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 الميثاق االفريقي لحقوق ورفاهة الطفل
 تفسير مسّهل لالطفال  

   

, كتب االتحاد االفريقي الميثاق االفريقي عن حقوق والرفاهة الطفل من اجل اضافة مزيد 1990في السنة 
ال يستطيع حقوق طفل واحد ان   لدى كل طفل.  ال"حق" هو شيء من الحماية على حقوق االطفال. 

بينما طفل هو صغير, يجب على البالغين ان يساعدوا تقرير القرارات من   يختصر حقوق شخص اخر.
يجب على بالغين ان يفكروا عن ما الذي في مصلحة الطفل, ليس فقط ما الذي يريده الطفل    جانب الطفل.

اتخاذ المزيد من  يمكنه  او الطفلة, يصبح عنده اكثر من المسؤولياتالبالغ. بينما يكبر الطفل  يريده او ما
 القراراتحول حقوقه.  

   

 الطفل:  
 )2سنوات. (بند  18الطفل هو شخص عمره اقل من   

كل طفل لديه هذه الحقوق, بغض النظر عن مظهره الخارجي, حيث يسكن, الدين او القبيلة الذي ينتمي اليه, 
 )3سواء ان كان ولد او بنت, هوية والديه و ما الذين يفعلونه. (بند   

   

 حقوق الطفل:  
 األطفال لديهم الحقوق التالية:  

 )5فل جريمة. (بند العيش واالزدهار. يُمنع قتل الطفل, حتى لو ارتكب الط -  
 )6اسم ودولة. (بند  -  
 )7القول ما الذي يعتقده, ما دام ال يضر بأحد. (بند  -  
 )8التجمع في مجموعات على شرط ان تكون المجموعات سلمية. (بند  -  
االعتقاد في الدين الذي يختارونه. يجب ان يساعد الوالدين اطفالهم تعلم القيم والفرق بين الصواب والخطأ.  -

 )9(بند   
 )10الخصوصية (بند  -  
والتقاليد االفريقية الجيدة.   التعلم من اجل لتطوير مهاراتهم. من الضروري ان يشمل هذا التعليم االخالق -

ينبغي ان يتعلم االطفال عن كيفية التعامل مع اشخاص من ثقافات او قبائل اخرى, وكيفية الحرص على 
 )11(بند  البيئة وعلى صحتهم.  

 )11سهم بعد الوالدة (بند الرجوع الى مدار -  
 )12اللعب والفّن (بند  -  
 )13المساعدة الخاصة اذا عندهم عجز لكي يستطيعوا ان يشاركوا في المجتمع وان يتلقوا التعليم (بند  -  
 )14الرعاية الصحية والماء النظيف للبقاء بصحة جيدة. (بند  -  
بأي شغل يضررهم   منوع عليهم القيامم   ممنوع سوء معاملة األطفال خالل عملهم.  اوضاع عمل آمنة. -

 )15او يمنعهم من التعلم او يمنعهم من النمو الجسدي او العقلي. (بند   
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ممنوع تعذيب اي طفل ارتكب جريمة او سجنهم مع   يجب اثبات ذنبهم اذا اتُهموا بإرتكاب جريمة. -
 )17مجرمين بالغين. (بند   

  فل ال يقيم مع والده, يستطيع ان يمضي الوقت معهما.االقامة مع والديهم ما لم تكن خطيرة. اذا الط -
 )19(بند    
 )25شبه االسرة حتى اعادة انضمامهم الي عائلتهم. (بند    البيوت اآلمنة والكريمة -  
   

 مسؤوليات االطفال:  
في توحيد وتعزيز افريقيا,   يجب عليهم ان يحترموا الشيوخ, ويساعدوا  االطفال عندهم مسؤوليات للمجتمع.

 )31ويعملوا من اجل السالم ضمن مواهبهم. (بند   
   

 مسؤوليات بالغين وحكومات:  
 )1هذا القانون اهم من كل التقاليد والعادات الذين يتعارضون معه. (بند   

فل. يجب على بالغين ان يفعلوا ما في مصلحة الطفل حين يتخذون القرارات. يجب عليهم ان يسألوا رأي الط
 )4(بند   

 )18البالغين مسؤولون عن رعاية اطفالهم. (بند   
يجب أال يكون التأديب ضاراً   يجب على البالغين وعلى الحكومة رعاية احتياجات الطفل بينما يكبرون.

 )20للطفل. (بند   
 يجب على البالغين وعلى الحكومة حماية االطفال من:  

 )16االعتداء الجسدي والتعذيب (بند  -  
 )21ات التقليدية التي تضر االطفال, مثل زواج االطفال (بند الممارس -  
 )22ممنوع تجنيد االطفال او مشاركتهم في الحرب. (بند   الحرب. -  
 )26المعاملة غير العادلة. (بند  -  
 )27االعتداء الجنسي (بند  -  
 )28استخدام المخدرات المضرة وتجارة المخدرات (بند  -  

 )23ل الذين غادروا من بيوتهم كالجئين. (بند يجب على الحكومات حماية األطفا  
بدقّة للتأكد من انهم سيكونون آمنين   يجب على الحكومات وعلى المنظمات ان تخطط تبني األطفال

 )24ومحبوبين في عائلتهم الجديدة (بند   
 )29من الممنوع بيع األطفال على يد اي شخص، حتى والديهم. ممنوع تشغيل األطفال كمتسولين. (بند   

 )30ممنوع إسكان األطفال في السجون بسبب سجن والدتهم. (بند   
 


