حقوقي
اتفاقية حقوق الطفل

مخصصة لحديثي السن

من سن  13حتى  18سنة
Meine Rechte - 13 bis 18 Jahre - Arabisch

حقوقي
مرحبًا! هنا تجدون حقوقكم .فقد ُكتبت جميعها في "اتفاقية

ويتكون ميثاق حقوق الطفل من  54مادة .والمادة تعني

حقوق الطفل" .وتسري هذه االتفاقية على كافة األطفال

الفقرات المنفردة التفاقي ٍة ما .ويتم تداول حقوق الطفل في كل

وحديثي السن في جميع أنحاء العالم حتى سن  18عامًا .وهي
تشمل الحقوق التي ُكفلت لكافة األطفال.

مادة على حدة .ولقد لخصنا لكم أهم حقوقكم .ويمكنكم قراءتها
في الصفحات التالية.

وتسمى االتفاقية أيضًا "ميثاق األمم المتحدة لحقوق الطفل".

ناقشوا حقوقكم في الفصول ومع مدرسيكم .تحدثوا عن

وميثاق األمم المتحدة هو اتفاق يتم بين دول مختلفة .وقد

حقوقكم مع والديكم وأصدقائكم .من المهم للغاية أن يعرف

ارتضت معظم دول العالم هذه االتفاقية .ووقعوا بالموافقة

األطفال حقوقهم .ومن المهم أيضًا أن يساعد كل طفل في

على حقوق الطفل .ولذلك تعهدوا بالدفاع عن حقوق الطفل

شرح الحقوق لألطفال وحديثي السن اآلخرين .ألنه فقط
عندما يعرف األطفال حقوقهم جي ًدا ،سيتمكنون بأنفسهم من

وإدخالها حيز التنفيذ.

معرفة إن كان هناك التزام حقيقي بحقوقهم في المدرسة
واألسرة ومع أصدقائهم .فيمكنك التحدث عنها مع البالغين
أيضًا وتقديم اقتراحات لتحسينها.
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مرحبا!
ً
هنا تجدون حقوقكم .تسري
هذه االتفاقية على كافة
األطفال وحديثي السن في
جميع أنحاء العالم.
اقرءوها ثم ناقشوها في
مدرستكم ومع ُمعلميكم ،ومع
والديكم ،ومع أصدقائكم.
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على من يسري الميثاق
مادة 2 / 1
يسري ميثاق األمم المتحدة لحقوق الطفل على جميع من هم
تحت سن  18عامًا ولم يبلغوا سن الرشد بعد.
سار على األطفال جميعهم بغض النظر عن لون
كما أنه
ٍ
بشرتهم أو أصولهم االجتماعية أو الثقافية أو العرقية ،أو
جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو إعاقة يعانون منها.

تطبيق حقوق الطفل
مادة 4
مصلحة األطفال فوق كل
اعتبار
مادة 3

الدول التي و َّقعت على ميثاق األمم المتحدة م َ
ُلزمَة بضبط
قوانينها بما يتوافق مع الميثاق .وعليهم اتخاذ اإلجراءات
المناسبة من أجل إدخال حقوق الطفل حيز التنفيذ.
وفي حالة عدم قدرة دول معينة على تنفيذ ميثاق حقوق الطفل
ينبغي عليهم تلقي الدعم من الدول األخرى في هذا الصدد.

وفي حالة اتخاذ قرارات تخص األطفال من جانب المحاكم أو
مؤسسات الخدمات االجتماعية أو المؤسسات الخاصة يتوجب
ترجيح القرار الذي يصب في مصلحة األطفال.
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لقد وافقت الجمعية العامة لألمم المتحدة على ميثاق األمم المتحدة لحقوق الطفل في  20نوفمبر  .1989حيث انعقدت الجمعية
العامة لألمم المتحدة بمشاركة الدول األعضاء باألمم المتحدة وتم اتخاذ القرار باإلجماع .ويتضمن الميثاق حقوق الطفل التالية
على سبيل المثال:

• األطفال جميعهم متساوون في القيمة اإلنسانية!
• يجب أن ُتراعى مصلحة األطفال ً
أوال وقبل كل شيء!
• حق حرية التعبير!
• حق المشاركة في اتخاذ القرارات!
• لألطفال حق الخصوصية!
• من الضروري أن يحصل األطفال كلهم على معلومات عن حقوقهم!
ستجد مزي ًدا من الحقوق في الصفحات التالية .ومزي ًدا من المعلومات والميثاق كامالً تجده لدى المنظمة األلمانية لحماية
الطفل ،التي تعمل على تطبيق حقوق الطفل في ألمانيا:

المنظمة األلمانية المسجلة لحماية حقوق الطفل
()Deutscher Kinderschutzbund Bundesverband e.V.
Schöneberger Str.15
10963 Berlin
وعبر اإلنترنت
www.dksb.de

واآلن

استمتع
بالقراءة
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والمناقشة!

األطفال وآباؤهم
المواد 11 / 10 / 9
ال يجوز فصل األطفال عن والديهم .وذلك ما لم يكن الوالدان

إذا جاء انفصال الوالدين نتيجة سجن أو ترحيل أو موت

منفصلين أو أن فصلهم يصب في مصلحة الطفل .في حالة

أحدهما ،فإن لألطفال الحق في معرفة ما حدث للطرف الغائب

انفصال الوالدين يحق للطفل رؤيتهما باستمرار لإلبقاء على

منهما .ال يُسمح بإقامة أي طفل خارج البالد إال بإرادته.

سار بغض النظر
التواصل الشخصي فيما بينهم .وهذا األمر ٍ
عن مكان إقامة الوالدين.

ي والحرية الدينية
الفكر وحرية الرأ
حرية
واد 14 / 13 / 12
الم
لألطفال وحديثي السن الحق في التعبير عن آرائهم بحرية.
ويجب االستماع آلرائهم وأخذها على محمل الجد .ولألطفال
الحق في الحصول على معلومات واالحتفاظ بها وإعادة نقلها.
ولهم حق التعبير عن طريق الكتابة أو األنشطة الفنية أو بأية
طريقة ،طالما أن ذلك ال يضر باآلخرين.
كما يتوجب احترام فكر ورأي ودين األطفال وحديثي السن.
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مسئولية الوالدين
المواد 27 / 26 / 18 / 5
كما أبدت الدول الموقعة على الميثاق استعدادها لتقديم الدعم

يتحمل كال الوالدين معًا مسئولية تربية وتنمية أطفالهم .وفي
أثناء ذلك ينبغي عليهم التفكير ً
أوال في مصلحة الطفل .وعلى

للوالدين وللمسئولين اآلخرين عن التربية .ويتوجب على

الوالدين مساعدة أطفالهم على فهم حقوقهم والمطالبة بها.

المؤسسات التي تتولي رعاية األطفال االلتزام بميثاق األمم
المتحدة لحقوق الطفل.

ق في الحياة
الح
المادة 6
لألطفال وحديثي السن الحق في الحياة وعلى الدول األطراف
أن تكفل لهم الحق في الحياة والتنمية الجيدة.

حق حمل اسم واكتساب جنسية
المادتان 8 / 7
لكل طفل الحق في حمل اسم واكتساب جنسية .ومن
الضروري أن يتم تسجيله فور الوالدة في سجل المواليد.
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وينبغي أن يعرف األطفال والديهم إن أمكن ،وأن يتلقوا
الرعاي َة منهم .ال يُسمح ألحد بطمس هوية أي طفل.

العنف والتعذيب
المواد 39 / 34 / 19

ال يجوز للوالدين والبالغين معاملة األطفال بطريقة سيئة.
وعلى الدول األطراف حماية األطفال ضد المعاملة السيئة
واالستغالل الجنسي والتعذيب .وفي حالة عدم قدرة الوالدين
على حماية أطفالهم يتوجب على المؤسسات الحكومية توفير
الحماية لهم .ولألطفال وحديثي السن الذين أصبحوا ضحايا
للعنف الحق في المساعدة .وعلينا أال ندخر جه ًدا حتى
يستردوا ثقتهم بأنفسهم وكرامتهم.

والتنشئة في أسرة بديلة
التبني
المادتان 21 / 20
إن كان األطفال أو حديثو السن معرضين للخطر والمعاناة

ومن الضروري تبني األطفال الذين ليس لهم عائلة إن كان

الشديدة خالل نشأتهم في منزل والديهم ،فإن لهم الحق في

ذلك في مصلحتهم.

التنشئة تحت سقف عائلة أخرى/أسرة بديلة.
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العض
وية في المنظمات
مادة 15
لألطفال وحديثي السن الحق في تأسيس الجمعيات أو الحصول

الحياة الخاصة
مادة 16

على عضوية بها .ويجوز لهم المشاركة في االجتماعات
بشرط أال يتسبب حضورهم في اإلضرار بحقوق اآلخرين
وحريتهم.

لألطفال وحديثي السن الحق في الحماية القانونية ضد التدخل
في خصوصياتهم .رسائلكم ومذكراتكم تخصكم وحدكم .ال
يجوز تعريض أي طفل لتصرفات مخالفة للقانون سواء في
حياته الخاصة أو في األسرة أو في المسكن .لألطفال الحق
في الحماية ضد تشويه سمعتهم وشرفهم.

حق األطفال وحديثي السن في
الحصول على المعلومات
مادة 17
لألطفال وحديثي السن الحق في الحصول على المعلومات
عن طريق الصحف أو الكتب والراديو أو التلفزيون .وعلى
الدول األطراف دعم نشر كتب األطفال وحديثي السن.
ولألطفال وحديثي السن الذين يتحدثون لغة مختلفة الحق في
الحصول على مواد بلغتهم.
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الحق في الصحة
مادة 24
ة بعي ًدا عن األسرة
اإلقام
مادة 25

لألطفال وحديثي السن الحق في الرعاية الطبية إن احتاجوا
إليها .لألطفال الحق في الصحة .ولديهم الحق في التغذية
الصحية والعيش في بيئة جيدة .لذلك يجب مكافحة تلوث
البيئة وأخطاره .ومن الضروري أن يتلقى األطفال والوالدان
معلومات حول موضوعات الصحة والرعاية الصحية.

لألطفال أو حديثي السن الذين تم إيداعهم خارج األسرة الحق
في أن تتم مراجعة دورية لهذا اإلجراء.

الحق في التعليم
مادة 28
لألطفال وحديثي السن جميعهم الحق في تعليم ابتدائي مجاني.
ومن الضروري أن تتاح لهم وسائل التعليم العالي وتشجيعهم
على الحضور المنتظم وإتمام دراستهم .ويجب أن يتم العمل
والتربية داخل المدرسة في إطار احترام الكرامة اإلنسانية
للطفل ووف ًقا لميثاق األمم المتحدة لحقوق الطفل .وعلى الدول
األطراف العمل معًا لتحقيق الهدف األسمى المتمثل في أن
يدخل كافة األطفال وحديثو السن المدارس وأن يتلقوا التعليم
المناسب.
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الالجئون
مادة 22
يجب احترام حقوق األطفال وحديثي السن الذين اضطروا
إلى ترك وطنهم ،في البلد الجديد الذي لجئوا إليه .ويجب أن
يتلقوا المساعدة والحماية في هذه البلد الجديد .ومن بين ذلك
مساندتهم في حالة بحثهم عن والديهم ورغبتهم في العودة
للعيش معهم مجد ًدا .وإن تعذر إيجاد أسرة الطفل ،ينبغي
منزل جديد ومالئم له.
توفير
ٍ

ن ذوي االحتياجات
ل وحديثو السن م
األطفا
الخاصة
مادة 23
لألطفال وحديثي السن الذين يعانون من إعاقة جسدية أو عقلية الحق في المشاركة الفعالة في
ً
فضال عن التأهيل الجيد .وإن كان
المجتمع .وينبغي أن يتلقوا الدعم التقني الضروري والمساعدة
الوالدان ال يستطيعان دفع تكاليف ذلك ،فينبغي أن تقوم الدول األطراف بتقديم الدعم المادي لهما.
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ا
لحق في ممارسة األنشطة
الترفيهية
مادة 31

المخدرات
مادة 33

لألطفال وحديثي السن الحق في وقت فراغ خاص بهم

يتوجب حماية األطفال وحديثي السن من المخدرات عن

وأنشطة ترفيهية مناسبة ألعمارهم .ويُسمح لهم بالمشاركة في

طريق اتخاذ إجراءات مالئمة .وال يجوز استغالل األطفال

الحياة الفنية والثقافية.

في إنتاج وتوزيع المخدرات.

تجارة األطفال
مادة 35
يتوجب على الدول التي و َّقعت على ميثاق األمم المتحدة اتخاذ
اإلجراءات الالزمة لمنع خطف أو بيع األطفال.

العمل واالستغالل
المواد 36 / 34 / 32
ال يجوز إجبار األطفال وحديثي السن على العمل الذي قد يضر

بهم الضرر.

بصحتهم ونموهم .يجب وضع حد أدنى للسن الذي يُسمح فيه
للطفل بالقيام بأعمال معينة ال يسمح بإجبار األطفال وحديثي
السن على ممارسة أي أنشطة جنسية أو استغاللهم جنسيًا (عن
طريق الدعارة أو العروض الجنسية) .ويتوجب على الدول
األطراف حماية األطفال من التعرض لالستغالل الذي قد يُلحِق
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هداف التعليم
أ
مادة 29
يهدف تعليم األطفال وحديثي السن إلى تحقيق أهدا ٍ
ف معينة:

الحق في التمتع بثقافة
خاصة
مادة 30
لألطفال وحديثي السن جميعهم الحق في التمتع بحياة ثقافة
خاصة وديانة ولغة حتى وإن كانوا ينتمون ألقلية.

 ينبغي أن يتطور األطفالحسب القدرات الخاصة لكل
منهم
 يجب المطالبة باحترام حقوق الطفل اإلنسانية وهويته
الثقافية ولغته
 وينبغي أن يتم إعداد الطفل لتحمل مسئولية العيش
كبالغ في مجتمع حر ينعم
بالسالم والتسامح والمساواة
بين الجنسين
 ينبغي أن يتعلم
األ
طفال كيفية التعامل باحترام مع
اآلخرين ومع ثقاف
اتهم وكذلك مع البيئة الطبيعية
ا لمحيطة

السجن والعقاب
مادة 37
ال يجوز حرمان أي طفل أو حديث سن من حريته بشكل
تعسفي .ويجب أن يجري أي اعتقال أو توجيه اتهام لطفل وف ًقا
للقانون .وينبغي أن يؤمر بأن تكون عقوبة السجن هي الوسيلة
األخيرة وأن تكون ألقصر وقت ممكن .ولألطفال وحديثي
السن الحق في المساندة القانونية أو أية مساندة أخرى .ويجب
أن يُعامل األطفال المحتجزون باحترام .ويجب مراعاة
كرامتهم اإلنسانية .ولديهم الحق في زيارة أسرتهم والتواصل
معهم .كما ال يجوز تعريض أي طفل أو حَ دَ ث للتعذيب أو ألية
عقوبة عنيفة ومهينة .وال يجوز أن تو َّقع عليهم عقوبة اإلعدام
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أو السجن مدى الحياة.

مانية لحماية الطفل

المنظمة األل

تدافع المنظمة األلمانية لحماية حقوق الطفل عن حقوق ومصالح األطفال وحديثي السن في ألمانيا .وتحاول منظمة حماية
حقوق الطفل تحريك اإلدارة السياسية التخاذ قرارات جيدة لألطفال ووالديهم وأسرهم .ولديها منشآت في  430مدينة
بألمانيا .وهناك تقوم بمساعدة األطفال وأسرهم .وعلى سبيل المثال فإنها تساعدهم عن طريق تقديم العروض الترفيهية
والمساعدة في إتمام الواجبات المنزلية أو تقديم المشورة .والجميع مرحبٌ به في المنظمة األلمانية لحماية حقوق الطفل
ويمكنكم تلقي المساعدة والدعم هناك.
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الصراعات المسلحة والحروب
المشاركة في
مادة 38
يتوجب حماية األطفال وحديثي السن ضد الصراعات المسلحة .ال يجوز أن يشارك طفل تحت  15عامًا في أي أعمال قتالية.

قضايا محكمة األحداث
مادة 40
تلتزم الدول األطراف بوضع حد أدنى للسن الذي يمكن فيه

المذنبون باحترام لكرامتهم اإلنسانية.

اعتبار الطفل مذنبًا .كل طفل برئ حتى تثبت إدانته .ال يجوز
إجبار األطفال على اإلدالء بشهادة أو االعتراف بذنب أمام
محام مستقل أمام المحكمة.
المحاكم .ولديهم الحق في طلب
ٍ
من الضروري أن يعرف األطفال وحديثو السن جميعهم ميثاق
األمم المتحدة لحقوق الطفل .ويجب أن يكون محتواه متاحً ا لهم
وللبالغين أيضًا .من الضروري أن يحصل األطفال وحديثو
السن المذنبون على الدعم عن طريق التطور اإليجابي وإعادة
دمجهم في المجتمع .وينبغي أن يُعامل األطفال المشتبه بهم أو

معلومات عن ميثاق حقوق الطفل
مادة 42

من الضروري أن يعرف األطفال وحديثو السن جميعهم ميثاق
األمم المتحدة لحقوق الطفل .ويجب أن يكون محتواه متاحً ا
لهم وللبالغين أيضًا .الدول األطراف مسئولة عن نشر الميثاق.
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بيانات الناشر
"حقوقي" هي كتيبات لنشر ميثاق األمم المتحدة لحقوق الطفل ومخصصة لألطفال والشباب .كتيبات "حقوقي" متوفرة لثالث فئات عمرية هي:
• األطفال في سن ما قبل المدرسة وأطفال الصف األول في المدرسة (الجزء األول :من سن  5إلى  8سنوات)
• تالميذ المدارس (الجزء الثاني :من سن  9إلى  12سنة)
• حديثو السن (الجزء الثالث :من سن  13إلى  18سنة)
تحت عنوان "حقوقي" الجزء الثالث ،من سن  13إلى  18سنة.
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