
  الميثاق االفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته
  

حق الطفل في الحياة ، حقٌ غير قابل للتقـادم ويحميـه القـانون وتتكفلـه الـدول             •
 .االطراف 

 .لكل طفل الحق في اسم ودفتر قيٍد وجنسية عند مولده وتتعهده دول الميثاق  •

 .حق الطفل في حرية التفكير والعقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية  •

 .كل طفل الحق في التعليم والتربية والتمتع بحالة صحية ورعاية اجتماعية ل •
 

   :الديباجية
ان الدول االفريقية االعضاء في منظمة الوحدة االفريقية ، االطراف في هذا الميثاق   
  " .الميثاق االفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته " المسمى 

باالهميـة األساسـية لحقـوق      فريقية يقـر    إذ تأخذ في االعتبار ان ميثاق منظمة الوحدة اال        
االنسان والشعوب قد اعلن واتفق على انه ينبغي ألي شخص أن يتمتـع بجميـع الحقـوق                 

، دون أي تمييز بسبب األصل أو الجماعـة         والحريات التي يعترف بها ويكفلها هذا الميثاق        
يره أو االصل الوطني    العرقية أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غ             

  .واالجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر 
إذ تذكر بأن إعالن مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة االفريقيـة حـول              و

التعـديل االول    " 16.د"  لرؤساء الدول والحكومات     4حقوق الطفل ورفاهيته ، االعالن رقم       

 . 17خالل الفترة مـن     ) ليبيريا  ( ة في منروفيا    الذي صدر عن دورته العادية السادسة عشر      

 ، أقر بضرورة اتخاذ كافة التدابير المناسبة لدعم وحماية حقوق ورفاهية            1979 يوليو سنة    20

  .الطفل االفريقي 

وإذ تالحظ بقلق ان وضع الكثير من االطفال االفارقة مازال حرجاَ ، بسبب العوامـل               

والتقليدية والكوارث الطبيعية واالعباء السكانية والنزاعـات       االجتماعية واالقتصادية والثقافية    

المسلحة واالستغالل والجوع والتعويق وعدم نضوج الطفل البدني والعقلي مما يتطلب الحماية            

  .والعناية 

يشغل مكانة فريدة ومتميزة في المجتمع االفريقـي ، وانـه لكـي             وإذ يقر بأن الطفل     

امل والمتناسق لشخصيته يجب ان ينمو في وسط عائلي وفي          يتحقق للطفل االفريقي النضج الك    

  .جو من السعادة والحب والتفاهم 



بأن الطفل مع مراعاة االحتياجات المرتبطة بنموه البدني والذهني في حاجـة            وإذ يقر   

الى عناية خاصة بنموه الجسماني والبدني والذهني واالخالقي واالجتماعي ، وانه في حاجـة              

  .ية في احوال تتوافر فيها الحرية والكرامة واألمن الى حماية قانون

وإذ تأخذ في الحسبان ان دعم وحماية حقوق ورفاه الطفل يفترضان اضطالع الجميع             

مجددا موافقتها على مبادئ حقوق وحماية الطفل الواردة فـي بياناتهـا            بواجباتهم ، وإذ تؤكد     

دة االفريقية ومنظومة االمـم المتحـدة ،        واتفاقياتها وسائر الوثائق التي اعتمدتها منظمة الوح      

بشأن حقـوق الطفـل واعـالن مـؤتمر رؤسـاء دول      وبصفة خاصة اتفاقية االمم المتحدة ،     

وحكومات منظمة الوحدة االفريقية حول حقوق الطفل االفريقي ورفاهيته توافـق علـى مـا               

  -:يلي 

ء الطفل وحمايته ونمـوه     لكل طفل الحق في الحياة ، وتكفل الدول األطراف قدر المستطاع بقا           

  لكل طفل الحق في الحصول على جنسية وال يصدر حكم إعدام في جرائم يرتكبها األطفال

   

  ولالجزء األ
  الحقوق والواجبات

  ولالفصل األ
  حقوق الطفل وحمايته

  
   ) 1( مادة 

  عضاء واجبات الدول األ
 الميثـاق ،    في منظمة الوحدة االفريقية االطراف فـي هـذا        تعترف الدول االعضاء     .1

التـدابير  بالحقوق والحريات والواجبات الواردة في هذا الميثاق وتتعهد بإتخاذ كافـة            

والحكام هذا الميثـاق العتمـاد كافـة التـدابير          تها الدستورية   الالزمة طبقاً الجراءا  

 .التشريعية أو غيرها الالزمة لنفاذ احكام هذا الميثاق 

ـ      لال يسري أي حكم من احكام هذا الميثاق ع         .2 ة القـرار   ى أي حكم يكون أكثر مالءم

أو حقوق الطفل وحمايته وارد في تشريع دولة طرف أو في أية اتفاقية دولية اخـرى                

 .في أي اتفاق دولة معمول به في الدولة المذكورة 

ض مع الحقـوق    ريجب عدم تشجيع اي عرف او تقليد او ممارسة ثقافية او دينية تتعا             .3

 .ص عليها في هذا الميثاق والواجبات وااللتزامات المنصو



   )2( مادة 
  تعريف الطفل

  . عاماً 18اي انسان يقل عمره عن " يقصد الطفل " بموجب هذا الميثاق 

  

   )3( مادة 
  عدم التمييز

 هذا الميثـاق دون     ويكفلهالكل طفل الحق في التمتع بكافة الحقوق والحريات التي يعترف بها            

 أو اللون أو الجنس أو اللغـة أو الـدين أو االنتمـاء              تمييز بسبب العرق أو الجماعة العرقية     

خر أو االصل الوطني أو االجتماعي أو الثراء والمولـد أو اي وضـع              آي  أي را السياسي أو   

  .خر دون تمييز من هذا النوع بالنسبة ألبوية أو وصية الشرعي آ

  

   ) 4( مادة 
   مصلحة الطفل العليا

 في أي اجراء خاص بطفل يقـوم بـه اي           تكون مصلحة الطفل هي االعتبار االساسي      .1

 .شخص او سلطة 

في أي اجراء قضائي او اداري يتصل بطفل قادر على نقل ارائـه الخاصـة ينبغـي                  .2

الى اراء الطفل سواء مباشرة أو من خالل ممثل محايد يشترك         الحرص على االستماع    

ـ  ان تأخذ السلطة المختصة أراءه في االعتبار بما         في االجراء على     ع احكـام   يتفق م

 .القوانين التي تطبق في هذا المجال 
 

   )5( مادة 
  البقاء والتنمية

 .وهذا الحق غير قابل للتقادم ويحميه القانون . لكل طفل الحق في الحياة  .1

 .تكفل الدول االطراف في هذا الميثاق بقدر المستطاع بقاء الطفل وحمايته ونموه  .2

 .فال ال يصدر حكم االعدام في جرائم يرتكبها االط .3

  

  

  
 



 

   ) 6( مادة 
   االسم والجنسية

 .لكل طفل الحق في اسم عند مولده  .1

 .كل طفل يقيد فور مولده  .2

 .لكل طفل الحق في الحصول على جنسية  .3

تتعهد الدول االطراف في هذا الميثاق بالعمل على ان تعترف تشريعاتها بمبـدأ حـق                .4

ا اذا كـان ال     اراضـيه ى  الطفل في الحصول على جنسية الدولة التي ولد أو ولدت عل          

 .ن يمنح أو تمنح جنسية أية دولة اخرى طبقاً لقوانينها يمكن لحظة الوالدة ا
 

   )7( مادة 
  حرية التعبير

 طفل قادر على تكوين ارائه الخاصة حق التعبير بحرية عـن ارائـه فـي شـتى                  ألييكون  

  . عليها القانون المجاالت واعالن ارائه مع مراعاة القيود التي ينص

  

  ) 8( مادة 
   حرية التجمع

  تكوين اي تجمع سلمي يجيزه القانونلكل طفل في حرية االنضمام لجمعية وحرية 

  

   ) 9( مادة 
   حرية التفكير والعقيدة والديانة

 .لكل طفل الحق في حرية التفكير والعقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية  .1

 النصح والتوجيه في ممارسـة      على األبوين والوصي الشرعي ، عند االقتضاء تقديم        .2

هذه الحقوق بالطريقة وبالقدر اللذين يتمشيان مع نمو القدرات والمـصلحة الرئيـسية        

 .للطفل 

تحترم الدول االطراف في الميثاق واجب األبوين والوصي الشرعي من حيث تقـديم              .3

النصح والتوجيه في مجال التمتع بهذه الحقوق طبقاً للقـوانين والـسياسات الوطنيـة           

 .المطبقة في هذا الشأن 
 



   )10( مادة 
   حماية الحياة الخاصة

ال يجوز اخضاع أي طفل لتدخل تعسفي أو غير شرعي في حياته الخاصة في اسرته أو فـي                  

منزله أو في مراسالته أو التعدي على شرفه وسمعته ، غير ان األبوين والوصـي الـشرعي                 

للطفل الحق في الحماية قانوناً من مثل       الحق في ممارسة اشراف معقول على سلوك االطفال و        

  .هذه التدخالت او التعديالت 

  

   )11( مادة 
   التربية

 .لكل طفل الحق في التربية  .1

 -:تستهدف تربية الطفل ما يلي  .2

تعزيز وتنمية شخصية الطفل ومواهبه فضالً عن قدراته الذهنية والبدنية الى            •

 .حين نضوجها الكامل 

ن والحريات االساسية وال سيما تلك المنصوص       تشجيع احترام حقوق االنسا    •

عليها في احكام مختلف الوثائق االفريقية الخاصة بحقوق االنسان والشعوب          

 .وفي االعالنات واالتفاقيات الدولية بشأن حقوق االنسان 

تهيئة الطفل لكي يعيش حياة مسئولة في مجتمع حر بـروح مـن التفـاهم                •

ادل والصداقة بين الشعوب والمجموعات     والتسامح والحوار واالحترام المتب   

 .العرقية والقبائل والجماعات الدينية 

 .الحفاظ على االستقالل الوطني وسالمة االراضي  •

 .تشجيع واقامة الوحدة والتضامن لالفريقيين  •

 .كفالة االحترام للبيئة والموارد الطبيعية  •

ة بغية التوصل الى االقرار     تتخذ الدول االطراف في هذا الميثاق كافة التدابير المالئم         .3

 :الكامل بهذا الحق وتتعهد بوجه خاص بما يلي 

 .يم االساسي المجاني وااللزامي توفير التعل •

تشجيع تطوير التعليم الثانوي بمختلف اشكاله وتوفيره تدريجياً بالمجان وفي           •

 .متناول الجميع 

طفل بـشتى   للجميع مع مراعاة قدرات واستعدادات كل       توفير التعليم العالي     •

 .الوسائل المناسبة 



اتخاذ تدابير لتشجيع االطفال على االنتظام في الدراسـة وخفـض معـدل              •

 .المتخلفين عنها 

اتخاذ تدابير خاصة فيما يتعلق باالطفال الموهوبين والمحرومين من االناث           •

 .لضمان تكافؤ الفرص بين جميع فئات المجتمع 
 

وق وواجبات األبـوين وعنـد االقتـضاء    تحترم الدول االطراف في هذا الميثاق حق   .4

حقوق وواجبات الوصي الشرعي في اختيار مدرسة ألوالدهم غير تلك التي تقيمهـا           

السلطات العامة بشرط ان تلتزم هذه المدرسة بالحد االدنى من القواعد التي تجيزها             

 .الدولة لكفالة التربية الدينية واالخالقية للطفل بصورة تتمشى مع تطور قدراته 

تتخذ الدول االطراف في هذا الميثاق كافة التدابير المناسبة التي تكفل معاملة الطفل              .5

الخاضع لالنضباط المدرسي او النضباط أبويه معاملة تتـسم باالنـسانية واحتـرام            

 .كرامة الطفل ، وذلك بما يتمشى مع هذا الميثاق 

لكـي يتـسنى للبنـات      تتخذ الدول االطراف في هذا الميثاق جميع التدابير المناسبة           .6

 اتمام دراستهن مواصلة تعليمهن مع مراعاة استعداد كل         قبلالالتي يصبحن حوامل    

 .منهن 

تفسير اي حكم من احكام هذه المادة على انها مخالفة لحريـة اي فـرد او                ال يجوز    .7

هيئة في انشاء وادارة مؤسسة تعليمية شريطة احترام المبادئ المنصوص عليها في            

من هذه المادة ومراعاة مطابقة التعليم في هذه المدرسة للحد االدنى من             ) 1( الفقرة  

 .القواعد التي تحددها الدولة المختصة 
 

   ) 12( مادة 
   نشطة الترفيهية والثقافيةأوقات الفراغ واأل

وأوقات الفراغ والحق في ممارسـة      تعترف الدول االطراف بحق الطفل في الراحة         .1

ة المناسبة لعمره وفي االشتراك بحرية في الحياة الثقافيـة       األلعاب واألنشطة الترفيهي  

 .والفنية 

تحترم الدول االعضاء حق الطفل في االشتراك الكامل في الحياة الثقافيـة والفنيـة               .2

وتشجيعه من خالل تهيئة انشطة ثقافية وفنية وترفيهيـة وقـضاء أوقـات الفـراغ               

 .المناسبة والمتاحة للجميع 

  
 



   ) 13( مادة 
   ال المعوفوناالطف

لكل طفل معوق ذهنياً أو بدنياً الحق في أن يحظى بتدابير حماية خاصـة تتفـق مـع                   .1

احتياجاته البدنية واالخالقية وفي ظروف تكفل كرامتـه وتـشجع اسـتقالله الـذاتي              

 .ومشاركته بنشاط في حياة المجتمع 

 على رعايتـه    تقدم للطفل المعوق وللقائمين   تتعهد الدول االطراف في هذا السياق بأن         .2

رد المتاحة  المساعدة المطلوبة والمناسبة بالنظر الى حالة الطفل ، وذلك في نطاق الموا           

وان تسعى بصفة خاصة الى حصول الطفل المعوق بالفعل على التـدريب واالعـداد              

للحياة المهنية واالنشطة الترفيهية بطريقـة تكفـل اندماجـه االجتمـاعي ونـضوجه          

 . واالخالقية على أكمل وجه ممكن الشخصي وتنميته الثقافية

تستخدم الدول االطراف في هذا الميثاق الموارد المتاحة لديها لكـي تـوفر بـصورة                .3

تدريجية سهولة الحركة الكاملة للمعوقين ذهنياً أو بدنياً وتمكنهم من دخـول المبـاني              

 .العامة المرتفعة وسائر األماكن التي يأمل المعوقون دخولها عن وجه حق 
 

   ) 14( ة ماد
  الصحة والخدمات الصحية 

 .لكل طفل الحق في ان يتمتع بأفضل حالة بدنية وذهنية وروحية ممكنة  .1

تتعهد الدول االطراف في هذا الميثاق بأن تسعى الى ممارسة هذا الحق بالكامل بصفة               .2

 :خاصة عن طريق اتخاذ تدابير لتحقيق االغراض التالية 

 .وخفض معدل وفيات المواليد الدة خفض معدل وفيات المواليد قبل الو •

كفالة تقديم العالج الطبي والرعاية الصحية الالزمـة لجميـع االطفـال مـع               •

 .التركيز على تطوير الرعاية الصحية االولية 

 .كفالة تقديم التغذية المناسبة والمياه العذبة  •

مكافحة المرض وسوء التغذية في اطار العناية الصحية األولية مـن خـالل              •

 .ق التقنيات المالئمة تطبي

 .تقديم الرعاية المناسبة للحوامل والمرضعات  •

تطوير العالج الوقائي والتوعية في مجال التربية الخاصـة بحيـاة االسـرة              •

 .وتوفير الخدمات 

 .ادراج برامج العالج الطبي االساسي في خطط التنمية الوطنية  •



ء والمسؤولين عـن    العمل على توعية جميع قطاعات المجتمع وال سيما اآلبا         •

مؤسسات االطفال والعاملين في هذه المؤسسات ، والتشجيع علـى اسـتخدام            

المعارف المتعلقة باألغذية في مجال صحة وتغذية الطفل ومزايـا الرضـاعة    

الطبيعية والصحة والقواعد الصحية للبيئة والوقاية مـن الحـوادث العائليـة            

 .وغيرها 

تمعات المحلية والـسكان المـستفيدين      اشراك المنظمات غير الحكومية والمج     •

 .على نحو فعال في تخطيط وادارة برامج العالج االساسي لالطفال 

لصالح دعم تعبئة موارد المجتمعات المحلية من خالل الوسائل التقنية والمالية            •

   .تطوير الرعاية الطبية االولية لالطفال 
 

   )15( مادة 
   طفالحماية األ

من اي شكل من اشكال االستغالل االقتصادي ومن ممارسة اي عمل           يتمتع الطفل بالحماية     .1

يعطل تربية الطفل أو أن يكون على حساب صحته         قد ينطوي على مخاطر او من شأنه ان         

 .او نموه البدنى والذهنى والروحى واألخالقى واالجتماعى 

مناسـبة لـضمان    تتخذ الدول األطراف فى هذا الميثاق كافة التدابير التشريعية واإلدارية ال           .2

التطبيق الكامل لهذه المادة، وهى التدابير التى تشمل على حد سواء القطاع الرسمى وغير               

الرسمى وقطاع العمالة الموازى له مع مراعاة األحكام ذات الصلة فى وثائق منظمة العمل              

 : بشأن األطفال وتتعهد األطراف بصفة خاصة بما يلي

ة هذا العمل أو ذالك بموجـب قـانون يـصدر لهـذا             تحديد السن األدنى المقبول لممارس     •

 .الغرض 

 .ف العمالة واعتماد القوانين المناسبة بشأن ساعات العمل وظر •

النص على توقيع العقوبات المناسبة أو أية عقوبات أخرى لضمان التطبيق الفعلـى لهـذه                •

 .المادة 

أليـدى العاملـة مـن    تشجيع تعميم المعلومات بشأن المخاطر التى ينطوى عليها استخدام ا         •

 .األطفال لتشغيل جميع قطاعات المجتمع 

  

  
 
  



  )16(مادة 
   حماية الطفل ووقايته من سوء المعاملة والتعذيب

تتخذ الدول األطراف فى هذا الميثاق التدابير التشريعية واإلدارية واالجتماعية والتربويـة             .1

لـة غيـر اإلنـسانية أو       المحددة لحماية الطفل من أي شكل من أشكال التعـذيب أو المعام           

المخزية وخاصة التعدى أو التعذيب البدنى أو الذهنى أو اإلهمال أو إساءة المعاملة بما فى               

ذلك التعذيب الجنسى عندما يعهد بحضانته إلى قريب أو وصى شرعى أو سلطة مدرسـية               

 .أو أي شخص أخر يتولى حماية الطفل 

 المادة اإلجراءات الفعلية إلنشاء هيئات      تشمل تدابير الحماية المنصوص عليها بموجب هذه       .2

مراقبة خاصة تكلف بمنح الطفل ومن يتولون رعايته الدعم الالزم فـضالً عـن األشـكال       

األخرى للتدابير الوقائية لكشف حاالت اإلهمال وسوء المعاملة التى يتعرض لهـا الطفـل              

 .الحالة ومتابعتها واإلبالغ عنها وبدء اتخاذ إجراءات تحقيق فى هذا الصدد مع معالجة 

  

  )17(مادة 
   اإلشراف على عدالة األحداث

من حق أي طفل متهم أو تثبت عليه تهمة مخالفة القانون الجنائى أن يلقى معاملة خاصـة                  .1

تتفق مع معنى وقيمة الكرامة لدى الطفل ومن شأنها أن تعزز احترام الطفل لحقوق اإلنسان               

 .والحريات األساسية لآلخرين 

 :الدول األطراف فى هذا الميثاق أن تسعى بصفة خاصة إلى تحقيق ما يليينبغى على  .2

العمل على عدم خضوع أي طفل معتقل أو مسجون أو محروم من حريته ألي سبب آخـر                  •

  .للتعذيب أو لمعاملة أو عقوبات ال إنسانية أو مخزية 

 .العمل على فصل األطفال عن البالغين فى أماكن االعتقال أو السجن  •

 .على تحقيق ما يلي بالنسبة ألي طفل يتهم بمخالفة قانون العقوباتالعمل  •

 .اعتباره بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً  •

سرعة إبالغه باالتهامات الموجهة ضده بالتفصيل واالستعانة بمترجم فورى إذا كان ال يفهم            •

 .اللغة المستخدمة 

 . إلعداد وتقديم دفاعه حصوله على مساعدة قانونية أو أي مساعدة أخرى مالئمة .3

البث فى حالته بإسرع وقت ممكن بواسطة محكمة محايدة، وإمكان استئنافه للحكم، فى حالة               .4

 .إدانته لدى محكمة عليا 

 .عدم إجبار الطفل على اإلدالء بالشهادة أو اإلقرار بذنبه  .5



 .منع الصحفيين والجمهور من حضور المحاكمة  .6

اء النظر فى القضية وايضاً إذا ثتبت عليه تهمة مخالفـة           الهدف األساسى لمعاملة الطفل أثن     .7

 .القانون الجنائى هو إصالحه وإعادة دمجه فى أسرته وإعادة تأهيله اجتماعياً 

 .ينبغى تحديد حد أدنى للسن يعتبر األطفال دونه غير قادرين على مخالفة القانون الجنائي  .8

  

  )18(مادة 
  حماية األسرة 

لطبيعية االساسية للمجتمع وتتمتع بحماية ودعم الدولة التي يتعـين          تعد االسرة هي الخلية ا     .1

 .عليها االهتمام بتأسيسها ونموها 

لمناسـبة لكفالـة المـساواة فـي حقـوق          تتخذ الدول االطراف في هذا الميثاق التـدابير ا         .2

ليات الزوجين ازاء االطفال في حالة االنفضال تتخـذ التـدابير الالزمـة لحمايـة        ومسئوو

 .الطفل 

 .ال يجوز حرمان اي طفل من رعايته بسبب الحالة االجتماعية ألبويه  .3
 

   ) 19( مادة 
   عناية األبوين وحمايتهما للطفل

 امكـن وال  الكل طفل الحق في ان يحظى برعاية ابويه وحمايتهما له واالقامـة معهمـا اذ            .1

ن للقـواني  يجوز فصل اي طفل عن ابويه رغم ارادته ، ما لم تقرر السلطة القضائية طبقـاً           

 . مع مصلحة الطفل نفسه يتفقالواجبة التطبيق في هذا الشأن ان هذا الفصل 

لكل طفل يفصل عن أحد أبويه أو عن كليهما الحق في االحتفاظ بعالقات شخصية وصـلة                 .2

 .مباشرة مع أبويه بصفة منتظمة 

طفل الد  اذ جاء الفصل نتيجة إلجراء قامت به دولة عضو ، فيجب على هذه الدولة ان تزو                .3

أو احد اعضاء اسرته في حالة تغيبه بالمعلومات الضرورية المتعلقة بمكان اقامة عضو او              

اعضاء االسرة الغائبين ، ويتعين ايضاً على الدول االطراف ان تعمل على ان ال يترتـب                

على مثل هذا الطلب نتائج وخيمة تجاه الشخص او االشخاص الـذين قـدم هـذا الطلـب                  

 .بشأنهم 

ت احد الدول االطراف القبض على طفل ، فعلى ، هذه الدولة ان تخطر بذلك والديه او                 اذا الق 

  .الوصي عليه في اسرع وقت ممكن 

  



  

   ) 20( مادة 
   مسئوولية األبوين

يكون الوالدان او الشخص المعهود اليه رعاية الطفل مسؤولين في المقام االول عن تربيته               .1

 -:وعن حسن تنشئته وينبغي 

  .ابداً عن انظارهم مصلحة الطفل اال تغيب  •

ان يكفلوا متطلبات الحياة الضرورية لنمو الطفل وحسن تنشئته مـع مراعـاة امكانيـاتهم                •

 .تهم المالية اوقدر

 .ان يراعوا االنضباط المنزلي بما يضمن للطفل حسن المعاملة والكرامة واالنسانية  •

مع مراعاة امكانياتها وموقفها الوطني على الدول االطراف في هذا الميثاق ان تتخذ جميع               .2

 :التدابير المالئمة وذلك من اجل 

تقديم المساعدة لألبوين أو االشخاص المسؤولين عن الطفل او اذا اقتضى االمـر اعـداد                •

لتربيـة والملـبس    برامج للمساعدة المادية والدعم خاصة فيما يتعلق بالتغذية والـصحة وا          

 . والمأوى 

مـساعدتهم علـى اداء     اص اآلخرين المسؤولين عن الطفـل ل      تقديم العون لألبوين ولألشخ    •

 .واجباتهم اتجاه الطفل وكفالة تطور المؤسسات التي تتولى رعاية االطفال 

  .ضمان توفير خدمات وتسهيالت رعاية لالطفال من قبل األبوين العاملين •
 

   ) 21( مادة 
   ة من الممارسات االجتماعية والثقافية الضارةالحماي

تتخذ الدول االطراف في هذا الميثاق كافة التدابير المالئمة للقضاء علـى االعـراف               .1

والممارسات االجتماعية والثقافية الضارة التي تؤثر على رفاهيـة الطفـل وكرامتـه             

  :ونموه العادي وتنميته خاصة 

 . بحياته االعراف والممارسات الضارة بصحته او •

االعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً تجاه اطفال معينين السـباب تتعلـق             •

 .بالجنس او غير ذلك من االسباب 

يحظر زواج االطفال او خطوبة البنات والبنين ويجب اتخاذ التدابير فعالة بمـا فيهـا                .2

د الزواج  القوانين لتحديد السن االدنى الالزم للزواج ، وهو ثماني عشر سنة ولجعل قي            

 .الزامياً في سجل رسمي 



 

   ) 22( المادة 
   النزاعات المسلحة

تتعهد الدول االطراف في هذا الميثاق بإحترام وكفالة احترام قواعد القانون االنـساني              .1

 .الدولي واجبة التطبيق في حالة نشوب نزاع يؤثر على الطفل بصفة خاصة 

لكفالة عـدم مـشاركة أي   بير الالزمة تتخذ الدول االطراف في هذا الميثاق جميع التدا       .2

 . في اي صراعات وخاصة عدم تجنيد اي طفل طفل مباشرة

ينبغي على الدول االعضاء في هذا الميثاق ان تقوم طبقاً لاللتزامات التي تقـع علـى                 .3

عاتقها بموجب القانون االنساني الدولي لحماية المدنيين في حالة نشوب نزاع مسلح ،             

بير الممكنة لكفالة حماية ورعاية االطفال الذين يتـأثرون بوقـوع           وان تتخذ كافة التدا   

نزاع مسلح ، وتطبيق هذه التدابير ايضاً على االطفال في حاالت النزاعات المـسلحة              

 .الداخلية وحاالت التوتر واالضطرابات المدنية 
 

   ) 23( مادة 
   طفال الالجئوناأل

ابير المالئمة لكي تكفل للطفل الذي      تتخذ الدول االطراف في هذا الميثاق كافة التد        .1

يسعى للحصول على وضع الالجئ أو الذي يعتبر الجئاً بموجب القانون الدولي او             

الوطني الواجب التطبيق في المسألة المعنية سواء كان مصحوباً أو غير مصحوب            

قـد  بوالديه أو بوصي شرعي أو احد اقاربه ، الحماية والمساعدة االنسانية التـي              

 لممارسة الحقوق التي يعترف بها ، له هذا الميثـاق او اي وثيقـة دوليـة                 يطلبها

 .اخرى تتعلق بحقوق االنسان او بحق االنسان الذي تكون الدول معترفة به 

تقوم الدول االطراف بمساعدة المنظمات الدولية المعهود اليها بحماية ومـساعدة             .2

في الفقرة  فال المشار اليهم    الالجئين في جهودها الرامية الى حماية ومساعدة االط       

من هذه المادة وفي العثور على االباء او االقارب لالطفال الالجئـين غيـر              ) 1(

المصحوبين بأحد ، وذلك للحصول على المعلومات الضرورية لجمع شملهم مـع            

 .اسرهم 

وفي حالة عدم التمكن من العثور على احد والدي الطفل او على وصيه الشرعي               .3

ه األقربين فإنه ينبغي منح الطفل الحماية نفسها التي تمنح ألي طفل            ، او احد اقارب   



اخر يكون محروماً بصفة مؤقتة او دائمة من بيئتـه األسـرية ألي سـبب مـن                 

 .االسباب 

تطبق احكام هذه المادة مع اجراء جميع التغييرات الـضرورية علـى االطفـال               .4

او صـراع داخلـي او      المشردين داخل اي بلد سواء نتيجة حدوث كارثة طبيعية          

 . ألي سبب آخر اضطرابات مدنية او انهيار مؤسسة اقتصادية او اجتماعية او
 

  ) 24(مادة 
  التبني 

ينبغي على الدول االطراف التي تعترف بنظام التبني ان تعمل على كفالة مصلحة الطفل فـي                

  -:جميع االحوال وتتعهد بوجه خاص بما يلي 

ي مسائل التبني وبتنفيذ عملية التبني وفقاً للقـوانين         انشاء المؤسسات المختصة للبث ف     .1

واالجراءات الواجبة التطبيق في هذا الشأن وعلى اساس كافة المعلومات ذات الـصلة             

والموثوق بها المتاحة والكفيلة بمعرفة ما اذا كان التبني مرخصاً به مع مراعاة وضع              

ا كان االشخاص المعنيون عند     الطفل تجاه والديه ، واقاربه المقربين ووصيه ، وما اذ         

االقتضاء قد وافقوا وهم على دراية بالموضوع على التبنـي بعـد الحـصول علـى                

 .المشورة بشكل مناسب 

االعتراف بأن التبني عبر القوميات في البلدان التي صدقت على المعاهدة الدولية بشأن              .2

 االخير لكفالة   سعىحقوق الطفل ، وعلى هذا الميثاق او انخرطت فيه يمكن اعتباره الم           

الحفاظ على الطفل ، اذا لم يتمكن من وضعه في اسرة تستضيفه او تتبناه واذا امكـن                 

 .رعاية الطفل على نحو مالئم في بلده االصلي 

السهر على ان يتمتع الطفل الخاضع للتبني عبر القومي بالحماية والمعـايير المماثلـة               .3

 .لتلك السارية في حالة التبني الوطني 

 يـؤدي هـذا    في حالة التبني عبر القوميات أال   ذ جميع التدابير المالئمة التي تكفل     اتخا .4

االجراء الى كسب مادي او تدليس ال مبرر له لصالح الـذين شـاركوا فـي اتخـاذ                  

 .اجراءات التبني 

دعم اهداف هذه المادة ، وذلك بعقد اتفاقات ثنائية ومتعددة االطراف والتكفل بأن يـتم                .5

 .وضع الطفل في بلد آخر بواسطة السلطات او الهيئات المختصة في هذا االطار 

 .انشاء آلية يعهد اليها بالسهر على رفاهية الطفل المتبني  .6

  

  



  
 

   ) 25( مادة 
  انفصال الطفل عن أبويه 

من حق اي طفل يكون محروماً سواء بصفة دائمة او مؤقتة من بيئته االسـرية ألي                 .1

 . ومساعدة خاصة سبب من االسباب الحصول على حماية

 -:على الدول االطراف في هذا الميثاق ان تلتزم بما يلي  .2

ينبغي على كل طفل سواء كان يتيماً او محروماً بصفة مؤقتـة مـن بيئتـه                 •

االسرية او اذا كانت مصلحته تتطلب ذلك سحب الطفل من البيئـة الموجـود              

خـاص وضـع     وان يتلقى الرعاية االسرية البديلة ، وهذا يشمل بوجه           فيها ، 

 .الطفل في دار للضيافة او وضعه في مؤسسة مالئمة تكفل رعاية االطفال 

تتخذ كافة التدابير الالزمة للعثور على االطفال واعـادتهم الـى ابـويهم او               •

اقاربهم ، وذلك في حالة التشريد نتيجـة للنزاعـات المـسلحة او الكـوارث               

 .الطبيعية 

التبني مع مراعاة مصلحته فإنه يجـب ان        اذا تقرر وضع الطفل في دار للضيافة او          .3

يؤخذ في االعتبار ما هو مرغوب فيه وهو كفالة االستمرار في تربية الطفل ومراعاة              

 .اصوله العرقية والدينية واللغوية 
 

   )26( مادة 
  الحماية من الفصل والتمييز العنصريين 

صى قدر من االولوية    تتعهد الدول االطراف في هذا الميثاق فردياً وجماعياً باعطاء اق          .1

 .لالحتياجات الخاصة باالطفال الذين يعيشون في ظل الفصل العنصري 

كما تتعهد الدول االطراف في الميثاق بصورة فردية وجماعية بمنح اولويـة كبـرى               .2

لالحتياجات الخاصة باالطفال الذين يعيشون في المناطق التي يمارس فيهـا الفـصل             

اشكال التفرقة والتمييـز او فـي الـدول         من  لك  العنصري والعرقي والديني وغير ذ    

 .المعرضة لعدم االستقرار العسكري 

وتتعهد الدول االطراف بتقديم المساعدة المادية لهؤالء االطفال كلمـا امكـن ذلـك ،                .3

وتوجيه جهودها للقضاء على كافة اشكال التمييز والفصل العنـصريين فـي القـارة              

  .االفريقية 
 



   )27( مادة 
   الجنسياالستغالل 

تتعهد الدول االطراف في هذا الميثاق بحماية الطفل من كل انواع االستغالل او سوء               .1

المعاملة الجنسية ، وتتعهد بوجه خاص باتخاذ االجـراءات الالزمـة الراميـة الـى            

 -:منع 

 .اغراء الطفل او اجباره او تشجيعه على ممارسة اي نشاط جنسي  •

دعارة او فـي اي ممارسـة جنـسية         استخدام االطفال في اغراض تتعلق بال      •

 .اخرى 

 .استخدام االطفال في انشطة وفي مناظر او مطبوعات خليعة  •
 

  )28(مادة 
  تعاطي المخدرات

تتخذ الدول االطراف في هذا الميثاق كل التدابير الالزمة لحماية الطفل من االسـتعمال غيـر                

ريفها في المعاهدات الدولية ذات     المشروع لللمواد المخدرة او ذات التأثير النفسي التي ورد تع         

  .الصلة ، ولمنع استخدام االطفال في االنتاج غير المشروع لهذه المواد او تهريبها 

  

   )29( مادة 
   طفال واختطافهم واسترقائهم واستخدامهم في التسولبيع األ

  -: المناسبة لمنع  التدابيراالطراف في هذا الميثاق الدول تتخذ

يعهم او االتجار بهم ألي غرض من االغراض او بأي شـكل مـن              اختطاف االطفال او ب    •

 .االشكال من قبل اي شخص بما في ذلك أباؤهم او االوصياء الشرعيون عليهم 

 .استخدام االطفال في التسول  •
 

   ) 30( مادة 
  طفال األمهات السجيناتأ

ـ              ل واألمهـات   تتعهد الدول االطراف في هذا الميثاق بأن تكفل معاملة خاصة للنـساء الحوام

المرضعات ولألطفال الذين يتهمون او يدانون بسبب ارتكاب مخالفـات للقـانون الجنـائي ،               

  :وتتعهد بوجه خاص 



العمل على ايجاد عقوبة اخرى غير عقوبة السجن في جميع الحاالت حـين يـصدر                .1

  .حكم ضد اولئك االمهات 

 .حهن اتخاذ وتشجيع تدابير بديلة لسجن اولئك االمهات بمؤسسة إلصال .2

 .انشاء مؤسسات خاصة لضمان اقامة اولئك االمهات فيها  .3

 .حظر سجن أم مع طفلها  .4

 .حظر اصدار حكم باالعدام ضد اولئك االمهات  .5

السهر على ان يكون الهدف االساسي من نظام العقوبات هو اإلصالح واعـادة األم               .6

 .الى داخل اسرتها واعادة تأهيلها االجتماعي 
 

   ) 31( مادة 
  ات االطفالمسؤولي

على كل طفل مسؤوليات تجاه اسرته وتجاه المجتمع والدولة وكل جماعة يعترف بها قانونـاً ،       

وكذلك المجتمع الدولي ، ومن واجب كل طفل حسب سنه وقدراتـه ومـع مراعـاة القيـود                  

  -: هذا الميثاق  فيالمنصوص عليها

اص المسنين فـي    ان يعمل على تالحم اسرته وعلى احترام والديه ورؤسائه واالشخ          .1

 .كل الظروف وان يساعدهم عند االقتضاء 

 .ان يخدم جماعته الوطنية بوضع قدراته البدنية والعقلية تحت تصرفها  .2

 .ان يحافظ على تضامن مجتمعه وأمته وتعزيز هذا التضامن  .3

خـرين فـي    ريقية في عالقاتها مع االعـضاء اآل      ان يصون ويدعم القيم الثقافية االف      .4

نطوي على التسامح والحوار والتشاور والمساهمة في الرفاه االدبي         المجتمع بروح ت  

 .للمجتمع 

 .ان يحافظ على االستقالل الوطني  وسالمة اراضيه ويعززهما  .5

ان يساهم بقدر استطاعته وفي جميع الظروف وفي كافة المـستويات فـي تـشجيع                .6

 .وتحقيق الوحدة االفريقية 

  

  

  

  

  



  الجزء الثاني 
  الثاني الفصل 

   اء وتنظيم لجنة بشأن حقوق ورفاه الطفلانش
  

   ) 32( مادة 
  اللجنة 

 داخل منظمـة  "اللجنة " وتنشأ لجنة افريقية من الخبراء بشأن حقوق ورفاه الطفل تسمى       

  .الوحدة االفريقية لتعزيز وحماية ورفاه الطفل 

  

   ) 33( مادة 
   التشكيل

االخالق والنزاهـة   تتكون اللجنة من أحد عشر عضواً يتمتعون بأسمى صفات           .1

 .والحياد والكفاءة بشأن جميع المسائل المتعلقة بحقوق ورفاه الطفل 

 .يجتمع اعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية  .2

 .ال يجوز ان تضم اللجنة أكثر من مواطن واحد من نفس الدولة  .3
 

   ) 34( مادة 
  االنتخاب 

لسري فـور سـريان هـذا    ينتخب مؤتمر رؤساء الدول والحكومات اعضاء اللجنة باالقتراع ا   

  .الميثاق بناء على قائمة بأشخاص تقدمهم الدول االطراف في الميثاق لهذا الغرض 

  

  )35(مادة 
  الترشيحات

يجوز لكل دولة طرف في هذا الميثاق ان تقدم مرشحين علـى االكثـر ، يجـب ان يكـون                    

 بمرشحين اثنين   مواطنين في احدى الدول االطراف في الميثاق ، عندما تتقدم دولة          المرشحون  

  .ال يجوز ان يكونا مواطنين من نفس الدولة 

  



    )36( مادة 

يقوم األمين العام لمنظمة الوحدة االفريقية بدعوة الدول االطراف في هذا الميثاق الى              .1

 .تقديم ترشيحاتهم للجنة قبل االنتخابات بستة شهور على االقل 

اد قائمة بالمرشحين حسب الحـروف      يقوم االمين العام لمنظمة الوحدة االفريقية بإعد       .2

 .االبجدية وابالغها لرؤساء الدول والحكومات قبل االنتخابات بشهرين على االقل 
 

   ) 37( مادة 
   مدة الوالية

ينتخب اعضاء اللجنة لفترة خمس سنوات وال يجوز اعادة انتخابهم إال مـرة واحـدة       .1

ع األول بعد سنتين وتنتهي     وتنتهي صالحية اربعة من األعضاء المنتخبين في االقترا       

 .صالحية ستة آخرين بعد أربع سنوات 

عقب االقتراح االول مباشرة يقوم رئيس المؤتمر بـإجراء قرعـة لتحديـد اسـماء                .2

 .من هذه المادة  ) 1( االعضاء المنصوص عليهم في الفقرة 

لجنـة  يقوم األمين العام لمنظمة الوحدة االفريقية بالدعوة الى عقد االجتمـاع األول ل             .3

بمقر المنظمة خالل الشهور الستة التي تعقب انشاء اللجنة تم تجتمع اللجنة كلما دعت              

 .الضرورة الى ذلك بناء على دعوة من رئيسها مرة واحدة في السنة على األقل 
 

   )38( مادة 
  هيئة المكتب 

 .تقوم اللجنة بوضع نظامها الداخلي  .1

  .مكتبها لمدة سنتينتنتخب اللجنة اعضاء هيئة  .2

 .يتكون النصاب القانوني من سبعة اعضاء في اللجنة  .3

 .في حالة تعادل االصوات يكون صوت جانب الرئيس هو المرجح  .4

 . العمل الرسمية لمنظمة الوحدة االفريقية  عمل اللجنة هي لغاتتكون لغات .5

  

  

  

  
 



   ) 39( مادة 
   خلو منصب العضو

سباب قبل انتهاء فترة انتخابـه فـإن        أحد االعضاء شاغراً ألي سبب من اال      اذا اصبح منصب    

الدولة التي قامت بتعيين هذا العضو تتولى تعيين شخص آخر من بين مواطنيهـا ألداء هـذه                 

  .المهمة خالل المدة المتبقية على انتهاء االنتخابات مع مراعاة موافقة اللجنة 

  

  )40(مادة 
   االمانة

  . أميناً للجنة يقوم االمين العام لمنظمة الوحدة االفريقية بتعيين

  

   ) 41( مادة 
   االمتيازات والحصانات

يتمتع اعضاء اللجنة في ممارسة وظائفهم باالمتيازات والحصانات المنـصوص عليهـا فـي              

  . االفريقية الوحدةاالتفاقية العامة بشأن امتيازات وحصانات منظمة 

   الثالثالفصل 
   والية واجراءات اللجنة

  

   ) 42( مادة 
  الوالية 

  -:يلي ل اختصاصات اللجنة فيما تتمث

 :دعم وحماية الحقوق المنصوص عليها في هذا الميثاق وخاصة  .1

تجميع الوثائق والمعلومات واجراء عمليات تقييم متعددة التخصصات تتعلـق           •

كل االفريقية في مجال حقوق وحماية الطفل وتنظيم االجتماعات وتشجيع          ابالمش

في مجال حقوق وحماية الطفل وابـداء       المؤسسات الوطنية والمحلية المختصة     

 .وجهات نظرها وتقديم توصيات الى الحكومات عند االقتضاء 

 .اعداد ووضع مبادئ وقواعد ترمي الى حماية ورفاهية الطفل في افريقيا  •



التعاون مع المؤسسات والمنظمات االفريقية ، والدولية واالقليميـة االخـرى            •

 . الطفل في افريقيا  ورفاهيةالمهتمة بتعزيز وحماية حقوق

تفسير احكام هذا الميثاق بناء على طلب الدول االطراف في وهيئات منظمة الوحـدة               .2

 .االفريقية أو أية مؤسسة اخرى تعترف بها المنظمة او دولة عضو 

 .متابعة تطبيق الحقوق المنصوص عليها في هذا الميثاق وكفالة احترامها  .3

ليها مؤتمر رؤساء الدول والحكومات او االمـين        القيام بأية مهمة اخرى قد يعهد بها ا        .4

 .االفريقية او أية هيئة اخرى تابعة للمنظمة العام لمنظمة الوحدة 
 

   )43( مادة 
  تقديم التقارير

 االطراف في هذا الميثاق بأن تقدم الى اللجنة عن طريـق             من الدول  تتعهد كل دولة   .1

 التدابير التي تكون قد اتخدتها لتنفيذ     االمين العام لمنظمة الوحدة االفريقية تقارير بشأن      

 .احكام هذا الميثاق وكذلك بشأن التقدم المحرز في ممارسة هذه الحقوق 

  .المعنيةخالل السنتين اللتين تعقبان نفاذ هذا الميثاق بالنسبة للدولة الطرف  -أ 

 .وبعد ذلك كل ثالث سنوات  -ب 

 -:كل تقرير يتم اعداده وفقاً لهذه المادة يجب  .2

ان يبين اذا اقتضى االمر العوامل والصعوبات التي تعترض تنفيذ االلتزامـات             •

 .الواردة في هذا الميثاق 

 .ان يتضمن معلومات كافية بشأن تطبيق هذا الميثاق في البلد المعني  •
 

كل دولة طرف تكون قد قدمت تقريراً كامالً الى اللجنة لن تحتاج في التقارير التـي                 .3

 من هذه المادة الى تكرار المعلومات االساسـية          أ   – 1اال للفقرة   تقدمها بعد ذلك إعم   

 .التي تكون قد قدمتها من قبل 
 

   ) 44( مادة 
  البالغات 

ان اللجنة مؤهلة لتلقي البالغات المتعلقة بكل مسألة يتناولها هذا الميثاق من كل فرد او                .1

  .لميثاق جماعة او منظمة االمم المتحدة بشأن أية مسألة واردة في هذا ا

ينبغي ان يشمل كل بالغ موجه الى اللجنة على اسم وعنوان صاحبه ويجري بحثه في                .2

 .الكثمان 



   )45( مادة 
   التحقيقات

يجوز للجنة ان تلجأ الى أية طريقة مناسبة للتحقيق في أية مسألة تتصل بهذا الميثـاق                 .1

لميثـاق وان   وان تطلب من الدول االطراف أية معلومات ذات صلة بشأن تطبيق هذا ا            

تستخدم أية طريقة مناسبة من التدابير التي اتخذتها دولة طرف لتنفيـذ احكـام هـذا                

 .الميثاق 

تقدم اللجنة الى مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة االفريقية خالل كل دورة              .2

 .من دوراته العادية تقريراً عن انشطتها 

 .ؤساء الدول والحكومات شر اللجنة تقريرها بعد دراسته من قبل مؤتمر رتن .3

 .تقوم الدول االطراف بتوزيع تقارير اللجنة على نطاق واسع في بلدانها  .4
 

  الرابعالفصل 
  حكام مختلفة أ

  
  )46(مادة 

   مصادر االستلهام

تستلهم اللجنة اعمالها من القانون الدولي المتعلق بحقوق االنسان وخاصـة احكـام الميثـاق               

واالعالن العالمي لحقـوق    وب وميثاق منظمة الوحدة االفريقية      االفريقي لحقوق االنسان والشع   

االنسان واالتفاقية الدولية بشأن حقوق الطفل وغيرها من الوثائق التي اعتمدتها منظمة االمـم              

  .راث التقليدي والثقافي االفريقي ية في مجال حقوق االنسان وقيم التالمتحدة والبلدان االفريق

  

  ) 47(مادة 
  صديق واالنضمام والدخول حيز التنفيذالتوقيع والت

 .ان هذا الميثاق مفتوح للتوقيع عليه من الدول االعضاء في منظمة الوحدة االفريقية  .1

منظمة الوحدة االفريقية للتصديق عليـه      يعرض هذا الميثاق على الدول االعضاء في         .2

 .واالنضمام اليه 

مين العام لمنظمـة الوحـدة      تودع وثائق التصديق واالنضمام الى هذا الميثاق لدى األ         .3

 .االفريقية 



 يوماً التي تعقب تسلم االمين العام لمنظمـة         30يدخل هذا الميثاق حيز التنفيذ خالل ال         .4

 دولة من الدول االعـضاء فـي        15الوحدة االفريقية لوثائق التصديق او االنضمام من        

 .منظمة الوحدة االفريقية 
 

   ) 48( مادة 
   التعديل والمراجعة

تعديل هذا الميثاق او مراجعته بناء على طلب مكتوب توجهه أية دولة من الدول              يجوز   .1

االطراف الى األمين العام لمنظمة الوحدة االفريقية شريطة ان يعرض التعديل المقترح            

 تـم   لدراسته بعد ان تكون جميـع االطـراف         على مؤتمر رؤساء الدول والحكومات      

 .ا بشأن التعديل المقترح نة قد أبدت رأيهاشعارها حسب االصول وبعد ان تكون اللج

 . يعتمد كل تعديل باالغلبية البسيطة للدول االطراف  .2
 

 
   

  

  

  
  
   
  


