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 قبل ثالثين عام, سنة 1989، قام الكبار في عالمنا من رؤساء دول وحكومات
بإعطاء أطفال العالم ( أي أنتم ) وعد! حسب هذا الوعد الذي يحمل اسم

اتفاقية حقوق الطفل“على الدول والحكومات احترام حقوق األطفال أينما كانوا ومهما
كانت الظروف، في االتفاقية أكثر من خمسين حق لكم األطفال. نعم خمسين!

 كل هـذه الحقوق مهمة جدًا!... في هذه الرزمة هديـــــة لكم، األطفــال األحبــاء،

 من منظمة األمم المتحدة للطفولة ( اليونيسف ). نقدم لكم مجموعة من األلعاب

والمواد التي ستقوم بالتعريف عن حقوق األطفال.....فمــــا هي هـذه الحقــوق؟
اقرأوا هنا والعبوا وتسلوا وتعلموا من خالل هذه الهدية الصغيرة عن حقوق

األطفال: حقوقكم.

األطفال األعزاء األصدقاء

إلى اللقاء
ابقوا معنا بتواصل على العناوين الموجودة على ظهر الكتيب



اتفاقيــــــــــــــة حقوق الطفل
الصادرة عن األمم المتحدة

اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن األمم المتحدة هي
اتفاقية مهمة بين البلدان التي وعدت بحماية حقوق األطفال.

الطفل هو أي شخص يقل عمره عن 18 سنة. ١

تـنـطبـق ھـذه االتـفاقیة على جـمـیـع األطـفـال فـي الـعـالم
بـدون تـمـیـیـز، بــصـرف الـنـظـر عـن الـھـویـة والـلـغـة والـدیـن والـجـنـس

 وإذا كـانـت قدرات األطفال أو أوضاعھم مختلفة، وبصرف النظر عن أفكار 
 أو أقوال األطفال، أو خلفیة عائالتھم. وال یجوز معاملة أي طفل معاملة

غیر عادلة ألي سبب من األسباب.

٢



 عـلـى الــحكـومـات أن تفعل كل شيء ممكن للتأكد من أن كل طـفـل
في بالدھا یتمتع بكل حقوقه حسب ھذه االتفاقیة.

٤

 عـلـى جمیع البالغین أن یفعلوا ما هو األفضل ألطفالھم، وعندما
 یـتـخـذون الـقـرارات عـلـیـھـم أن یـفـكـروا كیف ستـؤثر قراراتھم عـليهم.
 يجب عـلـى الــحـكـومـات أن تـتـأكـد أن ھـؤالء األطـفـال یـحـصـلـون عـلـى

الــحـمـایــة والـرعـایـة من والـدیھم أو من أشـخــاص آخـرین عند الـحـاجـة.
 وعـلـى الـحـكـومـات أن تـتـأكد من أن األشخـاص الـمسؤولین عن الـعـنـایـة

باألطفال یـقـومـون بذلك بصـورة جیدة وأن األماكن المخصصة
لـتقدیم العـنـایة ھي أماكن مالئمة.

٣



 لكل طفل وطفلة الحق في الحیاة. على
الحكومات أن تتأكد من بقاء األطفال

 على قيد الحياة كي ينموا بأفضل
طريقة ممكنة.

٦

 عـلـى الـحـكـومـــات أن تـحـتـــرم حـقــــوق ومسؤولیــات الـوالـدین في
تـوجـیــه أطـفـالھم، كي یـتـــمـكن ھـؤالء األطـفـال من اسـتـــخـدام

حـقـوقھم بأفضل طریقة ممكنة عندما یصبحون كبار.

٥



٨

یـجـب تـسجـیـل األطـفـال عند والدتھم، ومنحھم اسما وجنسیة
(أي أن ینتموا إلـى بلد)، ولهم الـحق في أن یـعـرفوا والـدیھم 

وأن يـحصلوا على الرعاية منھم.

٧

 لـكـل األطفال الـحـق في الھویة (أي سجل رسمي فيه االسم
 والجنسية والصالت العائلية)، وال يجوز ألي أحد أن يحرم األطفال من

الهوية، وإذا ُحرموا منها يجب على الحكومات مساعدتهم كي
يستعيدوها بسرعة. 



 یـنـبـغي عـدم فـصـل األطفال عن والـدیھم إال إذا كــانوا ال یـحـصـلـون عـلى
 رعـایـة مـالئـمـة منھم؛ (مـثـال، إذا كان الوالـدان يؤذیان الـطفل أو ال یعتنیان بـه)

 ویــجـب أن یتمكن الـطفل من الـتـواصـل الـمستمر مع والـدیه إذا كـانا
 منفصـلین أو ال يـعـیـشان معا، ما عـدا فـي الـحـاالت الـتي یـتسبب فیھا

ھذا التواصل باألذى لألطفال.

إذا كـان الـطفل یـعیش في بـلـد غیر الـبـلـد الـذي یـعـیش فیه والـداه،
على الـحكومات السماح للطفل والوالدین بالسفر من أجل التواصل

ولكي یكونوا معا.

٩

١٠



 یـحق لألطفال التعبیر عن آرائھم ومشاعرھم بحریة بخصوص القضایا
 التي تـؤثر عـلیھم. ویـنـبـغي على الـبالغین االستماع

إلیھم والتعامل مع آرائھم بجدیة.

 عـلـى الـحـكـومـات منع إخراج األطـفـال من بـلـدانـھـم بـشكـل غـیـر قـانـونـي،
 (مـثـال، في حال الخطف أو عندما یقوم أحد الـوالـدین باحـتـجـاز

الطفل في بلد آخر دون موافقة الوالد اآلخر).

١٢

١١



 یـحـق لـألطفـال الـتـعـبیر عن األفـكار واآلراء والمشـاعر والـبحـث عن
 جمیـع أنـواع الـمـعـلـومـات ومشـاركـتـھا مـع اآلخرین بـحریـة، من خـالل

 الـمحــادثـة أو الـرسم أو الكـتابة أو أي طـریقـة أخرى، ما عــدا في
الحـاالت الـتي یـتـسبـب فیھا ذلك بضرر لآلخرین.

 األطفال أحرار في تكوین األفكار واآلراء وتحدید
 دینھم، طالما أّن ذلك ال یمنع اآلخرین من التمتّع

بحقوقھم. یمكن للوالدین توجیه أطـفـالھم
كي يـتعلموا اسـتـخدام حـقـوقـھم بشكل  

مالئم أثناء نموھم.

١٤

١٣



 یـحـق لـكـل طفل التـمـتـع بالخـصـوصـیة. على القـانـون أن
 یـحـمي خـصـوصـیة األطفال، وأن یـحـمـي عـائـالتھم وبیوتھم

واتصـاالتھم وسمـعتھم.

 یـحـّق لكل طفل لـقاء أطفال آخرین واالنـضمام إلـى مجموعات
ومنظمات طالما أن ذلك ال یعود بالضرر على أشخاص آخرین.

١٦

١٥



یـحـق لـألطـفـال الحـصول عـلـى الـمـعـلـومـات مـن شبـكـة اإلنترنت
واإلذاعـة والـتلفزیون والـصـحـف والـكـتـب وغیرھا مـن الـمصـادر.

وعلى الـبالـغين أن یـتـأكـدوا من أن المعلومات الـتـي یـحـصـل
علیھا األطفال غیر ضـارة. وعـلـى الـحـكـومـات تـشجـیـع

وسـائـل اإلعالم عـلـى نـشـر الـمـعـلـومـات
مـن مـصـادر عدیدة مختلفة، وبلغات
یتمكن جمیع األطفال من فھمھا.

١٧



األب واألم هما المسؤوالن عن تربية أطفالهم.
 في حال غياب األب واألم، تعطى ھذه المسؤولـیـة

إلى شخص بالغ آخر یـُسمى" الوصي“
 ویـجب على الـوالدین وعلى الـوصي

 الـتـفـكـیر دائما بمـا ھو األفضل
 لألطفال، وعـلى الـحـكـومـات

مسـاعـدتـھـم.

١٨



على الحكومات حمایـة األطفال من الـعنف واإلساءة
والتعرض لإلھمال من أي شخص یعتني بھم.

 یـحـق لـكـل طفل غـیـر قـادر على الـحصول على الرعـایة من عائلته وأن
یحصل عـلـى رعایة مالئمة من أشخاص يـحترمون دیـنـه وثـقافـتـه ولـغته

والجوانب األخرى من حیاته.

 عندما یـتم تـبّني طفل فاألھم ھو القیام بما ھو أفضـل له. وإذا لـم یكن
 ممكنـا تـقدیـم رعــایـة مـالئمة للـطفل فـي بـلده (مثال بـالـعیش مع عـائـلـة

أخرى) حینھا یمكن تبنیه في بلد آخر.

١٩

٢٠

٢١



 من حق األطفال الذین ینتقلون من وطنھم إلى بلد آخر كالجئین
    الحصول على المساعدة والحمایة ( إذا لم یعد البقاء في الوطن آمنا )

وأن یتمتعوا بنفس الحقوق التي یتمتع بھا األطفال في ذلك البلد.

 مـن حــق كـل طـفـل مـن ذوي اإلحـتـیـاجـات الـخـاصـة أن یـعـیـش أفـضـل
 حـیـاة ممكنـة في المجتمع. وعلى الحكومات إزالة جمیع العقبات

 أمام األطفال مـن ذوي
 اإلحـتـیـاجـات الـخـاصـة لـكي

 یـصـبـحـوا مستـقلـیـن
ويشاركوا بفاعلية

فـي المجتمع.

٢٣

٢٢



 یـحـق لألطفال الحصول عـلـى أفـضـل رعـایـة صـحـیـة ممكـنـة ومـیـاه نـظـیـفـة
لـلشـرب وطعام صحي وبیئة نظیفة وآمـنـة. ویجب أن تـتـوفـر الـمعلومـات

الالزمة لجمیع األطفال والبالغین من أجل البقاء آمنین وأصحاء. 

يجب إجراء فحص ومراجعة منتظمة لوضع كل طفل يعيش خارج بيته 
(سواء لتوفير الرعاية أو الحماية أو ألسباب صحية)، 

للتأكد من أن كل شيء على ما يرام 
والتأكد من أن مكان تواجد األطفال هو 

أفضل مكان لهم. 
 

٢٥

٢٤



 مـن حق األطفال الحصول عـلى الطعام والمالبس ومكـان آمن 
 للعیش مـن أجــل النمو بأفـضـل طریقة مـمـكـنـة. وعلى الـحكـومـات

 مسـاعـدة العائـالت واألطفال الذین ال یستطیعون تحمل كلفة
ھذه األشياء.

عـلـى الحكومـات تقدیم الـمال وغـیـره من الدعم لـمساعدة األطـفـال
فـي العائالت الفقیرة.

٢٦

٢٧



لـكـل طفل الـحق في التعلیم. یـجـب أن یـكـون التعلیم األساسي
مـجـانیا وأن یـكون التعلیم الثـانوي والـتعلیم العـالـي متوفرین.

 یـنبـغـي تـشـجـیـع األطـفـال عـلـى الـذھـاب إلــى الـمـدرسـة للـحـصــول 
عـلـى أعـلـى مـسـتـوى تـعـلیمي ممكن. وعلى المدارس احترام حقوق

األطفال وعـدم مـمـارسـة العنف بأي شكل من األشكال.

 على التعليم أن يشمل تنمية شخصيات ومواهب وقدرات األطفال
 بــشـكـل كــامـل، ویشمل التعلیم فھم حقوق األطفال واحترام حقوق

 اآلخرین والثـقافـات واالختالفات ومساعدة األطفال على العیش
بسالم وحمایة البیئة.

٢٨

٢٩



 یــحــق لألطـفـال الـحـصـول عـلـى الـحمـایـة مـن الـقـیـام
 باألعـمـال الــخـطـرة أو األعـمـال التي تضر بتعلیمـھـم
َل األطفال فـیـحـق أو صـحـتـھـم أو نـمـوھم. وإذا عـمـِ

لـهم أن یـكـونوا آمنين فـي ھـذا العمل 
وأن یحصلوا على أجٍر عادل.

یـحـق لألطفال اسـتـخـدام لـغـتھم وثـقـافتھم ومـمـارسـة دیـنـھم،
حـتـى لو كانت مختلفة عن أغلبیة الناس في البلد الذي یعیشون فیه. 

لـكـل طـفـل الـحـق في الراحة واالسترخاء واللـعب والمشاركة في
أنشطة ثقافیة وإبداعیة.

٣٢

٣١

٣٠



 عـلى الحكومات حمـایـة األطفال من اسـتـخـدام أو تـصـنـیـع
أو حـمـل أو بـیـع المواد المخدرة الضارة والممنوعة.

 عـلـى الحـكـومـات أن تحمي األطفال من االستـغـالل الجـنسي واإلساءات
 الـجنسیة، بما فـي ذلك من األشـخـاص الذین يقـومون بإجبار األطفال

 على ممارسة الجنس مقابل المـال، أو على تصویر أفالم
أو صور جنسیة لھم.

٣٤

٣٣



 عـلـى الـحـكـومـات حـمـایـة األطفال والـتـأكـد مـن عدم تعرض األطفال
 للخطف أو الــبــیــع أو الــنـقـل إلــى بــلـدان أو أمـــاكــن أخـــرى مــن

أجل استغاللھم.

 یـحـق لألطفـال الحـصـول على حمـایـة من جـمـیـع أنـواع االستغالل,
حتى لو كانت غیر مذكورة في ھذه االتفاقیة.

٣٥

٣٦



 یـجـب عـدم تعريض األطفال المتھمون بمخالفة القـانـون للقتل أو الـتـعذیـب
 أو المـعـاملة الـقـاسـیـة أو الـسجن مـدى الحـیـاة أو وضـعـھـم في الـسجـن مـع

 أشخــاص بالـغـیـن. السجـن ھـو الخـیـار األخـیـر، وإن حدث فيجب أن يكون
 ألقـصـر مــدة ممكـنة. من حـق األطفال المسجونین الحصول على مساعدة

قانونیة وأن يتمكنوا من البقاء على اتصال مع عائالتھم.

٣٧

یـحق لألطفال الحـصـول على الحمایة أثـنـاء الحـروب.
وال یجوز تـجـنـیـد أو إشراك األطفـال الذین تـقل

أعـمـارھـم عن ١٥سـنـة فـي الجـیـش أو فـي الحروب.

٣٨



 يحق لألطفال الحصول على مساعدة إذا تعرضوا لضرر أو إهمال
أو معاملة سيئة أو إذا تأثروا من الحرب من أجل استعادة الصحة والكرامة.

 مـن حــق الـطـفـل الـذي یـخالف القـانـون أو یــُتــّھــم بـذلـك الــحـصـول
 عـلـى مـسـاعـدة قـانـونـیـة ومـحـاكـمـة عـادلـة. ویـنـبـغـي أن تـتـوفـر حـلـول

 مـتـعـددة لمساعدة ھؤالء األطفال لیصبحوا أعضـاء جـیـدین
في مجتمعاتھم. وعلى السجن أن یكون الَخیار األخیر.

٤٠

٣٩



إذا كـانت قوانـین البلد المحلیة تحـمـي حقوق األطفال بطریقة أفضل
من ھذه االتفاقیة، فحینھا یجب استخدام قوانین ذلك البلد. 

عـلـى الـحـكـومـات العمل من أجـل تـعـریف األطفال والـبـالغین على
كافة بنود اتفاقیة حقوق الطفل كي یعرف الجمیع عن حقوق األطفال.

٤٢

٤١



• حصل ھذا النص على تأیید لجنة حقوق الطفل. 

 ٤٣  إلى  ٥٤  تـشـرح ھـذه الـمواد كيف تـقوم الحـكـومـات
واألمم المتحدة – بـمـا فـي ذلك لجنة حقوق الطفل والیـونـیـسـف

ومـنـظـمـات أخـرى بالـتـأكـد مـن أن جمیع األطفال یتمتعون بجمیع حقوقھم.






