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21/8/2019

ريتا كرم 

ة أمين عام المجلس االعلى للطفول



اتفاقية حقوق الطفل 

ل كل الدول العربية وقعت وصدقت على اتفاقية حقوق الطف



تتضمن اتفاقية حقوق الطفل 
مادة 54

الجزء االول 

مواد حقوق الطفل مضمون: 41المادة –1من المادة 

الجزء الثاني

آلية عمل وانتخاب اللجنة : 45المادة –42من المادة 
الدولية لحقوق الطفل في جنيف 

الجزء الثالث

التزامات الدولة التي وقعت : 54المادة –46من المادة 
وصدقت على هذه االتفاقية 



آلية اعداد التقرير الوطني لحقوق الطفل 

التصديق على اتفاقية 
حقوق الطفل من قبل 

الدولة 

م بعد سنتين، يتم تقدي
التقرير الوطني الى 
اللجنة الدولية لحقوق 

الطفل في جنيف

اللجنة تراجع التقرير 
وترسل اسئلة اضافية 

الى الدولة لالجابة 

ترسل المنظمات الدولية 
والجمعيات االهلية 

تقارير الى اللجنة الدولية 
لحقوق الطفل 

ن يتم تعيين وفد رسمي م
الدولة لمناقشة التقرير 

في جنيف 

اللجنة الدولية ترسل 
مالحظاتها الى الدولة 

للعمل عليها 



مبادئ 
ية االتفاق

مصلحة 
الطفل 
الفضلى

ياة الحّق بالح
والبقاء 
والنموّ 

الحق في 
المشاركة 

ز عدم التميي



تصنيف االتفاقية الدولية لحقوق الطفل

لتطبيق االتفاقيةتدابير التنفيذ العامة–أوال 

)44من المادة 6الفقرة (-41-42–4

تعريف الطفل-ثانيا  

1المادة 

المبادئ العامة–ثالثا  

12-6-3-2المواد  

الحقوق والحريات المدنية–رابعا  

(37والفقرة أ من المادة ) 17-16-15-14–13-8-7المواد 

البيئة األسرية والرعاية البديلة–خامسا  

الفقرة )25-21-20–19(  18من المادة 2و 1الفقرتان ) ،11-10–9-5المواد 
(27من المادة 4



تصنيف االتفاقية الدولية لحقوق الطفل

الصحة األساسية والرفاه –سادسا  

(27من المادة 3-2–1الفقرات )26–24-23-(18من المادة 3الفقرة (-6المواد 

التعليم وأوقات الفراغ واألنشطة الثقافية –سابعا  

31-29-28المواد 

إجراءات الحماية الخاصة–ثامنا  

22المادة  :األطفال الالجئون–أ 

38المادة :االطفال في النزاعات المسلحة–ب 

-32المواد  :األحداث واألطفال في حاالت االستغالل والتأهيل البدني والنفسي واعادة االندماج االجتماعي–ج 
-39(37من المادة –د -ج-الفقرات  ب)-33-34-35-36

40المادة االطفال المخالفون للقانون –د 

30المادة :هـ ـ  األطفال المنتمون إلى االقليات أو السكان االصليين 



الخطوات العمالنية لتنفيذ النشاط 
إعداد حملة اعالمية او اعالنية

عملمجموعات7الىالمشاركينتقسيميتمسوف•

كمعليعرضهيتمسوفالتيالحقوقمنحقتأخذسوفمجموعةكل•

ساعة30لمدةالحقهذالمناصرةعملبرنامجتعدسوفمجموعةكل•

ةاعالميتقنياتاستعمالمعالبرنامجهذاتعرضسوفمجموعةكل•
اغنية،ت،ماكيتصميمرسم،شعر،صغير،فيلمالمسرح،:مثالا مختلفة
(مجموعةلكلدقائق5)...االجتماعيالتواصلمواقع



7المادة 
ذ منالحقيسجل الطفل بعد والدته فورا ويكون له 

ون له ، ويكاكتساب جنسيةوالحق في اسموالدته في 
قدر اإلمكان، الحق في معرفة والديه وتلقي 

.  رعايتهما



13المادة 

ية الحق حريكون للطفل الحق في حرية التعبير؛ ويشمل هذا 
ي ، دون أطلب جميع أنواع المعلومات واألفكار وتلقيها وإذاعتها

ن، أو اعتبار للحدود، سواء بالقول، أو الكتابة أو الطباعة، أو الف
.  بأية وسيلة أخرى يختارها الطفل

الحصول على المعلومات 
بطريقة آمنة 



19المادة 

تتخذ الدول األطراف جميع التدابير التشريعية واإلدارية 
كال لحماية الطفل من كافة أشواالجتماعية والتعليمية المالئمة 

أو اإلساءة البدنية أو العقلية واإلهمال أو العنف أو الضرر
المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو االستغالل، 

(  نالوالدي)بما في ذلك اإلساءة الجنسية، وهو في رعاية الوالد 
خص عليه، أو أي ش( األوصياء القانونيين)أو الوصي القانوني 

.  آخر يتعهد الطفل برعايته

ف ماية االطفال من كافة اشكال العنح



23المادة 

تعترررا الرردول األطررراا بوجرروب تمتررم الطفررل المعرروق عقليررا أو-1

جسديا بحياة كاملة وكريمة،

في ظروا تكفل له كرامته -

مجتممتعزز اعتماده على النفس وتيسر مشاركته الفعلية في ال-

التمتم برعاية خاصة -

تشجم وتكفل للطفل المؤهل لذلك وللمسؤولين عن رعايته-

االطفال ذووي االحتياجات الخاصة 



32المادة 

حمايترره مررن االسررتغاللتعترررا الرردول األطررراا بحررق الطفررل فرري 

ة أو أن يمثل إعاقرعمل يرجح أن يكون خطيرا ومن أداء أي االقتصادي

أو لتعلرريم الطفررل، أو أن يكررون صررارا بصررحة الطفررل أو بنمرروه البرردني،

.العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو االجتماعي

عمل االطفال 



33المادة 

ابير تتخررذ الرردول األطررراا جميررم الترردابير المناسرربة، بمررا فرري  لررك التررد

ن لوقايرررة األطفرررال مرررالتشرررريعية واإلداريرررة واالجتماعيرررة والتربويرررة، 

ل، والمواد المؤثرة على العقاالستخدام غير المشروع للمواد المخدرة 

حسرربما تحررددت فرري المعاهرردات الدوليررة  ات الصررلة، ولمنررم اسررتخدام

.هااألطفال في إنتاج مثل هذه المواد بطريقة غير مشروعة واالتجار ب

المخدرات



38المادة 

لي تتعهد الددول األطدراف بدأن تحتدرا قواعدد القدانون اإلنسداني الددو-1

وذات الصددلة بالطفددل وأنالمنازعددات المسددلحة المنطبقددة عليهددا فددي 

.  تضمن احتراا هذه القواعد

أال تتخذ الددول األطدراف جميدع التددابير الممكندة عمليدا لكدي تضدمن-2

اكا يشددترك األشددخاص الددذين لددا تبلدد  سددنها خمددر عشددرة سددنة اشددتر

.  مباشرا في الحرب

لح حماية االطفال المرتبطين بالعنف المس



29المادة 

ة تنمينحو توافق الدول األطراف على أن يكون تعليا الطفل موجها 

كاناتهاوقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمشخصية الطفل ومواهبه

تنمية شخصية الطفل ومواهبه



30المادة

أولغويةأودينيةأوإثنيةأقلياتفيهاتوجدالتيالدولفي

لكلتالمنتميالطفلحرمانيجوزال،األصليينالسكانمنأشخاص

ادأفربقيةمعيتمتع،أنفيالحقمنالسكانألولئكأواألقليات

الاستعمأوشعائره،وممارسةبدينهاإلجهارأوبثقافته،المجموعة،

.لغته

ا مساعدة االقليات لمارسة حقوقه



مضمون البرنامج  المستهدفة الفئة ا،رس)التقنية المعتمدة 
...(فيلا قصير

النشاطاسا 

خطة العمل 


