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اتفاقية حقوق الطفل

 اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والنضمام بموجب قرار الجمعية العامة 
/نوفم�ب 1989 ي

ين الثا�ن ي 20 ت�ش
لالأمم المتحدة 44/25 المؤرخ �ن

ي رقم 026 90- بتاريخ 29 أكتوبر 1990
تمت المصادقة عليها بموجب الأمر القانو�ن

سالمية يعة الإ ي تتعارض مع  أحكام ال�ش
سالمية الموريتانية علي البنود ال�ت تحفظت الجمهورية الإ

الديباجة

ي 
ــة �ف ــادئ المعلن ــا للمب ــه وفق ــرى أن ــة،إذ ت ــذه االتفاقي ي ه

ــراف �ف ــدول االأط إن ال
ــاء  ــع أعض ــة لجمي ــة المتأصل اف بالكرام ــرت ــكل االع ــدة، يش ــم المتح ــاق االأم ميث
ــة  ــة للتــرف، أســاس الحري ــة وبحقوقهــم المتســاوية وغــري القابل ي االأرسة الب�ش
ي اعتبارهــا أن شــعوب االأمــم المتحــدة 

ي العالــم،وإذا تضــع �ف
والعدالــة والســلم �ف

نســان وبكرامــة  ي الميثــاق إيمانهــا بالحقــوق االأساســية للإ
قــد أكــدت مــن جديــد �ف

ــع  ــا وترف ــي قدم ــر�ت االجتماع ــع بال ــى أن تدف ــزم ع ــدت الع ــدره، وعق ــرد وق الف
ــة أفســح،وإذا تــدرك أن االأمــم المتحــدة قــد  ي جــو مــن الحري

ــاة �ف مســتوى الحي
ف  ف الخاصــ�ي نســان و�ف العهديــن الدوليــ�ي عــلن العالمــي لحقــوق االإ ي االإ

أعلنــت، �ف
نســان، أن لــكل إنســان حــق التمتــع بجميــع الحقــوق والحريــات الواردة  بحقــوق االإ
ــر  ــبب العن ف بس ــري ف كالتمي ــري ــواع التمي ــن أن ــوع م ــوك، دون أي ن ــك الصك ي تل

�ف
ــل  ه أو االأص ــري ــياسي أو غ ــرأي الس ــن أو ال ــة أو الدي ــس أو اللغ ــون أو الجن أو الل
وة أو المولــد أو أي وضــع آخــر، واتفقــت عــى ذلــك،  القومــي أو االجتماعــي أو الــرش
العالمــي  عــلن  االإ ي 

�ف أعلنــت  قــد  المتحــدة  االأمــم  أن  إىل  تشــري  وإذ 
، ف خاصتــ�ي ومســاعدة  رعايــة  ي 

�ف الحــق  للطفولــة  أن  نســان  االإ  لحقــوق 
واقتناعــا منهــا بــأن االأرسة، باعتبارهــا الوحــدة االأساســية للمجتمع والبيئــة الطبيعية 
لنمــو ورفاهيــة جميــع أفرادهــا وبخاصــة االأطفــال، ينبغــي أن تــوىل الحمايــة 
ف لتتمكــن مــن االضطلع الكامل بمســؤولياتها داخــل المجتمع،  والمســاعدة اللزمتــ�ي
ومتناســقا،  كامــل  ترعرعــا  شــخصيته  عــرع  ترت كي  الطفــل،  بــأن  تقــر  وإذ 
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ي جــو مــن الســعادة والمحبــة والتفاهــم،
ي بيئــة عائليــة �ف

 ينبغــي أن ينشــأ �ف
ي 

�ف ليحيــا حيــاة فرديــة  كامــل  إعــدادا  الطفــل  إعــداد  ينبغــي  أنــه  تــرى  وإذ 
ي ميثــاق االأمــم المتحــدة، 

المجتمــع وتربيتــه بــروح المثــل العليــا المعلنــة �ف
 وخصوصــا بــروح الســلم والكرامــة والتســامح والحريــة والمســاواة واالإخــاء،
ــرت  ــد ذك ــل ق ــة للطف ــة خاص ــري رعاي ــة إىل توف ــا أن الحاج ي اعتباره

ــع �ف وإذ تض
ي إعــلن جنيــف لحقــوق الطفــل لعــام 1924 و�ف إعــلن حقــوق الطفــل الــذي 

�ف
ي 

ــه �ف ف ب ــرت ــرب 1959 والمع /نوفم ي
ــن الثا�ف ي ي 20 ت�ش

ــة �ف ــة العام ــه الجمعي اعتمدت
نســان و�ف العهــد الــدوىلي الخــاص بالحقــوق المدنيــة  عــلن العالمــي لحقــوق االإ االإ
ف 23 و 24( و�ف العهــد الــدوىلي الخــاص بالحقــوق  ي المادتــ�ي

والسياســية )والســيما �ف
ي المــادة 10( و�ف النظــم االأساســية 

االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة )وال ســيما �ف
والصكــوك ذات الصلــة للــوكاالت المتخصصــة والمنظمــات الدوليــة المعنيــة 
ي 

ــد�ف ي اعتبارهــا »أن الطفــل، بســبب عــدم نضجــه الب
بخــري الطفــل،وإذ تضــع �ف

ي ذلــك حمايــة قانونيــة 
، يحتــاج إىل إجــراءات وقايــة ورعايــة خاصــة، بمــا �ف والعقــىي

ي إعــلن حقــوق الطفــل،وإذ 
مناســبة، قبــل الــوالدة وبعدهــا« وذلــك كمــا جــاء �ف

ــة  ــة المتصل ــة والقانوني ــادئ االجتماعي ــق بالمب ــلن المتعل ع ــكام االإ ــري إىل أح تش
ــى  ي ع

ــىف ــة والتب ــاص بالحضان ــام الخ ــع االهتم ــم، م ــال ورعايته ــة االأطف بحماي
ــة  ــا النموذجي ــدة الدني ــم المتح ــد االأم ، وإىل قواع ــدوىلي ي وال

ــىف ــن الوط الصعيدي
عــلن بشــأن حمايــة النســاء  (، وإىل االإ ف دارة شــئون قضــاء االأحــداث )قواعــد بكــ�ي الإ
ي جميــع 

واالأطفــال أثنــاء الطــوارئ والمنازعــات المســلحة،وإذ تســلم بــأن ثمــة، �ف
ي ظــروف صعبــة للغايــة، وبــأن هــؤالء االأطفــال 

بلــدان العالــم، أطفــاال يعيشــون �ف
ــد كل  ــة تقالي ــب أهمي ــار الواج ي االعتب

ــذ �ف ــة،وإذ تأخ ــاة خاص ــون إىل مراع يحتاج
ــدرك  ــقا، وإذا ت ــا متناس ــه ترعرع ــل وترعرع ــة الطف ــة لحماي ــه الثقافي ــعب وقيم ش
ي كل بلــد، وال ســيما 

ف ظــروف معيشــة االأطفــال �ف أهميــة التعــاون الــدوىلي لتحســ�ي
ــة، ــدان النامي ي البل

�ف

 : قد اتفقت عى ما يىي
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الجزء الأول

المادة 1 ¤

ة، مــا  الأغــراض هــذه االتفاقيــة، يعــىف الطفــل كل إنســان لــم يتجــاوز الثامنــة عــ�ش
لــم يبلــغ ســن الرشــد قبــل ذلــك بموجــب القانــون المنطبــق عليــه.

المادة 2 ¤

ــكل . 1 ــا ل ــة وتضمنه ي هــذه االتفاقي
ــدول االأطــراف الحقــوق الموضحــة �ف م ال تحــرت

، بغــض النظــر عــن عنــر  ف طفــل يخضــع لواليتهــا دون أي نــوع مــن أنــواع التميــري
ي عليــه أو لونهــم أو جنســهم أو لغتهــم أو 

الطفــل أو والديــه أو الــوصي القانــو�ف
ي أو االجتماعــي، 

ثــىف ه أو أصلهــم القومــي أو االإ دينهــم أو رأيهــم الســياسي أو غــري
أو ثروتهــم، أو عجزهــم، أو مولدهــم، أو أي وضــع آخــر.

ــن . 2 ــة م ــل الحماي ــل للطف ــري المناســبة لتكف ــع التداب ــدول االأطــراف جمي تتخــذ ال
ف أو العقــاب القائمــة عــى أســاس مركــز والــدي الطفــل أو  جميــع أشــكال التميــري
ــرب  ــم المع ــطتهم أو آرائه ــاء االأرسة، أو أنش ــه أو أعض ف علي ــ�ي ــاء القانوني االأوصي

ــم. ــا أو معتقداته عنه

المادة 3 ¤

ي تتعلــق باالأطفــال، ســواء قامــت بهــا مؤسســات الرعايــة . 1
ي جميــع االإجــراءات الــىت

�ف
داريــة أو الهيئــات  االجتماعيــة العامــة أو الخاصــة، أو المحاكــم أو الســلطات االإ

يعيــة، يــوىلي االعتبــار االأول لمصالــح الطفــل الفضــى. الت�ش

ف لرفاهــه، . 2 تتعهــد الــدول االأطــراف بــأن تضمــن للطفــل الحمايــة والرعايــة اللزمتــ�ي
ف  هــم مــن االأفــراد المســؤول�ي مراعيــة حقــوق وواجبــات والديــه أو أوصيائــه أو غري
دارية  يعيــة واالإ قانونــا عنــه، وتتخــذ، تحقيقــا لهــذا الغــرض، جميــع التدابــري الت�ش

الملئمة.
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دارات والمرافــق المســؤولة . 3 تكفــل الــدول االأطــراف أن تتقيــد المؤسســات واالإ
ــا الســلطات المختصــة،  ي وضعته

ــىت ــري ال ــال بالمعاي ــة االأطف ــة أو حماي ــن رعاي ع
ي مجــاىلي الســلمة والصحــة و�ف عــدد موظفيهــا وصلحيتهــم للعمــل، 

وال ســيما �ف
اف. رسش ــاءة االإ ــة كف ــن ناحي ــك م وكذل

المادة 4 ¤

ــري  ــن التداب ــا م ه ــة وغري داري ــة واالإ يعي ــري الت�ش ــراف كل التداب ــدول االأط ــذ ال تتخ
ي هــذه االتفاقيــة. وفيمــا يتعلــق 

ف بهــا �ف عمــال الحقــوق المعــرت الملئمــة الإ
بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، تتخــذ الــدول االأطــراف هــذه 
ي إطــار التعــاون 

ــزم، �ف ــا يل ــا المتاحــة، وحيثم ــري إىل أقــى حــدود موارده التداب
. ــدوىلي ال

المادة 5 ¤

م الــدول االأطــراف مســؤوليات وحقــوق وواجبــات الوالديــن أو، عنــد  تحــرت
االقتضــاء، أعضــاء االأرسة الموســعة أو الجماعــة حســبما ينــص عليــه العــرف 
ف قانونــا عــن الطفــل،  هــم مــن االأشــخاص المســؤول�ي ، أو االأوصيــاء أو غري المحــىي
رشــاد  ــه واالإ ــل المتطــورة، التوجي ــدرات الطف ــع ق ــق م ــة تتف ــروا بطريق ي أن يوف

�ف
ــة. ــذه االتفاقي ي ه

ــا �ف ف به ــرت ــوق المع ــل الحق ــة الطف ــد ممارس ف عن ــ�ي الملئم

المادة 6 ¤

ي الحياة.. 1
ف الدول االأطراف بأن لكل طفل حقا أصيل �ف تعرت

تكفل الدول االأطراف إىل أقى حد ممكن بقاء الطفل ونموه.. 2
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المادة 7 ¤

ي اســم والحــق . 1
يســجل الطفــل بعــد والدتــه فــورا ويكــون لــه الحــق منــذ والدتــه �ف

ي معرفــة والديــه وتلقــى 
مــكان، الحــق �ف ي اكتســاب جنســية، ويكــون لــه قــدر االإ

�ف
رعايتهمــا

اماتهــا . 2 ف ي والرت
تكفــل الــدول االأطــراف إعمــال هــذه الحقــوق وفقــا لقانونهــا الوطــىف

ــرب  ــذا الميــدان، والســيما حيثمــا يعت ــوك الدوليــة المتصلــة به بموجــب الصك
ــك. ــام بذل ي حــال عــدم القي

ــم الجنســية �ف ــل عدي الطف

المادة 8 ¤

ي . 1
ــا �ف ــه بم ــاظ عــى هويت ي الحف

ــل �ف ام حــق الطف ــدول االأطــراف باحــرت ــد ال تتعه
ــون،  ــره القان ــذي يق ــو ال ــى النح ــة، ع ــه العائلي ــمه، وصلت ــيته، واس ــك جنس ذل

ــي. ع ــري رسش ــل غ ــك دون تدخ وذل

عيــة مــن بعــض أو كل عنــارص هويتــه، تقــدم . 2 إذا حــرم أي طفــل بطريقــة غــري رسش
ف مــن أجــل االإرساع بإعــادة إثبــات  الــدول االأطــراف المســاعدة والحمايــة المناســبت�ي

. هويته

المادة 9 ¤

تضمــن الــدول االأطــراف عــدم فصــل الطفــل عــن والديــه عــى كــره منهمــا، إال . 1
ــا  ــة، وفق ــر قضائي ــادة نظ ــراء إع ــا بإج ــة، رهن ــلطات المختص ــرر الس ــا تق عندم
ــح  وري لصــون مصال ــا، أن هــذا الفصــل رصف ــول به ف واالإجــراءات المعم ــ�ي للقوان
ي حالــة معينــة مثــل حالــة إســاءة 

الطفــل الفضــى. وقــد يلــزم مثــل هــذا القــرار �ف
ف  الوالديــن معاملــة الطفــل أو إهمالهمــا لــه، أو عندمــا يعيــش الوالــدان منفصلــ�ي

ف اتخــاذ قــرار بشــأن محــل إقامــة الطفــل. ويتعــ�ي
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ي أيــة دعــاوى تقــام عمــل بالفقــرة 1 مــن هــذه المــادة، تتــاح لجميــع االأطــراف . 2
�ف

فصــاح عــن وجهــات نظرهــا. ي الدعــوى واالإ
اك �ف المعنيــة الفرصــة للشــرت

ي . 3
م الــدول االأطــراف حــق الطفــل المنفصــل عــن والديــه أو عــن أحدهمــا �ف تحــرت

ة بــكل والديــه،  االحتفــاظ بصــورة منتظمــة بعلقــات شــخصية واتصــاالت مبــارسش
إال إذا تعــارض ذلــك مــع مصالــح الطفــل الفضــى.

ي ينشــأ فيهــا هــذا الفصــل عــن أي إجــراء اتخذتــه دولــة مــن الدول . 4
ي الحــاالت الــىت

�ف
االأطــراف، مثــل تعريــض أحــد الوالديــن أو كليهمــا أو الطفــل للحتجــاز أو الحبس 
ي تحــدث الأي ســبب أثنــاء 

ي ذلــك الوفــاة الــىت
حيــل أو الوفــاة )بمــا �ف أو النفــي أو الرت

احتجــاز الدولــة الشــخص(، تقــدم تلــك الدولــة الطــرف عنــد الطلــب، للوالديــن 
ــات االأساســية  ــن االأرسة، المعلوم ــد االقتضــاء، لعضــو آخــر م ــل، أو عن أو الطف
( إال إذا  ف الخاصــة بمحــل وجــود عضــو االأرسة الغائــب )أو أعضــاء االأرسة الغائبــ�ي
ــدول االأطــراف  ــح الطفــل. وتضمــن ال ــم هــذه المعلومــات ليــس لصال كان تقدي
ــج  ــه، أي نتائ ــد ذات ي ح

ــب، �ف ــذا الطل ــل ه ــم مث ــى تقدي ــب ع ت ــك أن ال ترت كذل
.) ف ضــارة للشــخص المعــىف )أو االأشــخاص المعنيــ�ي

المادة 10 ¤

ــدول االأطــراف بموجــب الفقــرة 1 مــن المــادة 9، . 1 ام الواقــع عــى ال ف ــرت ــا للل وفق
ــول  ــداه لدخ ــل أو وال ــا الطف ي يقدمه

ــىت ــات ال ي الطلب
ــراف �ف ــدول االأط ــر ال تنظ

دولــة طــرف أو مغادرتهــا بقصــد جمــع شــمل االأرسة، بطريقــة إيجابيــة وإنســانية 
تــب عــى تقديــم طلــب مــن هــذا  ورسيعــة. وتكفــل الــدول االأطــراف كذلــك أال ترت

القبيــل نتائــج ضــارة عــى مقدمــي الطلــب وعــى أفــراد أرسهــم.
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ــورة . 2 ــاظ بص ي االحتف
ــق �ف ف الح ــ�ي ف مختلفت ــ�ي ي دولت

ــداه �ف ــم وال ــذي يقي ــل ال للطف
ي ظــروف 

ة بــكل والديــه، إال �ف منتظمــة بعلقــات شــخصية واتصــاالت مبــارسش
ام الــدول االأطــراف بموجــب  ف اســتثنائية. وتحقيقــا لهــذه الغايــة ووفقــا اللــرت
ي مغــادرة 

م الــدول االأطــراف حــق الطفــل ووالديــه �ف الفقــرة 2 مــن المــادة 9، تحــرت
ي 

ــك بلدهــم هــم، و�ف دخــول بلدهــم. وال يخضــع الحــق �ف ي ذل
ــا �ف ــد، بم أي بل

ــة  وري ــون رصف ي تك
ــىت ــون وال ــا القان ــص عليه ي ين

ــىت ــود ال ــد إال للقي ــادرة أي بل مغ
، أو النظــام العــام، أو الصحــة العامــة، أو االآداب العامــة  ي

لحمايــة االأمــن الوطــىف
ف بهــا  أو حقــوق االآخريــن وحرياتهــم وتكــون متفقــة مــع الحقــوق االأخــرى المعــرت

ــة. ي هــذه االتفاقي
�ف

المادة 11 ¤

تتخــذ الــدول االأطــراف تدابــري لمكافحــة نقــل االأطفــال إىل الخــارج وعــدم . 1
وعــة. عودتهــم بصــورة غــري م�ش

وتحقيقــا لهــذا الغــرض، تشــجع الــدول االأطــراف عقــد اتفاقــات ثنائيــة أو . 2
قائمــة. اتفاقــات  إىل  االنضمــام  أو  االأطــراف  متعــددة 

المادة 12 ¤

ــه . 1 ــن آرائ ــى تكوي ــادر ع ــل الق ــة للطف ــذه االتفاقي ي ه
ــراف �ف ــدول االأط ــل ال تكف

ــس  ي تم
ــىت ــائل ال ــع المس ي جمي

ــة �ف ــك االآراء بحري ــن تل ــري ع ــق التعب ــة ح الخاص
ــه. ــل ونضج ــن الطف ــا لس ــب وفق ــار الواج ــل االعتب ــوىل آراء الطف ــل، وت الطف

ي أي . 2
ولهــذا الغــرض، تتــاح للطفــل، بوجــه خــاص، فرصــة االســتماع إليــه �ف

ة، أو مــن خــلل ممثــل أو  إجــراءات قضائيــة وإداريــة تمــس الطفــل، إمــا مبــارسش
. ي

ــىف ــون الوط ــة للقان ــد االإجرائي ــع القواع ــق م ــة تتف ــة، بطريق ــة ملئم هيئ
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المادة 13 ¤

، ويشــمل هــذا الحــق حريــة طلــب جميــع . 1 ي حريــة التعبــري
يكــون للطفــل الحــق �ف

ــواء  ــدود، س ــار للح ــا، دون أي اعتب ــا وإذاعته ــكار وتلقيه ــات واالأف ــواع المعلوم أن
بالقــول أو الكتابــة أو الطباعــة، أو الفــن، أو بأيــة وســيلة أخــرى يختارهــا الطفــل.

ــون . 2 ــص القان ط أن ين ــ�ش ــود، ب يجــوز إخضــاع ممارســة هــذا الحــق لبعــض القي
: ــىي ــا ي ف م ــا وأن تكــون الزمــة لتأمــ�ي عليه

ام حقوق الغري أو سمعتهم، أو،أ.  احرت

ي أو النظام العام، أو الصحة العامة أو االآداب العامة.ب. 
حماية االأمن الوطىف

المادة 14 ¤

ي حرية الفكر والوجدان والدين.. 1
م الدول االأطراف حق الطفل �ف تحرت

ــة، . 2 ــا للحال ــك، تبع ــن وكذل ــات الوالدي ــوق وواجب ــراف حق ــدول االأط م ال ــرت تح
ي ممارســة حقــه بطريقــة تنســجم 

ي توجيــه الطفــل �ف
ف عليــه، �ف االأوصيــاء القانونيــ�ي

مــع قــدرات الطفــل المتطــورة.

ي ينــص عليهــا . 3
ال يجــوز أن يخضــع االإجهــار بالديــن أو المعتقــدات إال للقيــود الــىت

القانــون واللزمــة لحمايــة الســلمة العامــة أو النظــام أو الصحــة أو االآداب 
ــن. ــية للآخري ــات االأساس ــوق والحري ــة أو الحق العام
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المادة 15 ¤

ي حريــة تكويــن الجمعيــات و�ف حريــة . 1
ف الــدول االأطــراف بحقــوق الطفــل �ف تعــرت

االجتمــاع الســلمي.

ال يجــوز تقييــد ممارســة هــذه الحقــوق بأيــة قيــود غــري القيــود المفروضــة طبقــا . 2
ي 

ي مجتمــع ديمقراطــي لصيانــة االأمــن الوطــىف
ورة �ف ي تقتضيهــا الــرف

للقانــون والــىت
ــة أو االآداب  ــة العام ــة الصح ــام، أو لحماي ــام الع ــة أو النظ ــلمة العام أو الس

ــة حقــوق الغــري وحرياتهــم. العامــة أو لحماي

المادة 16 ¤

ي حياتــه الخاصــة . 1
ي للطفــل �ف

ال يجــوز أن يجــرى أي تعــرض تعســفي أو غــري قانــو�ف
فــه أو ســمعته. ي ب�ش

لــه أو مراســلته، وال أي مســاس غــري قانــو�ف ف أو أرستــه أو مرف

ي أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس.. 2
للطفل حق �ف

المادة 17 ¤

عــلم وتضمــن  ي تؤديهــا وســائط االإ
ف الــدول االأطــراف بالوظيفــة الهامــة الــىت تعــرت

إمكانيــة حصــول الطفــل عــى المعلومــات والمــواد مــن شــىت المصــادر الوطنيــة 
ــة  ــة والروحي ــه االجتماعي ــز رفاهيت ي تســتهدف تعزي

ــىت ــة، وبخاصــة تلــك ال والدولي
والمعنويــة وصحتــه الجســدية والعقليــة، وتحقيقــا لهــذه الغايــة، تقــوم الــدول 

: االأطــراف بمــا يــىي
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عــلم عــى نــ�ش المعلومــات والمــواد ذات المنفعــة أ.  تشــجيع وســائط االإ
المــادة 29، لــروح  االجتماعيــة والثقافيــة للطفــل ووفقــا 

ي إنتــاج وتبــادل ونــ�ش هــذه المعلومــات والمــواد مــن ب. 
تشــجيع التعــاون الــدوىلي �ف

شــىت المصــادر الثقافيــة والوطنيــة والدولية،

ها،ج.  تشجيع إنتاج كتب االأطفال ون�ش

عــلم عــى إيــلء عنايــة خاصــة للحتياجــات اللغويــة للطفل د.  تشــجيع وســائط االإ
، ف الــذي ينتمــي إىل مجموعــة مــن مجموعــات االأقليــات أو إىل الســكان االأصليــ�ي

تشــجيع وضــع مبــادئ توجيهيــة ملئمــة لوقايــة الطفــل مــن المعلومــات ه. 
ي االعتبــار.

ف 13 و 18 �ف ي تــرف بصالحــه، مــع وضــع أحــكام المادتــ�ي
والمــواد الــىت

المادة 18 ¤

ــل إن . 1 ــدأ القائ اف بالمب ــرت ــان االع ــا لضم ــارى جهده ــراف قص ــدول االأط ــذل ال تب
ــع  ــوه. وتق ــل ونم ــة الطف ــن تربي كة ع ــرت ــؤوليات مش ــلن مس ــن يتحم كل الوالدي
، حســب الحالــة، المســؤولية االأوىلي  ف عــىي عاتــق الوالديــن أو االأوصيــاء القانونيــ�ي
عــن تربيــة الطفــل ونمــوه. وتكــون مصالــح الطفــل الفضــى موضــع اهتمامهــم 

. االأســاسي

ي هــذه االتفاقيــة، عــى الــدول . 2
ي ســبيل ضمــان وتعزيــز الحقــوق المبينــة �ف

�ف
ي هــذه االتفاقيــة أن تقــدم المســاعدة الملئمــة للوالديــن وللأوصيــاء 

االأطــراف �ف
ــل تطويــر  ــل وعليهــا أن تكف ي االضطــلع بمســئوليات تربيــة الطف

ف �ف القانونيــ�ي
ــال. ــة االأطف ــات رعاي ــق وخدم ــات ومراف مؤسس

ف . 3  تتخــذ الــدول االأطــراف كل التدابــري الملئمــة لتضمــن الأطفــال الوالديــن العاملــ�ي
ي هــم مؤهلــون لهــا.

حــق االنتفــاع بخدمــات ومرافــق رعايــة الطفــل الــىت
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المادة 19 ¤

داريــة واالجتماعيــة . 1 يعيــة واالإ الت�ش التدابــري  االأطــراف جميــع  الــدول  تتخــذ 
ر أو  ــرف ــف أو ال ــكال العن ــة أش ــل مــن كاف ــة الطف ــة لحماي ــة الملئم والتعليمي
همــال أو المعاملــة المنطويــة عــى إهمــال،  ســاءة البدنيــة أو العقليــة واالإ االإ
ي رعايــة 

ســاءة الجنســية، وهــو �ف ي ذلــك االإ
وإســاءة المعاملــة أو االســتغلل، بمــا �ف

( عليــه، أو أي شــخص  ف ي )االأوصيــاء القانونيــ�ي
الوالــد )الوالديــن( أو الــوصي القانــو�ف

ــه. ــل برعايت ــد الطف آخــر يتعه

ــة . 2 ــة، حســب االقتضــاء، إجــراءات فعال ــري الوقائي ينبغــي أن تشــمل هــذه التداب
لوضــع برامــج اجتماعيــة لتوفــري الدعــم الــلزم للطفــل والأولئــك الذيــن يتعهدون 
ــاالت  ــد ح ــة، ولتحدي ــن الوقاي ــرى م ــكال االأخ ــك للأش ــم، وكذل ــل برعايته الطف
بــلغ عنهــا واالإحالــة بشــأنها  إســاءة معاملــة الطفــل المذكــورة حــىت االآن واالإ
ــاء. ــب االقتض ــاء حس ــل القض ــك لتدخ ــا وكذل ــا ومتابعته ــا ومعالجته ــق فيه والتحقي

المادة 20 ¤

للطفــل المحــروم بصفــة مؤقتــة أو دائمــة مــن بيئتــه العائليــة أو الــذي ال يســمح . 1
ــة  ي حماي

ــة، الحــق �ف ــك البيئ ي تل
ــاء �ف ، بالبق ــه، حفاظــا عــى مصالحــة الفصــىي ل

ف توفرهمــا الدولــة. ومســاعدة خاصتــ�ي

ــذا . 2 ــل ه ــة لمث ــة بديل ــة، رعاي ــا الوطني ــا لقوانينه ــراف، وفق ــدول االأط ــن ال تضم
ــل. الطف

ــواردة . 3 ــة ال ــة، أو الكفال ــور، الحضان ــة أم ي جمل
ــة، �ف ــن أن تشــمل هــذه الرعاي يمك

ي مؤسســات 
قامــة �ف ورة، االإ ، أو، عنــد الــرف ي

ســلمي، أو التبــىف ي القانــون االإ
�ف

ي الحلــول، ينبغــي إيــلء االعتبــار الواجــب 
مناســبة لرعايــة االأطفــال. وعنــد النظــر �ف

ثنيــة والدينيــة  ي تربيــة الطفــل ولخلفيــة الطفــل االإ
الســتصواب االســتمرارية �ف

ــة. ــة واللغوي والثقافي
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المادة 21 ¤

ي إيــلء مصالــح الطفــل الفضــى 
ف نظــام التبــىف ي تقــر و/أو تجــري

تضمــن الــدول الــىت
: االعتبــار االأول والقيــام بمــا يــىي

ــا أ.  ي تحــدد، وفق
ــىت ــل إال الســلطات المختصــة ال ي الطف

ــىف ــرح بتب تضمــن أال ت
ف واالإجــراءات المعمــول بهــا وعــى أســاس كل المعلومــات ذات الصلــة  للقوانــ�ي
ــن  ــق بالوالدي ــا يتعل ــل فيم ــة الطف ــرا لحال ــز نظ ي جائ

ــىف ــا، أن التب ــوق به الموث
، عنــد االقتضــاء، قــد  ف ف وأن االأشــخاص المعنيــ�ي واالأقــارب واالأوصيــاء القانونيــ�ي
ي عــى أســاس حصولهــم عــى مــا قــد 

أعطــوا عــن علــم موافقتهــم عــى التبــىف
يلــزم مــن المشــورة،

ي بلــد آخــر يمكــن اعتبــاره وســيلة بديلــة لرعايــة الطفــل، إذا ب. 
ي �ف

ف بــأن التبــىف تعــرت
تعــذرت إقامــة الطفــل لــدي أرسة حاضنــة أو متبنيــة، أو إذا تعــذرت العنايــة بــه 

ي وطنــه،
بــأي طريقــة ملئمــة �ف

ي بلــد آخــر، أن يســتفيد الطفــل مــن ضمانــات ج. 
ي �ف

تضمــن، بالنســبة للتبــىف
، ي

ي الوطــىف
ومعايــري تعــادل تلــك القائمــة فيمــا يتعلــق بالتبــىف

ــد آخــر، أن د.  ي بل
ي �ف

ــىف ــري المناســبة كي تضمــن، بالنســبة للتب ــع التداب تتخــذ جمي
وع، ف فيهــا بكســب مــاىلي غــري مــ�ش ي ال تعــود عــى أولئــك المشــارك�ي

ــة التبــىف عملي

تعــزز، عنــد االقتضــاء، أهــداف هــذه المــادة بعقــد ترتيبــات أو اتفاقــات ثنائيــة ه. 
ــىف  ــون تب ــان أن يك ــار، إىل ضم ط ــذا االإ ي ه

ــعى، �ف ــراف، وتس ــددة االأط أو متع
ــات المختصــة. ــد آخــر مــن خــلل الســلطات أو الهيئ ي بل

الطفــل �ف
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المادة 22 ¤

ي هــذه االتفاقيــة التدابــري الملئمــة لتكفــل للطفــل . 1
تتخــذ الــدول االأطــراف �ف

ف  الــذي يســعى للحصــول عــى مركــز الجــئ، أو الــذي يعتــرب الجئــا وفقــا للقوانــ�ي
ــه  ــم يصحب ــه أو ل ــا، ســواء صحب ــول به ــة المعم ــة أو المحلي واالإجــراءات الدولي
ف  ــبت�ي ــانية المناس نس ــاعدة االإ ــة والمس ــى الحماي ــر، تلق ــخص آخ ــداه أو أي ش وال
هــا مــن  ي هــذه االتفاقيــة و�ف غري

ي التمتــع بالحقــوق المنطبقــة الموضحــة �ف
�ف

ــدول  ــون ال ي تك
ــىت نســان ال ــوق االإ ــة بحق نســانية أو المتعلق ــة االإ ــوك الدولي الصك

ــا. ــا فيه ــورة أطراف المذك

ي . 2
ــاون �ف ــبا، التع ــراه مناس ــا ت ــب م ــراف، حس ــدول االأط ــر ال ــرض، توف ــذا الغ وله

ــة  ــة الدولي ــات الحكومي ــن المنظم ــا م ه ــدة وغري ــم المتح ــا االأم ــود تبذله أي جه
المختصــة أو المنظمــات غــري الحكوميــة المتعاونــة مــع االأمــم المتحــدة، لحمايــة 
ــه أحــد أو  طفــل كهــذا ومســاعدته، وللبحــث عــن والــدي طفــل الجــئ ال يصحب
عــن أي أفــراد آخريــن مــن أرستــه، مــن أجــل الحصــول عــى المعلومــات اللزمــة 
ــن أو  ي يتعــذر فيهــا العثــور عــى الوالدي

ــه، و�ف الحــاالت الــىت لجمــع شــمل أرست
االأفــراد االآخريــن الأرستــه، يمنــح الطفــل ذات الحمايــة الممنوحــة الأي طفــل آخــر 
محــروم بصفــة دائمــة أو مؤقتــه مــن بيئتــه العائليــة الأي ســبب، كمــا هــو موضــح 

ي هــذه االتفاقيــة.
�ف

المادة 23 ¤

ف الــدول االأطــراف بوجــوب تمتــع الطفــل المعــوق عقليــا أو جســديا بحيــاة . 1 تعــرت
ي ظــروف تكفــل لــه كرامتــه وتعــزز اعتمــاده عــى النفــس وتيــ� 

كاملــة وكريمــة، �ف
ي المجتمــع.

مشــاركته الفعليــة �ف

ي التمتــع برعايــة خاصــة وتشــجع . 2
ف الــدول االأطــراف بحــق الطفــل المعــوق �ف تعــرت

ف عــن رعايتــه، رهنــا بتوفــر المــوارد،  وتكفــل للطفــل المؤهــل لذلــك وللمســؤول�ي
ــل  ــة الطف ــع حال ــلءم م ي تت

ــىت ــب، وال ــا طل ي يقــدم عنه
ــىت ــم المســاعدة ال تقدي

همــا ممــن يرعونــه. وظــروف والديــه أو غري
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 إدراكا للحتياجــات الخاصــة للطفــل المعــوق، توفــر المســاعدة المقدمــة وفقــا . 3
للفقــرة 2 مــن هــذه المــادة مجانــا كلمــا أمكــن ذلــك، مــع مراعــاة المــوارد الماليــة 
همــا ممــن يقومــون برعايــة الطفــل، وينبغــي أن تهــدف إىل ضمــان  للوالديــن أو غري
ــات  ــب، وخدم ــم والتدري ــى التعلي ــل ع ــوق فع ــل المع ــول الطف ــة حص إمكاني
عــداد لممارســة عمــل، والفــرص  الرعايــة الصحيــة، وخدمــات إعــادة التأهيــل، واالإ
ــق االندمــاج االجتماعــي للطفــل  ــؤدى إىل تحقي ــك بصــورة ت ــه ذل ــة وتلقي فيهي الرت

ي والروحــي، عــى أكمــل وجــه ممكــن.
ي ذلــك نمــوه الثقــا�ف

ونمــوه الفــردي، بمــا �ف

ــات . 4 ــادل المعلوم ، تب ــدوىلي ــاون ال ــروح التع ــجع، ب ــراف أن تش ــدول االأط ــى ال ع
والنفــ�ي  ي  الطــىب والعــلج  الوقائيــة  الصحيــة  الرعايــة  ميــدان  ي 

�ف المناســبة 
ي ذلــك نــ�ش المعلومــات المتعلقــة بمناهــج 

، بمــا �ف ف والوظيفــي للأطفــال المعوقــ�ي
إعــادة التأهيــل والخدمــات المهنيــة وإمكانيــة الوصــول إليهــا، وذلــك بغيــة 
ي هــذه 

تهــا �ف ف قدراتهــا ومهاراتهــا وتوســيع خرب ف الــدول االأطــراف مــن تحســ�ي تمكــ�ي
ــة. ــدان النامي ــات البل ــدد، احتياج ــذا الص ي ه

ــة، �ف ــة خاص ــى بصف ــاالت. وتراع المج

المادة 24 ¤

ــع بأعــى مســتوى صحــي يمكــن . 1 ي التمت
ــدول االأطــراف بحــق الطفــل �ف ف ال تعــرت

ي مرافــق عــلج االأمــراض وإعــادة التأهيــل الصحــي. وتبــذل الــدول 
بلوغــه وبحقــه �ف

ي الحصــول 
ــه �ف ــن حق ــل م ــن أال يحــرم أي طف االأطــراف قصــارى جهدهــا لتضم

عــى خدمــات الرعايــة الصحيــة هــذه.

تتابــع الــدول االأطــراف إعمــال هــذا الحــق كامــل وتتخــذ، بوجــه خــاص، التدابــري . 2
المناســبة مــن أجــل:

خفض وفيات الرضع واالأطفال،أ. 

ف لجميــع االأطفــال ب.  كفالــة توفــري المســاعدة الطبيــة والرعايــة الصحيــة اللزمتــ�ي
مــع التشــديد عــى تطويــر الرعايــة الصحيــة االأوليــة،
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ي إطــار الرعايــة الصحيــة االأوليــة، عــن ج. 
مكافحــة االأمــراض وســوء التغذيــة حــىت �ف

ــا المتاحــة بســهولة وعــن طريــق توفــري  طريــق أمــور منهــا تطبيــق التكنولوجي
ــار  ــا أخط ي اعتباره

ــذة �ف ــة، آخ ب النقي ــ�ش ــاه ال ــة ومي ــة الكافي ــة المغذي االأغذي
تلــوث البيئــة ومخاطــره،

كفالة الرعاية الصحية المناسبة للأمهات قبل الوالة وبعدها،د. 

الوالديــن والطفــل، ه.  المجتمــع، وال ســيما  تزويــد جميــع قطاعــات  كفالــة 
ــة  ــا الرضاع ــه، ومزاي ــل وتغذيت ــة بصحــة الطف ــات االأساســية المتعلق بالمعلوم
، والوقايــة مــن الحــوادث،  ي

الطبيعيــة، ومبــادئ حفــظ الصحــة واالإصحــاح البيــىأ
ي 

ــاعدتها �ف ــاالت ومس ــذه المج ي ه
ــم �ف ــى تعلي ــات ع ــذه القطاع ــول ه وحص

ــات، ــذه المعلوم ــن ه ــتفادة م االس

ــم و.  ــن، والتعلي ــدم للوالدي ــاد المق رش ــة واالإ ــة الوقائي ــة الصحي ــر الرعاي  تطوي
والخدمــات المتعلقــة بتنظيــم االأرسة.

تتخــذ الــدول االأطــراف جميــع التدابــري الفعالــة والملئمــة بغيــة إلغاء الممارســات . 3
ي تــرف بصحــة االأطفال.

التقليديــة الــىت

ــز وتشــجيع التعــاون الــدوىلي مــن أجــل التوصــل . 4 تتعهــد الــدول االأطــراف بتعزي
ي هــذه المــادة. وتراعــى 

ف بــه �ف عمــال الكامــل للحــق المعــرت بشــكل تدريجــي إىل االإ
ي هــذا الصــدد.

بصفــة خاصــة احتياجــات البلــدان الناميــة �ف

المادة 25 ¤

ف الــدول االأطــراف بحــق الطفــل الــذي تودعــه الســلطات المختصــة الأغــرض  تعــرت
ي مراجعــة دوريــة للعــلج 

الرعايــة أو الحمايــة أو عــلج صحتــه البدنيــة أو العقليــة �ف
المقــدم للطفــل ولجميــع الظــروف االأخــرى ذات الصلــة بإيداعــه.
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المادة 26 ¤

ي االنتفــاع مــن الضمــان االجتماعــي، . 1
ف الــدول االأطــراف لــكل طفــل بالحــق �ف تعــرت

عمــال الكامل  ف االجتماعــي، وتتخــذ التدابــري اللزمــة لتحقيــق االإ ي ذلــك التأمــ�ي
بمــا �ف

. ي
لهــذا الحــق وفقــا لقانونهــا الوطــىف

ــل . 2 ــروف الطف ــوارد وظ ــاة م ــع مراع ــاء، م ــد االقتض ــات، عن عان ــح االإ ــي من ينبغ
ف عــن إعالــة الطفــل، فضــل عــن أي اعتبــار آخــر ذي صلــة  واالأشــخاص المســؤول�ي

ــات. ــه للحصــول عــى إعان ــة عن ــب الطفــل أو نياب بطلــب يقــدم مــن جان

المادة 27 ¤

ي . 1
ي ملئــم لنمــوه البــد�ف

ي مســتوى معيــ�ش
ف الــدول االأطــراف بحــق كل طفــل �ف تعــرت

والعقــىي والروحــي والمعنــوي واالجتماعي.

 يتحمــل الوالــدان أو أحدهمــا أو االأشــخاص االآخــرون المســؤولون عــن الطفــل، . 2
ــم،  ــة وقدراته ــم المالي ــدود إمكانياته ي ح

ــام، �ف ــن القي ــية ع ــؤولية االأساس المس
ف ظــروف المعيشــة اللزمــة لنمــو الطفــل. بتأمــ�ي

تتخــذ الــدول االأطــراف، وفقــا لظروفهــا الوطنيــة و�ف حــدود إمكانياتهــا، التدابــري . 3
ف عــن  همــا مــن االأشــخاص المســؤول�ي الملئمــة مــن أجــل مســاعدة الوالديــن وغري
ــة  ــاعدة المادي ورة المس ــرف ــد ال ــدم عن ــق وتق ــذا الح ــال ه ــىي إعم ــل، ع الطف

ســكان. ــة والكســاء واالإ ــق بالتغذي وبرامــج الدعــم، وال ســيما فيمــا يتعل

تتخــذ الــدول االأطــراف كل التدابــري المناســبة لكفالــة تحصيــل نفقــة الطفــل مــن . 4
ف ماليــا عــن الطفــل، ســواء داخــل  الوالديــن أو مــن االأشــخاص االآخريــن المســؤول�ي
ي الخــارج. وبوجــه خــاص، عندمــا يعيــش الشــخص المســؤول 

الدولــة الطــرف أو �ف
ي يعيــش فيهــا الطفــل، تشــجع 

ي دولــة أخــرى غــري الدولــة الــىت
ماليــا عــن الطفــل �ف

الــدول االأطــراف االنضمــام إىل اتفاقــات دوليــة أو إبــرام اتفاقــات مــن هــذا 
القبيــل، وكذلــك اتخــاذ ترتيبــات أخــرى مناســبة.
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المادة 28 ¤

ــل . 1 ــال الكام عم ــا للإ ــم، وتحقيق ي التعلي
ــل �ف ــق الطف ــراف بح ــدول االأط ف ال تعــرت

: ــىي ــا وعــى أســاس تكافــؤ الفــرص، تقــوم بوجــه خــاص بمــا ي لهــذا الحــق تدريجي

ي إلزاميا ومتاحا مجانا للجميع،أ. 
جعل التعليم االبتدا�أ

، ب.  ي
ــىف ــام أو المه ــواء الع ــوي، س ــم الثان ــكال التعلي ــىت أش ــر ش ــجيع تطوي تش

هــا وإتاحتهــا لجميــع االأطفــال، واتخــاذ التدابــري المناســبة مثــل إدخــال  وتوفري
ــا، ــة إليه ــد الحاج ــة عن ــاعدة المالي ــم المس ــم وتقدي ــة التعلي مجاني

، بشــىت الوســائل المناســبة، متاحــا للجميــع عــى أســاس ج.  جعــل التعليــم العــاىلي
القدرات،

ــع د.  ــرة لجمي ــة متوف ــة والمهني بوي ــادية الرت رش ــادئ االإ ــات والمب ــل المعلوم  جع
ــم، االأطفــال و�ف متناوله

ي المــدارس والتقليــل مــن معــدالت ه. 
اتخــاذ تدابــري لتشــجيع الحضــور المنتظــم �ف

ــة. ترك الدراس

ي المــدارس . 2
تتخــذ الــدول االأطــراف كافــة التدابــري المناســبة لضمــان إدارة النظــام �ف

نســانية ويتوافــق مــع هــذه االتفاقيــة. عــى نحــو يتمــ�ش مــع كرامــة الطفــل االإ

ي . 3
ي هــذه االتفاقيــة بتعزيــز وتشــجيع التعــاون الــدوىلي �ف

تقــوم الــدول االأطــراف �ف
ي القضــاء عــى الجهــل 

ســهام �ف االأمــور المتعلقــة بالتعليــم، وبخاصــة بهــدف االإ
ي جميــع أنحــاء العالــم وتيســري الوصــول إىل المعرفــة العلميــة والتقنيــة 

واالأميــة �ف
وإىل وســائل التعليــم الحديثــة. وتراعــى بصفــة خاصــة احتياجــات البلــدان الناميــة 

ي هــذا الصــدد.
�ف
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المادة 29  ¤

توافق الدول االأطراف عى أن يكون تعليم الطفل موجها نحو:. 1

تنميــة شــخصية الطفــل ومواهبــه وقدراتــه العقليــة والبدنيــة إىل أقــى أ. 
إمكاناتهــا،

ي ب. 
ــة �ف ــادئ المكرس ــية والمب ــات االأساس ــان والحري نس ــوق االإ ام حق ــرت ــة اح تنمي

ــدة، ــم المتح ــاق االأم ميث

ام ذوى الطفــل وهويتــه الثقافيــة ولغتــه وقيمــة الخاصــة، والقيــم ج.  تنميــة احــرت
ي االأصــل 

ــه �ف ــد الــذي نشــأ في ــه الطفــل والبل ــد الــذي يعيــش في ــة للبل الوطني
ــه، والحضــارات المختلفــة عــن حضارت

ي مجتمــع حــر، بــروح مــن التفاهــم د. 
إعــداد الطفــل لحيــاة تستشــعر المســؤولية �ف

ف جميــع الشــعوب  ف والصداقــة بــ�ي ف الجنســ�ي والســلم والتســامح والمســاواة بــ�ي
ثنيــة والوطنيــة والدينيــة واالأشــخاص الذيــن ينتمــون إىل الســكان  والجماعــات االإ

، ف االأصلي�ي

ام البيئة الطبيعية.ه.  تنمية احرت

ــة . 2 ي حري
ــه تدخــل �ف ــا يفــ� عــى أن ــادة 28 م ــادة أو الم ــص هــذه الم ي ن

ــس �ف لي
ي إنشــاء المؤسســات التعليميــة وإدارتهــا، رهنــا عــى الــدوام 

االأفــراد والهيئــات �ف
اط  ــرت ــادة وباش ــذه الم ــن ه ــرة 1 م ي الفق

ــا �ف ــوص عليه ــادئ المنص ــاة المب بمراع
ــد  ي ق

ــىت ــا ال ــري الدني ــات للمعاي ــذه المؤسس ــره ه ــذي توف ــم ال ــة التعلي مطابق
ــة. ــا الدول تضعه
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المادة 30 ¤

ــن  ــة أو أشــخاص م ــة أو لغوي ــة أو ديني ــات إثني ــا أقلي ي توجــد فيه
ــىت ــدول ال ي ال

�ف
، ال يجــوز حرمــان الطفــل المنتمــى لتلــك االأقليــات أو الأولئــك  ف الســكان االأصليــ�ي
ي أن يتمتــع، مــع بقيــة أفــراد المجموعــة، بثقافتــه، أو االجهــار 

الســكان مــن الحــق �ف
بدينــه وممارســة شــعائره، أو اســتعمال لغتــه.

المادة 31 ¤

ي الراحــة ووقــت الفــراغ، ومزاولــة االألعــاب . 1
ف الــدول االأطــراف بحــق الطفــل �ف تعــرت

ي الحيــاة الثقافيــة و�ف 
وأنشــطة االســتجمام المناســبة لســنه والمشــاركة بحريــة �ف

الفنــون.

ــاة . 2 ي الحي
ــة �ف ــاركة الكامل ي المش

ــل �ف ــق الطف ــزز ح ــراف وتع ــدول االأط م ال ــرت تح
ي 

الثقافيــة والفنيــة وتشــجع عــى توفــري فــرص ملئمــة ومتســاوية للنشــاط الثقــا�ف
ــراغ. ــات الف ــطة أوق ــتجمامي وأنش ي واالس

ــىف والف

المادة 32 ¤

ــادي . 1 ــتغلل االقتص ــن االس ــه م ي حمايت
ــل �ف ــق الطف ــراف بح ــدول االأط ف ال ــرت تع

ا أو أن يمثــل إعاقــة لتعليــم الطفــل،  ومــن أداء أي عمــل يرجــح أن يكــون خطــري
، أو الروحــي، أو  ، أو العقــىي ي

أو أن يكــون ضــارا بصحــة الطفــل أو بنمــوه البــد�ف
ــي. ــوي، أو االجتماع المعن
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ــة . 2 بوي ــة والرت ــة واالجتماعي داري ــة واالإ يعي ــري الت�ش ــراف التداب ــدول االأط ــذ ال تتخ
ي تكفــل تنفيــذ هــذه المــادة. ولهــذا الغــرض، ومــع مراعــاة أحــكام الصكــوك 

الــىت
: ــىي ــا ي ــدول االأطــراف بوجــه خــاص بم ــة، تقــوم ال ــة االأخــرى ذات الصل الدولي

تحديد عمر أد�ف أو أعمار دنيا لللتحاق بعمل،أ. 

وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه،ب. 

فــرض عقوبــات أو جــزاءات أخــرى مناســبة لضمــان بغيــة إنفــاذ هــذه المــادة ج. 
بفعاليــة.

المادة 33 ¤

يعيــة  ي ذلــك التدابــري الت�ش
تتخــذ الــدول االأطــراف جميــع التدابــري المناســبة، بمــا �ف

وع  بويــة، لوقايــة االأطفــال مــن االســتخدام غــري المــ�ش داريــة واالجتماعيــة والرت واالإ
ي المعاهــدات 

للمــواد المخــدرة والمــواد المؤثــرة عــى العقــل، وحســبما تحــددت �ف
ــواد  ــذه الم ــل ه ــاج مث ي إنت

ــال �ف ــتخدام االأطف ــع اس ــة، ولمن ــة ذات الصل الدولي
وعــة واالتجــار بهــا بطريقــة غــري م�ش

المادة 34 ¤

تتعهــد الــدول االأطــراف بحمايــة الطفــل مــن جميــع أشــكال االســتغلل الجنــ�ي 
ــاص،  ــه خ ــراف، بوج ــدول االأط ــذ ال ــراض تتخ ــذه االأغ . وله ــ�ي ــاك الجن واالنته

ــع: ــة والمتعــددة االأطــراف لمن ــة والثنائي ــة الوطني ــري الملئم ــع التداب جمي

وع،أ.  حمل أو إكراه الطفل عى تعاطى أي نشاط جن�ي غري م�ش

الممارســات ب.  مــن  هــا  غري أو  الدعــارة  ي 
�ف للأطفــال  االســتغلىلي  االســتخدام 

وعــة، الم�ش غــري  الجنســية 

ي العروض والمواد الداعرة.ج. 
االستخدام االستغلىلي للأطفال �ف
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المادة 35 ¤

ــة والمتعــددة  ــة والثنائي ــري الملئمــة الوطني ــع التداب ــدول االأطــراف جمي تتخــذ ال
ــن  ــرض م ــم الأي غ ــار به ــم أو االتج ــال أو بيعه ــاف االأطف ــع اختط ــراف لمن االأط

ــكال. ــن االأش ــكل م ــأي ش ــراض أو ب االأغ

المادة 36 ¤

تحمي الدول االأطراف الطفل من سائر أشكال االستغلل 

الضارة بأي جانب من جوانب رفاة الطفل.

المادة 37 ¤

تكفل الدول االأطراف:

وب المعاملــة أو العقوبــة أ.  ه مــن رصف أال يعــرض أي طفــل للتعذيــب أو لغــري
عــدام أو الســجن  القاســية أو اللإنســانية أو المهينــة. وال تفــرض عقوبــة االإ
ة  ي عــ�ش

مــدي الحيــاة بســبب جرائــم يرتكبهــا أشــخاص تقــل أعمارهــم عــن ثمــا�ف
ــراج عنهــم، ف ــة للإ ســنة دون وجــود إمكاني

ــة أو تعســفية. ويجــب أن ب.  ــه بصــورة غــري قانوني أال يحــرم أي طفــل مــن حريت
يجــرى اعتقــال الطفــل أو احتجــازه أو ســجنه وفقــا للقانــون وال يجــوز ممارســته 

ة زمنيــة مناســبة، إال كملجــأ أخــري والأقــر فــرت

ي ج. 
ام للكرامــة المتأصلــة �ف يعامــل كل طفــل محــروم مــن حريتــه بإنســانية واحــرت

نســان، وبطريقــة تراعــى احتياجــات االأشــخاص الذيــن بلغــوا ســنه. وبوجــه  االإ
، مــا لــم يعتــرب أن  ف خــاص، يفصــل كل طفــل محــروم مــن حريتــه عــن البالغــ�ي
ي البقــاء عــى اتصــال 

ي خــلف ذلــك، ويكــون لــه الحــق �ف
مصلحــة الطفــل تقتــىف

ي الظــروف االســتثنائية،
مــع أرستــه عــن طريــق المراســلت والزيــارات، إال �ف
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ي الحصــول ب�عــة عــى د. 
 يكــون لــكل طفــل محــروم مــن حريتــه الحــق �ف

ي 
هــا مــن المســاعدة المناســبة، فضــل عــن الحــق �ف مســاعدة قانونيــة وغري

عيــة حرمانــه مــن الحريــة أمــام محكمــة أو ســلطة مختصــة  ي رسش
الطعــن �ف

ي أي إجــراء مــن هــذا 
مســتقلة ومحايــدة أخــرى، و�ف أن يجــرى البــت ب�عــة �ف

ــل. القبي

المادة 38 ¤

ي الــدوىلي المنطبقــة . 1
نســا�ف م قواعــد القانــون االإ تتعهــد الــدول االأطــراف بــأن تحــرت

ام هــذه  ــة بالطفــل وأن تضمــن احــرت ي المنازعــات المســلحة وذات الصل
عليهــا �ف

القواعــد.

ك . 2 ــ�ي تضمــن أال يشــرت ــا ل ــة عملي ــري الممكن ــع التداب ــدول االأطــراف جمي تتخــذ ال
ي الحــرب.

ا �ف ــارسش اكا مب ة ســنة اشــرت ــغ ســنهم خمــس عــ�ش ــم يبل ــن ل االأشــخاص الذي

ة ســنة . 3  تمتنــع الــدول االأطــراف عــن تجنيــد أي شــخص لــم تبلــغ ســنه خمــس ع�ش
ــن بلغــت ســنهم  ف االأشــخاص الذي ــ�ي ــد مــن ب ــد التجني ــا المســلحة. وعن ي قواته

�ف
ــدول  ــى ال ــب ع ــنة، يج ة س ــ�ش ي ع

ــا�ف ــغ ثم ــم تبل ــا ل ــنة ولكنه ة س ــ�ش ــس ع خم
ــة لمــن هــم أكــرب ســنا. عطــاء االأولوي االأطــراف أن تســعي الإ

ــدوىلي . 4 ي ال
ــا�ف نس ــون االإ ــىف القان ــا بمقت اماته ف ــا اللرت ــراف، وفق ــدول االأط ــذ ال تتخ

ــة  ــري الممكن ــع التداب ــلحة، جمي ــات المس ي المنازع
ف �ف ــ�ي ــكان المدني ــة الس بحماي

ــلح. اع مس ف ــرف ــن ب ــال المتأثري ــة االأطف ــة ورعاي ــن حماي ــ�ي تضم ــا ل عملي
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المادة 39 ¤

ي والنفــ�ي 
تتخــذ الــدول االأطــراف كل التدابــري المناســبة لتشــجيع التأهيــل البــد�ف

ــن أشــكال  ــة أي شــكل م ــع ضحي ــذي يق ــل ال ــي للطف ــاج االجتماع ــادة االندم وإع
ــكال  ــن أش ــر م ــكل آخ ــب أو أي ش ــاءة، أو التعذي س ــتغلل أو االإ ــال أو االس هم االإ
المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللإنســانية أو المهينــة، أو المنازعــات المســلحة. 
ــل،  ــة الطف ــزز صح ــة تع ي بيئ

ــذه �ف ــاج ه ــادة االندم ــل وإع ــذا التأهي ــرى ه ويج
ــه. ــه، وكرامت امــه لذات واحرت

المادة 40  ¤

ف الــدول االأطــراف بحــق كل طفــل يدعــي أنــه انتهــك قانــون العقوبــات أو . 1 تعــرت
ي أن يعامــل بطريقــة تتفــق مــع رفــع درجــة 

يتهــم بذلــك أو يثبــت عليــه ذلــك �ف
ــن  ــن م ــا للآخري ــل لم ام الطف ــرت ــزز اح ــدره، وتع ــه وق ــل بكرامت ــاس الطف إحس
نســان والحريــات االأساســية وتراعــي ســن الطفــل واســتصواب تشــجيع  حقــوق االإ

ــع. ي المجتم
ــاء �ف ــدور بن ــه ب ــل وقيام ــاج الطف ــادة اندم إع

ــل . 2 ــة، تكف ــة ذات الصل ــوك الدولي ــكام الصك ــاة أح ــع مراع ــك، وم ــا لذل وتحقيق
: ــىي ــا ي ــاص، م ــه خ ــراف، بوج ــدول االأط ال

ــات أ.  ــك أو إثب ــه بذل ــات أو اتهام ــون العقوب ــل لقان ــاك الطف ــاء انته ــدم إدع ع
ذلــك عليــه بســبب أفعــال أو أوجــه قصــور لــم تكــن محظــورة بموجــب 

ي أو الــدوىلي عنــد ارتكابهــا،
القانــون الوطــىف

 يكــون لــكل طفــل يدعــي بأنــه انتهــك قانــون العقوبــات أو يتهــم بذلــك ب. 
الضمانــات التاليــة عــى االأقــل:

اض براءته إىل أن تثبت إدانته وفقا للقانون، »1« افرت

ة بالتهــم الموجهــة إليــه، عــن طريــق والديــه أو االأوصيــاء  »2« إخطــاره فــورا ومبــارسش
هــا  ف عليــه عنــد االقتضــاء، والحصــول عــى مســاعدة قانونيــة أو غري القانونيــ�ي

ــه، ــم دفاع ــداد وتقدي ع ــة الإ ــاعدة الملئم ــن المس م

ــواه دون  ي دع
ــل �ف ــة بالفص ــتقلة ونزيه ــة ومس ــة مختص ــة قضائي ــلطة أو هيئ ــام س »3« قي
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أو  ي 
قانــو�ف مستشــار  بحضــور  للقانــون،  وفقــا  عادلــة  محاكمــة  ي 

�ف تأخــري 
ف عليــه، مــا  بمســاعدة مناســبة أخــرى وبحضــور والديــه أو االأوصيــاء القانونيــ�ي
ي 

ي غــري مصلحــة الطفــل الفضــى، وال ســيما إذا أخــذ �ف
ــك �ف ــرب أن ذل ــم يعت ل

ــه، ــنه أو حالت ــبان س الحس

ف  اف بالذنــب، واســتجواب أو تأمــ�ي دالء بشــهادة أو االعــرت »4« عــدم إكراهــه عــى االإ
اك واســتجواب الشــهود لصالحــه  ف وكفالــة اشــرت اســتجواب الشــهود المناهضــ�ي

ــاواة، ــن المس ــروف م ــل ظ ي ظ
�ف

ف قيــام ســلطة مختصــة أو هيئــة قضائيــة  »5« إذا اعتــرب أنــه انتهــك قانــون العقوبــات، تأمــ�ي
ــة  ــرار و�ف أي ي هــذا الق

ــادة النظــر �ف ــون بإع ــا للقان ــة أعــى وفق مســتقلة ونزيه
تدابــري مفروضــة تبعــا لذلــك،

ــا إذا تعــذر عــى الطفــل فهــم اللغــة  جــم شــفوي مجان «6« الحصــول عــى مســاعدة مرت
ــا، المســتعملة أو النطــق به

ام حياته الخاصة تماما أثناء جميع مراحل الدعوى. ف احرت «7« تأم�ي

ف وإجــراءات وســلطات ومؤسســات . 3 تســعى الــدول االأطــراف لتعزيــر إقامــة قوانــ�ي
منطبقــة خصيصــا عــى االأطفــال الذيــن يدعــى أنهــم انتهكــوا قانــون العقوبــات أو 

: يتهمــون بذلــك أو يثبــت عليهــم ذلــك، وخاصــة القيــام بمــا يــىي

ض دونهــا أن االأطفــال ليــس لديهــم االأهليــة النتهــاك أ.  تحديــد ســن دنيــا يفــرت
ــات، ــون العقوب قان

اســتصواب اتخــاذ تدابــري عنــد االقتضــاء لمعاملــة هــؤالء االأطفــال دون ب. 
نســان والضمانــات  م حقــوق االإ يطــة أن تحــرت اللجــوء إىل إجــراءات قضائيــة، رسش

ــل ام كام ــرت ــة اح القانوني

اف، والمشــورة، . 4 رسش رشــاد واالإ تتــاح ترتيبــات مختلفــة، مثــل أوامــر الرعايــة واالإ
ــل  هــا مــن بدائ ي وغري

ــب المهــىف ــم والتدري ــة، وبرامــج التعلي ــار، والحضان واالختب
الرعايــة المؤسســية، لضمــان معاملــة االأطفــال بطريقــة تلئــم رفاههــم وتتناســب 

مــع ظروفهــم وجرمهــم عــى الســواء.
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المادة 41 ¤

ي هــذه االتفاقيــة مــا يمــس أي أحــكام تكــون أرسع إفضــاء إىل إعمــال 
ليــس �ف

 : ي
ــرد �ف ــد ت ي ق

ــىت ــل وال ــوق الطف حق

)أ( قانون دولة طرف، أو،)ب( القانون الدوىلي الساري عى تلك الدولة.
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ي
 الجزء الثا�ن

المادة 42 ¤

تتعهــد الــدول االأطــراف بــأن تنــ�ش مبــادئ االتفاقيــة وأحكامهــا عــى نطــاق واســع 
ف الكبــار واالأطفــال عــى الســواء. بالوســائل الملئمــة والفعالــة، بــ�ي

المادة 43 ¤

ي اســتيفاء تنفيــذ . 1
تنشــأ لغــرض دراســة التقــدم الــذي أحرزتــه الــدول االأطــراف �ف

ــة بحقــوق الطفــل  ــة معني ــة لجن ي هــذه االتفاقي
ــا �ف ي تعهــدت به

ــىت امــات ال ف االلرت
. ــىي ــا ي ــا فيم ــف المنصــوص عليه ــع بالوظائ تضطل

ــاءة . 2 ــة والكف ــة الرفيع ــة الخلقي ــن ذوى المكان اء م ــرب ة خ ــ�ش ــن ع ــة م ــف اللجن تتأل
ي الميــدان الــذي تغطيــه هــذه االتفاقيــة. وتنتخــب الــدول االأطراف 

ف بهــا �ف المعــرت
ف رعاياهــا ويعمــل هــؤالء االأعضــاء بصفتهــم الشــخصية،  أعضــاء اللجنــة مــن بــ�ي

ي العــادل وكذلــك للنظــم القانونيــة الرئيســية.
ويــوىل االعتبــار للتوزيــع الجغــرا�ف

اع الــ�ي مــن قائمــة أشــخاص ترشــحهم الــدول . 3 ينتخــب أعضــاء اللجنــة باالقــرت
ف رعاياهــا. االأطــراف، ولــكل دولــة طــرف أن ترشــح شــخصا واحــدا مــن بــ�ي
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 يجــرى االنتخــاب االأول لعضويــة اللجنــة بعــد ســتة أشــهر عــى االأكــرش مــن تاريــخ . 4
ف العــام  ــ�ي . ويوجــه االأم ف ــرة كل ســنت�ي ــك م ــة وبعــد ذل ــاذ هــذه االتفاقي ــدء نف ب
ــخ كل انتخــاب رســالة  ــل أربعــة أشــهر عــى االأقــل مــن تاري للأمــم المتحــدة قب
ي غضــون شــهرين. ثــم 

إىل الــدول االأطــراف يدعوهــا فيهــا إىل تقديــم ترشــيحاتها �ف
ف  ــع االأشــخاص المرشــح�ي ــا بجمي ــا ألفبائي ــة ترتيب ف العــام قائمــة مرتب يعــد االأمــ�ي
ــدول  ــا إىل ال ــحتهم، ويبلغه ي رش

ــىت ــراف ال ــدول االأط ــا ال ــو مبين ــذا النح ــى ه ع
ــة. ي هــذه االتفاقي

االأطــراف �ف

ف العــام إىلي عقدهــا . 5 ي اجتماعــات للــدول االأطــراف يدعــو االأمــ�ي
تجــرى االنتخابــات �ف

ي الــدول 
ي يشــكل حضــور ثلــىش

ي مقــر االأمــم المتحــدة. و�ف هــذه االجتماعــات، الــىت
�ف

االأطــراف فيهــا نصابــا قانونيــا لهــا، يكــون االأشــخاص المنتخبــون لعضويــة اللجنــة 
ــة المطلقــة  ــن يحصلــون عــى أكــرب عــدد مــن االأصــوات وعــى االأغلبي هــم الذي

. ف يــن المصوتــ�ي الأصــوات ممثــىي الــدول االأطــراف الحارصف

ينتخــب أعضــاء اللجنــة لمــدة أربــع ســنوات. ويجــوز إعــادة انتخابهــم إذا جــرى . 6
ي 

ف �ف ــ�ي ــة خمســة مــن االأعضــاء المنتخب ــد. غــري أن مــدة والي ترشــيحهم مــن جدي
ة يقــوم  ، وبعــد االنتخــاب االأول مبــارسش ف ي بانقضــاء ســنت�ي

االنتخــاب االأول تنقــىف
رئيــس االجتمــاع باختيــار أســماء هــؤالء االأعضــاء الخمســة بالقرعــة.

إذا تــو�ف أحــد أعضــاء اللجنــة أو اســتقال أو أعلــن الأي ســبب آخــر أنــه غــري قــادر . 7
شــيح العضــو  ي قامــت برت

ــىت ــة الطــرف ال ف الدول ــة، تعــ�ي ــة مهــام اللجن عــى تأدي
ف رعاياهــا ليكمــل المــدة المتبقيــة مــن الواليــة، رهنــا بموافقــة  ا آخــر مــن بــ�ي خبــري

اللجنــة.

8 .. تضع اللجنة نظامها الداخىي

9 .. ف ة سنت�ي تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفرت
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ي أي كان مناســب آخــر . 10
ي مقــر االأمــم المتحــدة أو �ف

تعقــد اجتماعــات اللجنــة عــادة �ف
ي الســنة وتحــدد مــدة اجتماعــات 

ــة عــادة مــرة �ف ــة. وتجتمــع اللجن تحــدده اللجن
ي 

ــدول االأطــراف �ف ي اجتمــاع لل
ــة، ويعــاد النظــر فيهــا، إذا اقتــىف االأمــر، �ف اللجن
هــذه االتفاقيــة، رهنــا بموافقــة الجمعيــة العامــة.

ف ومرافــق الضطــلع . 11 ف العــام للأمــم المتحــدة مــا يلــزم مــن موظفــ�ي يوفــر االأمــ�ي
اللجنــة بصــورة فعالــة بوظائفهــا بموجــب هــذه االتفاقيــة.

ــة . 12 ــة الجمعي ــة، بموافق ــذه االتفاقي ــب ه ــأة بموج ــة المنش ــاء اللجن ــل أعض يحص
العامــة، عــى مكافــآت مــن مــوارد االأمــم المتحــدة، وفقــا لمــا قــد تقــرره الجمعيــة 

وط وأحــكام. العامــة مــن رسش

المادة 44 ¤

ف العــام للأمــم . 1 تتعهــد الــدول االأطــراف بــأن تقــدم إىل اللجنــة، عــن طريــق االأمــ�ي
ي 

ف بهــا �ف نفــاذ الحقــوق المعــرت ي اعتمدتهــا الإ
المتحــدة، تقاريــر عــن التدابــري الــىت

ي التمتــع بتلــك الحقــوق:
هــذه االتفاقيــة وعــن التقــدم المحــرز �ف

ــرف أ.  ــة الط ــبة للدول ــة بالنس ــذه االتفاقي ــاذ ه ــدء نف ــن ب ف م ــنت�ي ــون س ي غض
�ف

المعنيــة،

وبعد ذلك مرة كل خمس سنوات.ب. 

ي . 2
توضــح التقاريــر المعــدة بموجــب هــذه المــادة العوامــل والصعــاب الــىت

ــة إن  امــات المتعهــد بهــا بموجــب هــذه االتفاقي ف ــاء بااللرت ــر عــى درجــة الوف تؤث
وجــدت مثــل هــذه العوامــل والصعــاب. ويجــب أن تشــتمل التقاريــر أيضــا عــى 
. ــىف ــد المع ي البل

ــة �ف ــذ االتفاقي ــامل لتنفي ــا ش ــة فهم ــر للجن ــة توف ــات كافي معلوم
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ــا . 3 ي م
ــرر، �ف ــة أن تك ــا شــامل إىلي اللجن ــرا أولي ــت تقري ــة طــرف قدم ال حاجــة بدول

ــات  ــادة، المعلوم ــرة 1 )ب( مــن هــذه الم ــا للفق ــة وفق ــر الحق ــن تقاري ــه م تقدم
ــا. ــا تقديمه ي ســبق له

ــىت االأساســية ال

ــة . 4 ــة ذات صل ــات إضافي ــراف معلوم ــدول االأط ــن ال ــب م ــة أن تطل ــوز للجن يج
ــة. ــذ االتفاقي بتنفي

، عــن طريــق المجلــس االقتصــادي . 5 ف تقــدم اللجنــة إىل الجمعيــة العامــة كل ســنت�ي
واالجتماعــي، تقاريــر عــن أنشــطتها.

ي بلدانها.. 6
تتيح الدول االأطراف تقاريرها عى نطاق واسع للجمهور �ف
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المادة 45  ¤

ي الميــدان 
لدعــم تنفيــذ االتفاقيــة عــىي نحــو فعــال وتشــجيع التعــاون الــدوىلي �ف

الــذي تغطيــه االتفاقيــة:

ــة أ.  ــدة للطفول ــم المتح ــة االأم ــة ومنظم ــوكاالت المتخصص ــق ال ــن ح ــون م يك
ــذ  ي تنفي

ــر �ف ــدى النظ ــة ل ــون ممثل ــدة أن تك ــم المتح ــزة االأم ــن أجه ــا م ه وغري
ــو  ــة أن تدع ــة. وللجن ــذه االتفاقي ــكام ه ــن أح ــا م ــاق واليته ي نط

ــل �ف ــا يدخ م
الــوكاالت المتخصصــة ومنظمــة االأمــم المتحــدة للطفولــة والهيئــات المختصــة 
ائهــا بشــأن تنفيــذ االتفاقيــة  االأخــرى، حســبما تــراه ملئمــا، لتقديــم مشــورة خرب
ي نطــاق واليــة كل منهــا. وللجنــة أن تدعــو الــوكاالت 

ي تدخــل �ف
ي المجــاالت الــىت

�ف
ــم  ــزة االأم ــن أجه ــا م ه ــة وغري ــدة للطفول ــم المتح ــة االأم ــة ومنظم المتخصص
ي 

ي تدخــل �ف
ــىت ي المجــاالت ال

ــة �ف ــذ االتفاقي ــن تنفي ــر ع ــم تقاري المتحــدة لتقدي
نطــاق أنشــطتها،

 تحيــل اللجنــة، حســبما تــراه ملئمــا، إىل الــوكاالت المتخصصــة ومنظمــة ب. 
االأمــم المتحــدة للطفولــة والهيئــات المختصــة االأخــرى أيــة تقاريــر مــن الــدول 
، أو تشــري إىل حاجتهــا  ف االأطــراف تتضمــن طلبــا للمشــورة أو المســاعدة التقنيتــ�ي
احاتهــا  لمثــل هــذه المشــورة أو المســاعدة، مصحوبــة بملحظــات اللجنــة واقرت
شــارات، إن وجــدت مثــل هــذه الملحظــات  بصــدد هــذه الطلبــات أو االإ

ــات، اح واالقرت

ف العــام إجــراء ج.  يجــوز للجنــة أن تــوصي بــأن تطلــب الجمعيــة العامــة إىل االأمــ�ي
دراســات بالنيابــة عنهــا عــن قضايــا محــددة تتصــل بحقــوق الطفــل،

احــات وتوصيــات عامــة تســتند إىل معلومــات د.   يجــوز للجنــة أن تقــدم اقرت
ف 44، 45 مــن هــذه االتفاقيــة. وتحــال مثــل هــذه  تلقتهــا عمــل بالمادتــ�ي
احــات والتوصيــات العامــة إىل أيــة دولــة طــرف معنيــة، وتبلــغ للجمعيــة  االقرت

ــدت. ــراف. إن وج ــدول االأط ــة مصحوبــة بتعليقــات ال العام
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الجزء الثالث

المادة 46 ¤

يفتح باب التوقيع عى هذه االتفاقية لجميع الدول.

المادة 47 ¤

ف العــام  تخضــع هــذه االتفاقيــة للتصديــق. وتــودع صكــوك التصديــق لــدى االأمــ�ي
للأمــم المتحــدة.

المادة 48 ¤

يظــل بــاب االنضمــام إىل هــذه االتفاقيــة مفتوحــا لجميــع الــدول. وتــودع صكــوك 
ف العــام للأمــم المتحــدة. االنضمــام لــدى االأمــ�ي

المادة 49 ¤

ــك . 1 ــداع ص ــخ إي ــىي تاري ــذي ي ف ال ــ�ي ــوم الثلث ي الي
ــة �ف ــذه االتفاقي ــاذ ه ــدأ نف يب

ف العــام االأمــم المتحــدة. يــن لــدي االأمــ�ي التصديــق أو االنضمــام الع�ش

ــك . 2 ــداع ص ــد إي ــا بع ــم إليه ــة أو تنض ــذه االتفاقي ــىي ه ــدق ع ي تص
ــىت ــدول ال ال

ف  ي اليــوم الثلثــ�ي
يــن، يبــدأ نفــاذ االتفاقيــة إزاءهــا �ف التصديــق أو االنضمــام الع�ش

الــذي يــىي تاريــخ إيــداع هــذه الدولــة صــك تصديقهــا أو انضمامهــا.
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المادة 50 ¤

ف العــام . 1 ح إدخــال تعديــل وأن تقدمــه إىل االأمــ�ي يجــوز الأي دولــة طــرف أن تقــرت
ف العــام عندئــذ بإبــلغ الــدول االأطــراف بالتعديــل  للأمــم المتحــدة. ويقــوم االأمــ�ي
ــر  ــد مؤتم ــذ عق ــدول تحب ــذه ال ــت ه ــا إذا كان ــاره بم ــب بإخط ــع طل ح م ــرت المق
احــات والتصويــت عليهــا. و�ف حالــة تأييــد ثلــث  ي االقرت

للــدول االأطــراف للنظــر �ف
ي غضــون أربعــة أشــهر مــن تاريــخ هــذا التبليــغ، 

الــدول االأطــراف عــى االأقــل، �ف
ف العــام إىل عقــده تحــت رعايــة االأمــم المتحدة.  عقــد هــذا المؤتمــر، يدعــو االأمــ�ي
ي 

ة والمصوتــة �ف ويقــدم أي تعديــل تعتمــده أغلبيــة مــن الــدول االأطــراف الحــارصف
قــراره. المؤتمــر إىل الجمعيــة العامــة الإ

يبــدأ نفــاذ أي تعديــل يتــم اعتمــاده وفقــا للفقــرة 1 مــن هــذه المــادة عندمــا تقــره . 2
ــة  ــذه االتفاقي ي ه

ــراف �ف ــدول االأط ــه ال ــدة وتقبل ــم المتح ــة للأم ــة العام الجمعي
. ف بأغلبيــة الثلثــ�ي

ي قبلتهــا وتبقــى . 3
تكــون التعديــلت، عنــد بــدء نفاذهــا، ملزمــة للــدول االأطــراف الــىت

الــدول االأطــراف االأخــرى ملزمــة بأحــكام هــذه االتفاقيــة وبأيــة تعديــلت ســابقة 
تكــون قــد قبلتهــا.
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المادة 51 ¤

ــت . 1 ــدول وق ــا ال ي تبديه
ــىت ــات ال ــص التحفظ ــدة ن ــم المتح ف للأم ــ�ي ــى االأم يتلق

التصديــق أو االنضمــام، ويقــوم بتعميمهــا عــى جميــع الــدول.

ال يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لهدف هذه االتفاقية وغرضها.. 2

ف . 3 ــه إشــعار بهــذا المعــىف إىل االأمــ�ي ي أي وقــت بتوجي
يجــوز ســحب التحفظــات �ف

العــام للأمــم المتحــدة، الــذي يقــوم عندئــذ بإبــلغ جميــع الــدول بــه. ويصبــح 
ف العــام. شــعار نافــذ المفعــول اعتبــارا مــن تاريــخ تلقيــه مــن قبــل االأمــ�ي هــذا االإ

المادة 52 ¤

يجــوز الأي دولــة طــرف أن تنســحب مــن هــذه االتفاقيــة بإشــعار خطــى ترســله إىل 
ف العــام للأمــم المتحــدة. ويصبــح االنســحاب نافــذا بعــد مــرور ســنة عــى  االأمــ�ي

شــعار. ف العــام هــذا االإ تاريــخ تســلم االأمــ�ي

المادة 53 ¤

ف العام للأمم المتحدة وديعا لهذه االتفاقية. ف االأم�ي يع�ي
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المادة 54 ¤

ية  ف نجلري ي الحجية نصوصها باالأســبانية واالإ
ي تتســاوى �ف

يودع أصل هذه االتفاقية الىت
ف العــام للأمــم المتحــدة.  والروســية والصينيــة والعربيــة والفرنســية، لــدى االأمــ�ي
ــون حســب االأصــول  ــاه، المخول ــا لذلــك، قــام المفوضــون الموقعــون أدن وإثبات

ــة. مــن جانــب حكوماتهــم، بالتوقيــع عــى هــذه االتفاقي


