصــدد.

انظــر أيضــاً: البلــدان الناميــة / التعليــم / الجهــل / األميــة / التعــاون 

الــدويل / وســائل التعليــم الحديثــة / العلــوم والتكنولوجيــا

املساعدة التعليمية

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 2٨)١()ب(

ماحظــة: مــن أجــل إعــامل حــق الطفــل يف التعليــم، يتعــن عــى الــدول 

األطــراف اتخــاذ التدابــر املناســبة لتوفــر التعليــم الثانــوي وإتاحتــه لجميع 

األطفــال، مثــل تقديــم املســاعدة املاليــة عنــد الحاجــة إليهــا.

انظر أيضاً: التعليم / التعليم املجاين / التعليم الثانوي

املبادئ اإلرشادية الرتبوية

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 2٨)١()د(

ماحظــة: مــن أجــل إعــامل حــق الطفــل يف التعليــم، يتعــن عــى الــدول 

األطــراف جعــل املعلومــات واملبــادئ اإلرشــادية الربويــة واملهنيــة متوفــرة 

لجميــع األطفــال ويف متناولهــم.

انظر أيضاً: التعليم / املبادئ اإلرشادية املهنية

املؤسسات التعليمية

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 2٩)2(

ــات  ــراد والهيئ ــة األف ــدول األطــراف احــرام حري ماحظــة: يتعــن عــى ال

يف إنشــاء املؤسســات التعليميــة وإدارتهــا، علــامً أّن هــذه الحريــة تخضــع 

ملراعــاة أهــداف التعليــم املنصــوص عليهــا يف املــادة 2٩)١( مــن اتفاقيــة 

حقــوق الطفــل، وباشــراط مطابقــة التعليــم الــذي توفــره هذه املؤسســات 

للمعايــر الدنيــا التــي قــد تضعهــا الدولــة.

انظر أيضاً: أهداف التعليم / التعليم

حاالت الطوارئ

انظــر: األطفــال يف املنازعــات املســلحة / األطفــال املــرشدون داخليــاً / 

ــون ــال الاجئ األطف
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التوظيف

انظــر: عاملــة األطفــال / ظــروف العمــل / ســاعات العمــل / الســن 

)األعــامر( الدنيــا لالتحــاق بالعمــل

إنفاذ معايري عاملة األطفال

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 32)2()ج(

ماحظــة: يتعــن عــى الــدول األطــراف اتخــاذ تدابــر إلعــامل حــق الطفــل 

يف الحاميــة مــن االســتغال االقتصــادي ومــن أداء أي عمــل يرجــح أن يكون 

ــة  ــاراً بصح ــون ض ــل، أو أن يك ــم الطف ــل إعاقــة لتعلي ــراً أو أن ميث خط

الطفــل أو بنمــوه. كــام يتعــن عــى الــدول األطــراف، مــع مراعــاة أحــكام 

ــات أو جــزاءات  ــة، أن تفــرض عقوب ــة األخــرى ذات الصل الصكــوك الدولي

أخــرى مناســبة لضــامن إنفــاذ املــادة 32 بفعاليــة. وتشــمل أحــكام 

الصكــوك الدوليــة األخــرى مــا يــيل: املــادة ٩ مــن اتفاقيــة منظمــة العمــل 

ــل )١٩٧3(،  ــم ١3٨ بشــأن الحــد األدىن لســن االلتحــاق بالعم ــة رق الدولي

ــش  ــأن تفتي ــة بش ــل الدولي ــة العم ــة منظم ــن اتفاقي ــادة 3)١()أ( م وامل

ــل  ــة العم ــة منظم ــن اتفاقي ــادة ٦)١()أ( م ــم ٨١ )١٩٤٧(، وامل ــل رق العم

الدوليــة بشــأن تفتيــش العمــل )الزراعــة( رقــم ١2٩ )١٩٦٩(، والفقــرة ١٤ 

مــن توصيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم ١٤٦ بشــأن الحــد األدىن لســن 

ــل )١٩٧3( ــاق بالعم االلتح

انظــر أيضــاً: عاملــة األطفــال / ظــروف العمــل / االســتغال االقتصــادي / 

العمــل الضــار / العمــل الخطــر / ســاعات العمــل / الســن )األعــامر( الدنيــا 

لالتحــاق بالعمــل / النقابــات العامليــة

دخول البلد

ماحظــة: إّن حــق املــرء يف دخــول بلــده، وهــو حــق معــرف بــه يف املــادة 

١2)٤( مــن امليثــاق الــدويل للحقــوق املدنيــة والسياســية )١٩٦٦(، مل تــأت 

ــوق  ــة حق ــن اتفاقي ــث تتضم ــره، حي ــى ذك ــل ع ــوق الطف ــة حق اتفاقي

ــة طــرف لغــرض مل شــمل  الطفــل حــق الطفــل والوالديــن يف دخــول دول

ــال  ــراض االتص ــم ألغ ــول بلده ــن يف دخ ــل أو الوالدي ــق الطف األرسة، وح

ــٍد مختلــف.  ــم يف بل ــن أو الطفــل املقي بأحــد الوالدي

انظر أيضاً: االتصال بكا الوالدين / جمع شمل األرسة / مغادرة البلد

الدخول حيز التنفيذ

اتفاقية حقوق الطفل: املادة ٤٩

ــا  ــح أحكامه ــذ، تصب ــز التنفي ــا حي ــدة م ــل معاه ــا تدخ ــة: عندم ماحظ

وبنودهــا ملزمــة لتلــك الــدول التــي أعربــت عــن موافقتهــا عــى االلتــزام 

نفــاذ  ببــدء  املتعلقــة  الدوليــة  املعاهــدات  قانــون  قواعــد  إّن  بهــا. 

املعاهــدات واالتفاقــات منصــوص عليهــا يف املــادة 2٤ مــن اتفاقيــة فيينــا 

ــذ  ــز التنفي ــون املعاهــدات )١٩٦٩(. وعــادة مــا تدخــل املعاهــدة حي لقان

بالطريقــة ويف التاريــخ الــذي قــد تحــدده أو حســبام تتفــق عليــه الــدول 

املتفاوضــة. تنــص املــادة ٤٩ مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل عــى أّن االتفاقيــة 

ــك  ــداع ص ــخ إي ــيل تاري ــذي ي ــن ال ــوم الثاث ــذ يف الي ــز التنفي ــل حي تدخ

ــدة،  ــم املتح ــام لألم ــن الع ــدى األم ــن ل ــامم العرشي ــق أو االنض التصدي

ــبتمر/أيلول  ــذ يف 2 س ــز التنفي ــل حي ــوق الطف ــة حق ــت اتفاقي ــد دخل وق

١٩٩٠. أمــا فيــام يتعلــق بالــدول التــي أعربــت عــن موافقتهــا عــى االلتــزام 

باتفاقيــة حقــوق الطفــل مــن التصديــق عليهــا أو االنضــامم لهــا بعــد هــذا 

ــخ  ــيل تاري ــذي ي ــن ال ــوم الثاث ــة يف الي ــاذ االتفاقي ــدأ نف ــد ب ــخ، فق التاري

ــا. ــا أو انضاممه ــة صــك تصديقه ــداع هــذه الدول إي

انظر أيضا: االنضامم / اإليداع / التصديق

اإلصحاح البيئي

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 2٤)2()ه(

ماحظــة: مــن أجــل إعــامل حــق الطفــل يف التمتــع بأعــى مســتوى صحــي 

ميكــن بلوغــه وبحقــه يف الحصــول عــى الخدمــات الصحيــة، يتعــن عــى 

ــع قطاعــات  ــر املامئــة لضــامن إبــاغ جمي ــدول األطــراف اتخــاذ التداب ال

ــال، باملعلومــات األساســية املتعلقــة  ــن واألطف املجتمــع، وال ســيام الوالدي

ــم يف  ــات عــى تعلي ــي، وحصــول هــذه القطاع ــة واإلصحــاح البيئ بالنظاف

هــذه املجــاالت ومســاعدتها يف االســتفادة مــن هــذه املعلومــات.

انظر أيضاً: الصحة والخدمات الصحية / التثقيف الصحي / النظافة

فرص متساوية 

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 2٨)١(، واملادة 3١)2(

ــدول األطــراف  ــة حقــوق الطفــل ال ــزم املــادة 2٨ مــن اتفاقي ماحظــة: تُل

ــزام بإعــامل هــذا  ــم، وتؤكــد عــى االلت باالعــراف بحــق الطفــل يف التعلي

الحــق عــى أســاس تكافــؤ الفــرص، كــام وتنــص املــادة 3١)2( عــى رضورة 

قيــام الــدول األطــراف بتشــجيع توفــر فــرص مامئــة ومتســاوية للنشــاط 

الثقــايف والفنــي.

انظــر أيضــاً: الحيــاة الثقافيــة / التمييــز / التعليــم / وقــت الفــراغ / 

االســتجامم

املساواة بني الوالدين

اتفاقية حقوق الطفل: املادة ١٨)١(

ــل أّن كا  ــدأ القائ ــراف باملب ــدول األطــراف ضــامن االع ــى ال ماحظــة: ع

ــل ومنــوه. ــة الطف ــن تربي ــن يتحمــان مســؤوليات مشــركة ع الوالدي

انظر أيضاً: توجيه الوالدين / مسؤوليات الوالدين 

أطفال األقليات العرقية

اتفاقية حقوق الطفل: مادة 3٠

ماحظــة: األقليــة العرقيــة هــي مجموعــة مــن النــاس مــن أصــل عرقــي أو 
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إثنــي أو قومــي مشــرك ضمــن منطقــٍة معينــة داخــل الدولــة. ومبوجــب 

ــراف  ــدول األط ــى ال ــب ع ــل، يج ــوق الطف ــة حق ــن اتفاقي ــادة 3٠ م امل

التــي توجــد فيهــا أقليــات إثنيــة أاّل تحــرم الطفــل املنتمــي لتلــك األقليــات 

مــن الحــق يف التمتــع بثقافتــه مــع بقيــة أفــراد مجموعتــه. وهــذا الحــق 

ــوق  ــاص بالحق ــدويل الخ ــد ال ــن العه ــادة 2٧ م ــاً يف امل ــه أيض ــرف ب مع

املدنيــة والسياســية )١٩٦٦(. وتجــدر اإلشــارة إىل املعايــر الخاصــة باللجــان 

الفرعيــة ملنــع التمييــز وحاميــة األقليــات مــن خــال لجنــة األمــم املتحــدة 

لحقــوق اإلنســان، مبــا يف ذلــك اإلعــان بشــأن حقــوق األشــخاص املنتمــن 

إىل أقليــات قوميــة أو إثنيــة وإىل أقليــات دينيــة ولغويــة، والــذي اعتمدتــه 

الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يف عــام ١٩٩3.

انظر أيضاً: التمييز / أطفال األقليات

األصل العرقي

انظر: التمييز / أطفال األقليات العرقية

قدرات الطفل املتطورة

اتفاقية حقوق الطفل: املادة ٥، املادة ١2)١(، املادة ١٤)2(

ماحظــة: يتمثــل أحــد املبــادئ العامــة للتفســر الكامــن وراء تنفيــذ 

اتفاقيــة حقــوق الطفــل يف أّن الــدول األطــراف يتعــن عليهــا احــرام 

مســؤوليات وحقــوق وواجبــات الوالديــن أو، عنــد االقتضــاء، أعضــاء األرسة 

ــاء  ــرف املحــيل، أو األوصي ــه الع ــص علي ــة حســبام ين املوســعة أو الجامع

القانونيــون أو غرهــم مــن األشــخاص املســؤولن قانونــاً عــن الطفــل، يف أن 

يوفــروا بطريقــة تتفــق مــع قــدرات الطفــل املتطــورة التوجيــه واإلرشــاد 

املامئــن عنــد مامرســة الطفــل للحقــوق املعــرف بهــا يف اتفاقيــة حقــوق 

الطفــل.

انظــر أيضــاً: املصالــح الفضــى للطفــل / التمييــز / حريــة الديــن / توجيــه 

الوالديــن / احــرام آراء الطفــل

استجواب الشهود

اتفاقية حقوق الطفل: املادة ٤٠)2()ب()٤(

ــتجواب  ــن اس ــتجواب أو تأم ــم اس ــل املته ــق الطف ــن ح ــة: إّن م ماحظ

الشــهود املناهضــن وكفالــة اشــراك واســتجواب الشــهود لصالحــه يف ظــل 

ظــروف مــن املســاواة مبوجــب املــادة ٤٠)2()ب()٤( مــن اتفاقيــة حقــوق 

الطفــل. 

انظــر أيضــاً: األطفــال املتهمــون / إدارة شــؤون األحــداث / الدفــاع / 

اإلجــراءات القانونيــة الواجبــة / املحاكمــة العادلــة

حاالت اإلعدام

انظر: عقوبة اإلعدام / الحق يف الحياة

املنفى

انظر: معلومات عن الوالد أو الطفل الغائب

االستغالل

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 3٦

ماحظــة: تتنــاول املــادة 3٦ مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل حــق الطفــل يف 

ــة إىل أشــكال االســتغال  ــائر أشــكال االســتغال، باإلضاف ــن س ــة م الحامي

التــي تــم تناولهــا رصاحــًة يف املــواد 32 و33 و3٤ و3٥ مــن اتفاقيــة حقــوق 

ــوق  ــدويل الخــاص بالحق ــد ال ــن العه ــادة ١٠)3( م ــب امل ــل، إىل جان الطف

ــة )١٩٦٦(. ــة والثقافي ــة واالجتامعي االقتصادي

انظــر: االختطــاف / العمــل لــرد الّديــن / عاملــة األطفــال / اســتغال 

األطفــال يف املــواد اإلباحيــة / اســتغال األطفــال يف الدعــارة /  إنتــاج 

املخــدرات / االتجــار باملخــدرات / االســتغال االقتصــادي / العمــل الجــري 

/ االتجــار باألعضــاء / التعــايف وإعــادة اإلدمــاج  / البيــع واالتجــار / 

ــرق ــيس / ال ــتغال الجن االس

التعبري

انظر: حرية التعبر

األرسة املوسعة

اتفاقية حقوق الطفل: املادة ٥

ماحظــة: يتعــن عــى الــدول األطــراف احــرام مســؤوليات وحقــوق 

وواجبــات الوالديــن أو، عنــد االقتضــاء، أعضــاء األرسة املوســعة أو الجامعــة 

ــون أو غرهــم  ــاء القانوني ــه العــرف املحــيل، أو األوصي حســبام ينــص علي

ــة  ــروا بطريق ــل، يف أن يوف ــن الطف ــاً ع ــؤولن قانون ــخاص املس ــن األش م

ــد  ــن عن ــاد املامئ ــه واإلرش ــورة التوجي ــل املتط ــدرات الطف ــع ق ــق م تتف

ــل. ــوق الطف ــة حق ــا يف اتفاقي ــرف به ــوق املع ــل للحق ــة الطف مامرس

انظر أيضاً: الجامعة / توجيه الوالدين  

عمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء

انظر: الحق يف الحياة

جلسة استامع عادلة

انظر: محاكمة عادلة
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محاكمة عادلة

اتفاقية حقوق الطفل: املادة ٤٠)2()ب()3(

للقانــون  ماحظــة: للطفــل املتهــم الحــق يف محاكمــة عادلــة وفقــاً 

الطفــل. حقــوق  اتفاقيــة  مــن  ٤٠)2()ب()3(  املــادة  ومبوجــب 

انظــر أيضــاً: التهــم / األطفــال املتهمــون / إدارة شــؤون األحداث / مســاعدة 

مرجــم شــفوي / الدفــاع / اســتجواب الشــهود / ســلطة مســتقلة ونزيهــة 

ــة  ــراءة / املحاكم ــراض ال ــة / اف ــاعدة القانوني ــة / املس ــة القضائي / الهيئ

بحضــور مستشــار قانــوين

األرسة

انظــر: األطفــال املحرومــون مــن بيئتهــم العائليــة / مســاعدة األرسة / 

ــن  ــث ع ــمل األرسة / البح ــع ش ــة / جم ــات العائلي ــم األرسة / الص تنظي

األرسة / رعايــة الوالديــن / توجيــه الوالديــن / مســؤوليات الوالديــن / 

ــن( ــد )الوالدي ــن الوال ــل ع ــرام األرسة / الفص اح

مساعدة األرسة

اتفاقية حقوق الطفل: املادة ١٨)2(، املادة 2٧)3(

ــن  ــل، يتع ــوق الطف ــة حق ــن اتفاقي ــادة ١٨)2( م ــب امل ــة: مبوج ماحظ

ــاء  ــن ولألوصي ــدم املســاعدة املامئــة للوالدي ــدول األطــراف أن تق عــى ال

ــك  ــة إىل ذل ــل. باإلضاف ــة الطف ــؤوليات تربي ــاع مبس ــن يف االضط القانوني

ومبوجــب املــادة 2٧)3( مــن االتفاقيــة، يتعــن عــى الــدول األطــراف 

ــن  ــام م ــن وغره ــاعدة الوالدي ــل مس ــن أج ــة م ــر املامئ ــذ التداب أن تتخ

األشــخاص املســؤولن عــن الطفــل عــى إعــامل حــق الطفــل يف مســتوى 

معيــيش مائــم، وأن تقــدم عنــد الــرُضورة املســاعدة املاديــة وبرامــج 

ــكان. ــاء واإلس ــة والكس ــق بالتغذي ــام يتعل ــيام في ــم، وال س الدع

انظــر أيضــاً: مســتوى معيــيش الئــق / التزامــات النفقــة / مســاعدة ماديــة / 

مســؤوليات الوالديــن / التأمــن االجتامعــي / الضــامن االجتامعي

تنظيم األرسة

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 2٤)2()و(

ماحظــة: مــن أجــل إعــامل حــق الطفــل يف التمتــع بأعــى مســتوى ممكــن 

ــاذ  ــراف اتخ ــدول األط ــى ال ــن ع ــة، يتع ــات الصحي ــة والخدم ــن الصح م

ــم األرسة. ــة بتنظي ــم والخدمــات املتعلق ــر التعلي ــر املناســبة لتطوي التداب

انظر أيضاً: الصحة والخدمات الصحية / املبادئ اإلرشادية للوالدين

الصالت العائلية

اتفاقية حقوق الطفل: املادة ٨)١(

ــة  ــإّن هوي ــل، ف ــوق الطف ــة حق ــن اتفاقي ــامدة ٨)١( م ــاً لل ماحظــة: وفق

ــذي  ــو ال ــى النح ــة، ع ــه العائلي ــمه وصات ــيته واس ــمل جنس ــل تش الطف

ــون. ــرّه القان يق

انظــر أيضــاً: الهويــة / االســم / الجنســية / الحفــاظ عــى الهويــة / احــرام 

األرسة

جمع شمل األرسة

اتفاقية حقوق الطفل: املادة ١٠)١(

ماحظــة: يتعــن عــى الــدول األطــراف أن تنظــر يف الطلبــات التــي يقدمهــا 

الطفــل أو والــداه لدخــول دولــة طــرف أو مغادرتهــا بقصــد جمــع شــمل 

األرسة، بطريقــة إيجابيــة وإنســانية ورسيعــة.

انظــر أيضــاً: دخــول البلــد / البحــث عــن األرسة / مغــادرة البلــد / الفصــل 

ــال  ــرام األرسة / أطف ــون / اح ــال الاجئ ــن( / األطف ــد )الوالدي ــن الوال ع

ــن  ــن غــر املصحوب الاجئ

البحث عن األرسة

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 22)2(

ماحظــة: تلــزم املــادة 22)2( مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل الــدول األطــراف 

ــم  ــا األم ــود تبذله ــاون يف أي جه ــباً، التع ــراه مناس ــا ت ــب م ــر، حس بتوف

املتحــدة وغرهــا مــن املنظــامت الحكوميــة الدوليــة املختصــة أو املنظامت 

غــر الحكوميــة املتعاونــة مــع األمــم املتحــدة، لحاميــة األطفــال الاجئــن 

ومســاعدتهم، وللبحــث عــن والــدي طفــل الجــئ أو عــن أي أفــراد آخريــن 

ــة  ــات الازم ــن أجــل الحصــول عــى املعلوم ــه، ومســاعدتهم م ــن أرست م

لجمــع شــمل أرستــه. تتســم خدمــة تتبــع األرسة بأهميــة خاصــة لألطفــال 

الاجئــن غــر املصحوبــن بوالديهــم أو أي شــخٍص بالــغ آخــر، الــذي هــو 

مبوجــب القانــون العــريف مســؤول عــن رعايــة الطفــل.

انظــر أيضــاً: جمــع شــمل األرسة / منظــامت مســاعدة الاجئــن / األطفــال 

الاجئــون / األطفــال الاجئــون غــر املصحوبــن / املفوضيــة الســامية لألمــم 

املتحــدة لشــؤون لاجئــن

وحدة األرسة

انظر: جمع شمل األرسة / احرام األرسة / الفصل عن الوالد )الوالدين(

ختان اإلناث

انظر: املامرسات التقليدية
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املسؤولية املالية عن الطفل

انظر: التزامات النفقة

الغذاء

انظر: التغذية الكافية / سوء التغذية

العمل الجربي

ــة  ــل أو الخدم ــو العم ــري ه ــل الق ــري أو العم ــل الج ــة: العم ماحظ

املفروضــة قــراً عــى البالغــن أو األطفــال تحــت التهديــد بــأي نــوع مــن 

العقوبــات، وميكــن يف هــذا الصــدد اللجــوء للــامدة 32 مــن اتفاقيــة حقوق 

الطفــل التــي تتنــاول الحاميــة مــن االســتغال االقتصــادي، بينــام تتنــاول 

املــادة 3٦ الحاميــة مــن ســائر أشــكال االســتغال. هــذا وتُســتثنى الخدمــة 

ــة  العســكرية بشــكٍل عــام مبوجــب القانــون الــدويل مــن أن تشــّكل عامل

ــيل:  ــا ي ــة م ــوك الدولي ــن الصك ــة م ــكام ذات الصل ــمل األح ــة. تش قري

ــية  ــة والسياس ــوق املدني ــاص بالحق ــدويل الخ ــد ال ــن العه ــادة ٨)3( م امل

)١٩٦٦(، واملــادة ٦)2( مــن االتفاقيــة األمريكيــة لحقــوق اإلنســان )١٩٦٩(، 

واملــادة ٤)2( مــن االتفاقيــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان )١٩٥٠(، واملــادة 

ــادة  ــعوب )١٩٨١(، وامل ــان والش ــوق اإلنس ــي لحق ــاق األفريق ــن امليث ٥ م

2)أ( مــن اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم ١٠٥ بشــأن إلغــاء العمــل 

ــة إلبطــال  ــة التكميلي ــام ميكــن االطــاع عــى االتفاقي الجــري )١٩٧٥(. ك

ــرق )١٩٩٥(. ــرق وتجــارة الرقيــق واألعــراف واملامرســات الشــبيهة بال ال

انظــر أيضــاً: اســتعباد الّديــن / عاملــة األطفــال / االســتغال االقتصــادي / 

االســتغال / الــرق

الحضانة

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 2٠)3(

ماحظــة: تنــص املــادة 2٠)3( مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل عــى أن الرعاية 

ــن أن تشــمل، يف  ــة ميك ــم العائلي ــن بيئته ــن م ــال املحروم ــة لألطف البديل

جملــة أمــور، الحضانــة، أو الكفالــة الــواردة يف القانــون اإلســامي، أو 

التبنــي، أو، عنــد الــرُضورة، اإلقامــة يف مؤسســات مناســبة لرعايــة األطفــال. 

ــة  ــادئ االجتامعي ــق باملب ــام ميكــن االطــاع عــى أحــكام اإلعــان املتعل ك

ــامم الخــاص  ــع االهت ــم، م ــال ورعايته ــة األطف ــة بحامي ــة املتصل والقانوني

ــة العامــة لألمــم املتحــدة يف  ــه الجمعي ــة والتبنــي، الــذي اعتمدت بالحضان

ــام ١٩٨٦. ع

انظــر أيضــاً: التبنــي / الرعايــة البديلــة / األطفــال املحرومــون مــن بيئتهــم 

العائليــة / الكفالــة / املراجعــة الدوريــة لإليــداع / اإليــداع يف املؤسســات

التعليم املجاين

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 2٨)١()أ()ب(

ماحظــة: مــن أجــل إعــامل حــق الطفــل يف التعليــم، يتعــن عــى الــدول 

ــع، كــام  ــاً للجمي ــاً ومتاحــاً مجان ــدايئ إلزامي ــم االبت األطــراف جعــل التعلي

يجــب عــى الــدول األطــراف اتخــاذ التدابــر املامئــة مبــا يف ذلــك إدخــال 

ــاول كل طفــل. ــة التعليــم لجعــل التعليــم الثانــوي متاحــاً ويف متن مجاني

انظــر أيضــاً: التعليــم اإللزامــي / التعليــم / املســاعدة التعليميــة / التعليــم 

االبتــدايئ / التعليــم الثانــوي

حرية التجمع

اتفاقية حقوق الطفل: املادة ١٥

ــن  ــادة ١٥ م ــام ورد يف امل ــع الســلمي ك ــل يف التجم ماحظــة: حــق الطف

ــل. ــوق الطف ــة حق اتفاقي

انظر أيضاً: حرية تكوين الجمعيات / القيود املفروضة عى الحقوق

حرية تكوين الجمعيات

اتفاقية حقوق الطفل: املادة ١٥

ــذي  ــات عــى النحــو ال ــن الجمعي ــة تكوي ماحظــة: حــق الطفــل يف حري

ــة  ــق يف حري ــمل الح ــل. يش ــوق الطف ــة حق ــن اتفاقي ــادة ١٥ م ــه امل أقرت

تكويــن الجمعيــات فكــرة التجمــع لتحقيــق أهــداٍف مشــركة، عــى ســبيل 

املثــال، حريــة االنضــامم إىل مجموعــة متنوعــة مــن املنظــامت التطوعيــة 

ــه إىل الحمــات مــن أجــل الســام وإنشــاء اتحــاد  مــن الكشــافة والتوجي

مــدريس.

انظــر أيضــاً: حريــة التجمــع / القيــود املفروضــة عــى الحقــوق / النقابــات 

لعاملية ا

حرية الفكر والوجدان

اتفاقية حقوق الطفل: املادة ١٤)١(

ــة  ــل يف حري ــق الطف ــرام ح ــراف اح ــدول األط ــى ال ــن ع ــة: يتع ماحظ

ــدان. ــر والوج الفك

انظر أيضاً: حرية الدين
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حرية التعبري

اتفاقية حقوق الطفل: املادة ١3

ــة  ــق حري ــذا الح ــمل ه ــر، ويش ــة التعب ــل يف حري ــق الطف ــة: ح ماحظ

طلــب جميــع أنــواع املعلومــات واألفــكار وتلّقيهــا وإذاعتهــا، دون أي 

اعتبــار للحــدود، ســواء بالقــول أو الكتابــة أو الطباعــة، أو الفــن، أو بأيــة 

ــل.  ــا الطف ــرى يختاره ــيلة أخ وس

انظــر أيضــاً: املعلومــات املامئــة / حريــة طلــب املعلومــات / احــرام آراء 

الطفــل / القيــود املفروضــة عــى الحقــوق

حرية طلب املعلومات

اتفاقية حقوق الطفل: املادة ١3

ــة  ــق حري ــذا الح ــمل ه ــر، ويش ــة التعب ــل يف حري ــق الطف ــة: ح ماحظ

طلــب جميــع أنــواع املعلومــات واألفــكار وتلّقيهــا وإذاعتهــا، دون أي 

اعتبــار للحــدود، ســواء بالقــول أو الكتابــة أو الطباعــة، أو الفــن، أو بأيــة 

ــل. ــا الطف ــرى يختاره ــيلة أخ وس

انظــر أيضــاً: املعلومــات املامئــة / كتــب األطفــال / حريــة التعبــر / 

ــة /  ــات اللغوي ــال األقلي ــات وأطف ــدويل / املعلوم ــاون ال ــات والتع املعلوم

ــام ــائط اإلع ــارة / وس ــات الض املعلوم

حرية الرأي

انظر: حرية التعبر / احرام آراء الطفل / حق الطفل يف االستامع إليه

حرية الدين

اتفاقية حقوق الطفل: املادة ١٤

ماحظــة: يتعــن عــى الــدول األطــراف أن تحــرم حــق الطفــل يف حريــة 

الديــن، مبــا يف ذلــك حريــة الفــرد يف اإلجهــار بدينــه أو مبعتقداتــه، لكــن 

ال يجــوز أن يخضــع اإلجهــار بالديــن أو املعتقــدات إال للقيــود التــي ينــص 

عليهــا القانــون والازمــة لحاميــة الســامة العامــة أو النظــام أو الصحــة أو 

ــام ويتعــن  ــن. ك ــات األساســية لآلخري ــوق والحري ــة أو الحق اآلداب العام

عــى الــدول األطــراف احــرام حقــوق وواجبــات الوالديــن وكذلــك، تبعــا 

للحالــة، األوصيــاء القانونيــن عليــه، يف توجيــه الطفــل يف مامرســة حقــه يف 

حريــة الديــن بطريقــة تنســجم مــع قــدرات الطفــل املتطــورة.

انظــر أيضــاً: التمييــز / قــدرات الطفــل املتطــورة / حريــة الفكــر والوجــدان 

/ توجيــه الوالديــن / األقليــات الدينيــة / القيــود املفروضــة عــى الحقــوق

الجمعية العامة

اتفاقية حقوق الطفل: املادة ٤٤)٥(، املادة ٤٥)ج()د(، املادة ٥٠)١()2(

ــر كل ســنتن  ــم تقاري ــل تقدي ــوق الطف ــة حق ماحظــة: يتعــن عــى لجن

ــة العامــة لألمــم املتحــدة مــن خــال املجلــس  عــن أنشــطتها إىل الجمعي

االقتصــادي واالجتامعــي )ECOSOC(، والجمعيــة العامــة هــي أحــد 

األجهــزة الرئيســية الســت لألمــم املتحــدة، وهــي يف األســاس جهــاز تــداويل 

ــاق  ــن ميث ــادة ١٠ م ــص امل ــم املتحــدة. تن ــع لألم ــتعرايض تاب ــايب واس ورق

األمــم املتحــدة عــى أنــه  يجــوز للجمعيــة العامــة أن تناقــش أيــة مســألة 

ــن  ــرع م ــلطات ف ــل بس ــاق أو يتص ــذا امليث ــاق ه ــل يف نط ــر يدخ أو أم

الفــروع املنصــوص عليهــا فيــه أو وظائفــه. كــام أّن لهــا أن تــويص أعضــاء 

األمــم املتحــدة أو مجلــس األمــن أو كليهــام بشــأن أي مــن هــذه املســائل 

واألمــور. وتتكــون الجمعيــة العامــة مــن جميــع الــدول األعضــاء يف األمــم 

ــة منتظمــة يف دوراٍت ســنوية. املتحــدة وتجتمــع بصف

ــس االقتصــادي واالجتامعــي /  ــة حقــوق الطفــل / املجل انظــر أيضــاً: لجن

أجهــزة األمــم املتحــدة / دراســات األمــم املتحــدة

التعليم العام

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 2٨)١()ب(

ماحظــة: إلعــامل حــق الطفــل يف التعليــم، يتعــن عــى الــدول األطــراف 

تشــجيع تطويــر شــتى أشــكال التعليــم الثانــوي، ســواء العــام أو املهنــي، 

وتوفرهــا وإتاحتهــا لجميــع األطفــال، واتخــاذ التدابــر املناســبة مثــل 

ــا.  ــة إليه ــد الحاج ــة عن ــاعدة املالي ــم املس ــم وتقدي ــة التعلي ــال مجاني إدخ

انظــر أيضــاً: التعليــم / املســاعدة التعليميــة / التعليــم املجــاين / التعليــم 

الثانــوي / التعليــم املهنــي

تشويه وبرت األعضاء التناسلية

انظر: املامرسات التقليدية

طفلة

انظر: التمييز

املبادئ اإلرشادية للوالدين

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 2٤)2()و(

ماحظــة: مــن أجــل إعــامل حــق الطفــل يف التمتــع بأعــى مســتوى ميكــن 

ــدول األطــراف  ــى ال ــة، يتعــن ع ــات الصحي ــن الصحــة والخدم ــه م بلوغ

تطويــر املبــادئ اإلرشــادية املقدمــة للوالديــن.

انظر أيضاً: الصحة والخدمات الصحية / تنظيم األرسة

استصدار مذكرة جلب

انظر: تحديد قانونية االعتقال
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األطفال املعوقني

انظر: األطفال املعاقون

عمل ضار

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 32

ماحظــة: متنــح املــادة 32 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل للطفــل الحــق يف 

ــم  ــة مــن أي عمــل يرجــح أن يكــون خطــراً أو يتعــارض مــع تعلي الحامي

ــيل  ــدين أو العق ــوه الب ــل أو بنم ــة الطف ــاراً بصح ــون ض ــل، أو أن يك الطف

أو الروحــي أو األخاقــي أو االجتامعــي. كــام أّن مصطلــح »العمــل« بحــّد 

ــن أشــكال  ــذا األخــر يشــر إىل شــكل م ــف، فه ــن التوظي ــه أوســع م ذات

ــدي أو الرســمي.  الوضــع التعاق

انظــر أيضــاً: عاملــة األطفــال / ظــروف العمــل / االســتغال االقتصــادي / 

إنفــاذ معايــر عاملــة األطفــال / العمــل الخطــر / ســاعات العمــل / الســن 

)األعــامر( الدنيــا لالتحــاق بالعمــل

عمل خطري

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 32

ماحظــة: تنــص املــادة 32 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل عــى حــق الطفــل 

يف الحاميــة مــن أداء أي عمــل يرجــح أن يكــون خطــراً. بحســب املــادة 3 

مــن اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم ١3٨ بشــأن الحــد األدىن لســن 

ــوع  ــو أّي ن ــر« ه ــل الخط ــل أو العم ــل )١٩٧3(،  »العم ــاق بالعم االلتح

مــن أنــواع االســتخدام أو العمــل التــي يحتمــل أن يعــرض للخطــر صحــة 

أو ســامة أو أخــاق الطفــل، وتحــدد الســن األدىن ملثــل هــذا العمــل عنــد 

ــواع  ــدد أن ــب أن تح ــراف واج ــدول األط ــق ال ــى عات ــع ع ــنة. ويق ١٨ س

االســتخدام أو العمــل التــي تنطبــق عليــه هــذه املــادة، بعــد التشــاور مــع 

ــدات ذات  ــاة أي معاه ــع مراع ــامل وم ــل والع ــاب العم ــامت أصح منظ

صلــة تكــون أطرافــاً فيهــا. وتشــمل الصكــوك الدوليــة ذات الصلــة يف هــذا 

الصــدد: اتفاقيــة اســتعامل الرصــاص األبيــض يف الطــاء )١٩2١(، واتفاقيــة 

ــة  ــامل أرصف ــة يف أع ــة الســامة والصحــة املهني ــن )١٩٧١(، واتفاقي البنزي

ــل  ــة العم ــة منظم ــن توصي ــرة ١٠ م ــة إىل الفق ــئ )١٩٧٩(، باإلضاف املوان

الدوليــة رقــم ١٤٦ بشــأن الحــد األدىن لســن االلتحــاق بالعمــل )١٩٧3(.

انظــر أيضــاً: عاملــة األطفــال / ظــروف العمــل / االســتغال االقتصــادي / 

إنفــاذ معايــر عاملــة األطفــال / العمــل الضــار / ســاعات العمــل / الســن 

)األعــامر( الدنيــا لالتحــاق بالعمــل

الصحة

انظر: الصحة والخدمات الصحية 

الصحة والخدمات الصحية

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 2٤

ماحظــة: تنــص املــادة 2٤ مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل عــى حــق الطفــل 

يف التمتــع بأعــى مســتوى صحــي ميكــن بلوغــه وبحقــه يف مرافــق عــاج 

األمــراض وإعــادة التأهيــل الصحــي، وتؤكــد عــى رضورة أاّل يحــرم أي 

ــذه.  ــة ه ــة الصحي ــات الرعاي ــى خدم ــول ع ــه يف الحص ــن حق ــل م طف

ــة  ــا حال ــة بأنه ــة )WHO( الصح ــة العاملي ــة الصح ــتور منظم ــرّف دس يع

مــن اكتــامل الســامة بدنيــاً وعقليــاً واجتامعيــاً، ال مجــرد انعــدام املــرض 

ــف  ــذا التعري ــى ه ــد ع ــادة التأكي ــى إع ــل ع ــّم العم ــد ت ــز. وق أو العج

وتوســيعه يف إعــان أملا-آتــا، واعتمــد يف عــام ١٩٧٨ يف املؤمتــر الــدويل 

ــة  ــة الصح ــف ومنظم ــه اليونيس ــذي عقدت ــة ال ــة األولي ــة الصحي للرعاي

ــدة األفــراد  ــن الصحــة الجي ــة. ووفقــاً لهــذا اإلعــان، يجــب أن متّك العاملي

ــة  ــدية والعقلي ــم الجس ــى إمكاناته ــوالً إىل أق ــو وص ــور والنم ــن التط م

والعيــش حيــاة منتجــة عــى الصعيديــن االقتصــادي واالجتامعــي وتحقيــق 

ــن  ــيق ب ــاون والتنس ــب التع ــايل تتطل ــم، وبالت ــع بيئته ــجام م ــام وانس وئ

ــة إىل  ــرى باإلضاف ــة األخ ــة واالقتصادي ــات االجتامعي ــن القطاع ــد م العدي

قطــاع الصحــة.

انظــر أيضــاً: الوقايــة مــن الحــوادث / الرضاعــة الطبيعيــة / صحــة الطفــل 

وتغذيتــه / وفيــات األطفــال / األمــراض / اإلصحــاح البيئــي / تنظيــم األرسة 

/ املبــادئ اإلرشــادية للوالديــن / الصحــة والتعــاون الــدويل / الرعايــة 

ــي / النظافــة / وفيــات الرضــع / التغذيــة /  ــف الصح الصحيــة / التثقي

ــة بعــد  ــة الصحي ــداع / الرعاي ــة لإلي ــة / املراجعــة الدوري املســاعدة الطبي

ــة /  ــة الوقائي ــة الصحي ــوالدة / الرعاي ــل ال ــة قب ــة الصحي ــوالدة / الرعاي ال

الرعايــة الصحيــة األوليــة / البقــاء عــى قيــد الحيــاة والنمــو / املامرســات 

ــة التقليدي

الصحة والتعاون الدويل

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 2٤)٤(

ماحظــة: تُلــزم املــادة 2٤)٤( مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل الــدول األطــراف 

ــدويل مــن أجــل التوصــل بشــكٍل تدريجــي  ــز وتشــجيع التعــاون ال بتعزي

إىل اإلعــامل الكامــل لحــق الطفــل يف التمتــع بأعــى مســتوى ميكــن بلوغــه 

ــات  ــة احتياج ــٍة خاص ــى بصف ــة، وتراع ــات الصحي ــة والخدم ــن الصح م

البلــدان الناميــة يف هــذا الصــدد.

ــاون  ــة / التع ــات الصحي ــة والخدم ــة / الصح ــدان النامي ــاً: البل ــر أيض انظ

ــدويل ال
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الرعاية الصحية

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 2٤)2()ب(

ماحظــة: مــن أجــل إعــامل حــق الطفــل يف التمتــع بأعــى مســتوى 

ــدول األطــراف  ــة، يتعــن عــى ال ــات الصحي ممكــن مــن الصحــة والخدم

اتخــاذ التدابــر املامئــة لكفالــة توفــر املســاعدة الطبيــة والرعايــة الصحيــة 

الازمتــن لجميــع األطفــال، مــع التشــديد عــى تطويــر الرعايــة الصحيــة 

ــة. األولي

ــة  ــة / الرعاي ــة الوقائي ــة الصحي ــة / الرعاي ــات الصحي ــاً: الخدم ــر أيض انظ

ــة ــة األولي الصحي

التثقيف الصحي

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 2٤)2()ه(

ماحظــة: مــن أجــل إعــامل حــق الطفــل يف التمتــع بأعــى مســتوى 

ــدول األطــراف  ــة، يتعــن عــى ال ــات الصحي ممكــن مــن الصحــة والخدم

ــع، وال  ــات املجتم ــع قطاع ــد جمي ــامن تزوي ــة لض ــر املامئ ــاذ التداب اتخ

ســيام الوالديــن والطفــل، باملعلومــات األساســية املتعلقــة بصحــة الطفــل 

وتغذيتــه، ومزايــا الرضاعــة الطبيعيــة، ومبــادئ حفــظ الصحــة واإلصحــاح 

البيئــي، والوقايــة مــن الحــوادث، وحصــول هــذه القطاعــات عــى تعليــم 

ــات. ــذه املعلوم ــن ه ــتفادة م ــاعدتها يف االس ــاالت ومس ــذه املج يف ه

انظــر أيضــاً: الوقايــة مــن الحــوادث / الرضاعــة الطبيعيــة / صحــة الطفــل 

وتغذيتــه / اإلصحــاح البيئــي / الصحــة والخدمــات الصحيــة / النظافــة

الخدمات الصحية

انظر: الصحة والخدمات الصحية 

التعليم العايل

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 2٨)١()ج(

ماحظــة: مــن أجــل إعــامل حــق الطفــل يف التعليــم، يتعــن عــى الــدول 

األطــراف جعــل التعليــم العــايل، بشــتى الوســائل املناســبة، متاحــاً للجميــع 

عــى أســاس القــدرات

انظر أيضاً: التعليم

املنزل

انظر: احرام املنزل

الرشف والسمعة

اتفاقية حقوق الطفل: املادة ١٦

ماحظــة: كفلــت املــادة ١٦ مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل حــق الطفــل يف 

ــه وســمعته، والحــق يف أن  ــوين برشف ــر قان ــدم التعــرض ألي مســاس غ ع

يحميــه القانــون مــن مثــل هــذا املســاس.

انظر أيضاً: حرية التعبر / الخصوصية

ساعات العمل

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 32)2()ب(

ــتغال  ــن االس ــة م ــل يف الحامي ــق الطف ــامل ح ــل إع ــن أج ــة: م ماحظ

االقتصــادي ومــن أداء أي عمــل يرجــح أن يكــون خطــراً أو أن يكــون ضــاراً 

بنمــو الطفــل، يتعــن عــى الــدول األطــراف وضــع نظــاٍم مناســب لســاعات 

العمــل وظروفــه.

انظــر أيضــاً: عاملــة األطفــال / ظــروف العمــل / االســتغال االقتصــادي / 

إنفــاذ معايــر عاملــة األطفــال / العمــل الضــار / العمــل الخطــر / الســن 

)األعــامر( الدنيــا لالتحــاق بالعمــل

مساعدة إنسانية

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 22، واملادة 3٨

ماحظــة: تشــر املســاعدة اإلنســانية بصفــٍة عامــة إىل أي مســاعدة عــى 

ــدول  ــى ال ــن ع ــي، ويتع ــاج طب ــة أو ع ــس أو أدوي ــذاء أو ماب ــكل غ ش

ــانية  ــاعدة اإلنس ــة واملس ــئ الحامي ــل الاج ــي الطف ــامن تلق ــراف ض األط

ــوق  ــة حق ــة واملوضحــة يف اتفاقي ــوق املنطبق ــع بالحق املناســبتن يف التمت

الطفــل ويف غرهــا مــن الصكــوك الدوليــة اإلنســانية أو املتعلقــة بحقــوق 

ــاً فيهــا. ــدول املذكــورة أطراف اإلنســان التــي تكــون ال

انظــر أيضــاً: األطفــال يف املنازعــات املســلحة / القانــون اإلنســاين الــدويل / 

األطفــال الاجئــون / حاميــة الاجئــن

النظافة

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 2٤)2()ه(

ماحظــة: مــن أجــل إعــامل حــق الطفــل يف التمتــع بأعــى مســتوى 

ــدول األطــراف  ــة، يتعــن عــى ال ــات الصحي ممكــن مــن الصحــة والخدم

ــع، وال  ــات املجتم ــع قطاع ــد جمي ــامن تزوي ــة لض ــر املامئ ــاذ التداب اتخ

ســيام الوالديــن والطفــل، باملعلومــات األساســية املتعلقــة مببــادئ حفــظ 

ــم يف  ــى تعلي ــات ع ــذه القطاع ــول ه ــي، وحص ــاح البيئ ــة واإلصح النظاف

ــات. ــذه املعلوم ــن ه ــتفادة م ــاعدتها يف االس ــاالت ومس ــذه املج ه

انظــر أيضــاً: اإلصحــاح البيئــي / الصحــة والخدمــات الصحيــة / التثقيــف 

الصحــي
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الهوية

اتفاقية حقوق الطفل: املادة ٨)١(

ماحظــة: وفقــاً للــامدة ٨)١( مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل، تشــمل هويــة 

الطفــل جنســيته واســمه وصاتــه العائليــة عــى النحــو الــذي يقــرّه 

ــون. القان

انظــر أيضــاً: األطفــال املولــودون خــارج إطــار الــزواج / الصــات العائليــة / 

معرفــة الوالديــن / االســم / الجنســية / الحفــاظ عــى الهويــة

الجهل

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 2٨)3(

ماحظــة: يتعــن عــى الــدول األطــراف تعزيــز وتشــجيع التعــاون الــدويل 

ــم، وبخاصــة بهــدف اإلســهام يف القضــاء عــى  ــة بالتعلي يف األمــور املتعلق

الجهــل واألميــة يف جميــع أنحــاء العــامل، وتراعــى بصفــٍة خاصــة احتياجــات 

البلــدان الناميــة يف هــذا الصــدد.

ــدويل /  ــاون ال ــم والتع ــم / التعلي ــة / التعلي ــدان النامي ــاً: البل ــر أيض انظ

ــدويل ــاون ال ــة / التع األمي

النقل وعدم العودة بصورة غري مرشوعة

اتفاقية حقوق الطفل: املادة ١١

ــال إىل الخــارج وعــدم عودتهــم بصــورٍة غــر  ماحظــة: يشــر نقــل األطف

مرشوعــة إىل مشــكلة اختطــاف الطفــل مــن قبــل أحــد والديــه عــر 

ــة  ــر ملكافح ــاذ تداب ــة باتخ ــراف مطالب ــدول األط ــإّن ال ــك ف ــدود، لذل الح

ــا يف  ــة، مب ــر رشعي ــورٍة غ ــم بص ــدم عودته ــارج وع ــال إىل الخ ــل األطف نق

ذلــك إبــرام معاهــدات ثنائيــة أو متعــددة األطــراف أو االنضــامم إىل 

ــة الهــاي  ــة اتفاقي ــث تشــمل املعاهــدات الحالي ــة، حي املعاهــدات القامئ

بشــأن الجوانــب املدنيــة لاختطــاف الــدويل لألطفــال )١٩٨٠(، واالتفاقيــة 

األوروبيــة بشــأن االعــراف بالقــرارات املتعلقــة بحضانــة األطفــال وتنفيذها 

واســتعادة حضانــة األطفــال )١٩٨٠(، واتفاقيــة البلــدان األمريكيــة بشــأن 

ــال )١٩٨٩(. ــودة األطف ع

ــة /  ــل النفق ــن / تحصي ــكا الوالدي ــال ب ــاف / االتص ــاً: االختط ــر أيض انظ

ــن( ــد )الوالدي ــن الوال ــل ع الفص

األمية

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 2٨)3(

ماحظــة: يتعــن عــى الــدول األطــراف تعزيــز وتشــجيع التعــاون الــدويل 

ــم، وبخاصــة بهــدف اإلســهام يف القضــاء عــى  ــة بالتعلي يف األمــور املتعلق

الجهــل واألميــة يف جميــع أنحــاء العــامل، وتراعــى بصفــٍة خاصــة احتياجــات 

البلــدان الناميــة يف هــذا الصــدد.

ــدويل /  ــاون ال ــم والتع ــم / التعلي ــة / التعلي ــدان النامي ــاً: البل ــر أيض انظ

ــدويل ــاون ال ــل / التع الجه

سلطة نزيهة

انظر: سلطة مستقلة ونزيهة

األطفال املسجونون

انظر: األطفال املحرومون من حريتهم / السجن 

السجن

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 3٧)ب(

ماحظــة: تنــص املــادة 3٧)ب( مــن اتفاقيــة الطفــل عــى أّن للطفــل 

الحــق بــأاّل يحــرم مــن حريتــه بصــورة غــر قانونيــة أو تعســفية. ويجــب 

أن يجــرى اعتقــال الطفــل أو احتجــازه أو ســجنه وفقــاً للقانــون وال يجــوز 

ــة مناســبة.  مامرســته إال كملجــأ أخــر وألقــر فــرة زمني

ــة  انظــر أيضــاً: األطفــال املحرومــون مــن حريتهــم / الحرمــان مــن الحري

ــاة /  ــدى الحي ــجن م ــب / الس ــل الغائ ــد أو الطف ــن الوال ــات ع / معلوم

ــة ــر االحتجازي ــر غ التداب

سجن الوالدين

انظر: معلومات عن الوالد أو الطفل الغائب

التضمني

ــع  ــّدد وض ــتورية تح ــاً دس ــدان أحكام ــن البل ــد م ــدى العدي ــة: ل ماحظ

ــة  ــات القانوني ــف التداعي ــث تختل ــة، بحي ــن الوطني املعاهــدات يف القوان

ــٍد إىل آخــر. لكــن  ــة حقــوق الطفــل مــن بل الدقيقــة لانضــامم إىل اتفاقي

ــج  ــدات إىل النه ــاه املعاه ــدول تج ــج ال ــيم نه ــن تقس ــة ميك ــٍة عام بصف

ــه مبجــرد اســتيفاء  التحــويل ونهــج التضمــن، حيــث أّن التضمــن يعنــي أنّ

ــاً جــزءاً مــن  ــة حقــوق الطفــل تلقائي ــح اتفاقي ــق، تصب ــات التصدي متطلب

ــي. ــون الوطن القان

انظر أيضاً: قابلية التطبيق / التحول
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سلطة مستقلة ونزيهة

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 3٧)د(، املادة ٤٠)2()ب()3()٥(

ــداً  ــأى بنفســها بعي ماحظــة: لــي تكــون الســلطة مســتقلة، عليهــا أن تن

عــن الســلطة التنفيذيــة وعــن األطــراف، وعــى الســلطة النزيهــة أن تكــون 

غــر متحيــزة ونزيهــة وعادلــة ومنصفــة فيــام يتعلــق باألطــراف ذات 

الشــأن.

انظــر أيضــاً: األطفــال املتهمــون / إدارة شــؤون األحــداث / األطفــال 

ــة  ــة / املحاكم ــة الواجب ــراءات القانوني ــم / اإلج ــن حريته ــون م املحروم

العادلــة / الهيئــة القضائيــة / تحديــد رشعيــة االحتجــاز

املؤرشات

ــامل  ــدى إع ــاس م ــتخدمة لقي ــل املس ــي العوام ــؤرشات ه ــة: امل ماحظ

ــى  ــا ع ــل وتنفيذه ــوق الطف ــة حق ــا يف اتفاقي ــوص عليه ــوق املنص الحق

ــيل. ــتوى املح املس

انظر أيضاً: لجنة حقوق الطفل / التنفيذ املحيل

أطفال السكان األصليني

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 3٠

ــعوب  ــن أو الش ــكان األصلي ــإّن الس ــات، ف ــد التعريف ــاً ألح ــة: وفق ماحظ

ــٍة  ــداً أو منطق ــكنت بل ــي س ــعوب الت ــاد الش ــل وأحف ــم نس ــة ه األصلي

ــاٍت أو  ــن ثقاف ــعوب م ــه ش ــت في ــذي وصل ــت ال ــا يف الوق ــة م جغرافي

ــد  ــام بع ــدد في ــدون الج ــح الواف ــة، وأصب ــة مختلف ــة أو عرقي ــوٍل إثني أص

ــزو أو  ــال الغ ــن خ ــة م ــة الجغرافي ــد أو املنطق ــك البل ــى تل ــن ع مهيمن

االحتــال أو االســتيطان أو غــر ذلــك مــن الوســائل. ومبوجــب املــادة 3٠ 

مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل، ال يجــوز للــدول األطــراف التــي توجــد فيهــا 

شــعوب أصليــة أن تحــرم الطفــل املنتمــي إىل تلــك املجموعــة مــن الحــق 

ــه  ــار بدين ــه، أو االجه ــة، بثقافت ــراد املجموع ــة أف ــع بقي ــع، م يف أن يتمت

ــرى  ــد ج ــه ق ــره أنّ ــر ذك ــه. والجدي ــتعامل لغت ــعائره، أو اس ــة ش ومامرس

تشــكيل مجموعــة عمــل تعنــى بالســكان األصليــن يف عــام ١٩٨2 مــن قبــل 

اللجنــة الفرعيــة ملنــع التمييــز وحاميــة األقليــات يف املجلــس االقتصــادي 

.)ECOSOC( ــدة ــم املتح ــع لألم ــي التاب واالجتامع

انظر أيضاً: املعلومات وأطفال األقليات اللغوية / أطفال األقليات

وفيات الرضع

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 2٤)2()أ(

ماحظــة: مــن أجــل إعــامل حــق الطفــل يف التمتــع بأعــى مســتوى ممكــن 

ــاذ  ــراف اتخ ــدول األط ــى ال ــن ع ــة، يتع ــات الصحي ــة والخدم ــن الصح م

التدابــر املامئــة لخفــض وفيــات الرضــع.

انظر أيضاً: وفيات األطفال / الصحة والخدمات الصحية

املعلومات

انظــر أيضــاً: التهــم / املعلومــات املامئــة / كتــب األطفــال / املبــادئ 

 / املعلومــات  طلــب  حريــة   / التعبــر  حريــة   / الربويــة  اإلرشــادية 

ــة /  ــات اللغوي ــال األقلي ــات وأطف ــدويل / املعلوم ــاون ال ــات والتع املعلوم

معلومــات عــن الوالــد أو الطفــل الغائــب / املعلومــات الضــارة / وســائط 

ــة ــادية املهني ــادئ اإلرش ــام / املب اإلع

املعلومات والتعاون الدويل

اتفاقية حقوق الطفل: املادة ١٧)ب(

ماحظــة: مــن أجــل إعــامل حــق الطفــل يف الوصــول إىل املعلومــات 

املامئــة، يتعــن عــى الــدول األطــراف تشــجيع التعــاون الــدويل يف إنتــاج 

ــة  ــة والثقافي ــة االجتامعي ــواد ذات املنفع ــات وامل ــرش املعلوم ــادل ون وتب

ــة.  ــة والدولي ــة والوطني ــادر الثقافي ــتى املص ــن ش ــل م للطف

ــاون  ــات / التع ــب املعلوم ــة طل ــة / حري ــات املامئ ــاً: املعلوم ــر أيض انظ

ــدويل ال

املعلومات وأطفال األقليات اللغوية

اتفاقية حقوق الطفل: املادة ١٧)د(

ماحظــة: إلعــامل حــق الطفــل يف الوصــول إىل املعلومــات املامئــة، يتعــن 

عــى الــدول األطــراف تشــجيع وســائط اإلعــام عــى إيــاء عنايــة خاصــة 

لاحتياجــات اللغويــة للطفــل الــذي ينتمــي إىل مجموعــة مــن مجموعــات 

األقليــات أو إىل الســكان األصليــن. 

انظــر أيضــاً: املعلومــات املامئــة / حريــة طلــب املعلومــات / أطفــال 

الســكان األصليــن / املعلومــات / أطفــال األقليــات اللغويــة / وســائط 

ــام اإلع

معلومات عن الوالد أو الطفل الغائب

اتفاقية حقوق الطفل: املادة ٩)٤(

ماحظــة: يف الحــاالت التــي ينشــأ فيهــا الفصــل بــن الوالــد وطفلــه 

جــرّاء أي إجــراء اتخذتــه دولــة مــن الــدول األطــراف، مثــل تعريــض 

ــي أو  ــجن أو النف ــاز أو الس ــل لاحتج ــام أو الطف ــن أو كليه ــد الوالدي أح

ــاء  ــبب أثن ــدث ألّي س ــي تح ــاة الت ــك الوف ــا يف ذل ــاة )مب ــل أو الوف الرحي

ــّدم  ــة الطــرف أن تق ــك الدول ــة للشــخص(، يتعــن عــى تل احتجــاز الدول

ــن  ــر م ــو آخ ــاء لعض ــد االقتض ــل، أو عن ــن أو الطف ــب، للوالدي ــد الطل عن

األرسة، املعلومــات األساســية الخاصــة مبحــل وجــود عضــو األرسة الغائــب 

ــس  ــات لي ــذه املعلوم ــم ه ــن( إاّل إذا كان تقدي ــاء األرسة الغائب )أو أعض

ــل.  ــح الطف لصال

ــم / االحتجــاز / الســجن /  ــن حريته ــون م ــال املحروم انظــر أيضــاً: األطف

ــن( ــد )الوالدي الفصــل عــن الوال
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اإلبالغ الفوري بالتهم الجنائية

انظر: التهم

املعاملة أو العقوبة الالإنسانية

انظر: املعاملة أو العقوبة القاسية أو الاإنسانية أو املهينة

معلومات ضارة

اتفاقية حقوق الطفل: املادة ١٧)ه(

ماحظــة: مــن أجــل إعــامل حــق الطفــل يف الوصــول إىل املعلومــات 

ــة  ــادئ توجيهي ــع مب ــجيع وض ــراف تش ــدول األط ــى ال ــن ع ــة، يتع املامئ

مامئــة لوقايــة الطفــل مــن املعلومــات واملــواد التــي تــرُضه، عــى أن تأخــذ 

هــذه املبــادئ التوجيهيــة يف االعتبــار حــق الطفــل يف حريــة التعبــر )انظــر 

املــادة ١3 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل(، والتــي تشــمل الحــق يف حريــة 

ــام  ــل عاتقيه ــع ع ــة، تق ــس الدول ــن، ولي ــات، وأّن الوالدي ــب املعلوم طل

املســؤولية األوىل يف تربيــة الطفــل ومنــوه )انظــر املــادة ١٨)١( مــن اتفاقيــة 

حقــوق الطفــل(.

ــائط  ــات / وس ــب املعلوم ــة طل ــة / حري ــات املامئ ــاً: املعلوم ــر أيض انظ

اإلعــام / مســؤوليات الوالديــن

املؤسسات

ــداع  ــة لإلي ــة الدوري ــال / املراجع ــة األطف ــة / رعاي ــة البديل ــر: الرعاي انظ

ــال /  ــة األطف ــداع يف املؤسســات / حامي ــة / اإلي ــر غــر االحتجازي / التداب

ــة ــر الحامي ــة / معاي ــر الرعاي معاي

التبني عرب الحدود

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 2١

ــن  ــل م ــب الطف ــا جل ــن خاله ــم م ــي يت ــي الت ــاالت التبن ــة: ح ماحظ

ــة  ــاول املــادة 2١ مــن اتفاقي ــي. تتن ــه بالتبن ــد أبوي ــا للعيــش يف بل ــٍد م بل

حقــوق الطفــل الضامنــات واملعايــر التــي يتعــن ضامنهــا مــن قبــل الــدول 

ــة  ــة لرعاي ــيلة بديل ــي كوس ــام التبن ــز نظ ــر و/أو تجي ــي تق ــراف الت األط

ــدود،  ــر الح ــي ع ــة والتبن ــل الدول ــي داخ ــمل التبن ــي تش ــل، والت الطف

وتنــص عــى رضورة إيــاء مصالــح الطفــل الفضــى االعتبــار األول يف هــذا 

ــادئ  ــق باملب ــدة املتعل ــم املتح ــان األم ــى إع ــاع ع ــن االط ــدد. ميك الص

االجتامعيــة والقانونيــة املتصلــة بحاميــة األطفــال ورعايتهــم، مــع االهتــامم 

ــدويل )١٩٨٦(،  ــي وال ــن الوطن ــى الصعيدي ــي ع ــة والتبن ــاص بالحضان الخ

ــق  ــام يتعل ــدويل في ــة األطفــال والتعــاون ال ــة الهــاي بشــأن حامي واتفاقي

ــدود )١٩٩3(. ــر الح ــي ع بالتبن

ــة /  ــل الدول ــي داخ ــة / التبن ــر قضائي ــادة نظ ــي / إع ــاً: التبن ــر أيض انظ

اإلجــراءات

املنظامت الحكومية الدولية

ماحظــة: مبوجــب املــادة ٤٥)أ( مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل، ميكــن 

ــم  ــة األم ــة ومنظم ــوكاالت املتخصص ــو ال ــل أن تدع ــوق الطف ــة حق للجن

املتحــدة للطفولــة والهيئــات املختصــة األخــرى، حســبام تــراه مامئــاً، 

ــة،  ــر الحكومي ــة واملنظــامت غ ــة الدولي ــك املنظــامت الحكومي ــا يف ذل مب

لتقديــم مشــورة خرائهــا بشــأن تنفيــذ اتفاقيــة حقــوق الطفــل يف املجاالت 

التــي تدخــل يف نطــاق واليــة كل منهــا. وللجنــة أيضــاً أن تحيــل إىل هــذه 

ــة تتضمــن  ــر حكومي ــة تقاري ــراه مامئــاً، أي ــوكاالت املختصــة، حســبام ت ال

طلبــاً أو تشــر إىل الحاجــة للحصــول عــى املشــورة أو املســاعدة التقنيتــن 

ــل(. ــوق الطف ــة حق ــن اتفاقي ــادة ٤٥)ب( م )انظــر امل

انظــر أيضــاً: لجنــة حقــوق الطفــل / الهيئــات املختصــة / املنظــامت غــر 

ــة / املشــورة واملســاعدة التقنيتــن  الحكومي

األطفال النازحون داخليا

ماحظــة: هــم األطفــال الذيــن فــّروا أو طــردوا مــن مجتمعاتهــم إىل 

ــال  ــق باألطف ــام يتعل ــا في ــم. أّم مناطــق أخــرى داخــل بلدهــم أو إقليمه

ــح  ــتخدام مصطل ــي اس ــم األم، فينبغ ــادرة وطنه ــى مغ ــروا ع ــن أج الذي

ــم. ــارة إليه ــن« لإلش ــال الاجئ »األطف

التعاون الدويل

اتفاقيــة حقــوق الطفــل: فقــرة ١3 مــن الديباجــة، املــادة ٤، املــادة ١٧)ب(، 

املــادة 23)٤(، املــادة 2٤)٤(، املــادة 2٨)3(

ماحظــة: تنــص املــادة ٤ مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل عــى رضورة أن تتخذ 

ــة  ــوق االقتصادي ــامل الحق ــة إلع ــر املامئ ــع التداب ــراف جمي ــدول األط ال

واالجتامعيــة والثقافيــة املعــرف بهــا يف اتفاقيــة حقــوق الطفــل، إىل أقــى 

حــدود مواردهــا املتاحــة، وحيثــام يلــزم، يف إطــار التعــاون الــدويل. 

انظــر أيضــاً: البلــدان الناميــة / التنفيــذ املحــيل / األطفــال املعوقــون 

 / والثقافيــة  واالجتامعيــة  االقتصاديــة  الحقــوق   / الــدويل  والتعــاون 

التعليــم والتعــاون الــدويل / الصحــة والتعــاون الــدويل / الجهــل / األميــة 

/ املعلومــات والتعــاون الــدويل / وســائل التعليــم الحديثــة / العلــوم 

والتكنولوجيــا / املشــورة واملســاعدة التقنيتــن

القانون اإلنساين الدويل

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 22)١(، املادة 3٨)١()٤(

ــون اإلنســاين  ــأن تحــرم قواعــد القان ــدول األطــراف ب ــد ال ماحظــة: تتعه

الــدويل املنطبقــة عليهــا يف املنازعــات املســلحة وذات الصلــة بالطفــل وأن 

ــدول  ــى ال ــن ع ــك، يتع ــة إىل ذل ــد. باإلضاف ــذه القواع ــرام ه ــن اح تضم

ــة  ــي تضمــن حامي ــاً ل ــة عملي ــر املمكن ــع التداب األطــراف أن تتخــذ جمي

ورعايــة األطفــال املتأثريــن بنــزاع مســلح، وفقــاً اللتزاماتهــا مبقتــى 

املنازعــات  يف  املدنيــن  الســكان  بحاميــة  الــدويل  اإلنســاين  القانــون 

املســلحة. ميكــن االطــاع عــى التزامــات الدولــة وتعهداتهــا مبوجــب 

ــدات  ــان واملعاه ــوق اإلنس ــدات حق ــدويل يف معاه ــاين ال ــون اإلنس القان
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اإلنســانية التاليــة: اتفاقيــة جنيــف األوىل لتحســن حــال الجرحــى واملــرىض 

بالقــوات املســلحة يف امليــدان )١٩٤٩(، واتفاقيــة جنيــف الثانيــة لتحســن 

حــال جرحــى ومــرىض وغرقــى القــوات املســلحة يف البحــار )١٩٤٩(، 

واتفاقيــة جنيــف الثالثــة بشــأن معاملــة أرسى الحــرب، واتفاقيــة جنيــف 

الرابعــة بشــأن حاميــة األشــخاص املدنيــن يف وقــت الحــرب )١٩٤٩(، 

والروتوكــول األول اإلضــايف إىل اتفاقيــات جنيــف املعقــودة يف ١2 آب/

ــة املســلحة  ــات الدولي ــا املنازع ــة ضحاي ــق بحامي أغســطس ١٩٤٩ واملتعل

ــودة يف  ــف املعق ــات جني ــايف إىل اتفاقي ــاين اإلض ــول الث )١٩٧٧(، والروتوك

ــلحة  ــات املس ــا املنازع ــة ضحاي ــق بحامي ــطس ١٩٤٩ واملتعل ١2 آب/أغس

غــر الدوليــة )١٩٧٧(. تشــمل أحــكام املعاهــدات اإلنســانية ذات الشــأن 

واملتعلقــة بالطفــل مــا يــيل: املــواد ١٤ و١٧ و23 و2٤ و2٥ و2٦ و3٨ و٤٩ 

و٥٠ و٥١ و٦٨ و٧٦ و٨١ و٨2 و٨٩ و٩٤ و١32 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة 

ــواد ٨  ــرب )١٩٤٩(، وامل ــت الح ــن يف وق ــخاص املدني ــة األش ــأن حامي بش

ــول األول اإلضــايف إىل  ــن الروتوك و٧٠ و٧٤ و٧٥)٥( و٧٦)2-3( و٧٧ و٧٨ م

اتفاقيــات جنيــف املعقــودة يف ١2 آب/أغســطس ١٩٤٩ واملتعلــق بحاميــة 

ضحايــا املنازعــات الدولية املســلحة، واملادتــان ٤)3( و٦)٤( مــن الروتوكول 

الثــاين اإلضــايف إىل اتفاقيــات جنيــف املعقــودة يف ١2 آب/أغســطس ١٩٤٩ 

ــة )١٩٧٧(. ــر الدولي ــات املســلحة غ ــا املنازع ــة ضحاي ــق بحامي واملتعل

انظــر أيضــاً: األطفــال يف املنازعــات املســلحة / املســاعدة اإلنســانية / 

ــن ــة الاجئ حامي

العودة الدولية لألطفال

انظر: النقل وعدم العودة بصورة غر مرشوعة

هيئة قضائية

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 3٧)د(، املادة ٤٠)2()ب()3()٥( 

ماحظــة: هيئــة ذات ســلطة قضائيــة مينحهــا لهــا القانــون، وتكــون 

ــة وعــن مختلــف األطــراف، ولهــا ســلطة  مســتقلة عــن الســلطة التنفيذي

ــر  ــد الرجــوع إىل املعاي ــون، بع ــات حــول القان ــت يف الخاف ــة للب تقديري

ــة. ــكام القانوني واألح

انظــر أيضــاً: األطفــال املتهمــون / إدارة شــؤون األحــداث / األطفــال 

اإلجــراءات   / االحتجــاز  / تحديــد رشعيــة  املحرومــون مــن حريتهــم 

القانونيــة الواجبــة / املحاكمــة العادلــة / ســلطة مســتقلة ونزيهــة 

إعادة نظر قضائية

اتفاقية حقوق الطفل: املادة ٩)١()2(

ــن  ــراف أن تضم ــدول األط ــى ال ــب ع ــامدة ٩)١(، يج ــاً لل ــة: وفق ماحظ

ــا  ــام، إال عندم ــن إرادته ــم م ــه عــى الرغ ــن والدي ــل ع ــدم فصــل الطف ع

ــن  ــاً للقوان ــة، وفق ــر قضائي ــادة نظ ــاً بإع ــلطات املختصــة، رهن ــرر الس تق

واإلجــراءات املعمــول بهــا، أّن هــذا الفصــل رضوري لصــون مصالــح الطفــل 

الفضــى. ويف أيــة دعــاوى تقــام عمــاً باملــادة ٩)١(، تتــاح لجميــع األطــراف 

املعنيــة فرصــة لاشــراك يف الدعــوى واإلفصــاح عــن وجهــات نظرهــا.

انظــر أيضــاً: التبنــي / الرعايــة البديلــة / األطفــال املحرومــون مــن بيئتهــم 

العائليــة / التبنــي عــر الحــدود / التبنــي داخــل الدولــة / املراجعــة 

ــق  ــل / ح ــرام آراء الطف ــات / اح ــداع يف املؤسس ــداع / اإلي ــة لإلي الدوري

ــن( ــد )الوالدي ــن الوال ــل ع ــه / الفص ــتامع إلي ــل يف االس الطف

الوالية 

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 2)١(

ــوق املوضحــة يف  ــدول األطــراف أن تحــرم الحق ماحظــة: يتعــن عــى ال

ــث  ــا، حي ــع لواليته ــل يخض ــكل طف ــا ل ــل وتضمنه ــوق الطف ــة حق اتفاقي

ــى  ــر ع ــي تؤث ــلطاتها الت ــة س ــة يف مامرس ــلطة الدول ــة بس ــق الوالي تتعل

وفقــاً  وخارجهــا،  أراضيهــا  داخــل  والظــروف  واملمتلــكات  األشــخاص 

ــدويل. ــون ال للقان

انظر أيضاً: التزامات الدول

جنوح األحداث

انظر: منع جنوح األحداث

قضاء األحداث

اتفاقية حقوق الطفل: املادة ٤٠)3(

ماحظــة: نظــام العدالــة املطبــق عــى »الحــدث«: طفــل أو شــخص صغــر 

الســن يجــوز مبوجــب النظــم القانونيــة ذات العاقــة مســاءلته عــن جــرم 

ــف الحــد العمــري  ــغ. يختل ــة مســاءلة البال ــف عــن طريق ــة تختل بطريق

املســتخدم لتحديــد الحــدث مــن دولــٍة إىل أخــرى. عــى الدول األطــراف أن 

تســعى لتعزيــر إقامــة قوانــن وإجــراءات وســلطات ومؤسســات منطبقــة 

ــات  ــون العقوب ــوا قان ــم انتهك ــى أنه ــن يدع ــال الذي ــى األطف ــاً ع خصيص

ــا  ــن دني ــد س ــيام تحدي ــك، وال س ــم ذل ــت عليه ــك أو يثب ــون بذل أو يتهم

للمســؤولية الجنايــة واالنحرافــات. 

ــداث /  ــوح األح ــات / جن ــداث / االنحراف ــؤون األح ــاً: إدارة ش ــر أيض انظ

الحــدث املعتــدي / الحــد األدىن لســن املســؤولية الجنائيــة / التدابــر غــر 

ــة االحتجازي

الحدث املعتدي 

ماحظــة: »الحــدث« هــو طفــل أو شــخص صغــر الســن يجــوز مبوجــب 

ــف  ــة تختل ــرم بطريق ــن ج ــاءلته ع ــة، مس ــة ذات العاق ــم القانوني النظ

ــغ. والجــرم هــو أي ســلوك )فعــل أو إهــامل(  عــن طريقــة مســاءلة البال

يخضــع للعقوبــة بحكــم القانــون مبوجــب النظــم القانونيــة ذات العاقــة. 

والحــدث املعتــدي هــو طفــل أو شــخص صغــر الســن تنســب إليــه تهمــة 

ارتــكاب جــرم أو ثبــت ارتكابــه لــه )انظــر القاعــدة 2.2 مــن قواعــد األمــم 

ــا إلدارة شــؤون األحــداث لعــام ١٩٨٥ )قواعــد  ــة الدني املتحــدة النموذجي

بكــن(.
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انظــر أيضــاً: إدارة شــؤون األحــداث / قضــاء األحــداث / الحــد األدىن لســن 

املســؤولية الجنائيــة / الجــرم

الحدث املجرد من حريته

انظر: األطفال املحرومون من حريتهم

الكفالة

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 2٠)3(

ماحظــة: الكفالــة يف الرشيعــة اإلســامية هــي وســيلة بديلــة لرعايــة 

ــال  ــال، األطف ــة، عــى ســبيل املث ــم العائلي ــن بيئته ــال املحرومــن م األطف

الذيــن تركــوا لوحدهــم أو األيتــام. ومبوجــب الكفالــة، تقــوم األرسة بأخــذ 

ــذا  ــق له ــن ال يح ــم، لك ــوين دائ ــاٍس قان ــى أس ــا ع ــش معه ــل للعي الطف

ــا.  ــم األرسة أو مراثه ــتخدام اس ــل اس الطف

انظر أيضاً: رعاية بديلة / األطفال املحرومون من بيئتهم العائلية

الخطف

انظر: االختطاف / النقل وعدم العودة بصورة غر مرشوعة

معرفة الوالدين

اتفاقية حقوق الطفل: املادة ٧)١(

ماحظــة: حــق الطفــل يف معرفــة والديــه، قــدر اإلمــكان، كــام أقرتــه املــادة 

٧)١( مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل.

انظر أيضاً: الهوية / رعاية الوالدين

اللغة

انظــر: مســاعدة مرجــم شــفوي / التمييــز / املعلومــات وأطفــال األقليــات 

اللغويــة / أطفــال األقليــات اللغويــة

مغادرة البلد

اتفاقية حقوق الطفل: املادة ١٠

ماحظــة: الحــق يف مغــادرة أّي بلــد، كــام أقرتــه املــادة ١2)2( مــن العهــد 

ــة  ــره يف اتفاقي ــرد ذك ــية )١٩٦٦(، مل ي ــة والسياس ــوق املدني ــدويل للحق ال

حقــوق الطفــل، لكــن تطرقــت اتفاقيــة حقــوق الطفــل إىل حــق الطفــل أو 

والــداه يف مغــادرة دولــة طــرف بقصــد جمــع شــمل األرسة، وحــق الطفــل 

أو والــداه يف مغــادرة أي بلــد ألغــراض االتصــال بأحــد الوالديــن أو الطفــل 

املقيــم يف بلــٍد آخــر، وقــد يخضــع هــذا الحــق إىل قيــود محــددة. 

انظــر أيضــاً: االتصــال بــكا الوالديــن / دخــول البلــد / جمــع شــمل األرسة 

/ القيــود املفروضــة عــى الحقــوق

املساعدة القانونية

اتفاقية حقوق الطفل: املادة ٤٠)2()ب()2(

ــة أو  ــاعدة قانوني ــى مس ــول ع ــم يف الحص ــل املته ــق الطف ــة: ح ماحظ

غرهــا مــن املســاعدة املامئــة إلعــداد وتقديــم دفاعــه، كــام أقرتــه املــادة 

ــل. ــوق الطف ــة حق ــن اتفاقي ٤٠)2()ب()2( م

انظــر أيضــاً: األطفــال املتهمــون / إدارة شــؤون األحــداث / الدفــاع / 

ــود  ــة بوج ــة / املحاكم ــة العادل ــة / املحاكم ــة الواجب ــراءات القانوني اإلج

ــوين ــار قان مستش

وقت الفراغ

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 3١

ــل،  ــراغ لنمــو الطف ــة الراحــة ووقــت الف ماحظــة: ضمــن إقرارهــا ألهمي

ــرف  ــى رضورة أن تع ــل ع ــوق الطف ــة حق ــن اتفاقي ــادة 3١ م ــت امل نص

ــدول األطــراف بحــق الطفــل يف الراحــة ووقــت الفــراغ. وإعــامالً لهــذا  ال

الحــق، عــى الــدول األطــراف أن تشــجع عــى توفــر فــرص مامئــة 

ومتســاوية للنشــاط الثقــايف والفنــي واالســتجاممي وأنشــطة أوقــات 

ــراغ. الف

انظر أيضاً: فرص متساوية / االستجامم

الحرية الشخصية

انظر: الحرمان من الحرية

الحياة

انظر: الحياة إىل الحق

السجن مدى الحياة

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 3٧)أ(

ماحظــة: حــق الطفــل يف أاّل تفــرض عليــه عقوبــة الســجن مــدى الحيــاة 

وفــق مــا جــاء يف املــادة 3٧)أ( مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل، حيــث تحظــر 

هــذه الفقــرة عــى الــدول األطــراف فــرض عقوبــة الســجن مــدى الحيــاة 

بســبب جرائــم يرتكبهــا أشــخاص تقــل أعامرهــم عــن مثــاين عــرشة ســنة 

دون وجــود إمكانيــة لإلفــراج عنهــم. 

انظــر أيضــاً: األطفــال املتهمــون / عقوبــة اإلعــدام / األطفــال املحرومــون 

مــن حريتهــم / األطفــال املدانــون / الســجن
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املحّددات

انظر: القيود املفروضة عى الحقوق

أطفال األقليات اللغوية

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 3٠

ــم  ــة هــي مجموعــة مــن األشــخاص داخــل إقلي ــة اللغوي ماحظــة: األقلي

يف بلــٍد مــا تختلــف لغتهــم عــن لغــة األغلبيــة. ومبوجــب املــادة 3٠ مــن 

اتفاقيــة حقــوق الطفــل، ال يجــوز لتلــك الــدول األطــراف التــي توجــد فيهــا 

ــق يف  ــن الح ــات م ــك األقلي ــي لتل ــل املنتم ــان الطف ــة حرم ــات لغوي أقلي

ــام وأّن  ــه. ك ــتعامل لغت ــن اس ــة، م ــراد املجموع ــة أف ــع بقي ــع، م أن يتمت

ــدويل الخــاص بالحقــوق  ــه املــادة 2٧ مــن العهــد ال هــذا الحــق قــد أقرّت

املدنيــة والسياســية )١٩٦٦(. وتجــدر اإلشــارة إىل املعايــر الخاصــة باللجــان 

الفرعيــة ملنــع التمييــز وحاميــة األقليــات مــن خــال لجنــة األمــم املتحــدة 

لحقــوق اإلنســان، مبــا يف ذلــك اإلعــان بشــأن حقــوق األشــخاص املنتمــن 

إىل أقليــات قوميــة أو إثنيــة وإىل أقليــات دينيــة ولغويــة، والــذي اعتمدتــه 

الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يف عــام ١٩٩3.

ــال  ــة / أطف ــات اللغوي ــال األقلي ــز /  املعلومــات وأطف انظــر أيضــاً: التميي

ــات األقلي

التزامات النفقة

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 2٧)2(

ــدان  ــأن يتحمــل الوال ــدول األطــراف االعــراف ب ماحظــة: يتعــن عــى ال

ــؤولية  ــل، املس ــن الطف ــؤولون ع ــرون املس ــخاص اآلخ ــام أو األش أو أحده

ــن  ــم، بتأم ــة وقدراته ــم املالي ــدود إمكانياته ــام، يف ح ــن القي ــية ع األساس

ــل.   ــو الطف ــة لنم ــة الازم ــروف املعيش ظ

انظــر أيضــاً: مســتوى معيــيش الئــق / مســاعدة األرسة / مســؤوليات 

الوالديــن / تحصيــل النفقــة

الرشد

اتفاقية حقوق الطفل: املادة ١

ــده  ــدأ عن ــذي تب ــوين ال ماحظــة: يشــر الرشــد أو النضــج إىل الســن القان

ــاركة يف  ــكال املش ــن أش ــا م ــة أو غره ــية أو االقتصادي ــاركة السياس املش

مختلــف البلــدان، حيــث يتــم بلــوغ ســن الرشــد يف معظــم البلــدان عنــد 

ســٍن معينــة. ومــع ذلــك، يف بعــض البلــدان يتــم تحديــد ســن الرشــد أيضــاً 

مــن خــال، عــى ســبيل املثــال، الــزواج أو الخدمــة العســكرية. ومبوجــب 

ــن  ــان س ــوغ اإلنس ــرد بل ــل، مبج ــوق الطف ــة حق ــن اتفاقي ــادة األوىل م امل

الثامنــة عــرشة تصبــح اتفاقيــة حقــوق الطفــل غــر ســارية عليــه تلقائيــاً. 

ومبــا أّن هــذه املــادة تقــر بــأّن ســن الثامنــة عــرشة ال يتوافــق بالــرُضورة 

مــع الســن الــذي يتــم عنــده بلــوغ ســن الرشــد يف بعــض البلــدان، فإنهــا 

تتيــح لتلــك الــدول األطــراف، التــي ميكــن لطفــل فيهــا مل يتجــاوز الثامنــة 

عــرشة الوصــول لســن الرشــد، تحديــد الســن هــذا )الثامنــة عــرشة( 

باعتبــاره الحــد األعــى لســن التطبيــق التلقــايئ للحقــوق املنصــوص عليهــا 

ــة حقــوق الطفــل. يف اتفاقي

انظر أيضاً: تعريف الطفل / السن الدنيا 

سوء التغذية

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 2٤)2()ج(

ماحظــة: مــن أجــل إعــامل حــق الطفــل يف التمتــع بأعــى مســتوى ممكــن 

بلوغــه يف مجــال الصحــة والخدمــات الصحيــة، يتعــن عــى الــدول األطراف 

اتخــاذ التدابــر املامئــة ملكافحــة األمــراض وســوء التغذيــة حتــى يف إطــار 

ــا  ــق التكنولوجي ــا تطبي ــور منه ــق أم ــن طري ــة، ع ــة األولي ــة الصحي الرعاي

ــاه  ــة ومي ــة الكافي ــة املغذي ــر األغذي ــق توف ــن طري ــهولة وع ــة بس املتاح

الــرشب النقيــة، آخــذة يف اعتبارهــا أخطــار تلــوث البيئــة ومخاطــره. 

انظــر أيضــاً: التغذيــة الكافيــة / الرضاعــة الطبيعيــة / صحــة الطفــل 

ــة  ــة الصحي ــة / الرعاي ــات الصحي ــة والخدم ــراض / الصح ــه / األم وتغذيت

ــة األولي

الزواج

انظر: زواج األطفال

وسائط اإلعالم

اتفاقية حقوق الطفل: املادة ١٧)أ(

ماحظــة: مــن أجــل إعــامل حــق الطفــل يف الوصــول إىل املعلومــات 

املامئــة، يتعــن عــى الــدول األطــراف تشــجيع وســائط اإلعــام عــى نــرش 

ــل. ــة للطف ــة والثقافي ــة االجتامعي ــواد ذات املنفع ــات وامل املعلوم

ــات /  ــة املعلوم ــال / حري ــب األطف ــة / كت ــات املامئ انظــر أيضــاً: املعلوم

ــارة  ــات الض ــال / املعلوم ــة لألطف ــات اللغوي ــات واألقلي املعلوم

املساعدة املادية

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 2٧)3(

ماحظــة: مــن أجــل إعــامل حــق الطفــل يف مســتوى معيــيش الئــق، يتعــن 

ــألرسة  ــة وبرامــج الدعــم ل ــم املســاعدة املادي ــدول األطــراف تقدي عــى ال

املحتاجــة، وال ســيام فيــام يتعلــق بالتغذيــة والكســاء واإلســكان.

انظــر أيضــاً: التغذيــة الكافيــة / مســتوى معيــيش الئــق / مســاعدة األرسة 

/ مســؤوليات الوالديــن
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العنف اإلعالمي

انظر: املعلومات املامئة / املعلومات الضارة

املساعدة الطبية

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 2٤)2()ب(

ماحظــة: مــن أجــل إعــامل حــق الطفــل يف التمتــع بأعــى مســتوى ميكــن 

بلوغــه يف مجــال الصحــة والخدمــات الصحيــة، يتعــن عــى الــدول األطراف 

اتخــاذ التدابــر املامئــة لضــامن توفــر املســاعدة الطبيــة والرعايــة الصحيــة 

ــة  ــة الصحي ــر الرعاي ــع األطفــال مــع التشــديد عــى تطوي ــن لجمي الازمت

األوليــة. 

انظر أيضاً: الصحة والخدمات الصحية

األطفال املعوقون ذهنياً

انظر: األطفال املعوقون

السن الدنيا 

ماحظــة: يتمتــع القــارص يف معظــم البلــدان يف ســٍن معينــة بأهليــة 

قانونيــة خاصــة للتــرّف بشــكل مســتقل يف بعــض األمــور الهامــة. عمــاً 

باملــادة األوىل مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل التــي تتنــاول تعريــف الطفــل، 

طلبــت لجنــة حقــوق الطفــل من الــدول األطــراف تقديــم املعلومــات ذات 

ــة،  ــراٍض مختلف ــّددة ألغ ــة املح ــن القانوني ــد األدىن للس ــول الح ــة ح الصل

ــة دون موافقــة  ــة أو الطبي ــة أمــور، املشــورة القانوني مبــا يف ذلــك يف جمل

الوالديــن، ونهايــة التعليــم اإللزامــي، والعمــل بــدوام جــزيئ، والعمــل 

بــدوام كامــل، والعمــل الخطــر، واملوافقــة عــى مامرســة الجنــس، والــزواج، 

والتطــوع يف القــوات املســلحة، والتجنيــد يف القــوات املســلحة، والشــهادة 

الطوعيــة يف املحكمــة، واملســؤولية الجنائيــة، والحرمــان مــن الحريــة، 

ــة. ــواد األخــرى الخاضعــة للرقاب والســجن، واســتهاك الكحــول أو امل

ــن املســؤولية  ــا لس ــن الدني ــد / الس ــل / الرش ــف الطف ــر أيضــاً: تعري انظ

ــل ــاق بالعم ــا لالتح ــامر( الدني ــن )األع ــة / الس الجنائي

السن الدنيا للمسؤولية الجنائية

اتفاقية حقوق الطفل: املادة ٤٠)3()أ(

ماحظــة: يتعــن عــى الــدول األطــراف تعزيــز تحديــد ســن دنيــا يفــرض دونهــا 

ــويص القاعــدة  ــات. ت ــون العقوب ــاك قان ــة النته ــم األهلي ــس لديه ــال لي أن األطف

ــا إلدارة شــؤون األحــداث  ــة الدني الرابعــة مــن قواعــد األمــم املتحــدة النموذجي

)قواعــد بكــن( لعــام ١٩٨٥ بعــدم تحديــد بدايــة ســن املســؤولية الجنائيــة عــى 

نحــو مفــرط االنخفــاض، وتؤخــذ يف االعتبــار حقائــق النضــوج العاطفــي والعقــيل 

والفكــري للطفــل.

ــن  ــداث / الس ــاء األح ــات / قض ــداث / االنحراف ــؤون األح ــاً: إدارة ش ــر أيض انظ

ــا الدني

السن (األعامر) الدنيا لاللتحاق بالعمل

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 32)2()أ(

الــدول  الطفــل  اتفاقيــة حقــوق  مــن  املــادة 32)2(  تلــزم  ماحظــة: 

األطــراف باتخــاذ تدابــر إلعــامل حــق الطفــل يف الحاميــة مــن االســتغال 

االقتصــادي ومــن أداء أي عمــل يرجــح أن يكــون خطــراً أو أن ميثــل إعاقــة 

لتعليــم الطفــل، أو أن يكــون ضــاراً بصحــة الطفــل أو منــوه. وعــى وجــه 

ــاة أحــكام الصكــوك  ــع مراع ــدول األطــراف، م الخصــوص، يتعــن عــى ال

الدوليــة األخــرى ذات الصلــة، تحديــد عمــر أدىن أو أعــامر دنيــا لالتحــاق 

ــادة  ــرى امل ــة األخ ــوك الدولي ــة يف الصك ــواد ذات الصل ــمل امل ــل. تش بعم

ــة  ــة واالجتامعي ــوق االقتصادي ــاص بالحق ــدويل الخ ــد ال ــن العه ١٠)3( م

ــي األورويب )١٩٦١(.  ــاق االجتامع ــن امليث ــادة ٧ م ــة )١٩٦٦(، وامل والثقافي

كــام تحــّدد اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم ١3٨ بشــأن الحــد األدىن 

لســن االلتحــاق بالعمــل )١٩٧3( ســن الثامنــة عــرشة كحــد أدىن للقبــول 

ــرض  ــل أن يع ــي يحتم ــل الت ــتخدام أو العم ــواع االس ــن أن ــوع م يف أي ن

ــة  ــن الخامس ــّدد س ــداث، وتح ــاق األح ــامة أو أخ ــة أو س ــر صح للخط

ــا  ــغ اقتصاده ــو مل يبل ــة عض ــز ألي دول ــل، وتجي ــد أدىن للعم ــرشة كح ع

وتســهياتها التعليميــة درجــة كافيــة مــن التطــور أن تقــرر يف البدايــة حــداً 

ــغ ١٤ ســنة. أدىن للســن يبل

انظــر أيضــاً: عاملــة األطفــال / ظــروف العمــل / االســتغال االقتصــادي / 

إنفــاذ معايــر عاملــة األطفــال / العمــل الضــار / العمــل الخطــر / ســاعات 

العمــل / الســن الدنيــا

أطفال األقليات

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 3٠

ماحظــة: األقليــة هــي مجموعــة مــن األفــراد ميثلــون أقليــة داخــل أرايض 

بلــٍد مــا. مبوجــب املــادة 3٠ مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل، ال يجــوز لتلــك 

ــة  ــة أو لغوي ــة أو ديني ــات إثني ــا أقلي ــد فيه ــي توج ــراف الت ــدول األط ال

ــع، مــع  ــات مــن الحــق يف أن يتمت أن تحــرم الطفــل املنتمــي لتلــك األقلي

بقيــة أفــراد املجموعــة، بثقافتــه، أو االجهــار بدينــه ومامرســة شــعائره، أو 

ــد  ــادة 2٧ مــن العه ــه امل ــد أقرّت ــه. كــام وأّن هــذا الحــق ق اســتعامل لغت

الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية )١٩٦٦(. وتجــدر اإلشــارة إىل 

ــة األقليــات مــن  ــة ملنــع التمييــز وحامي املعايــر الخاصــة باللجــان الفرعي

خــال لجنــة األمــم املتحــدة لحقــوق اإلنســان، مبــا يف ذلــك اإلعــان بشــأن 

حقــوق األشــخاص املنتمــن إىل أقليــات قوميــة أو إثنيــة وإىل أقليــات دينية 

ولغويــة، والــذي اعتمدتــه الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يف عــام ١٩٩3.

انظــر أيضــاً: التمييــز /  أطفــال األقليــات العرقيــة / أطفــال الســكان 

األصليــن / أطفــال األقليــات اللغويــة / أطفــال األقليــات الدينيــة

القرص

انظر: الرشد



٤٥ ٤٤

وسائل التعليم الحديثة

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 2٨)3(

ماحظــة: تلــزم املــادة 2٨)3( مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل الــدول األطــراف 

ــم، وبخاصــة بهــدف  ــة بالتعلي ــدويل يف األمــور املتعلق ــز التعــاون ال بتعزي

ــة  ــة خاص ــى بصف ــة. وتراع ــم الحديث ــائل التعلي ــول إىل وس ــر الوص تيس

ــة يف هــذا الصــدد. ــدان النامي احتياجــات البل

ــدويل /  ــاون ال ــم والتع ــم / التعلي ــة / التعلي ــدان النامي ــاً: البل ــر أيض انظ

ــدويل ــاون ال التع

معدل الوفيات

انظر: وفيات األطفال / وفيات الرضع

االسم

اتفاقية حقوق الطفل: املادة ٧)١(

ــادة ٧)١(  ــه امل ــام أقرت ــه ك ــذ والدت ــم من ــل يف االس ــق الطف ــة: ح ماحظ

مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل، حيــث إن القصــد مــن هــذه املــادة تعزيــز 

االعــراف بالشــخصية القانونيــة للطفــل وحاميتهــا، وهــذه مســألة ذو 

ــل  ــن الطف ــكل م ــع األول ل ــو املرج ــم ه ــث أّن االس ــية، حي ــة أساس أهمي

واملجتمــع كوســيلة لتحديــد الطفــل وعائلتــه، لذلــك فهــو ذو أهميــة خاصة 

لألطفــال املولوديــن خــارج إطــار الــزواج واألطفــال الذيــن تركــوا لوحدهــم 

ــال اللقطــاء. واألطف

انظــر أيضــاً: تســجيل الــوالدة / األطفــال املولــودون خــارج إطــار الــزواج / 

الصــات العائليــة / الهويــة / الجنســية / الحفــاظ عــى الهويــة

التبني داخل الدولة

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 2١

ــدود  ــارج ح ــل خ ــراج الطف ــى إخ ــوي ع ــذي ال ينط ــي ال ــة: التبن ماحظ

ــات  ــل الضامن ــوق الطف ــة حق ــن اتفاقي ــادة 2١ م ــاول امل ــده األم. تتن بل

واملعايــر التــي يتعــن ضامنهــا مــن قبــل الــدول األطــراف التــي تقــر و/أو 

تجيــز نظــام التبنــي كوســيلة بديلــة لرعايــة الطفــل، والتــي تشــمل التبنــي 

ــة والتبنــي عــر الحــدود، وتنــص عــى رضورة إيــاء مصالــح  داخــل الدول

الطفــل الفضــى االعتبــار األول يف هــذا الصــدد. ميكــن االطــاع عــى إعــان 

األمــم املتحــدة املتعلــق باملبــادئ االجتامعيــة والقانونيــة املتصلــة بحاميــة 

األطفــال ورعايتهــم، مــع االهتــامم الخــاص بالحضانــة والتبنــي عــيل 

ــم  ــة لألم ــة العام ــه الجمعي ــذي اعتمدت ــدويل، ال ــي وال ــن الوطن الصعيدي

ــام ١٩٨٦. ــدة ع املتح

انظــر أيضــاً: التبنــي / التبنــي عــر الحــدود / إعــادة نظــر قضائيــة / 

اإلجــراءات

األصل الوطني

انظر: التمييز

األمن القومي

انظر: القيود املفروضة عى الحقوق

الجنسية

اتفاقية حقوق الطفل: املادة ٧

ماحظــة: ورد حــق الطفــل يف اكتســاب الجنســية يف املــادة ٧ مــن اتفاقيــة 

ــه  ــذي مبوجب ــدم، وال ــدأ حــق ال ــدول مب حقــوق الطفــل. تطبــق بعــض ال

ــق  ــن تطب ــن، يف ح ــن الوالدي ــب م ــاس النس ــى أس ــية ع ــّدد الجنس تُح

ــّدد الجنســية بحكــم  ــه تُح ــذي مبوجب ــدأ حــق األرض، ال ــدان أخــرى مب بل

ــة. ــك الدول ــع لتل ــم التاب ــة أو اإلقلي ــوالدة يف املنطق ال

انظــر أيضــاً: الصــات العائليــة / الهويــة / االســم / الحفــاظ عــى الهويــة 

/ انعــدام الجنســية

اإلهامل

اتفاقية حقوق الطفل: املادة ١٩

انظر: اإلساءة واإلهامل

التدابري غري االحتجازية

اتفاقية حقوق الطفل: املادة ٤٠)٤(

للرعايــة  بدائــل  تقــّدم  أن  األطــراف  الــدول  عــى  ينبغــي  ماحظــة: 

املؤسســية لألطفــال املدانــن لضــامن معاملتهــم بطريقــٍة تائــم رفاههــم 

وتتناســب مــع ظروفهــم وجرمهــم عــى الســواء وتشــمل تلــك التدابــر غــر 

االحتجازيــة، يف جملــة أمــور، أوامــر الرعايــة واإلرشــاد واإلرشاف، واملشــورة، 

ــي.  ــب املهن ــم والتدري ــج التعلي ــار، وبرام واالختب

ــون / الحرمــان مــن  أنظــر أيضــاً: إدارة شــؤون األحــداث / األطفــال املدان

ــن ــال املدان ــة األطف ــة / االحتجــاز / الســجن / معامل الحري

عدم التمييز

انظر: التمييز



٤٥ ٤٤

املنظامت غري الحكومية

ماحظــة: مبوجــب املــادة ٤٥)أ( مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل، ميكــن 

ــم  ــة األم ــة ومنظم ــوكاالت املتخصص ــو ال ــل أن تدع ــوق الطف ــة حق للجن

املتحــدة للطفولــة والهيئــات املختصــة األخــرى، حســبام تــراه مامئــاً، 

ــة،  ــر الحكومي ــة واملنظــامت غ ــة الدولي ــك املنظــامت الحكومي ــا يف ذل مب

لتقديــم مشــورة خرائهــا بشــأن تنفيــذ اتفاقيــة حقــوق الطفــل يف املجاالت 

التــي تدخــل يف نطــاق واليــة كل منهــا. وللجنــة أيضــاً أن تحيــل إىل هــذه 

ــة تتضمــن  ــر حكومي ــة تقاري ــراه مامئــاً، أي ــوكاالت املختصــة، حســبام ت ال

طلبــاً أو تشــر إىل الحاجــة للحصــول عــى املشــورة أو املســاعدة التقنيتــن 

ــل(. ــوق الطف ــة حق ــن اتفاقي ــادة ٤٥)ب( م )انظــر امل

انظــر أيضــاً: لجنــة حقــوق الطفــل / الهيئــات املختصــة / املنظــامت 

الحكوميــة الدوليــة / املشــورة واملســاعدة التقنيتــن 

ال عقوبة بدون نٍص قانوين

اتفاقية حقوق الطفل: املادة ٤٠)2()أ(

ماحظــة: متنــح املــادة ٤٠)2()أ( مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل للطفــل الحق 

يف عــدم ادعــاء انتهاكــه لقانــون العقوبــات أو اتهامــه بذلــك أو إثبــات ذلك 

عليــه بســبب أفعــال أو أوجــه قصــور مل تكــن محظــورة مبوجــب القانــون 

الوطنــي أو الــدويل عنــد ارتكابهــا. 

انظــر أيضــاً: األطفــال املتهمــون / إدارة شــؤون األحــداث / األطفــال 

املدانــون

التغذية

انظر: التغذية الكافية / صحة الطفل وتغذيته / سوء التغذية

التزامات الدول

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 2)١(

ماحظــة: يتعــن عــى الــدول األطــراف احــرام الحقــوق املوضحــة يف 

ــا دون أي  ــع لواليته ــل يخض ــكل طف ــا ل ــل وضامنه ــوق الطف ــة حق اتفاقي

ــز.  ــواع التميي ــن أن ــوع م ن

انظــر أيضــاً: تعريــف الطفــل / التمييــز / التنفيــذ املحــيل / الواليــة / رشط 

وقــايئ

الجرم

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 3٧)أ(، املادة ٤٠)٤(

ماحظــة: أي ســلوك )فعــل أو إهــامل( يخضــع للعقوبــة مبوجــب النظــم 

ــة ذات العاقــة. القانوني

انظــر أيضــاً: األطفــال املتهمــون / إدارة شــؤون األحــداث / األطفــال 

املدانــون / الحــدث املعتــدي 

املجرم

انظر: األطفال املتهمون / األطفال املدانون / الحدث املعتدي

الرأي (اآلراء)

انظر: التمييز / حرية التعبر / احرام آراء الطفل

االتجار باألعضاء

ــر التــي مل تثبــت صحتهــا  ــاك عــدد متزايــد مــن التقاري ماحظــة: كان هن

ــر  ــر تقري ــد ذك ــم، فق ــع أعضائه ــال بقصــد بي ــد حــول االتجــار باألطف بع

املقــرر الخــاص لألمــم املتحــدة املعنــي ببيــع األطفــال عــام ١٩٩٤ أّن 

البحــث عــن أدلــة حــول االتجــار بأعضــاء األطفــال ميثــل صعوبــاٍت 

ــة عــى وجــود ســوق لعــرض أعضــاء  كبــرة، عــى الرغــم مــن وجــود أدل

ــة بشــأن زرع  ــة التوجيهي ــادئ منظمــة الصحــة العاملي ــص مب ــال. تن األطف

ــة أي عضــو  ــه ال ينبغــي إزال ــة عــى أنّ ــا والنســج واألعضــاء البرشي الخاي

مــن أعضــاء طفــل عــى قيــد الحيــاة باســتثناء إزالــة األنســجة املتجــددة، 

ــا فيــام يتعلــق مبــواد  ــي املــال يف مقابــل ذلــك. أّم وتحظــر تقديــم أو تلّق

وبنــود اتفاقيــة حقــوق الطفــل التــي تنــص عــى حظــر االتجــار باألعضــاء، 

ــي  ــادة 3٥ الت ــاة، وامل ــاول الحــق يف الحي ــي تتن ــادة ٦ الت فهــي تشــمل امل

ــك املــادة 3٦ التــي  ــع واالتجــار، وكذل ــة مــن البي ــاول الحــق يف الحامي تتن

ــن ســائر أشــكال االســتغال. ــة م ــاول الحــق يف الحامي تتن

انظر أيضاً: االستغال / الحق يف الحياة / البيع واالتجار

األيتام

انظر: األطفال املحرومون من بيئتهم العائلية

إساءة أو إهامل الوالدين 

انظر: اإلساءة واإلهامل

سلطة الوالدين

انظر: مسؤوليات الوالدين



٤٧ ٤٦

رعاية الوالدين

اتفاقية حقوق الطفل: املادة ٧)١(

ــدر اإلمــكان،  ــه، ق ــة والدي ماحظــة: حــق الطفــل يف الحصــول عــى رعاي

ــة حقــوق الطفــل. ــه املــادة ٧)١( مــن اتفاقي ــذي أقرت عــى النحــو ال

انظر أيضاً: معرفة الوالدين / توجيه الوالدين / مسؤوليات الوالدين

توجيه الوالدين

اتفاقية حقوق الطفل: املادة ٥

ــوق  ــؤوليات وحق ــرم مس ــراف أن تح ــدول األط ــى ال ــن ع ــة: يتع ماحظ

وواجبــات الوالديــن، أو عنــد االقتضــاء، أعضــاء األرسة املوســعة أو الجامعــة 

حســبام ينــص عليــه العــرف املحــيل، أو األوصيــاء أو غرهــم مــن األشــخاص 

املســؤولن قانونــاً عــى الطفــل، يف أن يوفــروا بطريقــة تتفــق مــع قــدرات 

الطفــل املتطــورة، التوجيــه واإلرشــاد املامئــن عنــد مامرســة الطفــل 

الحقــوق املعــرف بهــا يف اتفاقيــة حقــوق الطفــل.

انظــر أيضــاً: الجامعــة / املســاواة بــن الوالديــن / قــدرات الطفــل املتطــورة 

/ األرسة املوســعة / حريــة الديــن / رعايــة الوالديــن / مســؤوليات الوالديــن

مسؤوليات الوالدين

اتفاقية حقوق الطفل: املادة ١٨)١(، املادة 2٧)2(

ماحظــة: يتعــن عــى الــدول األطــراف اإلقــرار بــأّن كا الوالديــن يتحمــان 

مســؤوليات مشــركة عــن تربيــة الطفــل ومنــوه. كــام وينبغــي عــى الــدول 

األطــراف أن تقــّر بــأن يتحمــل الوالــدان أو أحدهــام أو األشــخاص اآلخــرون 

املســؤولون عــن الطفــل، املســؤولية األساســية عــن القيــام يف حــدود 

ــو  ــة لنم ــة الازم ــروف املعيش ــن ظ ــم بتأم ــة وقدراته ــم املالي إمكانياته

الطفــل.

انظــر أيضــاً: املســاواة بــن الوالديــن / مســاعدة األرسة / املعلومــات 

الضــارة / التزامــات النفقــة / املســاعدة املاديــة / رعايــة الوالديــن / توجيــه 

ــة  ــل النفق ــن / تحصي الوالدي

الوالدان

انظــر: االتصــال بــكا الوالديــن / املســاواة بــن الوالديــن / معلومــات عــن 

الوالــد أو الطفــل الغائــب / معرفــة الوالديــن / التزامــات النفقــة / رعايــة 

الوالديــن / توجيــه الوالديــن / مســؤوليات الوالديــن / الفصــل عــن الوالــد 

)الوالديــن(

املشاركة يف القتال 

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 3٨)2(

ــات  ــة واملنازع ــلحة الدولي ــات املس ــال يف املنازع ــارك األطف ــة: يش ماحظ

املســلحة غــر الدوليــة بشــكٍل مبــارش عــر االنخــراط يف القتــال، أو بشــكٍل 

ــل  ــالها، ونق ــات العســكرية وإرس ــّري املعلوم ــن خــال تح ــارش م ــر مب غ

األغذيــة واألســلحة والذخائــر. يتعــن عــى الــدول األطــراف أن تتخــذ 

جميــع التدابــر املمكنــة عمليــاً لــي تضمــن أال يشــرك األشــخاص الذيــن 

ــال.  ــامل القت ــارشاً يف أع ــراكاً مب ــنة اش ــرشة س ــس ع ــنهم خم ــغ س مل تبل

ــد  ــن تجني ــاع ع ــراف االمتن ــدول األط ــى ال ــن ع ــك، يتع ــة إىل ذل باإلضاف

أي شــخص مل تبلــغ ســنه خمــس عــرشة ســنة يف قواتهــا املســلحة. وعنــد 

ــن بلغــت ســنهم خمــس عــرشة ســنة  ــن األشــخاص الذي ــن ب ــد م التجني

ولكنهــا مل تبلــغ مثــاين عــرشة ســنة، يجــب عــى الــدول األطــراف أن تســعى 

إلعطــاء األولويــة ملــن هــم أكــر ســناً. كــام أّن األعــامر الدنيــا املحــددة يف 

الــدول األطــراف ألغــراض التطــوع والتجنيــد يف القــوات املســلحة وثيقــة 

ــود واملــواد. ــة بهــذه البن الصل

انظر أيضاً: األطفال يف املنازعات املسلحة / التجنيد

التجمع السلمي

انظر: حرية التجمع

اإلجراءات الجزائية

انظر: إدارة شؤون األحداث / اإلجراءات القانونية الواجبة

املراجعة الدورية لإليداع

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 2٥

ــل  ــإّن للطف ــل، ف ــوق الطف ــة حق ــن اتفاقي ــامدة 2٥ م ــاً لل ــة: وفق ماحظ

الــذي تودعــه الســلطات املختصــة ألغــراض الرعايــة أو الحاميــة أو عــاج 

صحتــه البدنيــة أو العقليــة الحــق يف مراجعــة دوريــة للعــاج املقــّدم لــه 

ــة بإيداعــه. ــع الظــروف األخــرى ذات الصل ولجمي

انظــر أيضــاً: الرعايــة البديلــة / اإليــداع / الخدمــات الصحيــة والصحيــة / 

إعــادة نظــر قضــايئ / اإليــداع يف املؤسســات / اإلجــراءات

األطفال املعوقون جسدياً

انظر: األطفال املعوقون



٤٧ ٤٦

اإليداع يف املؤسسات

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 2٠)3(

ماحظــة: تنــص املــادة 2٠)3( مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل عــى أّن الرعاية 

البديلــة لألطفــال املحرومــن مــن بيئتهــم العائليــة قــد تشــمل، يف جملــة 

ــواردة يف القانــون اإلســامي، أو التبنــي، أو  ــة ال أمــور، الحضانــة، أو الكفال

عنــد الــرُضورة، اإلقامــة يف مؤسســات مناســبٍة لرعايــة األطفــال. 

انظــر أيضــاً: الرعايــة البديلــة / األطفــال املحرومــون مــن بيئتهــم العائليــة / 

إعــادة نظــر قضائيــة / املراجعــة الدوريــة لإليــداع / اإلجــراءات 

اللعب

انظر: االستجامم

رأي سيايس

انظر: التمييز

الرعاية الصحية بعد الوالدة

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 2٤)2()د(

ــع بأعــى مســتوى صحــي ميكــن  ماحظــة: إلعــامل حــق الطفــل يف التمت

ــة  ــة لكفال ــر املامئ ــاذ التداب ــراف اتخ ــدول األط ــى ال ــن ع ــه، يتع بلوغ

ــوالدة. ــد ال ــات بع ــبة لألمه ــة املناس ــة الصحي الرعاي

انظر أيضاً: الصحة والخدمات الصحية / الرعاية الصحية قبل الوالدة

الرعاية الصحية قبل الوالدة

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 2٤)2()د(

ــع بأعــى مســتوى صحــي ميكــن  ماحظــة: إلعــامل حــق الطفــل يف التمت

ــة  ــة لكفال ــر املامئ ــاذ التداب ــراف اتخ ــدول األط ــى ال ــن ع ــه، يتع بلوغ

ــوالدة. ــل ال ــات قب ــبة لألمه ــة املناس ــة الصحي الرعاي

انظر أيضاً: الصحة والخدمات الصحية / الرعاية الصحية بعد الوالدة

الحفاظ عىل الهوية

اتفاقية حقوق الطفل: املادة ٨

ــدول األطــراف احــرام حــق الطفــل يف الحفــاظ  ماحظــة: يتعــن عــى ال

عــى هويتــه مبــا يف ذلــك جنســيته، واســمه، وصاتــه العائليــة، عــى النحــو 

الــذي يقــره القانــون، وذلــك دون تدخــٍل غــر رشعــي، حيــث أّن املقصــد 

ــل  ــة للطف ــخصية القانوني ــراف بالش ــز االع ــو تعزي ــق ه ــذا الح ــن ه م

ــض أو كل  ــن بع ــة م ــر رشعي ــة غ ــل بطريق ــرم أي طف ــا. وإذا ح وحاميته

ــبتن  ــة املناس ــدول األطــراف املســاعدة والحامي ــدم ال ــه، تق ــارص هويت عن

ــه. ــات هويت مــن أجــل اإلرساع بإعــادة إثب

ــة /  ــات العائلي ــاء / الص ــاالت االختف ــوالدة / ح ــجيل ال ــاً: تس ــر أيض انظ

ــية ــدام الجنس ــية / انع ــم / الجنس االس

قرينة الرباءة

اتفاقية حقوق الطفل: املادة ٤٠)2()ب()١(

ماحظــة: حــق املتهــم يف افــراض براءتــه إىل أن تثبــت إدانتــه وفقــاً 

ــة  ــن اتفاقي ــادة ٤٠)2()ب()١( م ــه امل ــذي أقرت ــو ال ــى النح ــون ع للقان

حقــوق الطفــل.

ــراءات  ــداث / اإلج ــؤون األح ــون / إدارة ش ــال املتهم ــاً: األطف ــر أيض انظ

ــذات ــم ال ــة تجري ــة / أدل ــة العادل ــة / املحاكم ــة الواجب القانوني

منع جنوح األحداث

ماحظــة: متنــح املــادة ٤٠ مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل الحاميــة لألطفــال 

املخالفــن للقانــون. كــام أقــّر املجتمــع الــدويل بالحاجــة إىل تطوير أســاليب 

واســراتيجيات وطنيــة وإقليميــة ودوليــة ملنــع األطفــال مــن انتهــاك 

القانــون. انظــر يف هــذا الصــدد قــرار الجمعيــة العامــة 3٥/٤٠ بشــأن وضــع 

معايــر ملنــع جنــوح األحــداث )١٩٨٥( ومبــادئ األمــم املتحــدة التوجيهيــة 

ملنــع جنــوح األحــداث أو مــا يعــرف بتوجيهــات الريــاض )١٩٩٠(.

انظر أيضاً: إدارة شؤون األحداث

الرعاية الصحية الوقائية

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 2٤)2()و(

ــع بأعــى مســتوى صحــي ميكــن  ماحظــة: إلعــامل حــق الطفــل يف التمت

بلوغــه، تتخــذ الــدول األطــراف التدابــر املامئــة لتطويــر الرعايــة الصحيــة 

الوقائيــة.

انظر أيضاً: األمراض / الصحة والخدمات الصحية / الرعاية الصحية

التعليم االبتدايئ

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 2٨)١()أ(

ماحظــة: مــن أجــل إعــامل حــق الطفــل يف التعليــم، يتعــن عــى الــدول 

األطــراف جعــل التعليــم االبتــدايئ إلزاميــاً ومتاحــاً مجانــاً للجميــع.

انظر أيضاً: التعليم اإللزامي / التعليم / التعليم املجاين
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الرعاية الصحية االولية

اتفاقية حق الطفل: مادة 2٤)2()ب(

ــع بأعــى مســتوى ميكــن بلوغــه  ماحظــة: إلعــامل حــق الطفــل يف التمت

ــاذ  ــراف اتخ ــدول األط ــى ال ــن ع ــة، يتع ــات الصحي ــة والخدم ــن الصح م

التدابــر املامئــة لكفالــة توفــر املســاعدة الطبيــة والرعايــة الصحيــة 

ــة  ــة الصحي ــر الرعاي ــع األطفــال مــع التشــديد عــى تطوي ــن لجمي الازمت

األوليــة، حيــث تشــمل الرعايــة الصحيــة األوليــة عــى األقــل، وفقــاً للمبــدأ 

الســابع مــن إعــان أملــا آتــا )١٩٧٨(، التثقيــف حــول املشــكات الصحيــة 

ــدادات  ــز اإلم ــا، وتعزي ــيطرة عليه ــا والس ــة منه ــرق الوقاي ــائعة وط الش

الغذائيــة والتغذيــة الســليمة، وتوفــر إمــداداٍت كافيــة مــن ميــاه الــرشب 

املأمونــة واإلصحــاح البيئــي األســايس، ورعايــة صحــة األم والطفــل، مبــا يف 

ذلــك تنظيــم األرسة، والتحصــن ضــد األمــراض املعديــة الرئيســية، والوقايــة 

مــن األمــراض املســتوطنة محليــاً ومكافحتهــا، والعــاج املناســب لألمــراض 

ــة األساســية. ــر األدوي ــب توف ــات الشــائعة، إىل جان واإلصاب

ــة  ــة / الرعاي ــة الصحي ــات الرعاي ــة وخدم ــراض / الصح ــاً: األم ــر أيض انظ

ــة ــوء التغذي ــة / س الصحي

ظروف االحتجاز

انظــر: املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الاإنســانية أو املهينــة / التدابــر 

غــر االحتجازيــة / معايــر الرعايــة / معايــر الحاميــة / معاملــة األطفــال 

املتهمــن / معاملــة األطفــال املدانــن / معاملــة األطفــال املحرومــن مــن 

ــب ــة / التعذي بيئتهــم العائلي

الخصوصية

اتفاقية حقوق الطفل: املادة ١٦

ماحظــة: تعطــي املــادة ١٦ مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل للطفــل الحــق يف 

ــه الخاصــة  ــه يف حيات ــوين ل يجــري أي تعــرض تعســفي أو غــر قان أاّل  

أو أرستــه أو منزلــه أو مراســاته، والحــق يف أن يحميــه القانــون مــن مثــل 

هــذا التعــرض أو املســاس.

انظــر أيضــاً: املراســات / الــرشف والســمعة / خصوصيــة األطفــال املتهمــن 

/ احــرام األرسة / احــرام املنــزل

خصوصية األطفال املتهمني

اتفاقية حقوق الطفل: املادة ٤٠)2()ب()٧(

ــة  ــه الخاص ــه وحيات ــرام خصوصيت ــم يف اح ــل املته ــق الطف ــة: ح ماحظ

متامــاً أثنــاء جميــع مراحــل الدعــوى عــى النحــو الــذي أقرتــه املــادة ٤٠)2(

)ب()٧( مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل.

انظــر أيضــا: األطفــال املتهمــون / إدارة شــؤون األحــداث / الخصوصيــة / 

معاملــة األطفــال املتهمــن

املدارس الخاصة

انظر: املؤسسات التعليمية

اإلجراءات

اتفاقية حقوق الطفل: املادة ٩)١()2(، املادة 2١)أ(

ماحظــة: مبوجــب املــادة ٩)١( مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل، يجــب عــى 

ــه عــى كــره  ــدول األطــراف أن تضمــن عــدم فصــل الطفــل عــن والدي ال

ــر  ــادة نظ ــراء إع ــاً بإج ــة رهن ــلطات املختص ــرر الس ــا تق ــام، إالَّ عندم منه

قضائيــة وفقــاً للقوانــن واإلجــراءات املعمــول بهــا، أّن هــذا الفصــل رضوري 

لصــون مصالــح الطفــل الفضــى. ويف أيــة دعــاوى تقــام عمــاً بالفقــرة )١( 

ــة الفرصــة لاشــراك يف  ــع األطــراف املعني ــاح لجمي ــادة، تت ــن هــذه امل م

ــص  ــادة ٩)2((. يف حــن  تن ــات نظرهــا )امل الدعــوى واإلفصــاح عــن وجه

املــادة 2١)أ( مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل عــى أاّل تــرح بتبنــي الطفــل 

إال الســلطات املختصــة التــي تحــدد وفقــاً للقوانــن واإلجــراءات املعمــول 

بهــا يف بلدهــم. 

انظــر أيضــاً: التبنــي / الرعايــة البديلــة / األطفــال املحرومــون مــن بيئتهــم 

العائليــة / التبنــي عــر الحــدود / التبنــي داخــل الدولــة / املراجعــة 

ــق  ــل / ح ــرام رأي الطف ــات / اح ــداع يف املؤسس ــداع / اإلي ــة لإلي الدوري

ــن( ــد )الوالدي ــن الوال ــل ع ــه / الفص ــتامع إلي ــل يف االس الطف

مساعدة قانونية فورية

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 3٧)د(

ــى  ــوراً ع ــول ف ــه يف الحص ــن حريت ــروم م ــل مح ــق كل طف ــة: ح ماحظ

ــذي  ــو ال ــى النح ــبة ع ــاعدة املناس ــن املس ــا م ــة وغره ــاعدة قانوني مس

ــل. ــوق الطف ــة حق ــن اتفاقي ــادة 3٧)د( م ــه امل أقرت

انظر أيضاً: األطفال املحرومون من حريتهم / تحديد رشعية االحتجاز

محاكمة رسيعة

اتفاقية حقوق الطفل: املادة ٤٠)2()ب()3(

ــة دون  ــٍة رسيع ــى محاكم ــم يف الحصــول ع ــل املته ــق الطف ــة: ح ماحظ

ــن  ــادة ٤٠)2()ب()3( م ــه امل ــذي أقرت ــو ال ــى النح ــه ع ــرر ل ــر ال م تأخ

ــل. ــوق الطف ــة حق اتفاقي

انظــر أيضــاً: األطفــال املتهمــون / إدارة شــؤون األحــداث / تحديــد رشعيــة 

االحتجاز

امللكية

انظر: التمييز
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الدعارة

انظر: استغال األطفال يف الدعارة

حامية األطفال

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 3)2(

ماحظــة: يتعــن عــى الــدول األطــراف أن تضمــن للطفــل الحاميــة 

والرعايــة الازمتــن لرفاهــه، مراعيــة حقــوق وواجبــات والديــه أو أوصيائــه 

ــه.  ــاً عن ــراد املســؤولن قانون ــن األف أو غرهــم م

انظر أيضاً: رعاية األطفال / معاير الحامية

الصحة العامة أو األخالق

انظر: القيود املفروضة عى الحقوق

النظام العام

انظر: القيود املفروضة عى الحقوق

السالمة العامة

انظر: القيود املفروضة عى الحقوق

العقوبة 

ــز  ــة / التميي ــة القاســية أو الاإنســانية أو املهين ــة أو املعامل انظــر: العقوب

والعقوبــة / التدابــر غــر االحتجازيــة / االنضبــاط يف املدرســة / التعذيــب 

/ معاملــة األطفــال املتهمــن / معاملــة األطفــال املحرومــن مــن حريتهــم 

/ معاملــة األطفــال املدانــن

التمييز العنرصي

انظر: التمييز

التصديق

اتفاقية حقوق الطفل: املادة ٤٧

ماحظــة: تنــص املــادة ٤٧ مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل عــى أن اتفاقيــة 

حقــوق الطفــل تخضــع للتصديــق، يف حــن تنــص املــادة ٤٨ عــى أن 

بــاب االنضــامم التفاقيــة حقــوق الطفــل يبقــى مفتوحــاً لجميــع الــدول. 

ــا إمــا  ــة حقــوق الطفــل، يجــب عليه ــاً يف اتفاقي ــة طرف ــح الدول ــي تصب ل

ــق  ــن التصدي ــر كل م ــا. يش ــامم إليه ــة أو االنض ــى االتفاقي ــق ع التصدي

واالنضــامم إىل الفعــل الــذي تعــرب مبوجبــه الســلطات املختصــة يف الدولــة 

ــد  ــرق الوحي ــل، والف ــوق الطف ــة حق ــزام باتفاقي ــا عــى االلت عــن موافقته

بــن الفعلــن هــو أن التصديــق ينطبــق عــى الــدول التــي وقعــت بالفعــل 

عــى االتفاقيــة، بينــام االنضــامم ينطبــق عــى الــدول التــي مل توقــع بعــد، 

ــاراً  ــدة. واعتب ــم املتح ــام لألم ــن الع ــدى األم ــامم ل ــوك االنض ــودع صك وت

مــن ١٠ مــارس/آذار ١٩٩٥، كان هنــاك ١٧٠ بلــداً قــد قامــت بالفعــل عــى 

ــا. ــة حقــوق الطفــل أو االنضــامم إليه ــق عــى اتفاقي التصدي

انظــر أيضــاً: االنضــامم / االنســحاب / اإليــداع / الدخــول حيــز التنفيــذ / 

التوقيــع

التعايف وإعادة اإلدماج

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 3٩

ماحظــة: يتعــن عــى الــدول األطــراف اتخــاذ كل التدابــر املناســبة 

االجتامعــي  اإلدمــاج  وإعــادة  والنفــيس،  الجســدي  التعــايف  لتشــجيع 

للطفــل الــذي يقــع ضحيــة أي شــكل مــن أشــكال اإلســاءة أو اإلهــامل أو 

االســتغال، والتعذيــب أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال املعاملــة أو العقوبــة 

ــلحة. ــات املس ــة، أو املنازع ــانية أو املهين ــية أو الاإنس القاس

انظــر أيضــاً: االختطــاف / اإلســاءة واإلهــامل / اســتغال األطفــال يف 

ــال يف املنازعــات  ــال يف الدعــارة / األطف ــة / اســتغال األطف املــواد اإلباحي

املســلحة / املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الاإنســانية أو املهينــة / إنتــاج 

ــتغال /  ــادي / االس ــتغال االقتص ــدرات / االس ــار باملخ ــدرات / االتج املخ

ــب ــيس / التعذي ــتغال الجن ــار / االس ــع واالتج البي

تحصيل النفقة

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 2٧)٤(

ماحظــة: تلــزم املــادة 2٧)٤( مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل الــدول األطــراف 

ــن  ــل م ــة الطف ــل نفق ــة تحصي ــبة لكفال ــر املناس ــع التداب ــاذ جمي باتخ

الوالديــن أو مــن األشــخاص اآلخريــن املســؤولن ماليــاً عــن الطفــل، ســواء 

داخــل الدولــة الطــرف أو يف الخــارج، مبــا يف ذلــك االنضــامم إىل اتفاقــاٍت 

ــة.  ــل النفقــة مــن خــارج الدول ــرام اتفاقــات متعلقــة بتحصي ــة أو إب دولي

ــة الهــاي بشــأن  ــة اتفاقي ــة الحالي ــات الدولي تشــمل املعاهــدات واالتفاق

القانــون املطبــق عــى التزامــات النفقــة تجــاه األطفــال )١٩٥٦(، واتفاقيــة 

الهــاي بشــأن االعــراف بالقــرارات املتعلقــة بالتزامــات النفقــة وإنفاذهــا 

ــة )١٩٨٩(. ــات اإلعال ــة بشــأن التزام ــدان األمريكي ــة البل )١٩٧3(، واتفاقي

ــات  ــة / التزام ــر مرشوع ــورة غ ــودة بص ــدم الع ــل وع ــاً: النق ــر أيض انظ

النفقــة / مســؤوليات الوالديــن 
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االستجامم 

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 3١

ماحظــة: تضمــن املــادة 3١ مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل حــق الطفــل يف 

مزاولــة األلعــاب وأنشــطة االســتجامم املناســبة لســنه، ويتعــن عــى الــدول 

األطــراف أن تشــجع عــى توفــر فــرص مناســبة ومتســاوية لألنشــطة 

ــة.  االســتجاممية والرفيهي

انظر أيضاً: فرص متساوية / وقت الفراغ

التجنيد

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 3٨)3(

ــد أي شــخص  ــاع عــن تجني ــدول األطــراف االمتن ماحظــة: يتعــن عــى ال

ــد  ــد التجني ــلحة. وعن ــا املس ــنة يف قواته ــرشة س ــس ع ــنه خم ــغ س مل تبل

مــن بــن األشــخاص الذيــن بلغــت ســنهم خمــس عــرشة ســنة ولكنهــا مل 

تبلــغ مثــاين عــرشة ســنة، يجــب عــى الــدول األطــراف أن تســعى إلعطــاء 

األولويــة ملــن هــم أكــر ســناً. كــام أّن األعــامر الدنيــا املحــددة يف الــدول 

ــة  األطــراف ألغــراض التطــوع والتجنيــد يف القــوات املســلحة وثيقــة الصل

بهــذه البنــود واملــواد. كــام جــاء ذكــر قضيــة تجنيــد األطفــال يف القــوات 

املســلحة يف املــادة ٧٧)2( مــن بروتوكــول جنيــف األول اإلضــايف التفاقيــات 

بحاميــة ضحايــا  واملتعلقــة   ١٩٤٩ آب/أغســطس   ١2 بتاريــخ  جنيــف 

ــول  ــن بروتوك ــادة ٤)3()ج( م ــة )١٩٧٧(، وامل ــلحة الدولي ــات املس املنازع

جنيــف الثــاين اإلضــايف التفاقيــات جنيــف بتاريــخ ١2 آب/أغســطس ١٩٤٩ 

ــة )١٩٧٧(. ــات املســلحة غــر الدولي ــا املنازع ــة ضحاي ــة بحامي واملتعلق

انظر أيضاً: األطفال يف املنازعات املسلحة / املشاركة يف القتال 

منظامت مساعدة الالجئني

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 22)2(

ماحظــة: يتعــن عــى الــدول األطــراف أن توفــر، حســب مــا تــراه مناســباً، 

ــدة وغرهــا مــن املنظــامت  ــا األمــم املتح ــود تبذله ــاون يف أي جه التع

الحكوميــة الدوليــة املختصــة، أو املنظــامت غــر الحكوميــة املتعاونــة مــع 

األمــم املتحــدة، لحاميــة الطفــل الاجــئ ومســاعدته، مبــا يف ذلــك البحــث 

عــن والديــه أو عــن أفــراد آخريــن مــن أرستــه، مــن أجــل الحصــول عــى 

املعلومــات الازمــة لجمــع شــمل أرستــه.

انظــر أيضــاً: البحــث عــن األرسة / األطفــال الاجئــون / حاميــة الاجئــن / 

املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الاجئــن

األطفال الالجئون

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 22

ــة  ــاً خاص ــل حقوق ــوق الطف ــة حق ــن اتفاقي ــادة 22 م ــح امل ــة: متن ماحظ

لألطفــال الاجئــن. ومبوجــب هــذه الفقــرة، يُعــرّف الطفــل الاجــئ عــى 

ــكان  ــده أو م ــارج بل ــئ خ ــع الج ــى وض ــول ع ــعى للحص ــل يس ــه طف أن

إقامتــه املعتــاد الســابق، أو الــذي يعتــر الجئــاً وفقــاً للقانــون واإلجــراءات 

ــداه أو  ــه وال ــه أو مل يصحب ــة املعمــول بهــا، ســواء صحب ــة أو املحلي الدولي

ــدول األطــراف ضــامن حصــول هــؤالء  ــايل عــى ال أي شــخص آخــر. وبالت

التمتــع  املناســبتن يف  اإلنســانية  الحاميــة واملســاعدة  عــى  األطفــال 

بالحقــوق املنطبقــة املنصــوص عليهــا يف اتفاقيــة حقــوق الطفــل ويف غرهــا 

ــك املتعلقــة  ــة لحقــوق اإلنســان، أو تل مــن املعاهــدات والصكــوك الدولي

بحقــوق اإلنســان التــي تكــون الــدول األطــراف يف اتفاقيــة حقــوق الطفــل 

أطرافــاً فيهــا )انظــر »حاميــة الاجئــن«(. ويف الحــاالت التــي يتعــذر فيهــا 

العثــور عــى والــدي الطفــل الاجــئ أو أفــراد أرستــه، يجــب منــح الطفــل 

ذات الحاميــة املمنوحــة ألي طفــل آخــر محــروم بصفــٍة مؤقتــة أو دامئــة 

مــن بيئتــه العائليــة، عــى النحــو املنصــوص عليــه يف املــادة 2٠ مــن 

ــة حقــوق الطفــل. اتفاقي

ــون / جمــع شــمل األرسة / البحــث عــن  ــون املصحوب انظــر أيضــاً: الاجئ

األرسة / املســاعدة اإلنســانية / منظــامت مســاعدة الاجئــن / حاميــة 

الاجئــن / وضــع الجــئ / األطفــال الاجئــون غــر املصحوبــن / املفوضيــة 

ــن الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الاجئ

حامية الالجئني

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 22

ماحظــة: إن اتفاقيــة عــام ١٩٥١ وبروتوكــول عــام ١٩٦٧ املتعلقــن بوضــع 

الاجئــن، واتفاقيــة منظمــة الوحــدة األفريقيــة بشــأن الجوانــب املحــددة 

ملشــكات الاجئــن يف إفريقيــا )١٩٦٩(، وإعــان قرطاجنــة )١٩٨٤( تلعــب 

دوراً هامــاً يف املنظومــة الدوليــة الخاصــة بحاميــة الاجئــن، باإلضافــة إىل 

 )UNHCR( تفويــض املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الاجئــن

التــي تختــص بتوفــر الحاميــة الدوليــة لاجئــن تحــت مظلــة األمــم 

املتحــدة، والعمــل مــع الحكومــات عــى إيجــاد حلــول دامئــة ملشــاكلهم. 

إىل جانــب ذلــك، تتنــاول املــادة 22 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل حاميــة 

األطفــال الاجئــن، وتُلــزم الــدول األطــراف بضــامن تلّقيهــم الحاميــة 

واملســاعدة اإلنســانية املناســبتن يف التمتــع بالحقــوق املنطبقــة املنصــوص 

عليهــا يف اتفاقيــة حقــوق الطفــل، وغرهــا مــن الصكــوك الدولية اإلنســانية 

ــة  ــدول األطــراف يف االتفاقي ــي تكــون ال أو املتعلقــة بحقــوق اإلنســان الت

أطرافــاً فيهــا.

انظــر أيضــاً: املســاعدة اإلنســانية / القانــون اإلنســاين الــدويل / منظــامت 

مســاعدة الاجئــن / األطفــال الاجئــون / وضــع الجــئ / املفوضيــة 

ــن ــؤون الاجئ ــدة لش ــم املتح ــامية لألم الس

وضع الجئ

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 22

ماحظــة: تحــّدد االتفاقيــة للعــام ١٩٥١ وبروتوكــول عــام ١٩٦٧ املتعلقــن 

بوضــع الاجئــن تعريــف الاجــئ بــدون ســن، وال يتضمنــان أّي نــٍص خاص 

ــق  ــدول األطــراف بتطبي ــان ال ــام تُلزم ــر أنه ــن، غ ــال الاجئ لوضــع األطف

معيــار الخــوف املــرر مــن االضطهــاد ملنــح وضــع الجــئ، علــامً أّن تطبيــق 

هــذا املعيــار عــى الطفــل ال يثــر عــادة أي مشــكلة عندمــا يكــون، كــام 
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ــه، لكــن إعطــاء وضــع الجــئ لطفــل ال  يف معظــم الحــاالت، برفقــة والدي

ــى  ــامداً ع ــاً. اعت ــاً خاص ــب اهتامم ــة ويتطل ــر صعوب ــه أك ــه والدي يرافق

ــس  ــذي يلتم ــل ال ــح الطف ــن من ــا، ميك ــٍد م ــه يف بل ــول ب ــون املعم القان

ــد وجــود خــوف مــرر مــن تعرضــه لاضطهــاد  اللجــوء: وضــع الجــئ عن

ــع  ــاه، ووض ــول ١٩٦٧ أع ــة ١٩٥١ وبروتوك ــدد يف اتفاقي ــو املح ــى النح ع

ــي  ــة الت ــة منظمــة الوحــدة األفريقي الجــئ عــى النحــو املحــدد يف اتفاقي

ــا )١٩٦٩(، أو  ــن يف أفريقي ــاكل الاجئ ــن مش ــددة م ــب مح ــم جوان تحك

ــة )١٩٨٤(. يف حــال  ــان قرطاجن ــى النحــو املحــدد يف إع وضــع الجــئ ع

رفــض طلــب اللجــوء، فقــد يُســمح للطفــل بالبقــاء بصفــة مهاجــر مُتنــح لــه 

ألســباٍب إنســانية أخــرى، أو قــد يصــدر بحقــه أمــر رفــض أو أمــر ترحيــل. 

ــل  ــوق الطف ــة حق ــن اتفاقي ــادة 22 م ــة أّن امل ــك ماحظ ــم كذل ــن امله م

ــدول  ــح وضــع الجــئ يف ال ــن ُمن ــة ليــس فقــط للطفــل الذي ــح الحامي متن

ــى  ــول ع ــعى للحص ــن يس ــل الذي ــاً للطف ــن أيض ــة، ولك ــراف املضيف األط

وضــع الجــئ.

انظــر أيضــاً: األطفــال الاجئــون املصحوبــون / األطفــال الاجئــون / حاميــة 

الاجئــن / األطفــال الاجئــون غــر املصحوبــن

إعادة التأهيل

انظــر: الصحــة والخدمــات الصحيــة / التدابــر غــر االحتجازيــة / التعــايف 

وإعــادة اإلدمــاج / معاملــة األطفــال املتهمــن / معاملــة األطفــال املحرومن 

مــن حريتهــم / معاملــة األطفــال املدانــن

الدين

انظر: التمييز / حرية الدين / أطفال األقليات الدينية

أطفال األقليات الدينية

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 3٠

ماحظــة: األقليــة الدينيــة هــي مجموعــة مــن األشــخاص ينتمــون إىل ديــٍن 

أو معتقــٍد مشــرك ضمــن أقليــة داخــل أرايض الدولــة الواحــدة. مبوجــب 

املــادة 3٠ مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل، ال يجــوز للــدول األطــراف التــي 

توجــد فيهــا أقليــات دينيــة أن تحــرم الطفــل املنتمــي إىل هــذه األقليــة مــن 

الحــق يف اإلجهــار بدينــه أو مامرســة شــعائره، مــع بقيــة أفــراد املجموعــة. 

وهــو حــق أقرتــه أيضــاً املــادة 2٧ مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق 

املدنيــة والسياســية )١٩٦٦(. وتجــدر اإلشــارة إىل املعايــر الخاصــة باللجــان 

الفرعيــة ملنــع التمييــز وحاميــة األقليــات مــن خــال لجنــة األمــم املتحــدة 

لحقــوق اإلنســان، مبــا يف ذلــك اإلعــان بشــأن حقــوق األشــخاص املنتمــن 

إىل أقليــات قوميــة أو إثنيــة وإىل أقليــات دينيــة ولغويــة، والــذي اعتمدتــه 

الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يف عــام ١٩٩3.

انظر أيضاً: التمييز / حرية الدين / أطفال األقليات

التزامات اإلبالغ

اتفاقية حقوق الطفل: املادة ٤٤

ماحظــة: يتعــن عــى الــدول األطــراف يف اتفاقيــة حقــوق الطفــل أن تقدم 

ــاذ  ــا إلنف ــي اعتمدته ــر الت ــن التداب ــر ع ــل تقاري ــوق الطف ــة حق إىل لجن

الحقــوق املعــرف بهــا يف اتفاقيــة حقــوق الطفــل، وعــن التقــدم املحــرز 

ــة  ــدء نفــاذ االتفاقي ــع بهــذه الحقــوق، ويف غضــون ســنتن مــن ب يف التمت

بالنســبة للدولــة الطــرف املعنيــة، وبعــد ذلــك كل خمــس ســنوات.

انظر أيضاً: لجنة حقوق الطفل / نرش التقارير / التنفيذ املحيل

السمعة

انظر: الرشف والسمعة

التحفظات

اتفاقية حقوق الطفل: املادة ٥١

ماحظــة: تُعــرِّف املــادة 2)١()د( مــن اتفاقيــة فيينــا لقانــون املعاهــدات 

)١٩٦٩( التحفــظ بأنــه »إعــان مــن جانــب واحــد، أيــا كانــت صيغتــه أو 

تســميته، تصــدره دولــة مــا عنــد توقيعهــا أو تصديقهــا أو قبولهــا أو إقرارها 

أو انضاممهــا إىل معاهــدة، مســتهدفة بــه اســتبعاد أو تغيــر األثــر القانــوين 

لبعــض أحــكام املعاهــدة مــن حيــث رسيانهــا عــى تلــك الدولــة«. وهنــا 

يجــب التمييــز بــن التحفظــات واإلعانــات أو البيانــات األخــرى الصــادرة 

ــوين  ــر القان ــا األث ــون له ــا أن يك ــد به ــي ال يُقص ــا والت ــدٍة م ــأن معاه بش

للتحفــظ، مثــل التفاهــامت والبيانــات السياســية واإلعانــات. تعلــن معظم 

املعاهــدات عــن مواقفهــا فيــام يتعلــق بتلّقــي التحفظــات، حيــث يحــدد 

ــن  ــد مع ــص أو بن ــق بن ــام يتعل ــة في ــات ممكن ــا أّن التحفظ ــض منه البع

فقــط، بينــام يحظــر البعــض اآلخــر متامــاً أي تحفظــات. هــذا وتنــص املــادة 

٥١ مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل عــى أنّــه يجــوز للــدول إبــداء تحفظــات 

ــن  ــا، ويتعــن عــى األم ــة أو االنضــامم إليه ــق عــى االتفاقي ــد التصدي عن

ــع  ــى جمي ــا ع ــات وتعميمه ــك التحفظ ــي تل ــدة تلق ــم املتح ــام لألم الع

ــاىف مــع موضــوع  ــي تتن ــداء التحفظــات الت ــه ال يجــوز إب ــدول، غــر أن ال

االتفاقيــة والغــرض منهــا. كــام وردت قواعــد قانــون املعاهــدات الدوليــة 

ــون  ــا لقان ــة فيين ــن اتفاقي ــن ١٩ إىل 23 م ــواد م ــات يف امل ــأن التحفظ بش

ــدات )١٩٦٩(. املعاه

انظر أيضاً: التعديات / االنسحاب / اإليداع

املوارد

انظر: التنفيذ املحيل
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احرتام األرسة

اتفاقية حقوق الطفل: املادة ١٦

ماحظــة: حــق الطفــل يف عــدم التعــرض لتدخــل تعســفي أو غــر قانــوين 

ــه  ــه يف أن يحمي ــك حق ــه، وكذل ــه أو أرست ــة وخصوصيات ــه الخاص يف حيات

القانــون مــن مثــل هــذا التدخــل عــى النحــو الــذي أقرتــه املــادة ١٦ مــن 

اتفاقيــة حقــوق الطفــل.

انظــر: الصــات العائليــة / جمــع شــمل األرسة / الخصوصيــة / الفصــل عــن 

ــد )الوالدين( الوال

احرتام املنزل 

اتفاقية حقوق الطفل: املادة ١٦

ماحظــة: حــق الطفــل يف عــدم التعــرض لتدخــل تعســفي أو غــر قانــوين 

ــه  ــه يف أن يحمي ــك حق ــه، وكذل ــه أو أرست ــة وخصوصيات ــه الخاص يف حيات

القانــون مــن مثــل هــذا التدخــل عــى النحــو الــذي أقرتــه املــادة ١٦ مــن 

اتفاقيــة حقــوق الطفــل.

انظر: الخصوصية

احرتام آراء الطفل

اتفاقية حقوق الطفل: املادة ١2

ــة حقــوق الطفــل للطفــل القــادر  ماحظــة: تكفــل املــادة ١2 مــن اتفاقي

عــى تكويــن آرائــه الخاصــة الحــق يف التعبــر عــن تلــك اآلراء بحريــة يف 

جميــع املســائل التــي متــّس حياتــه، والحــق يف أخــذ هــذه اآلراء يف االعتبــار 

وفقــاً لســن الطفــل ونضجــه. 

انظــر أيضــاً: املصلحــة الفضــى للطفــل / التمييــز / قــدرات الطفــل 

ــق  ــراءات / ح ــة / اإلج ــر قضائي ــادة نظ ــر / إع ــة التعب ــورة / حري املتط

الطفــل يف االســتامع إليــه

الراحة

انظر: وقت الفراغ

القيود املفروضة عىل الحقوق

اتفاقيــة حقــوق الطفــل: املــادة ١٠)2(، املــادة ١3)2(، املــادة ١٤)3(، املــادة 

)2(١٥

ــل  ــع الطف ــد متت ــن أو تقيي ــّد م ــراف بالح ــدول األط ــمح لل ــة: يُس ماحظ

بالحقــوق املنصــوص عليهــا يف اتفاقيــة حقــوق الطفــل فقــط عندمــا 

ــك، عــى أن  ــة بذل ــون ذات الصل ــا القان ــص عليه ــي ين ــود الت تســمح القي

ــن األســباب  ــر م ــة عــى أســاس واحــد أو أك ــود رضوري ــك القي تكــون تل

ــام. ــام الع ــي أو النظ ــن الوطن ــة األم ــل حامي ــون، مث ــص القان ــورة يف ن املذك

انظــر أيضــاً: حريــة التجمــع / حريــة تكويــن الجمعيــات / حريــة التعبــر / 

حريــة الديــن / مغــادرة البلــد

عودة األطفال

انظر: النقل وعدم العودة بصورة غر مرشوعة

املراجعة

انظــر: إدارة شــؤون األحــداث / االســتئناف / إعــادة نظــر قضائيــة / 

اإلجــراءات

حق الطفل يف االستامع إليه

اتفاقية حقوق الطفل: املادة ٩)2(، املادة ١2)2(

ماحظــة: حــق الطفــل يف أن تتــاح لــه فرصــة االســتامع إليــه يف أي 

إجــراءاٍت قضائيــة وإداريــة تؤثــر عليــه، إمــا مبــارشة أو مــن خــال ممثــل 

ــة. ــة مامئ أو هيئ

ــل /  ــرام آراء الطف ــراءات / اح ــة / اإلج ــر قضائي ــادة نظ ــا: إع ــر أيض انظ

ــن( ــد )الوالدي ــن الوال ــل ع الفص

الحق يف الحياة

اتفاقية حقوق الطفل: املادة ٦

ماحظــة: الحــق يف الحيــاة عــى النحــو الــذي أقرتــه املــادة ٦ مــن اتفاقيــة 

حقــوق الطفــل. ذكــرت لجنــة حقــوق اإلنســان يف تعليقاتهــا العامــة 

عــى املــادة ٦ مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية 

)١٩٦٦( أنــه يجــب عــى الــدول األطــراف اتخــاذ تدابــر ليــس فقــط ملنــع 

ــاً  ــن أيض ــة ولك ــامل اإلجرامي ــل األع ــاة بفع ــق يف الحي ــن الح ــان م الحرم

ملنــع القتــل التعســفي مــن قبــل قــوات األمــن التابعــة لهــا. باإلضافــة إىل 

ذلــك، الحظــت اللجنــة أن الحــق يف الحيــاة ال ميكــن فهمــه بشــكٍل صحيــح 

بطريقــٍة تقييديــة وأن صــون هــذا الحــق يســتدعي أن تتخــذ الــدول تدابــر 

إيجابيــة، مبــا يف ذلــك جميــع التدابــر املمكنــة للحــد مــن وفيــات الرضــع 

وزيــادة متوســط العمــر املتوقــع، ال ســيام يف اعتــامد تدابــر للقضــاء عــى 

ســوء التغذيــة واألوبئــة.

انظر أيضاً: عقوبة اإلعدام / االتجار باألعضاء / البقاء والنمو

البيع واالتجار

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 3٥

ــال،  ــع األطف ــي ببي ــاص املعن ــدة الخ ــم املتح ــرر األم ــاً ملق ــة: وفق ماحظ

فــإّن التبنــي )عــر الحــدود( والعمــل القــري واالســتغال الجنــيس هــي 

املامرســات الثــاث الرئيســية التــي تحــدث وتفــي إىل بيــع األطفــال 
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ــي مل  ــر، الت ــن التقاري ــد م ــدد متزاي ــاك ع ــد كان هن ــم، وق ــار به واالتج

تثبــت صحتهــا بعــد، حــول االتجــار باألطفــال مــن أجــل بيــع أعضائهــم، 

علــامً أّن حــق الطفــل يف الحاميــة مــن بيعــه أو االتجــار بــه معــرف بــه 

مبوجــب املــادة 3٥ مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل، حيــث يتعــن عــى الــدول 

األطــراف أن تتخــذ جميــع التدابــر املامئــة الوطنيــة والثنائيــة واملتعــددة 

ــراض  ــن األغ ــرض م ــم ألي غ ــار به ــال أو االتج ــع األطف ــع بي ــراف ملن األط

ــأي شــكل مــن األشــكال. وب

انظــر أيضــاً: االختطــاف / االســتغال / االتجــار باألعضــاء / التعــايف وإعــادة 

اإلدمــاج  / الــرق

الرشط الوقايئ

اتفاقية حقوق الطفل: املادة ٤١

ــه يف املــادة ٤١  ــايئ املنصــوص علي ماحظــة: إن الغــرض مــن الــرشط الوق

مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل هــو ضــامن حاميــة املعايــر العليــا والحقــوق 

اإلضافيــة املدرجــة يف قانــون الــدول األطــراف، أو يف املعاهــدات اإلقليميــة 

والدوليــة األخــرى التــي تكــون تلــك الــدول أطرافــاً فيهــا.

انظر أيضاً: التنفيذ املحيل / التزامات الدول

الحضور يف املدارس

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 2٨)١()ه(

ماحظــة: مــن أجــل إعــامل حــق الطفــل يف التعليــم، يتعــن عــى الــدول 

األطــراف اتخــاذ تدابــر لتشــجيع الحضــور املنتظــم يف املــدارس.

انظر أيضاً: معدالت ترك الدراسة / التعليم

االنضباط يف املدرسة

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 2٨)2(

ــة  ــر املامئ ــع التداب ــاذ جمي ــراف اتخ ــدول األط ــى ال ــن ع ــة: يتع ماحظ

ــع  ــامىش م ــو يت ــى نح ــدارس ع ــام يف امل ــاط والنظ ــامن إدارة االنضب لض

ــل. ــوق الطف ــون حق ــع قان ــق م ــانية ويتواف ــل اإلنس ــة الطف كرام

أو  القاســية  العقوبــة  أو  املعاملــة   / واإلهــامل  اإلســاءة  أيضــاً:  انظــر 

املهينــة أو  الاإنســانية 

العلوم والتكنولوجيا

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 2٨)3(

ماحظــة: مــن أجــل إعــامل حــق الطفــل يف التعليــم، يتعــن عــى الــدول 

األطــراف تعزيــز التعــاون الــدويل يف األمــور املتعلقــة بالتعليــم، وال ســيام 

ــة  ــى بصف ــة. وتراع ــة والتقني ــة العلمي ــول إىل املعرف ــر الوص ــدف تيس به

ــدان الناميــة يف هــذا الصــدد. خاصــة احتياجــات البل

ــدويل /  ــاون ال ــم والتع ــم / التعلي ــة / التعلي ــدان النامي ــاً: البل ــر أيض انظ

ــدويل ــاون ال التع

التعليم الثانوي

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 2٨)١()ب(

ماحظــة: مــن أجــل إعــامل حــق الطفــل يف التعليــم، يتعــن عــى الــدول 

ــك  ــا يف ذل ــوي، مب ــم الثان ــكال التعلي ــتى أش ــر ش ــجيع تطوي ــراف تش األط

التعليــم العــام واملهنــي، وتوفرهــا وإتاحتهــا لجميــع األطفــال، مــن خــال 

ــة  ــاعدة املالي ــم املس ــم وتقدي ــة التعلي ــال مجاني ــال إدخ ــبيل املث ــى س ع

عنــد الحاجــة إليهــا.

انظــر أيضــا: التعليــم / املســاعدة التعليميــة / التعليــم املجــاين / التعليــم 

العــام / التعليــم املهنــي

أحكام ذاتية التنفيذ

انظر: قابلية التطبيق

أدلة تجريم الذات

اتفاقية حقوق الطفل: املادة ٤٠)2()ب()٤(

ــدم إكراهــه عــى اإلدالء بشــهادة أو  ــم يف ع ــل املته ماحظــة: حــق الطف

ــن  ــادة ٤٠)2()ب()٤( م ــه امل ــذي أقرت ــو ال ــى النح ــب ع ــراف بالذن االع

ــل. ــوق الطف ــة حق اتفاقي

انظر أيضاً: األطفال املتهمون / إدارة شؤون األحداث / قرينة الراءة

الحكم عىل األطفال

انظــر أيضــاً: عقوبــة اإلعــدام / املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الاإنســانية 

ــر  ــر غ ــاة / التداب ــدى الحي ــجن م ــة / الس ــز والعقوب ــة / التميي أو املهين

ــم /  ــن حريته ــن م ــال املحروم ــة األطف ــب / معامل ــة / التعذي االحتجازي

ــة األطفــال املدانــن معامل
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الفصل عن السجناء البالغني

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 3٧)ج(

ماحظــة: حــق كل طفــل محــروم مــن حريتــه يف فصلــه عــن البالغــن، مــا 

مل يعتــر أن مصلحــة الطفــل تقتــي خــاف ذلــك، عــى النحــو الــذي أقرتــه 

املــادة 3٧)ج( مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل.

انظــر أيضــاً: األطفــال املحرومــون مــن حريتهــم / معاملــة األطفــال 

املحرومــن مــن حريتهــم

الفصل عن الوالد (الوالدين)

اتفاقية حقوق الطفل: املادة ٩

ماحظــة: تنــص املــادة ٩ مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل عــى حــق الطفــل 

يف عــدم فصلــه عــن والديــه عــى كــره منهــام، إال عندمــا تقــرر الســلطات 

املختصــة، رهنــاً بإجــراء إعــادة نظــر قضائيــة وفقــاً للقوانــن واإلجــراءات 

املعمــول بهــا، أن هــذا الفصــل رضوري لصــون مصلحــة الطفــل الفضــى، 

عــى ســبيل املثــال يف حــاالت إســاءة املعاملــة واإلهــامل أو عندمــا يكــون 

الوالــدان مطلقــن أو منفصلــن عــن بعضهــام البعــض.

انظــر أيضــاً: االتصــال بــكا الوالديــن / جمــع شــمل األرسة / النقــل وعــدم 

العــودة بصــورة غــر مرشوعــة / معلومــات عــن الوالــد الغائــب أو الطفــل 

/ إعــادة نظــر قضائيــة / اإلجــراءات / احــرام األرسة / حــق الطفــل يف 

االســتامع إليــه

انفصال الوالدين

انظر أيضاً: االتصال بكا الوالدين / الفصل عن الوالد )الوالدين(

التمييز عىل أساس الجنس

انظر: التمييز

اإلساءة الجنسية

اتفاقية حقوق الطفل: املادة ١٩)١(، املادة 3٤

ماحظــة: حــق الطفــل يف الحاميــة مــن اإلســاءة الجنســية، وهــو يف رعايــة 

الوالــد )الوالديــن( أو الــويص القانــوين )األوصيــاء القانونيــن( عليــه، أو أي 

شــخص آخــر يقــوم عــى رعايــة الطفــل، عــى النحــو الــذي أقرتــه املــادة 

١٩)١( مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل. باإلضافــة إىل ذلــك، ومبوجــب املــادة 

ــل  ــة الطف ــراف حامي ــدول األط ــى ال ــن ع ــل، يتع ــة الطف ــن اتفاقي 3٤ م

مــن جميــع أشــكال االنتهــاك الجنــيس مــن قبــل أشــخاص آخريــن، مبــا يف 

ذلــك حمــل الطفــل أو إكراهــه عــى االنخــراط يف أي نشــاط جنــيس غــر 

مــرشوع.

انظر أيضاً: اإلساءة واإلهامل / االستغال الجنيس

االستغالل الجنيس

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 3٤

ماحظــة: حــق الطفــل يف الحاميــة مــن جميــع أشــكال االســتغال الجنــيس، 

ــروض  ــارة أو يف الع ــال يف الدع ــتغايل لألطف ــتخدام االس ــك االس ــا يف ذل مب

واملــواد الداعــرة، عــى النحــو الــذي أقرتــه املــادة 3٤ مــن اتفاقيــة حقــوق 

الطفــل.

انظــر أيضــاً: اســتغال األطفــال يف املــواد اإلباحيــة / اســتغال األطفــال يف 

الدعــارة / االســتغال / التعــايف وإعــادة اإلدمــاج  / اإلســاءة الجنســية

التوقيع

اتفاقية حقوق الطفل: املادة ٤٦

ــاب  ــى أّن ب ــل ع ــوق الطف ــة حق ــن اتفاقي ــادة ٤٦ م ــص امل ــة: تن ماحظ

التوقيــع عــى االتفاقيــة يفتــح لجميــع الــدول، لكــن عــادة مــا تــأيت 

هــذه الخطــوة قبــل التصديــق عــى االتفاقيــة مــن قبــل ممثــيل الــدول، 

والتوقيــع عليهــا ال يعنــي أّن الــدول قــد أعطــت موافقتهــا عــى االلتــزام 

ــه مبوجــب املادتــن ٤٨ و٤٩ مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل،  بهــا، حيــث أنّ

فــإّن املوافقــة عليهــا تكــون إمــا بالتصديــق أو االنضــامم فقــط. ومــع ذلــك، 

فــإن التوقيــع يُلــزم الــدول باالمتنــاع عــن أي أعــامل مــن شــأنها أن تنــايف 

ــا  ــامم إليه ــدم االنض ــا بع ــح نيته ــا توضي ــرض منه ــة والغ ــد االتفاقي مقاص

ــام ١٩٦٩(. ــون املعاهــدات لع ــا لقان ــة فيين ــن اتفاقي ــادة ١٨ م )انظــر امل

انظر أيضاً: االنضامم / اإليداع / التصديق
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الرق

ماحظــة: الــرق هــي حالــة أو وضــع أي شــخص متــارس عليــه الســلطات 

الناجمــة عــن حــق امللكيــة، كلهــا أو بعضهــا )املــادة ١ مــن اتفاقيــة الــرق 

ــرق  لعــام ١٩2٦(. يُحظــر الــرق وتجــارة الرقيــق واملامرســات الشــبيهة بال

مبوجــب جميــع معاهــدات حقــوق اإلنســان العامليــة واإلقليميــة الرئيســية 

)انظــر املــادة ٤ مــن اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان )١٩٤٨(، واملــادة 

٨ مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية )١٩٦٦(، 

ــادة  ــان )١٩٦٩(، وامل ــوق اإلنس ــة لحق ــة األمريكي ــن االتفاقي ــادة ٦ م وامل

ــادة  ــعوب )١٩٨١(، وامل ــان والش ــوق اإلنس ــي لحق ــاق األفريق ــن امليث ٥ م

ــب  ــك مبوج ــان )١٩٥٠(، وكذل ــوق اإلنس ــة لحق ــة األوروبي ــن االتفاقي ٤ م

اتفاقيــة الــرق )١٩2٦( واالتفاقيــة التكميليــة إللغــاء الــرق وتجــارة الرقيــق 

ــرق )١٩٥٦(. ومــن املســائل املتعلقــة  واألعــراف واملامرســات الشــبيهة بال

ــرد الديــن أو اســتعباد الديــن وجوانــب محــددة مــن  باألطفــال العمــل ل

االتجــار باألطفــال.

انظــر أيضــاً: اســتعباد الّديــن / عاملــة األطفــال / االســتغال االقتصــادي / 

االســتغال / العمــل الجــري / البيــع واالتجــار / الــرق

التأمني االجتامعي

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 2٦

ماحظــة: حــق كل طفــل يف االســتفادة واالنتفــاع مــن الضــامن االجتامعــي، 

مبــا يف ذلــك التأمــن االجتامعــي، عــى النحــو الــذي أقرتــه املــادة 2٦ مــن 

اتفاقيــة حقــوق الطفــل.

انظر أيضاً: مساعدة األرسة / الضامن االجتامعي

األصل االجتامعي

انظر: التمييز

الحقوق االجتامعية

انظر: الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية

الضامن االجتامعي

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 2٦

ماحظــة: حــق كل طفــل يف االســتفادة واالنتفــاع مــن الضــامن االجتامعــي، 

مبــا يف ذلــك التأمــن االجتامعــي، عــى النحــو الــذي أقرتــه املــادة 2٦ مــن 

اتفاقيــة حقــوق الطفــل.

انظر أيضاً: مساعدة األرسة / التأمن االجتامعي

الوكاالت املتخصصة

انظر: وكاالت األمم املتحدة املتخصصة

مستوى املعيشة

انظر: مستوى معييش الئق

معايري الرعاية

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 3)3(

ماحظــة: ينبغــي عــى الــدول األطــراف ضــامن امتثــال املؤسســات 

والخدمــات واملرافــق املســؤولة عــن رعايــة األطفــال للمعايــر التــي 

وضعتهــا الســلطات املختصــة، وال ســيام يف مجــايل الســامة والصحــة ويف 

عــدد موظفيهــا وصاحيتهــم للعمــل وكفــاءة اإلرشاف.

انظر أيضاً: رعاية الطفل / رعاية األطفال / معاير الحامية

معايري الحامية

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 3)3(

ماحظــة: ينبغــي عــى الــدول األطــراف ضــامن امتثــال املؤسســات 

والخدمــات واملرافــق املســؤولة عــن حاميــة األطفــال للمعايــر التــي 

وضعتهــا الســلطات املختصــة، وال ســيام يف مجــايل الســامة والصحــة ويف 

عــدد موظفيهــا وصاحيتهــم للعمــل وكفــاءة اإلرشاف.

انظر أيضاً: حامية األطفال / معاير الرعاية

الدولة الطرف

انظــر: االنضــامم / التنفيــذ املحــيل / التزامــات الــدول / التصديــق / 

التزامــات اإلبــاغ

انعدام الجنسية

اتفاقية حقوق الطفل: املادة ٧)2(

ــن  ــل يف اكتســاب الجنســية، يتع ــن أجــل إعــامل حــق الطف ماحظــة: م

عــى الــدول األطــراف تعزيــز ســبل الوقايــة مــن حالــة انعــدام الجنســية 

للطفــل.

انظر أيضاً: الجنسية / الحفاظ عى الهوية
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الحالة

انظــر: تســجيل الــوالدة / تعريــف الطفــل / التمييــز / الهويــة / الرشــد / 

الســن الدنيــا / االســم

اإلعدام بإجراءات موجزة

انظر: الحق يف الحياة

البقاء والنمو

اتفاقية حقوق الطفل: املادة ٦)2(

ماحظــة: حــق الطفــل يف البقــاء والنمــو عــى النحــو الــذي أقرتــه املــادة 

ــراف أن  ــدول األط ــل ال ــث تكف ــل، حي ــوق الطف ــة حق ــن اتفاقي ٦)2( م

تضمــن إىل أقــى حــد ممكــن بقــاء الطفــل ومنــوه. ويرتبــط حــق الطفــل 

يف البقــاء والنمــو ارتباطــاً وثيقــاً بحقــوق الطفــل يف التمتــع بأعــى مســتوى 

صحــي ميكــن بلوغــه، ويف الخدمــات الصحيــة، ويف مســتوى معيــيش الئــق. 

 )WHO( ــة ويف ســياق األمــم املتحــدة، وال ســيام منظمــة الصحــة العاملي

ــة  ــو، واإلماه ــد النم ــاء« رص ــامن »البق ــر لض ــمل التداب ــف، تش واليونيس

الفمويــة، ومكافحــة األمــراض، والرضاعــة الطبيعيــة، والتحصــن، واملباعــدة 

بــن فــرات الحمــل، والغــذاء، ومحــو األميــة بــن اإلنــاث. ميكــن االطــاع 

أيضــاً عــى اإلعــان العاملــي بشــأن بقــاء الطفــل وحاميتــه ومنائــه وخطــة 

ــث  ــه، حي ــه ومنائ ــل وحاميت ــاء الطف ــي لبق ــان العامل ــذ اإلع ــل لتنفي العم

جــرى تبنــي هــذه الصكــوك يف مؤمتــر القمــة العاملــي للطفــل الــذي عقــد 

يف مقــر األمــم املتحــدة يف 3٠ ســبتمر ١٩٩٠.

الصحــة   / الئــق  معيــيش  / مســتوى  الكافيــة  التغذيــة  أيضــاً:  انظــر 

الحيــاة يف  الحــق   / الصحيــة  والخدمــات 

املشورة واملساعدة التقنيتني 

اتفاقية حقوق الطفل: املادة ٤٥)ب(

ــم  ــب األم ــره يف مكت ــن مق ــان م ــوق اإلنس ــز حق ــل مرك ــة: يعم ماحظ

ــا حقــوق  ــم املتحــدة بشــأن قضاي ــة لألم ــة عام ــف كأمان املتحــدة يف جني

اإلنســان، ومــن أبــرز مهامــه الرئيســية إدارة برنامــج الخدمــات االستشــارية 

واملســاعدة التقنيــة يف مجــال حقــوق اإلنســان، حيــث يهــدف هــذا 

الرنامــج إىل زيــادة مســتوى التمتــع الفّعــال بحقــوق اإلنســان مــن خــال 

ــة  ــة والوطني ــة اإلقليمي ــى التحتي ــز البن مشــاريع ملموســة مصممــة لتعزي

ــذه  ــراوح ه ــة. وت ــات الدميقراطي ــك املؤسس ــا يف ذل ــان، مب ــوق اإلنس لحق

ــوق  ــات حق ــأن ترشيع ــات بش ــورة للحكوم ــم املش ــن تقدي ــاريع م املش

اإلنســان املحليــة إىل ترجمــة اتفاقيــات حقــوق اإلنســان الرئيســية إىل 

ــطة إىل  ــذه األنش ــدف ه ــا. وته ــى تعميمه ــل ع ــة والعم ــات املحلي اللغ

خلــق منــاخ يفــي إىل احــرام حقــوق اإلنســان، وبالتــايل تعزيــز تطبيــق 

ــة التــي صيغــت داخــل أروقــة األمــم املتحــدة.  ــر الدولي القواعــد واملعاي

ويقــدم صنــدوق الترعــات للمســاعدة التقنيــة يف مجــال حقــوق اإلنســان 

ــن  ــادة ٤٥)ب( م ــأيت امل ــن ت ــال، يف ح ــذا املج ــاً يف ه ــاً إضافي ــامً مالي دع

اتفاقيــة حقــوق الطفــل مكملــة لهــذا الرنامــج مــن الخدمــات االستشــارية 

ــوق  ــة حق ــل لجن ــى أن تحي ــا ع ــال تأكيده ــن خ ــة م ــاعدة التقني واملس

ــم  ــة األم ــة ومنظم ــوكاالت املتخصص ــاً، إىل ال ــراه مامئ ــبام ت ــل، حس الطف

املتحــدة للطفولــة )اليونيســف( والهيئــات املختصــة األخــرى أيــة تقاريــر 

مــن الــدول األطــراف تتضمــن طلبــاً للمشــورة أو املســاعدة التقنيتــن، أو 

ــل هــذه املشــورة أو املســاعدة. ــا ملث تشــر حاجته

انظــر أيضــاً: لجنــة حقــوق الطفــل / الهيئــات املختصــة / البلــدان الناميــة 

/ املنظــامت الحكوميــة الدوليــة / التعــاون الــدويل / املنظــامت غــر 

ــدة  ــم املتح ــة / وكاالت األم ــدة للطفول ــم املتح ــة األم ــة / منظم الحكومي

ــة املتخصص

الشهادة أو االعرتاف بالذنب

انظر: أدلة تجريم الذات

األفكار

انظر: حرية الفكر والوجدان  

التعذيب

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 3٧)أ(

ماحظــة: حــق الطفــل يف عــدم التعــرض للتعذيــب أو غــره مــن رضوب 

املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الاإنســانية أو املهينــة عــى النحــو 

ــذا  ــدف ه ــل، ويه ــوق الطف ــة حق ــن اتفاقي ــادة 3٧)أ( م ــه امل ــذي أقرت ال

ــن  ــة. وميك ــل وســامته الجســدية والعقلي ــة الطف ــة كرام الحــق إىل حامي

ــن  ــره م ــب وغ ــة التعذي ــة مناهض ــى اتفاقي ــاع ع ــدد االط ــذا الص يف ه

ــة )١٩٨٤(،  ــانية أو املهين ــية أو الاإنس ــة القاس ــة أو العقوب رضوب املعامل

واالتفاقيــة األوروبيــة ملنــع التعذيــب وغــره مــن رضوب املعاملــة أو 

ــدان  ــة البل ــة )١٩٨٧(، واتفاقي ــانية أو املهين ــية أو الاإنس ــة القاس العقوب

ــه )١٩٨٥(. ــة علي ــب واملعاقب ــع التعذي ــة ملن األمريكي

ــة /  ــانية أو املهين ــية أو الاإنس ــة القاس ــة أو العقوب ــاً: املعامل ــر أيض انظ

التمييــز والعقوبــة / التعــايف وإعــادة اإلدمــاج  / معاملــة األطفــال املتهمــن 

/ معاملــة األطفــال املحرومــن مــن حريتهــم / معاملــة األطفــال املدانــن

النقابات العاملية

ماحظــة: تنــص املــادة ١٥ مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل عــى حــق الطفــل 

ــل يف  ــق الطف ــًة ح ــر رصاح ــا ال تذك ــات، لكنه ــن الجمعي ــة تكوي يف حري

تكويــن النقابــات واالنضــامم إليهــا. ومــع ذلــك، أثنــاء صياغــة هــذه املــادة، 

كان هنــاك رأي مفــاده أنــه ينبغــي االعــراف بــأّن األطفــال األكــر ســناً، وال 

ــاق  ــة لالتح ــن القانوني ــد األدىن للس ــاوزوا الح ــن تج ــال الذي ــيام األطف س

بالعمــل، لهــم الحــق يف االنضــامم إىل النقابــات العامليــة.

ــة  ــال / حري ــة األطف ــر عامل ــق معاي ــال / تطبي ــة األطف انظــر أيضــاً: عامل

ــات ــن الجمعي تكوي
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املامرسات التقليدية

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 2٤)3(

ــة  ــر الفعال ــع التداب ــاذ جمي ــراف اتخ ــدول األط ــى ال ــن ع ــة: يتع ماحظ

واملامئــة بغيــة إلغــاء املامرســات التقليديــة التــي تــرُض بصحــة األطفــال، 

ــل تشــويه/بر  ــة مامرســات ضــارة مث وتشــمل هــذه املامرســات التقليدي

األعضــاء التناســلية لإلنــاث أو ختــان اإلنــاث، وتفضيــل األبنــاء الذكــور، ووأد 

اإلنــاث، والــزواج املبكــر وبيــع اإلنــاث، والحمــل املبكــر، واملحظــورات مــن 

ــك  ــن كذل ــوالدة. ميك ــة بال ــات املتعلق ــض املامرس ــرشاب، وبع ــام وال الطع

االطــاع عــى خطــة التنفيــذ للقضــاء عــى املامرســات التقليديــة الضــارة 

ــدوة  ــال الن ــت خ ــي وضع ــل والت ــرأة والطف ــة امل ــى صح ــر ع ــي تؤث الت

اإلقليميــة الثانيــة لألمــم املتحــدة حــول املامرســات التقليديــة التــي تؤثــر 

عــى صحــة املــرأة والطفــل، يف العاصمــة الريانكيــة كولومبــو مــن ٤ إىل 

ــة  ــز وحامي ــع التميي ــة ملن ــة الفرعي ــا اللجن ٨ يوليو/متــوز ١٩٩٤، واعتمدته

ــطس/آب ١٩٩٤. ــؤرخ 2٦ أغس ــا 3٠/١٩٩٤ امل ــات يف قراره األقلي

انظر أيضاً: الصحة والخدمات الصحية

االتجار والبيع

انظر: البيع واالتجار

النهج التحويل

ــع  ــّدد وض ــتورية تح ــاً دس ــدان أحكام ــن البل ــد م ــدى العدي ــة: ل ماحظ

ــة  ــات القانوني ــف التداعي ــث تختل ــة، بحي ــن الوطني املعاهــدات يف القوان

ــٍد إىل آخــر. لكــن  ــة حقــوق الطفــل مــن بل الدقيقــة لانضــامم إىل اتفاقي

ــج  ــدات إىل النه ــاه املعاه ــدول تج ــج ال ــيم نه ــن تقس ــة ميك ــٍة عام بصف

ــج التحــويل  ــع النه ــي تتب ــدول األطــراف الت ــج التضمــن. فال التحــويل ونه

ــد  ــن قواع ــاس لس ــل كأس ــوق الطف ــة حق ــواد اتفاقي ــود وم ــتخدم بن تس

ــواد  ــاج مب ــل يف االحتج ــب الطف ــك، إذا رغ ــة. لذل ــة مامئ ــة وطني ترشيعي

مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل يف محكمــة وطنيــة أو أمــام محكمــة إداريــة، 

فعليــه االعتــامد عــى النصــوص القانونيــة الوطنيــة املقابلــة وليــس عــى 

ــل نفســها. ــوق الطف ــة حق ــواد اتفاقي م

انظر أيضاً: قابلية التطبيق / التضمن 

املعاملة والعقوبة

انظــر: اإلســاءة واإلهــامل / عقوبــة اإلعــدام / املعاملــة أو العقوبــة القاســية 

أو الاإنســانية أو املهينــة / التمييــز والعقوبــة / الســجن املؤبــد / االنضبــاط 

ــال  ــة األطف ــال املتهمــن / معامل ــة األطف ــب / معامل يف املدرســة / التعذي

املحرومــن مــن حريتهــم / معاملــة األطفــال املدانــن

معاملة األطفال املتهمن

اتفاقية حقوق الطفل: املادة ٤٠)١(

ماحظــة: حــق الطفــل املتهــم يف املعاملــة املامئــة مبوجــب املــادة ٤٠)١( 

ــراف أن  ــدول األط ــى ال ــن ع ــث يتع ــل، حي ــوق الطف ــة حق ــن اتفاقي م

ــه  ــة إحساس ــع درج ــع رف ــق م ــة تتف ــل بطريق ــل الطف ــن أن يعام تضم

بكرامتــه وقــدره، وبالتــايل تعزيــز احــرام الطفــل لحقــوق اإلنســان 

والحريــات األساســية لآلخريــن، ويراعــى يف ذلــك ســن الطفــل واســتصواب 

ــع.  ــاء يف املجتم ــدور بن ــه ب ــه وقيام ــادة اندماج ــجيع إع تش

انظــر أيضــا: األطفــال املتهمــون / إدارة شــؤون األحــداث / املعاملــة 

أو العقوبــة القاســية أو الاإنســانية أو املهينــة / التمييــز والعقوبــة / 

ــن  ــة بحضــور الوالدي ــب / املحاكم ــال املتهمــن / التعذي ــة األطف خصوصي

ــن ــال املدان ــة األطف ــم / معامل ــن حريته ــن م ــال املحروم ــة األطف / معامل

معاملة األطفال املحرومن من حريتهم

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 3٧)ج(

ــام  ــة ك ــة املامئ ــه يف املعامل ــن حريت ــروم م ــل املح ــق الطف ــة: ح ماحظ

ــى  ــن ع ــث يتع ــل، حي ــوق الطف ــة حق ــن اتفاقي ــادة 3٧)ج( م ــه امل أقرت

ــه بإنســانية  ــة الطفــل املحــروم مــن حريت ــدول األطــراف ضــامن معامل ال

واحــرام الكرامــة املتأصلــة يف اإلنســان، وبطريقــة تراعــي احتياجــات 

األشــخاص الذيــن بلغــوا ســنه. ويشــمل الحــق يف املعاملــة املامئــة الحــق 

يف فصلــه عــن الســجناء البالغــن، مــا مل يعتــر أن مصلحــة الطفــل الفضــى 

ــه مــن  ــراد أرست ــك، والحــق يف البقــاء عــى اتصــال بأف تقتــي خــاف ذل

ــتثنائية.  ــروف االس ــارات، إال يف الظ ــات والزي ــال املراس خ

ــة  ــم / املراســات / املعامل ــن حريته ــون م ــال املحروم ــر أيضــاً: األطف انظ

القاســية أو الاإنســانية أو املهينــة أو العقوبــة / التمييــز والعقوبــة / 

الفصــل عــن الســجناء البالغــن / التعذيــب / معاملــة األطفــال املتهمــن / 

ــن ــال املدان ــة األطف معامل

معاملة األطفال املدانن 

اتفاقية حقوق الطفل: املادة ٤٠)١(

ماحظــة: حــق الطفــل املتهــم يف املعاملــة املامئــة مبوجــب املــادة ٤٠)١( 

ــراف أن  ــدول األط ــى ال ــن ع ــث يتع ــل، حي ــوق الطف ــة حق ــن اتفاقي م

ــه  ــة إحساس ــع درج ــع رف ــق م ــة تتف ــل بطريق ــل الطف ــن أن يعام تضم

بكرامتــه وقــدره، وبالتــايل تعزيــز احــرام الطفــل لحقــوق اإلنســان 

والحريــات األساســية لآلخريــن، ويراعــى يف ذلــك ســن الطفــل واســتصواب 

ــع.  ــاء يف املجتم ــدور بن ــه ب ــه وقيام ــادة اندماج ــجيع إع تش

ــة أو  ــون / املعامل ــال املدان ــداث / األطف ــؤون األح ــا: إدارة ش ــر أيض انظ

العقوبــة القاســية أو الاإنســانية أو املهينــة / التمييــز والعقوبــة / التعذيب 

/ معاملــة األطفــال املتهمــن / معاملــة األطفــال املحرومــن مــن حريتهــم 
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املحاكمة 

ــة  ــاز / املحاكم ــة االحتج ــد رشعي ــة / تحدي ــى محاكم ــول ع ــر: الحص انظ

ــة الريع

املحاكمة بحضور مستشار قانوين

اتفاقية حقوق الطفل: املادة ٤٠)2()ب()3(

ــة  ــلطة أو هيئ ــل س ــن قب ــواه م ــّت يف دع ــل يف الب ــق الطف ــة: ح ماحظ

أو  قانــوين  مستشــار  بحضــور  ونزيهــة،  ومســتقلة  مختصــة  قضائيــة 

مبســاعدة مناســبة أخــرى بحســب املــادة ٤٠)2()ب()3( مــن اتفاقيــة 

حقــوق الطفــل.

انظــر أيضــاً: األطفــال املتهمــون / إدارة شــؤون األحــداث / الدفــاع / 

اإلجــراءات القانونيــة الواجبــة / املحاكمــة العادلــة / املســاعدة القانونيــة / 

ــن ــور الوالدي ــة بحض املحاكم

املحاكمة بحضور الوالدين

اتفاقية حقوق الطفل: املادة ٤٠)2()ب()3(

ماحظــة: حــق الطفــل يف البــّت يف دعــواه من قبل ســلطة أو هيئــة قضائية 

مختصــة ومســتقلة ونزيهــة، بحضــور والديــه أو األوصيــاء القانونيــن عليــه، 

ــادة  ــب امل ــى، بحس ــل الفض ــة الطف ــر مصلح ــك يف غ ــر أن ذل ــا مل يعت م

٤٠)2()ب()3( مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل.

انظــر أيضــاً: األطفــال املتهمــون / إدارة شــؤون األحــداث / معاملــة األطفال 

املتهمــن / املحاكمــة بحضــور مستشــار قانوين 

محاكمة دون تأخري

انظر: محاكمة رسيعة

التغيب عن املدرسة

انظر: الحضور يف املدارس

األطفال الالجئون غري املصحوبني

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 22

ماحظــة: متنــح املــادة 22 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل حقوقــاً خاصــة للطفــل 

الذيــن يســعى للحصــول عــى وضــع الجــئ خــارج بلــده األصــيل أو الذيــن يعتــر 

الجئــاً وفًقــا للقوانــن واإلجــراءات الدوليــة أو املحليــة املعمــول بهــا، ســواء صحبــه 

أو مل يصحبــه والــداه أو أي شــخص آخــر.

انظــر أيضــاً: األطفــال الاجئــون املصحوبــون / األطفــال املحرومــون مــن بيئتهــم 

العائليــة / جمــع شــمل األرسة / البحــث عــن األرسة / األطفــال الاجئــون / وضــع 

الجــئ

طفل مل يولد بعد

اتفاقية حقوق الطفل: الفقرة ٩ من الديباجة 

ــن يجــب  ــل م ــوق الطف ــة حق ــن اتفاقي ــادة األوىل م ــّدد امل ــة: تح ماحظ

اعتبــاره »طفــًا« ألغــراض االتفاقيــة، لكنهــا ال تتنــاول مســألة الســن الدنيــا، 

حيــث كان قصــد واضعــي الصياغــة الحفــاظ عــى أقــى قــدٍر مــن املرونــة 

ــوق  ــة حق ــة يف اتفاقي ــراف املحتمل ــدول األط ــن ال ــدد لتمك ــذا الص يف ه

ــا  ــدم قوانينه ــراض تخ ــباً، ألغ ــراه مناس ــف ت ــي أي موق ــن تبن ــل م الطف

ــد يف  ــد بع ــذي مل يول ــل ال ــن أو الطف ــق الجن ــألة ح ــأن مس ــة، بش املحلي

الحيــاة. وهكــذا، وبينــام تقــر الفقــرة التاســعة مــن الديباجــة بــأّن الطفــل 

الــذي مل يولــد بعــد يســتحق الحاميــة املناســبة، فــإّن حقــه يف الحيــاة بحــد 

ــة  ــن اتفاقي ــادة ٦ م ــر امل ــة ككل )انظ ــه يف االتفاقي ــرف ب ــر مع ــه غ ذات

حقــوق الطفــل(.

انظر أيضاً: تعريف الطفل

منظمة األمم املتحدة للطفولة

اتفاقية حقوق الطفل: املادة ٤٥)أ()ب(

ماحظــة: مــن أجــل دعــم تنفيــذ اتفاقيــة حقــوق الطفــل عــى نحــٍو فعــال 

وتعزيــز التعــاون الــدويل يف امليــدان الــذي تغطيــه االتفاقيــة، فإنــه يحــق 

ــف(  ــة )اليونيس ــدة للطفول ــم املتح ــة األم ــة ومنظم ــوكاالت املتخصص لل

وأجهــزة األمــم املتحــدة األخــرى أن تكــون ممثلــة يف لجنــة حقــوق الطفــل 

عنــد تنفيــذ األحــكام التــي تقــع ضمــن نطــاق واليتهــا. كــام ميكــن أيضــاً 

دعــوة الــوكاالت املتخصصــة واليونيســف والهيئــات املختصــة األخــرى 

مــن قبــل اللجنــة لتقديــم مشــورة خرائهــا وتقديــم تقاريــر بشــأن تنفيــذ 

ــة كل  ــاق والي ــل يف نط ــي تدخ ــاالت الت ــل يف املج ــوق الطف ــة حق اتفاقي

منهــا. باإلضافــة إىل ذلــك، فــإن أي تقاريــر حكوميــة تحتــوي عــى طلــب، 

أو تشــر إىل حاجــة، للحصــول عــى مشــورة ومســاعدة تقنيتــن ميكــن أن 

تحيلهــا اللجنــة إىل هــذه الهيئــات. 

انظــر أيضــاً: لجنــة حقــوق الطفــل / الهيئــات املختصــة / املشــورة 

املتحــدة األمــم  أجهــزة   / التقنيتــن  واملســاعدة 

لجنة األمم املتحدة لحقوق الطفل

انظر: لجنة حقوق الطفل

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الاجئن

ماحظــة: تُلــزم املــادة 22)2( مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل الــدول األطــراف 

ــم  ــا األم ــود تبذله ــاون يف أي جه ــباً، التع ــراه مناس ــا ت ــب م ــر، حس بتوف

املتحــدة وغرهــا مــن املنظــامت الحكوميــة الدوليــة املختصــة أو املنظامت 

غــر الحكوميــة املتعاونــة مــع األمــم املتحــدة لحاميــة األطفــال الاجئــن 

ومســاعدتهم. تعــّد املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الاجئــن 

ــن،  ــى بالاجئ ــذي يُعن ــدة ال ــم املتح ــيس لألم ــاز الرئي )UNHCR( الجه

ــة  ــن تحــت رعاي ــة لاجئ ــة الدولي ــر الحامي ــا يف توف ــل واليته ــث تتمث حي
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دامئــة  إيجــاد حلــول  إىل  الحكومــات  مــع  والســعي  املتحــدة  األمــم 

ملشــاكلهم. يف أغســطس/آب مــن عــام ١٩٨٨، أصــدرت املفوضيــة الطبعــة 

األوىل مــن »املبــادئ التوجيهيــة الخاصــة باألطفــال الاجئــن«، والتــي جــرى 

تحديثهــا يف عــام ١٩٩٤، وهــي مبــادئ توجيهيــة تحــدد األهــداف واملبــادئ 

والتدابــر العمليــة الخاصــة بحاميــة األطفــال الاجئــن ومســاعدتهم، 

ــار. ــة حقــوق الطفــل يف االعتب وتأخــذ أحــكام اتفاقي

انظــر أيضــاً: البحــث عــن األرسة / منظــامت مســاعدة الاجئــن / األطفــال 

الاجئــون / حاميــة الاجئــن / أجهــزة األمــم املتحــدة

أجهزة األمم املتحدة

اتفاقية حقوق الطفل: املادة ٤٥)أ()ب(

ماحظــة:  مــن أجــل دعــم تنفيــذ اتفاقيــة حقــوق الطفــل عــى نحــٍو فعال 

وتعزيــز التعــاون الــدويل يف امليــدان الــذي تغطيــه االتفاقيــة، فإنــه يحــق 

ــف(  ــة )اليونيس ــدة للطفول ــم املتح ــة األم ــة ومنظم ــوكاالت املتخصص لل

وأجهــزة األمــم املتحــدة األخــرى أن تكــون ممثلــة يف لجنــة حقــوق الطفــل 

عنــد تنفيــذ األحــكام التــي تقــع ضمــن نطــاق واليتهــا. كــام ميكــن أيضــاً 

دعــوة الــوكاالت املتخصصــة واليونيســف والهيئــات املختصــة األخــرى 

مــن قبــل اللجنــة لتقديــم مشــورة خرائهــا وتقديــم تقاريــر بشــأن تنفيــذ 

ــة كل  ــاق والي ــل يف نط ــي تدخ ــاالت الت ــل يف املج ــوق الطف ــة حق اتفاقي

منهــا. باإلضافــة إىل ذلــك، فــإن أي تقاريــر حكوميــة تحتــوي عــى طلــب، 

أو تشــر إىل حاجــة، للحصــول عــى مشــورة ومســاعدة تقنيتــن ميكــن أن 

تحيلهــا اللجنــة إىل هــذه الهيئــات. وتشــمل أجهــزة األمــم املتحــدة املعنيــة 

بحقــوق اإلنســان الجمعيــة العامــة، ومجلــس األمــن، واملجلــس االقتصــادي 

واالجتامعــي، ومجلــس الوصايــة، ومحكمــة العــدل الدوليــة، واألمانــة 

العامــة. وتضــم هيئــات األمــم املتحــدة األخــرى يف مجــال حقــوق اإلنســان 

لجنــة حقــوق اإلنســان، واللجنــة الفرعيــة ملنــع التمييــز وحاميــة األقليــات، 

وهيئــات رصــد املعاهــدات، ومركــز حقــوق اإلنســان.

انظــر أيضــاً: لجنــة حقــوق الطفــل / الهيئــات املختصــة / املجلــس 

ــدة  ــم املتح ــة األم ــة / منظم ــة العام ــي / الجمعي ــادي واالجتامع االقتص

للطفولــة / املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الاجئــن / وكاالت 

ــة ــدة املتخصص ــم املتح األم

وكاالت األمم املتحدة املتخصصة

اتفاقية حقوق الطفل: املادة ٤٥)أ()ب(

ماحظــة: مــن أجــل دعــم تنفيــذ اتفاقيــة حقــوق الطفــل عــى نحــٍو فعــال 

وتعزيــز التعــاون الــدويل يف امليــدان الــذي تغطيــه االتفاقيــة، فإنــه يحــق 

ــف(  ــة )اليونيس ــدة للطفول ــم املتح ــة األم ــة ومنظم ــوكاالت املتخصص لل

وأجهــزة األمــم املتحــدة األخــرى أن تكــون ممثلــة يف لجنــة حقــوق الطفــل 

عنــد تنفيــذ األحــكام التــي تقــع ضمــن نطــاق واليتهــا. كــام ميكــن أيضــاً 

دعــوة الــوكاالت املتخصصــة واليونيســف والهيئــات املختصــة األخــرى 

مــن قبــل اللجنــة لتقديــم مشــورة خرائهــا وتقديــم تقاريــر بشــأن تنفيــذ 

ــة كل  ــاق والي ــل يف نط ــي تدخ ــاالت الت ــل يف املج ــوق الطف ــة حق اتفاقي

منهــا. باإلضافــة إىل ذلــك، فــإن أي تقاريــر حكوميــة تحتــوي عــى طلــب، 

أو تشــر إىل حاجــة، للحصــول عــى مشــورة ومســاعدة تقنيتــن ميكــن أن 

تحيلهــا اللجنــة إىل هــذه الهيئــات. وتشــمل الــوكاالت املتخصصــة التابعــة 

لألمــم املتحــدة واملعنيــة بحقــوق اإلنســان منظمــة العمــل الدوليــة 

ــدة  ــم املتح ــة األم ــاو(، ومنظم ــة )الف ــة والزراع ــة األغذي )ILO(، ومنظم

ــة.  ــة )اليونســكو(، ومنظمــة الصحــة العاملي ــوم والثقاف ــة والعل للربي

انظــر أيضــاً: لجنــة حقــوق الطفــل / الهيئــات املختصــة / املشــورة 

املتحــدة األمــم  أجهــزة   / التقنيتــن  واملســاعدة 

دراسات األمم املتحدة

اتفاقية حقوق الطفل: املادة ٤٥)ج(

ماحظــة: مــن أجــل دعــم تنفيــذ اتفاقيــة حقــوق الطفــل عــى نحــٍو فعــال 

وتعزيــز التعــاون الــدويل يف امليــدان الــذي تغطيــه االتفاقيــة، قــد تــويص 

لجنــة حقــوق الطفــل الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة بإجــراء دراســات 

بالنيابــة عنهــا عــن قضايــا محــددة تتصــل بحقــوق الطفــل. 

انظر أيضاً: لجنة حقوق الطفل / الجمعية العامة

الضحايا

انظر: التعايف وإعادة اإلدماج

اآلراء

ــل يف  ــق الطف ــل / ح ــرام آراء الطف ــر / اح ــة التعب ــز / حري ــر: التميي انظ

ــه االســتامع إلي

حقوق الزيارة

انظر: االتصال بكا الوالدين / معاملة األطفال املحرومن من حريتهم

التعليم املهني

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 2٨)١()ب(

ماحظــة: إلعــامل حــق الطفــل يف التعليــم، يتعــن عــى الــدول األطــراف 

ــك  ــا يف ذل ــوي، مب ــم الثان ــن التعلي ــة م ــكال مختلف ــر أش ــجيع تطوي تش

ــال مــن خــال، عــى  ــع األطف ــا لجمي ــي، وتوفرهــا وإتاحته ــم املهن التعلي

ــد  ــة عن ــم املســاعدة املالي ــم وتقدي ــة التعلي ــال، إدخــال مجاني ســبيل املث

ــا. الحاجــة إليه

انظــر أيضــاً: التعليــم / التعليــم العــام / التعليــم الثانــوي / املبــادئ 

املهنيــة   اإلرشــادية 
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املبادئ اإلرشادية املهنية

اتفاقية حقوق الطفل: املادة 2٨)١()ب(

ماحظــة: إلعــامل حــق الطفــل يف التعليــم، يتعــن عــى الــدول األطــراف 

ــال  ــع األطف ــة لجمي ــة متاح ــادية املهني ــادئ اإلرش ــات واملب ــل املعلوم جع

ــم. ويف متناوله

انظر أيضاً: التعليم / املبادئ اإلرشادية الربوية / التعليم املهني

الحروب

انظر: األطفال يف املنازعات املسلحة

الرفاه

انظر: الضامن االجتامعي

الرفاهية

انظر: رعاية األطفال / حامية األطفال

الشهود 

انظر: استجواب الشهود / حق الطفل يف االستامع إليه

العمل

انظــر: عاملــة األطفــال / االســتغال االقتصــادي / العمــل الضــار / العمــل 

الخطــر

رشوط العمل

انظر: ظروف العمل

ساعات العمل

انظر: ساعات العمل

اآلباء العاملون

انظر: رعاية األطفال
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مرسد حقوق الطفل

امللحق

قامئة مواضيعية لصكوك دولية مختارة ذات الصلة بحقوق الطفل

حقوق األطفال

إعان جنيف لحقوق الطفل )١٩2٤(

اإلعان العاملي لحقوق اإلنسان )١٩٤٨(

االتفاقيــة األوروبيــة لحاميــة حقــوق اإلنســان 

ــية )١٩٥٠( ــات األساس والحري

إعان األمم املتحدة لحقوق الطفل )١٩٥٩(

امليثاق االجتامعي األورويب )١٩٦١(

املدنيــة  بالحقــوق  الخــاص  الــدويل  العهــد 

)١٩٦٦( والسياســية 

ــة  ــدويل الخــاص بالحقــوق االقتصادي ــد ال العه

ــة )١٩٦٦( ــة والثقافي واالجتامعي

االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان )١٩٦٩(

إعــان حقــوق ورفاهيــة الطفــل األفريقــي 

)١٩٧٩(

امليثــاق األفريقــي لحقــوق اإلنســان والشــعوب 

)١٩٨١(

الطفــل  لحقــوق  املتحــدة  األمــم  اتفاقيــة 

)١٩٨٩ (

ــل  ــة الطف ــوق ورفاهي ــي لحق ــاق األفريق امليث

)١٩٩٠(

امليثاق األورويب لحقوق الطفل )١٩٩2(

ــوق  ــة حق ــأن مامرس ــة بش ــة األوروبي االتفاقي

الطفــل )١٩٩٥(

الصحة والرعاية األساسية

االتفاقية الوحيدة للمخدرات )١٩٦١(

اتفاقية املؤثرات العقلية )١٩٧١(

العامليــة  الصحــة  ملنظمــة  أملا-آتــا  إعــان 

)١٩٧٨( واليونيســف 

املدونــة الدوليــة لتســويق بدائــل لــن األم 

)١٩٨١(

ــي  ــة تعاط ــأن مكافح ــة بش ــة األوروبي التوصي

ــا )١٩٨٤( ــار به ــدرات واالتج املخ

وحاميتــه  الطفــل  لبقــاء  العاملــي  اإلعــان 

)١٩٩٠( ومنائــه 

ــل  ــاء الطف ــي لبق ــان العامل ــذ اإلع ــة تنفي خط

وحاميتــه ومنائــه )١٩٩٠(

قضاء األطفال والحرمان من الحرية

الدنيــا  النموذجيــة  املتحــدة  األمــم  قواعــد 

إلدارة شــؤون األحــداث )قواعــد بكــن( )١٩٨٥(

األحــداث  لحاميــة  املتحــدة  األمــم  قواعــد 

)١٩٩٠( حريتهــم  مــن  املجرديــن 

مبــادئ األمــم املتحــدة التوجيهيــة ملنــع جنــوح 

األحــداث )١٩٩٠(

الدنيــا  النموذجيــة  املتحــدة  األمــم  قواعــد 

للتدابــر غــر االحتجازيــة )قواعــد طوكيــو( 

 )١٩٩٠(

ــال  ــات املســلحة واألطف ــال يف املنازع األطف

ــون الالجئ

اتفاقيــة جنيــف الرابعــة املتعلقــة بحاميــة 

)١٩٤٩( الحــرب  وقــت  املدنيــن يف 

ــم  ــامية لألم ــة الس ــايس للمفوضي ــام األس النظ

املتحــدة لشــؤون الاجئــن )١٩٥٠(

إعــان إرشاب الشــباب ُمثـُـل الســام واالحــرام 

املتبــادل والتفاهــم بــن الشــعوب )١٩٦٥(

ــة املتعلقــة بالنظــام األســايس لاجئــن  االتفاقي

)١٩٥١( وبروتوكولهــا )١٩٦٧(

إعــان بشــأن حاميــة النســاء واألطفــال يف 

املســلحة )١٩٧٤( الطــوارئ واملنازعــات  حــاالت 

آب/  ١2 بتاريــخ  األوىل  جنيــف  اتفاقيــة 

أغســطس ١٩٤٩ واملتعلقــة بحاميــة ضحايــا 

)١٩٧٧( الدوليــة  املســلحة  املنازعــات 

آب/  ١2 بتاريــخ  الثانيــة  جنيــف  اتفاقيــة 

أغســطس ١٩٤٩ واملتعلقــة بحاميــة ضحايــا 

)١٩٧٧( الدوليــة  غــر  املســلحة  املنازعــات 

توصيــة مجلــس أوروبــا بشــأن االســتنكاف 

ــة  الضمــري مــن الخدمــة العســكرية اإلجباري

)١٩٨٧(

املبــادئ التوجيهيــة للمفوضيــة الســامية لألمــم 

املتحــدة لشــؤون الاجئــن بشــأن األطفــال 

الاجئــن )١٩٨٨(

عاملة األطفال واستغاللهم

االتفاقيــة الدوليــة لقمــع االتجــار بالنســاء 

)١٩٤٧( بروتوكــول  املعدلــة   ،)١٩2١( واألطفــال 

اتفاقية الرق )١٩2٦(

اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 2٩ 

)١٩3٠( اإللزامــي  أو  الجــري  العمــل  بشــأن 
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اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم ٧٧ 

ــة(  ــداث )الصناع ــي لألح ــص الطب ــأن الفح بش

)١٩٤٦(

اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم ٧٨ 

بشــأن الفحــص الطبــي لألحــداث يف املهــن غــر 

الصناعيــة ١٩٤٦

رقــم  الدوليــة  العمــل  منظمــة  اتفاقيــة 

لألطفــال  الليــيل  العمــل  تقييــد  بشــأن   ٧٩

)١٩٤٦( الصناعيــة  غــر  املهــن  يف  واألحــداث 

اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم ٩٠ 

الصناعــة  يف  ليــاً  األحــداث  عمــل  بشــأن 

)١٩٤٨ عــام  )مراجعــة 

ــة حظــر االتجــار باألشــخاص واســتغال  اتفاقي

ــارة الغــر )١٩٤٩( دع

االتفاقيــة التكميليــة إلبطــال الــرق وتجــارة 

الرقيــق واألعــراف واملامرســات الشــبيهة بالــرق 

)١٩٥٦(

اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم ١٠٥ 

بشــأن إلغــاء العمــل الجــري )١٩٧٥(

االتفاقية الوحيدة للمخدرات )١٩٦١(

اتفاقية املؤثرات العقلية )١٩٧١(

اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم ١3٨ 

بشــأن الحــد األدىن لســن االســتخدام )١٩٧3(

ــي  ــة تعاط ــأن مكافح ــة بش ــة األوروبي التوصي

ــا )١٩٨٤( ــار به ــدرات واالتج املخ

االتفاقيــة األمريكيــة بشــأن االتجــار الــدويل 

)١٩٩٤( بالقــر 

الحقوق والحريات املدنية

عدميــي  األشــخاص  وضــع  بشــأن  اتفاقيــة 

)١٩٥٤( الجنســية 

الجنســية  انعــدام  اتفاقيــة خفــض حــاالت 

)١٩٦١ (

اتفاقيــة الرضــا بالــزواج والحــد األدىن لســن 

الــزواج وتســجيل عقــود الــزواج )١٩٦2(

توصيــة بشــأن الرضــا بالــزواج والحــد األدىن 

لســن الــزواج وتســجيل الــزواج )١٩٦٥( 

ــوين  ــع القان ــأن الوض ــة بش ــة األوروبي االتفاقي

الــزواج  إطــار  خــارج  املولوديــن  لألطفــال 

)١٩٧٥(

اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغــره من رضوب 

املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الاإنســانية أو 

)١٩٨٤( املهينة 

االتفاقيــة األوروبيــة ملنــع التعذيــب وغــره 

ــية أو  ــة القاس ــة أو العقوب ــن رضوب املعامل م

الاإنســانية أو املهينــة )١٩٨٧(

األنشطة التعليمية والرفيهية والثقافية

يف  التمييــز  ملناهضــة  اليونســكو  اتفاقيــة 

)١٩٦٠( التعليــم 

ــاعي  ــق واملس ــة للتوفي ــاء لجن ــول إنش بروتوك

الحميــدة ينــاط بهــا البحــث عــن تســوية أليــة 

ــراف يف  ــدول األط ــن ال ــأ ب ــد تنش ــات ق خاف

االتفاقيــة الخاصــة مبكافحــة التمييــز يف مجــال 

ــم )١٩٦2( التعلي

ــل  ــن أج ــة م ــأن الربي ــكو بش ــة اليونس توصي

التفاهــم والتعــاون والســام عــى الصعيــد 

ــان  ــوق اإلنس ــال حق ــم يف مج ــدويل والتعلي ال

األساســية )١٩٧٤( وحرياتــه 

ــال  ــم أطف ــأن تعلي ــة بش ــات األوروبي التوجيه

العــامل املهاجريــن )١٩٧٧(

البيئة العائلية والرعاية البديلة

ــاي الخاصــة بالقانــون الواجــب  اتفاقيــة اله

تطبيقــه االلتزامــات املتعلقــة بنفقــة األطفــال 

)١٩٥٦(

اتفاقيــة الهــاي الخاصــة باالختصــاص والقانــون 

الواجــب تطبيقــه املتعلــق بحاميــة الرضــع 

)١٩٦١(

اتفاقيــة الهــاي الخاصــة باالختصــاص والقانــون 

بالقــرارات  واالعــراف  تطبيقــه  الواجــب 

)١٩٦٥( بالتبنــي  املتعلقــة 

االتفاقيــة األوروبيــة بشــأن تبنــي األطفــال 

)١٩٦٧(

اتفاقيــة الهــاي بشــأن االعــراف بالقــرارات 

املتعلــق بالتزامــات النفقــة وإنفاذهــا )١٩٧3(

ــال  ــداع األطف ــأن إي ــا بش ــس أوروب ــرار مجل ق

)١٩٧٧(

باالعــراف  املتعلقــة  األوروبيــة  االتفاقيــة 

األطفــال  بحضانــة  املتعلقــة  بالقــرارات 

)١٩٨٠( وإنفاذهــا 

املدنيــة  الجوانــب  بشــأن  الهــاي  اتفاقيــة 

)١٩٨٠( للطفــل  الــدويل  لاختطــاف 

ــلف  ــع س ــأن دف ــا بش ــس أوروب ــة مجل توصي

ــل الدولــة )١٩٨2( إعالــة الطفــل مــن قب

توصيــة مجلــس أوروبــا بشــأن مســؤوليات 

)١٩٨٤( الوالديــن 

االتفاقيــة األمريكيــة بشــأن تنــازع القوانــن 

املتعلقــة بتبنــي القارصيــن )١٩٨٤( 

االجتامعيــة  باملبــادئ  املتعلــق  اإلعــان 

األطفــال  بحاميــة  املتصلــة  والقانونيــة 

ــة  ــاص بالحضان ــامم الخ ــع االهت ــم، م ورعايته

والتبنــي عــى الصعيديــن الوطنــي والــدويل 

)١٩٨٦ (

توصيــة مجلــس أوروبــا بشــأن األرس الحاضنــة 

)١٩٨٧(

ــات  ــأن التزام ــة بش ــدان األمريكي ــة البل اتفاقي

اإلعالــة )١٩٨٩(

االتفاقيــة األمريكيــة بشــأن عــودة األطفــال 

)١٩٨٩(

اتفاقيــة الهــاي الخاصــة بحاميــة األطفــال 

ــدول  ــر ال ــي ع ــق بالتبن ــام يتعل ــاون في والتع

)١٩٩3(




