
 
 

 1989نوفمبر  20 اتفاقية حقوق الطفلالعنف الجسدي في 

 .19 المادة

كافة أشكال العنف أو الضرر  تتخذ الدول األطراف جميع التدابير التشريعية واإلدارية واالجتماعية والتعليمية المالئمة لحماية الطفل من .1
تغالل، بما في ذلك اإلساءة الجنسية، المعاملة أو االس أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة أو اإلساءة البدنية أو العقلية واإلهمال

 .األوصياء القانونيين( عليه، أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته) وهو في رعاية الوالد )الوالدين( أو الوصي القانوني
ل وألولئك الذين الالزم للطف إجراءات فعالة لوضع برامج اجتماعية لتوفير الدعم ينبغي أن تشمل هذه التدابير الوقائية، حسب االقتضاء، .2

معاملة الطفل المذكورة حتى اآلن واإلبالغ عنها  يتعهدون الطفل برعايتهم، وكذلك لألشكال األخرى من الوقاية، ولتحديد حاالت إساءة
 .القضاء حسب االقتضاء واإلحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها وكذلك لتدخل
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كرامته وتعزز اعتماده  ب تمتع الطفل المعوق عقليا أو جسديا بحياة كاملة وكريمة، في ظروف تكفل لهتعترف الدول األطراف بوجو .1
 .على النفس وتيسر مشاركته الفعلية في المجتمع

وللمسؤولين عن رعايته، رهنا  تعترف الدول األطراف بحق الطفل المعوق في التمتع برعاية خاصة وتشجع وتكفل للطفل المؤهل لذلك .2
 .وظروف والديه أو غيرهما ممن يرعونه ر الموارد، تقديم المساعدة التي يقدم عنها طلب، والتي تتالءم مع حالة الطفلبتوف

أمكن ذلك، مع مراعاة الموارد  من هذه المادة مجانا كلما 5 إدراكا لالحتياجات الخاصة للطفل المعوق، توفر المساعد المقدمة وفقا للفقرة .3
ضمان إمكانية حصول الطفل المعوق فعال على التعليم  يرهما ممن يقومون برعاية الطفل، وينبغي أن تهدف إلىالمالية للوالدين أو غ

التأهيل، واإلعداد لممارسة عمل، والفرص الترفيهية وتلقيه ذلك بصورة تؤدى  والتدريب، وخدمات الرعاية الصحية، وخدمات إعادة
 .لفردي، بما في ذلك نموه الثقافي والروحي، على أكمل وجه ممكنللطفل ونموه ا إلى تحقيق االندماج االجتماعي

الوقائية والعالج الطبي  على الدول األطراف أن تشجع، بروح التعاون الدولي، تبادل المعلومات المناسبة في ميدان الرعاية الصحية . .4
التأهيل والخدمات المهنية وإمكانية الوصول  إعادة والنفسي والوظيفي لألطفال المعوقين، بما في ذلك نشر المعلومات المتعلقة بمناهج

ومهاراتها وتوسيع خبرتها في هذه المجاالت. وتراعى بصفة خاصة، في  إليها، وذلك بغية تمكين الدول األطراف من تحسين قدراتها
 .هذا الصدد، احتياجات البلدان النامية
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األمراض وإعادة التأهيل  ى مستوى صحي يمكن بلوغه وبحقه في مرافق عالجتعترف الدول األطراف بحق الطفل في التمتع بأعل .1
 .الحصول على خدمات الرعاية الصحية هذه الصحي. وتبذل الدول األطراف قصارى جهدها لتضمن أال يحرم أي طفل من حقه في

 :تتابع الدول األطراف إعمال هذا الحق كامال وتتخذ، بوجه خاص، التدابير المناسبة من أجل .2

 أ( خفض وفيات الرضع واألطفال،)

 الصحية األولية، ب( كفالة توفير المساعدة الطبية والرعاية الصحية الالزمتين لجميع األطفال مع التشديد على تطوير الرعاية)

احة بسهولة وعن طريق التكنولوجيا المت ج(مكافحة األمراض وسوء التغذية حتى في إطار الرعاية الصحية األولية، عن طريق أمور منها تطبيق)
 أخطار تلوث البيئة ومخاطره، توفير األغذية المغذية الكافية ومياه الشرب النقية، آخذة في اعتبارها

 د( كفالة الرعاية الصحية المناسبة لألمهات قبل الوالة وبعدها،)

وتغذيته، ومزايا الرضاعة  ية المتعلقة بصحة الطفلهـ( كفالة تزويد جميع قطاعات المجتمع، وال سيما الوالدين والطفل، بالمعلومات األساس)
هذه القطاعات على تعليم في هذه المجاالت ومساعدتها في  الطبيعية، ومبادئ حفظ الصحة واإلصحاح البيئي، والوقاية من الحوادث، وحصول

 االستفادة من هذه المعلومات،



 .، والتعليم والخدمات المتعلقة بتنظيم األسرةو( تطوير الرعاية الصحية الوقائية واإلرشاد المقدم للوالدين)

 .األطفال تتخذ الدول األطراف جميع التدابير الفعالة والمالئمة بغية إلغاء الممارسات التقليدية التي تضر بصحة .1
به في هذه للحق المعترف  تتعهد الدول األطراف بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي من أجل التوصل بشكل تدريجي إلى اإلعمال الكامل .2

 .المادة. وتراعى بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد
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 :تكفل الدول األطراف

السجن  أ (أال يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الال إنسانية أو المهينة .وال تفرض عقوبة اإلعدام أو
 ئم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية لإلفراج عنهم،مدى الحياة بسبب جرا

ب (أال يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية .ويجب أن يجري اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون وال يجوز 
 ممارسته إال كملجأ أخير وألقصر فترة زمنية مناسبة؛

ج(يعامل كل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في اإلنسان، وبطريقة تراعي احتياجات األشخاص الذين بلغوا سنه 
.وبوجه خاص، يفصل كل طفل محروم من حريته عن البالغين، ما لم يعتبر أن مصلحة الطفل الفضلى تقتضي خالف ذلك، ويكون له الحق في 

 ال مع أسرته عن طريق المراسالت والزيارات، إال في الظروف االستثنائية،البقاء على اتص

د (يكون لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية وغيرها من المساعدة المناسبة، فضال عن الحق في الطعن 
 .أخرى، وفي أن يجري البت بسرعة في أي إجراء من هذا القبيلفي شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة 
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يقع ضحية أي شكل من أشكال  تتخذ الدول األطراف كل التدابير المناسبة لتشجيع التأهيل البدني والنفسي وإعادة االندماج االجتماعي للطفل الذي
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، أو المنازعات  من أشكال المعاملة اإلهمال أو االستغالل أو اإلساءة، أو التعذيب أو أي شكل آخر

 .بيئة تعزز صحة الطفل، واحترامه لذاته وكرامته المسلحة. ويجرى هذا التأهيل وإعادة االندماج هذه في

 


