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Convention on the Rignts of the Chi ld 

P R E A M B L E 

The States Parties to the present Con
vention, 

Considering that, in accordance with the 
principles proclaimed in the Charter of the 
United Nations, recognition of the inherent 
dignity and of the equal and inalienable rights of 
all members of the human family is the 
foundation of freedom, justice and peace in the 
world. 

Bearing in mind that the peoples of the United 
Nations have, in the Charter, reaffirmed their 
faith in fundamental human rights and in the 
dignity and worth of the human person, and 
have determined to promote social progress and 
better standards of life in larger freedom, 

Recognizing that the United Nations has, in the 
Universal Declaration of Human Rights and in 
the International Covenants on Human Rights, 
proclaimed and agreed that everyone is entitled 
to all the rights and freedoms set forth therein, 
without distinction of any kind, such as race, 
colour, sex. language, religion, political or 
other opinion, national or social origin, proper
ty, birth or other status. 

Recalling that, in the Universal Declaration of 
Human Rights, the United Nations has proc
laimed that childhood is entitled to special care 
and assistance. 

Convinced that the family, as the fundamental 
group of society and the natural environment for 
the growth and well-being of all its members 
and particularly children, should be afforded the 
necessary protection and assistance so that it 
can fully assume its responsibilities within the 
community, 

Recognizing that the child, for the full and 
harmonious development of his or her personal
s/should grow up in a family environment, in 
an atmosphere of happiness, love and under
standing, 

Considering that the child should be fully 
Spared to live an individual life in society, 
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 מבוא

ה זו:  המדינות החברות באמנ

ברן כי בהתאם לעקרונות המוצהרים במגילת  כסו
 האמות המאוחדות, הכרה בכבודם ובזכויותיהם השוות
ש הנה מ  והבלתי־ניתנות״לעירעור של כל בני משפחת א

 היסוד לחופש, לצדק ולשלום בעולם,

 בשימן אל לבן כי עמי האומות המאוחדות אישרו
נתם בזכויות אנוש  במגילת הארגון מחדש את אמו
ות ובכבוד האדם וערכו, והחליטו לפעול למען  הבסיסי
 קידמה סוציאלית ושיפור רמת החיים תוך חופש גדול

 יותר,

 בהכירן כי האומות המאוחדות, בהצהרה האוניברסלית
 בדבר זכויות האדם ובאמנות בינלאומיות על זכויות
 האדם הצהירו והסכימו שכל אחד זכאי לכל הזכויות
ג שהוא, כגון גזע,  המובעות בהן, ללא הבדל מכל סו
 צבע, מין, שפה, דת השקפה פוליטית או אחרת, מוצא

, רכוש, לידה, או מעמד.  לאומי או חברתי

יברסלית בדבר זכויות האדם נ  בהזכירן כי בהצהרה האו
 הצהירו האומות המאוחדות כי הילדות זכאית לתשומת־

 לב ולסיוע מיוחדים,

צת יסוד לחברה ת כי המשפחה, כקבו עו כנ  בהיותן משו
 ובסביבה טבעית להתפתחותם ורווחתם של כל בנה,
 ובפרט הילדים, מן ההכרח כי יובטחו לה הבטחה וסיוע,
כל לשאת במלוא אחריותה  ככל הנדרש, באופן שתו

 בתוך הקהילה,

 בהכירן כי הילד, לשם פיתוח אישיותו המלא וההרמוני,
בה משפחתית, באווירה של  מן הראוי כי יגדל בסבי

 אושר, הבנה ואהבה,

כרן כי הילד ראוי להכנה מלאה לקראת חיים  בפו
 עצמאיים בחברה, ולחינוך ברוח האידיאלים המובעימ
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and brought up in the spirit of the ideals 
proclaimed in the Charter of the United Na
tions, and in particular in the spirit of peace, 
dignity, tolerance, freedom, equality and soli
darity, 

Bearing in mind that the need to extend 
particular care to the child has been stated in the 
Geneva Declaration of the Rights of the Child 
of 1924 and in the Declaration of the Rights of 
the Child adopted by the General Assembly on 
20 Novenber 1959 and recognized in the 
Universal Declaration of Human Rights, in the 
International Covenant on Civ i l and Political 
Rights (in particular in articles 23 and 24), in 
the International Covenant on Economic, Social 
and Cultural Rights (in particular in article 10) 
and in the statutes and relevant instruments of 
specialized agencies and international organiza
tions concerned with the welfare of children, 

Bearing in mind that, as indicated in the 
Declaration of the Rights of the Child, "the 
child, by reason of his physical and mental 
immaturity, needs special safeguards and care, 
including appropriate legal protection, before as 
well as after birth", 

Recasting the provisions of the Declaration on 
Social and Legal Principles relating to the 
Protection and Welfare of Children, with Spe
cial Reference to Foster Placement and Adop
tion Nationally and Internationally, the UUnited 
Nations Standard Minimum Rules for the 
Administration of Juvenile Justice (The Beijing 
Rules); and the Declaration on the Protection of 
Women and Children in Emergency and Armed 
Conflict, 

Recognizing that, in all countries in the world, 
there are children living in exceptionally diffi
cult conditions, and that such children need 
special consideration, 

Taking due account of the importance of the 
traditions and cultural values of each people for 
the protection and harmonious development of 
the child, 

Recognizing the importance of international 
co-operation for improving the living conditions 
of children in ever}' country, in particular in the 
developing countries, 

 במגילת האו׳׳ם ובמיוחד ברוח השלום, הכבוד, הםוב׳
 אות, החופש, השוויון והסולידריות,

ב מיוחדת  בהטעימן כי הצורך להקדיש לילד תשומת ל
נבה בדבר זכויות הילד משנת 1924,  הובע בהצהרת ג׳
ר זכויות הילד שאומצה על־ידי העצרת ב ד  ובהצהרה ב
ה ר ה צ ה כר ב הו ר 1959, ו ב מ ב ו נ  הכללית ב־20 ב
 האוניברסלית בדבר זכויות האדם, באמנה הבינלאומית
 בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (במיוחד בסעיפים 23,
ת, ו  24), באמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכלי
חד בסעיף 10), וכן בחוקי״ ו במי ת( ו תי תרבו  סוציאליות ו
נים בינלאומיים העוס יות מיוחדות וארגו ו  יסוד של סוכנ

 קים ברווחת הילד, ובמםמכיהם הנוגעים בדבר,

ל אי״בגרותו הפיזית והנפשית, זקוק ש ב  כהזכירן כי ״
ת הגנה משפ נות והשגחה מיוחדים, לרבו  הילד לביטחו
/ כפי שצוין בהצהרה , ה י ר ח א ל  טית נאותה בטרם לידה ו

 בדבר זכויות הילד,

ים נות חברתי  כהזכירן את הוראות ההצהרה בדבר עקרו
ך ל ילדים ורווחתם, תו גע להגנה ע ו  ומשפטיים בנ
 התייחסות מיוחדת לסידור באומנה ואימוץ במישור
 הלאומי והבינלאומי, כללי האו״ם הבסיסיים לניהול בתי
ר הגנה ב ד ער (כללי בייג׳ינג), וההצהרה ב ו נ  המשפט ל

 על נשים וילדים בשעת משבר ומאבק מזוין,

 כהכירן כי בכל מדינות העולם ישנם ילדים החיים
ם במיוחד, וכי ילדים כאלה זקוקים ליחס  בתנאים קשי

 מיוחד,

ל ת ש ו ב ר ת רות וערכי ה  בשימן אל לבן את חשיבות המסו
נית, ת הילד והתפתחותו ההרמו נ  כל עם באשר להג

 כהבירן את חשיבותו של שיתוף״פעולה בינלאומי
 לשיפור תנאי החיים של ילדים בבל ארץ ובארצות

 מתפתחות בפרט,

 יי.ד-זי
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I, 

Have agreed as follows: 

P A R T I 
Article 1 

For the purposes of the present Conven
tion, a child means every human being below 
the age of eighteen years unless, under the law 
applicable to the child, majority is attained 
earlier. 

Article 2 

1. States Parties shall respect and ensure 
the rights set forth in the present Convention to 
each child within their jurisdiction without 
discrimination of any kind, irrespective of the 
child's or his or her parent's or legal guardian 
race, colour, sex, language, religion, political 
or other opinion, national, ethnic or social 
origin, property, disability, birth or other status. 

2. States Parties shall take all appropriate 
measures to ensure that the child is protected 
against all forms of discrimination or punish
ment on the basis of the status, activities, 
expressed opinions, or beliefs of the child's 
parents, legal guardians, or family members. 

Article 3 

1. In all actions concerning children, 
whether undertaken by public or private social 
welfare institutions, courts of law, administra
tive authorities or legislative bodies, the best 
interests of the child shall be a primary 
consideration. 

2. States Parties undertake to ensure the 
child such protection and care as is necessary 
for his or her well-being, taking into account the 
rights and duties of his or her parents, legal 
guardians, or other individuals legally responsi
ble for him or her, and, to this end, shall take all 
appropriate legislative and administrative mea
sures. 

,3. States Parties shall ensure that the in
stitutions, services and facilities responsible for 
the care or protection of children shall conform 
with the standards established by competent 
authorities, particularly in the areas of safety, 
health, in the number and suitability of their 

;Staff, as well as competent supervision. 

 ה3כימו להלן:

ק 1 ל  ח

 סעיף 1

 לצרכי אמנה זו, ילד פירושו כל יציר אנוש מתחת
 לגיל שמונה־עשרה, בלתי אם נקבע גיל הבגרות קודם

 לכן על פי הדין החל על הילד.

 פעיף 2

ת יכבדו ויבטיחו את הזכויות  1. המדינות החברו
ם שיפוטם, ללא  המפורטות באמנה זו לכל ילד שבתחו
 הפליה משום סוג שהוא, ללא קשר עם גזע, צבע, מין,
 שפה, דת, השקפה פוליטית או אחרת, מוצא לאומי,
, רכוש, נכות, לידה או מעמד אחר, בין  אתני, או חברתי
 אם של הילד, ובין אם של הוריו או אפוטרופםו החוקי.

ת ינקטו בכל האמצעים המתאי  2. המדינות החברו
 מים להבטיח כי הילד מוגן מפני כל צורה של הפליה או
 ענישה על״יםוד מעמדם, פעילויותיהם, השקפותיהם, או
ל הורי הילד, אפוטרופםיו החוקיים, או בני  אמונותיהם ש

 משפחתו.

 סעיף 3

נקטות וגעות לילדים, בין אם נ  1. בכל הפעולות הנ
 בידי מוסדות רווחה סוציאלית ציבוריים או פרטיים ובין
ות מינהל או גופים תחיקתיים, י  בידי בתי משפט, רשו

בת הילד שיקול ראשון במעלה.  תהא טו

ת על עצמן להבטיח ת מקבלו  2. המדינות החברו
, תוך התייחסות  לילד הגנה וטיפול ככל שיידרש לטובתו
 לזכויות וחובות הוריו, אפוטרופםים חוקיים או אישים
 אחרים האחראיים משפטית לו או לה, ולשם כך ינקטו

 צעדים מתאימים, תחיקתיים או מינהליים.

ת יבטיחו כי מוסדות ושירותים  3. המדינות החברו
 האחראיים לטיפול או הגנה על ילדים, וכיוצא באלה
 מיתקנים, יעמדו בתקנים הנקבעים בידי הרשויות
 המוסמכות, בפרט בתחום הבטיחות, הבריאות, מספר

 עובדיהם וכשירותס, והפיקוח הנאות.

D 
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Article 4 

States Parties shall undertake all appropri
ate legislative, administrative, and other mea
sures for the implementation of the rights 
recognized in the present Convention. With 
regard to economic, social and cultural rights, 
States Parties shall undertake such measures to 
the maximum of their available resources and, 
where needed, within the framework of interna
tional co-operation. 

Article 5 

States Parties shall respect the responsibili
ties, rights and duties of parents or, where 
applicable, the members of the extended family 
or community as provided for by local custom, 
legal quardians or other persons legally re
sponsible for the child, to provide, in a manner 
consistent with the evolving capacities of the 
child, appropriate direction and guidance in the 
exercise by the child of the rights recognized in 
the present Convention. 

Article 6 

1. States Parties recognize that every child 
has the inherent right to life. 

2. States Parties shall ensure to the max
imum extent possible the survival and develop
ment of the child. 

Article 7 

1. The child shall be registered immediate
ly after birth and shall have the right from birth 
to a name, the right to acquire a nationality and, 
as far as possible, the right to know and be 
cared for by his or her parents. 

2. States Parties shall ensure the imple
mentation of these rights in accordance with 
their national law and their obligations under 
the relevant international instruments in this 
field, in particular where the child would 
otherwise be stateless. 

Article 8 

1. States Parties undertake to respect the 
right of the child to preserve his or her 

 סעיף 4

ת ינקטו צעדים נאותים, תחיקתי  המדינות החברו
 ייס מינהליים או אחרים, למימוש הזכויות המוכרות
תי תרבו  באמנה זו. באשר לזכויות כלכליות, סוציאליות ו
ת אמצעים כאמור, עד מירב  יוח׳ ינקטו המדינות החברו
תם, ומקום  המידה הניתנת על־פי המשאבים שברשו

 שדרוש, במסגרת שיתוף הפעולה הבינלאומי.

 סעיף 5

ת יכבדו את אחריותם, זכויותיהם  המדינות החברו
 וחובותיהם של הורים, או, מקום שניתן ליישום, של בני
 המשפחה המורחבת או הקהילה, כנהוג עליפי המסורת
 המקומית, של אפוטרופםים חוקיים או של אישים אחרים
 האחראיים משפטית לילד, על־מנת לספק, באופן המת־
 אים לצרכי הילד המתפתח, הכוונה והדרכה נאותות

 בהפעלת הזכויות המוכרות באמנה זו.

 סעיף 6

ת מכירות בזכותו הטבעית של  1. המדינות החברו
 כל ילד לחיים.

רב המידה ת יבטיחו עד מי ו  2. המדינות החבר
.  האפשרית את הישרדות הילד והתפתחותו

 סעיף 7

 1. הילד יירשם תיכף לאחר לידתו, ותהיה. לו
 מלידתו הזכות להיקרא בשם, הזכות לקבל אזרחות, וככל
 האפשר הזכות להכיר את הוריו ולהיות מטופל עליידם.

ת יבטיחו את מימוש זכויות אלה, ו  2. המדינות החבר
 בהתאם לדיניהם הלאומיים והתחייבויותיהן על־פי
ם זה,  המסמכים הבינלאומיים הנוגעים בדבר בתחו

 ובמיוחד כאשר בהעדרן יהיה הילד חסר אזרחות.

 1יף 8

ת מקבלות על עצמן לכבד את  1. המדינות החברו
ת אזרחות, שם ו  זכותו של הילד לשמור על זהותו, לרב
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indentity, including nationality, name and fami-
ly relations as recognized by law without 
unlawful interference. 

2. Where a child is illegally deprived of 
some or all of the elements of his or her 
indentity, States Parties shall provide appropri-
ate' assistance and protection, with a view to 
speedily re-establishing his or her identity. 

Article 9 

1. States Parties shall ensure that a child 
shall not be separated from his or her parents 
against their wil l , except when competent 
authorities subject to judicial review determine, 
in accordance with applicable law and proce-
dures, that such separation is necessary for the 
best interests of the child. Such determination 
may be necessary in a particular case such as 
one involving abuse or neglect of the child by 
the parents, or as to the child's place of 
residence. 

2. In any proceedings pursuant to para-
graph 1 of the present article, all interested 
parties shall be given an opportunity to partici-
pate in the proceedings and make their views 
known. 

3. States Parties shall respect the right of 
the child who is separated from one or both 
parents to maintain personal relations and direct 
contact with both parents on a regular basis, 
except if it is contrary to the child's best 
interests. 

4. Where such separation results from any 
action initiated by a State Party, such as the 
detention, imprisonment, exile, deportation or 
death (including death arising from any cause 
while the person is in the custody of the State) 
of one or both parents or of the child, that State 
Party shall, upon request, provide the parents, 
the child or, if appropriate, another member of 
the family with the essential information con-
cerning the whereabouts of the absent mem-
ber(s). of the family unless the provision of the 
information would be detrimental to the well-
being of the child. States Parties shall further 
ensure that the submission of such a request 

f: shall of itself entail no adverse consequences for. 
| t h e Person(s) concerned. 
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 וקשרי משפחה כמוכר בחוק, וזאת ללא התערבות שלא
 כדין.

 2, י מקום שנשללו מילד כמה ממרכיבי זהותו או
 כולם, יםפקו המדינות ההברות סיוע והגנה

 במטרה לכונן מחדש את זהותו בהקדם.

 םעיף 9

ת יבטיחו כי ילד לא יופרד  1, המדינות החברו
ק כאשר קובעות רשויות  מהוריו בניגוד לרצונם, אלא ר
קורת משפטית, בהתאם לדינים  מוסמכות, הכפופות לבי
 ונהלים הנוגעים לעניין, כי פירוד כאמור נדרש לטובת
 הילד. קביעה כאמור יכול שתידרש במקרה מסוים, כגון
 מקרה של התעללות או הזנחת הילד על־ידי הוריו, או
נדרשת החלטה באשר  כאשר חיים ההורים בנפרד ו

 למקום מגורי הילד.

 2. בהליכים שעל־פי ם״ק 1 לסעיף זה, תנתן לצדדים
לתת פומבי  הנוגעים בדבר הזדמנות להשתתף בהליכים ו

 להשקפותיהם.

ת יכבדו את זכות הילד המופרד  3. מדינות חברו
 מהורה אחד או משניהם לשמור על יחסים אישיים ומגע
ס סדיר, זולת אם מנוגד  ישיר עם שני ההורים על בסי

 הדבר לאינטרסים של הילד.

 4. מקום שפירוד כאמור נובע מפעולה יזומה על־ידי
 מדינה חברה, כגון מעצר, מאסר, הגליה, גירוש או מוות
ת מוות הנגרם מסיבה כלשהי בעוד מצוי האדם  (לרבו
 במשמורת המדינה) של אחד או שני הורי הילד, תספק
 מדינה חברה זו, על־פי בקשה, להורים, לילד, או במקרה
 מתאים, לבן משפחה אחר, מידע חיוני על מקום המצאות
 בן(י) המשפחה הנעדר(ים), זולת אם עלול המידע להזיק
ת כי הגשת וחת הילד. עוד יבטיחו המדינות החברו  לרו
ר תוצאות שליליות לאדם או רו  הבקשה כאמור לא תג

 לאנשים הנוגעים בדבר.

 ;;*:ז
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Article 10 

1. In accordance with the obligation of 
States Parties under article 9, paragraph 1, 
applications by a child or his or her parents to 
enter or leave a State Party for the purpose of 
family reunification shall be dealt with by States 
Parties in a positive, humane and expenditious 
manner. States Parties shall further ensure that 
the submission of such a request shall entail no 
adverse consequences for the applicants and for 
the members of their family. 

2. A child whose parents reside in different 
States shall have the right to maintain on a 
regular basis, save in exceptional circumstances 
personal relations and direct contacts with both 
parents. Towards that end and in accordance 
with the obligation of States Parties under 
article 9, paragraph 7, States Parties shall 
respect the right of the child and his or her 
parents to leave any country, including their 
own, and to enter their own country. The right 
to leave any country shall be subject only to 
such restrictions as are prescribed by law and 
which are necessary to protect the national 
security, public order (order public), public 
health or morals or the rights and freedoms of 
others and are consistent with the other rights 
recognized in the present Convention. 

Article 11 

1. States Parties shall take measures to 
combat the illicit transfer and non-return of 
children abroad. 

2. To this end, States Parties shall promote 
the conclusion of bilateral or multilateral agree
ments or accession to existing agreements. 

Article 12 

1. States Parties shall assure to the child 
who is capable of forming his or her own views 
the right to express those views freely in all 
matters affecting the child, the views of the 
child being given due weight in accordance with 
the age and maturity of the child. 

2. For this purpose, the child shall in 
particular be provided the opportunity to be 

 סעיף 10

ת על־פי  } בהתאם למחויבותן של מדינות חברו

ף 9, ם׳יק 1, תטופל בקשתו של ילד או של הוריו י ע ם : 
 להכנם למדינה חברה או לצאת ממנה לשם איחוד משפחה
ת בצורה חיובית, אנושית ומזורזת.  ביד מדינות חברו
ת כי הגשת בקשה ף על כך יבטיחו המדינות החברו ס ן  נ

ר  כאמור לא תהיה כרוכה בתוצאות שליליות עבו
 המבקשים ובני משפחתם.

ות תהא נ  2. ילד אשר הוריו מתגוררים במדינות שו
ת בו סי  לו הזכות לקיים על בסיס סדיר, בלתי אם בנ
 יוצאות מהכלל, קשרים אישיים ומגעים ישירים עם שני
 הוריו גם יחד. למטרה זו ובהתאם למחוייבותן של
ת לפי סעיף 9, ם״ק 2, יכבדו המדינות  :המדינות החברו
ל הילד ושל הוריו לצאת מכל ארץ  החברות את זכותו ש
ת הארץ שלהם. ולהיכנס לארץ שלהם.  שהיא, לרבו
ת בלו  הזכות לצאת מארץ כלשהי תהיה כפופה רק למג
 הנקבעות בחוק והנחוצות לשמירה על בטחון לאומי,
ת הציבור), בריאות או מוסר ציבור נ ק ת ) י ר ו ב י  סדר צ
 יים, או זכויות וחירויות הזולת, והעולות בקנה אחד עם

 זכויות אחרות המוכרות באמנה זו.

if, 

 סעיף 11

ת ינקטו צעדים כנגד העברה  1. המדינות החברו
 בלתייחוקית של ילדים מחו׳׳ל, או אייהחזרתם לשם.

ת הסכ ת י ר ת כ  2. למטרה זו יקדמו המדינות החברו
 מים דויצדדיים או רביצדדיים, או הצטרפות להסכמים 1

 קיימים.
 סעיף 12

ות דעה ת יבטיחו לילד המסוגל לחו  1. מדינות חברו
 משלו את הזכות להביע דעה כזו בחופשיות בכל עניין
 הנוגע לו, תוך מתן משקל ראוי לדעותיו, בהתאם לגילו

תו של הילד.  ולמידת בגרו

 2. למטרה זו תינתן לילד הזדמנות להישמע בכל
 הליך שיפוטי או מינהלי הנוגע לו במישרין או בעקיפין,

 \י>׳
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heard in any judicial and administrative pro
ceedings affecting the child, either directly, or 
through a representative or an appropriate body, 
in a manner consistent with the procedural rules 
of national law. 

Article 13 

1. The child shall have the right to freedom 
of expression; this right shall include freedom to 
seek, receive and impart information and ideas 
of all kinds, regardless or frontiers, either 
orally, in writing or in print, in the form of art, 
or through any other media of the child's 
choice. 

2. The exercise of this right may be subject 
to certain restrictions, but these shall only be 
such as are provided by law and are necessary: 

(a) For respect of the rights or reputations 
of others; or 

(b) for the protection of national security 
or of public order (order public), or of 
public health or morals. 

Article 14 

1. States Parties shall respect the right of 
the child to freedom of thought, conscience and 
religion. 

2. States Parties shall respect the rights and 
duties of the parents and, when applicable, legal 
guardians, to provide direction to the child in 
the exercise df his or her right in a manner 
consistent with the evolving capacities of the 
child. 

3. Freedom to manifest one's religion or 
beliefs may be subject only to such limitations 
as are prescribed by law and are necessary to 
protect public safety, order, health or morals, or 
the fundamental rights and freedoms of others. 

Article 15 

1• States Parties recognize the rights of the 
child to freedom of association and to freedom 
of peaceful assembly. 

2• No restrictions may be placed on the 
exercise of these rights other than those im-

, P°sed in conformity with the law and which are 
i 

 ׳ ׳• ••

 באמצעות נציג או גוף מתווים, בצורה המתאימה לסדרי
 הדין שבדין הלאומי.

 סעיף 13

 1. לילד תהא הזכות לחופש ביטוי; זכות זו תכלול
 את החופש לבקש, לקבל ולמסור מידע ורעיונות מכל
 סוג שהוא ללא התחשבות בגבולות, בעל״פה, בכתב או
 בדפוס, בצורת אמנות או באמצעי אחר, לפי בחירת

 הילד.

 2. הפעלת זכות זו יכול שתהיה כפופה למגבלות
 מסויימות, ובלבד שהן יהיו כאלה הנקבעות בחוק,

 והדרושות:

 א. כדי לשמור על זכויות של אחרים או על שמם
 הטוב; או

 ב. כדי לשמור על בטחון לאומי, סדר ציבורי
ת הציבור), בריאות הציבור או המוסר.  (תקנ

 סעיף 14

ת יכבדו את זכות הילד לחופש  1. המדינות החברו
 מחשבה, מצפון ודת.

ת יכבדו את זכויות ההורים  2. המדינות החברו
 וחובותיהם, ומקום שניתן, את זכויות האפוטרופוסים
 החוקיים לספק הכוונה לילד במימוש זכויותיו באופן

תו הטבעית.  המתיישב עם התפתחו

 3. החופש לתת' ביטוי לדת או לאמונה יהיה כפוף רק
ת בחוק והדרושות לשמירה על בטי קבעו ת הנ  למגבלו
 חות, סדר, בריאות הציבור או המוסר, או על זכויות

 היסוד והחירויות של הזולת.

 סעיף 15

ת מכירות בזכויות הילד לחופש  1. המדינות החברו

 התאגדות ולחופש התקהלות שלווה.

ת על מימוש על זכויות כאמור,  2. לא יוטלו מגבלו
 זולת אלה המוטלות על פי חוק והנחוצות בחברה
 דמוקרטית למען בטחון לאומי או סדר ציבורי (תקנת
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necessary in a democratic society in the in
terests of national security or public safety, 
public order (order public), the protection of 
public health or morals or the protection of the 
rights and freedoms of others. 

Article 16 

1. No child shall be subjected to arbitrary 
or unlawful interference with his or her privacy, 
family, home or correspondence, nor to unlaw
ful attacks on his or her honour and reputation. 

2. The child has the right to the protection of 
the law against such interference or attacks. 

Article 17 

States Parties recognize the important 
function performed by the mass media and shall 
ensure that the child has access to information 
and material from a diversity of national and 
international sources, especially those aimed at 
the promotion of his or her social, spiritual and 
moral well-being and physical and mental 
heajth. To this end, States Parties shall: 

(a) Encourage the mass media to dis
seminate information and. material of social 
and cultural benefit to the child and in 
accordance with the spirit of article 29; 

(b) Encourage international co
operation in the production, exchange and 
dissemination of such information and 
material from a• diversity of cultural, 
national and international sources; 

(c) Encourage the production and dis
semination of children's books; 

(d) Encourage the mass media to have 
particular regard to the linguistic needs of 
the child who belongs to a minority group 
or who is indigenous; 

(e) Encourage the development of 
appropriate guide lines for the protection of 
the child from information and material 
injurious to his or her well-being, bearing 
in mind the provisions of articles 13 and 
18. 

ל בריאות הציבור או על המוסר, או  : יבור), שמירה ע

ה על זכויות וחרויות הזולת. ר י ^ 

 סעיף 16

רותית או בלתי ת שרי  ילד לא יהא נתון להתערבו
, ואף לא בתו , ביתו או תכתו ' חוקית בפרטיותו, משפחתו : 

י ובשמו הטוב. ד ו ב כ  לפגיעות שלא כחוק ב

ת או ו ב ר ע ת ת החוק כנגד ה נ  2, לילד זכות להג

 פגיעות כאמור.

 סעיף 17

ת מכירות בחשיבות תפקידם של  המדינות החברו
 אמצעי התקשורת ההמוניים ויבטיחו כי לילד תהיה
 גישה למידע ולחומר ממגוון מקורות לאומיים ובינלאומ
, הרוחני  יים במיוחד אלה הנועדים לקידומו החברתי
 והמוסרי, ולבריאותו הגופנית והנפשית. לצורך זה, יהא

 על המדינות החברות:

רת ההמוניים  א. לעודד את אמצעי התקשו
  להפיץ מידע וחומר המועילים לילד מבחינה חבר

ת, ברוח סעיף 29;  תית ותרבותי

 ב. לעודד שיתוף פעולה בינלאומי בהפקת
 מידע וחומר כאמור, חילופו והפצתו, מתוך מיגוון

ם, לאומיים ובינלאומיים; י תי  מקורות תרבו

 ג. לעודד הפקת ספרי ילדים והפצתם;

רת ההמוניים  ד. לעודד את אמצעי התקשו
ב מיוחדת לצרכיו הלשוניים של ל י ת מ ו ש  להקדיש ת
 ילד שהוא שייך לקבוצת מיעוט או שהוא מילידי

 המקום המקוריים;

ת נ  ה. לעודד פיתוח קווי~הנחיה מתאימים להג
 הילד מפני מידע וחומר העלולים להזיק לו, בשים

 לב להוראות סעיפים 13 ו־18.
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Article I S 

1. States Parties shall use their best efforts 
to ensure recognition of the principle that both 
parents have common responsibilities for the 
upbringing and development of the child. 
Parents or, as the case may be, legal guardians, 
have the primary responsibility for the upbring-
ing and development of the child. The best 
interests of the child will be their basic concern. 

2. For the purpose of guaranteeing and 
promoting the rights set forth in the present 
Convention, States Parties shall render 
appropriate assistance to parents and legal 
guardians in the performance of their child-
rearing responsibilities and shall ensure the 
development of institutions, facilities and 
serivces for the care of children. 

3. States Parties shall take all appropriate 
measures to ensure that children of working 
parents have the right to benefit from child-care 
services and facilities for which they are 
eligible. 

Article 19 

1. States Parties shall take all appropriate 
legislative, administrative, social and aduca-
tional measures to protect the child from all 
forms of physical or mental violence, injury or 
abuse, neglect or negligent treatment, maltreat-
ment or exploitation, including sexual abuse, 
while in the care of parent(s), legal guardian(s) 
or any other person who has the care of the 
child. 

2. Such protective measures should, as 
appropriate, include effective procedures for the 
establishment of social programmes to provide 
necessary support for the child and for those 
who have the care of the child, as well as for 
other forms of prevention and for indentifica-
tion, reporting, referral, investigation, treat-
ment and follow-up of instances of child 
maltreatment described heretofore, and, as 
aPpropriate, for judicial involvement. 

Article 20 

A child temporarily or permanently dep-
of his or her family environment, or in 

sv."" 
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 סעיף 18

 1 . המדינות החברות יעשר במיטב מאמציהן להבטיח
 הכרה בעיקרון כי לשני ההורים אחריות משותפת
 לגידול הילד והתפתחותו. להורים, או, לפני העניין,
 לאפוטרופסים החוקיים, אחריות בסיסית לגידול הילד
. בראש מעייניהן תעמוד טובתו של הילד.  והתפתחותו

 2. על־מנת להבטיח ולקדם את הזכויות המפורטות
ת סיוע נאות להורים ו ר ב  באמנה זאת, יתנו מדינות ח
 ולאפוטרופםים חוקיים בביצוע מטלותיהם החינוכיות,
 ויבטיחו את פיתוחם של מוסדות, שירותים ומיתקנים

 לטיפול בילד.

ת ינקטו צעדים מתאימים להב  3. המדינות החברו
 טיח כי לילדי הורים עובדים תהא הזכות ליהנות

 משירותי טיפול בילד ומיתקנים המגיעים להם.

 סעיף 19

ת ינקטו אמצעים תחיקתיים,  1. המדינות החברו
ת להגן ים וחינוכיים מתאימים, עלימנ  מינהליים, חברתי
ת לסוגיהן, ומפני  על הילד מפני אלימות גופנית או נפשי
 חבלה, פציעה או שימוש לרעה, הזנחה או טיפול רשלני,
ת מיני, שעה שהוא נתון ו ב ר ת, ניצול, ל  ניצול או התעללו
 בטיפול הורים, אפוטרופםים חוקיים או אדם אחר

ל הטיפול בו.  המופקד ע

 2. אמצעי הגנה כאמור ראוי כי יכללו, מקום
ת ו יות חברתי  שמתאים, נהלים יעילים ליצירת תוכנ
 הנועדות לספק תמיכה הדרושה לילד ולמופקדים על
ל מניעה, ולזיהוי, ת ש רות אחרו  הטיפול בו, וכן לצו
 דיווח, העברה, חקירה, טיפול ומעקב של מקרי התעל
 לות בילד כמתואר לעיל, ולפי העניין, למעורבות

 שיפוטית.

 סעיף 20

 1. ילד אשר באורח זמני או קבוע נשללה ממנו
רב טובתו מחייב כי לא בתו המשפחתית, או אשר מי  סבי
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whose own best interests cannot be allowed to 
remain in that environment, shall be entitled to 
special protection and assistance provided by 
the State. 

2. States Parties shall in accordance with 
their national laws ensure alternative care for 
such a child. 

3. Such care could include, inter alia, 
foster placement, kafaiah of Islamic law, 
adoption or if necessary placement in suitable 
institutions for the care of children. When 
considering solutions, due regard shall be paid 
to the desirability of continuity in a child's 
upbringing and to the child's ethnic, religious, 
cultural and lingustic background. 

Article 21 

States Parties that recognize an/or permit 
the system of adoption shall ensure that the best 
interests of the child shall be the paramount 
consideration and they shall: 

(a) Ensure that the adoption of a child 
is authorized only by competent authorities 
who determine, in accordance with applic
able law and procedures and on the basis of 
all pertinent and reliable information, that 
the adoption is permissible in view of the 
child's status concerning parents, relatives 
and legal guardians and that, if required, 
the persons concerned have given their 
informed consent to the adoption on the 
basis of such counselling as may be 
necessary; 

(b) Recognize that inter-country adop
tion may be considered as an alternative 
means of child's care, if the child cannot 
be placed in a foster or an adoptive family 
or cannot in any suitable manner be cared 
for in the child's country of origin; 

(c) Ensure that the child concerned by 
inter-country adoption enjoys safeguards 
and standards equivalent to those existing 
in the case of national adoption; 

(d) Take all appropriate measures to 
ensure that, in inter-country adoption, the 
placement does not result in improper 
financial gain for those involved in it; 

 בסביבה זו, יהיה זכאי להגנה מיוחדת ולסיוע מצד

 המומה•

ת יבטיחו בהתאם לדיניהם ו ר ב ח , המדינות ה 2 

 הלאומיים טיפול חלופי לילד כאמור.

 3. טיפול כאמור יכול לכלול, בין היתר, השמה
 באומנות, ״קאפאלה״ לפי דיני האיםלם, אימוץ, או, לפי
 הצורך, השמה במוסדות מתאימים לטיפול בילדים. שעה
ת, ראוי לשים לב לרציות שברצף ו נ  שבוחנים פתרו
תי  חינוכו של ילד, וכן לרקעו האתני, הדתי, התרבו

 והלשוני.

 םעיף 21

/או ת המכירות בשיטת האימוץ ו  מדינות חברו
 מתירים אותה יבטיחו כי טובת הילד תהיה השיקול

 המכריע, וכן:

 (א) יבטיחו כי אימוץ הילד יאושר רק ע׳׳י
 רשויות מוסמכות הקובעות, בהתאם לחוק ולנהלים
 ישימים, ועל יסוד מידע שייך ואמין, כי ניתן לאשר
 את האימוץ בשים לב למעמד הילד כלפי הוריו,

. ־ ג ו ו ואפוטרופסיו החוקיים, וכי האנשים הנ  קרובי
ך ידיעה מלאה לאימוץ, על  עים בדבר הסכימו מתו

 יסוד התייעצות במידה שתידרש.

 (ב) יכירו כי אימוץ בין-ארצי יישקל כאמצעי
 חילופי לטיפול בילד, מקום שלא ניתן לשים את
 הילד במשפחה אומנת או מאמצת, או להסדיר לו

 טיפול נאות במדינת מוצאו.

 (ג) יבטיחו כי ילד המועמד לאימוץ בין־ארצי
ות ותנאים ברמה זהה לאלה הקיימים נ  יהנה מבטחו

 באימוץ פנימי.

 (ד) ינקטו בכל האמצעים הנאותים כדי להב
 טיח כי סידור הילד באימוץ בין־אדצי לא יביא

ר המעורבים בכך.  לרווח כספי בלתי הוגן עבו
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(e) Promote, where apppropriate, the 
objectives of the present article by con
cluding bilateral or multilateral arrange
ments or agreements, and endeavour, with
in this framework, to ensure that the 
placement of the child in another country is 
carried out by competent authorities or 
organs. 

Article 22 

1. States Parties shall take appropriate mea
sures to ensuer that a child who is seeking 
refugee status or who is considered a refugee in 
accordance with applicable international or 
domestic law and procedures shall, whether 
auaccompanied or accompanied by his or her 
parents or by any other person, receive 
appropriate protection and humanitarian assist
ance in the enjoyment of applicable rights set 
forth in the present Convention and in other 
international human rights or humanitarian 
instruments to which the said States are Parties. 

2. For this purpose, States Parties shall 
provide, as they consider appropriate, co
operation in any efforts by the United Nations 
and other competent intergovernmental orga
nizations or non-governmental organizations 
co-operating with the United Nations to protect 
and assist such a child and to trace the parents or 
other members of the family of any refugee 
child in order to obtain information necessary 
for réunification with his or her family. In cases 
where no parents or other members of the 
family can be found, the child shall be accorded 
the same protection as any other child per
manently or temporarily deprived of his or her 
family environment for any reason, as set forth 
in the present Convention. 

Article 23 

1• States Parties recognize that a mentally 
or physically disabled child should enjoy a full 
and decent life, in conditions which ensure 
dignity, promote self-reliance and facilitate the 
child's active participation in the community. 

2• States Parties recognize the right of the 
. disabled child to special care and shall encour-
\ age and ensure the extension, subject to avail-

 (ה) יפעלו, מקום שמתאים, לקידום היעדים
 המפורטים בסעיף זה ע״י קביעת הסדרים או
 הסכמים דו־צדדיים או רב־צדדיים וישתדלו במם־
 גרת זו להבטיח כי השמת הילד בארץ אחרת

 תבוצע ע״י רשויות או מוסדות מוםמנימ.

 סעיף 22

ת ינקטו אמצעים מתאימים להבטיח  1. מדינות חברו
 כי ילד המבקש מעמד של פליט או הנחשב כפליט בהתאם
 לחוקים ולנהלים בינלאומיים או מקומיים יוכל, בין אם
י אדם אחר, בין אס לאו, , ,  הוא מלווה ע״י הוריו או ע
ל הגנה מתאימה וסיוע הומניטרי, תוך מיצוי זכויות ב ק  ל
 מתאימות המפורטות באמנה זו ובמסמכים בינלאומיים
 אחרים הנוגעים לזכות האדם או במסמכים הומניטריים

 שהמדינות האמורות הן צד להם.

ת (את חלקן  2. למטרה זו יתרמו המדינות החברו
 כראוי בעיניהן למאמצי האומות המאוחדות וארגונים
 בין-ממשלתיים או לא־ממשלתיים מוסמכים אחרים
 המשתפים פעולה באומות המאוחדות כדי להגן על ילד
ת אחרי הוריו או בני להתחקו , ו  כאמור, ולסייעץלו
ל מידע הדרוש ב ק  משפחה אחרים״של ילד פליט על־מנת ל
. במקרים שלא נמצאו הורים  לאיחודו מחדש עם משפחתו
נתן לילד הגנה כלכל ילד אחר  או בני משפחה אחרים, תי
בתו המשפחתית נשללה ממנו מכל סיבה שהיא,  אשר סבי

 זמנית או לצמיתות, כמפורט באמנה זו.

 מעיף 23

ת מכירות בזכותו של ילד שכוש״  1 . המדינות החברו
ות מחיים מלאים והוגנים  רו הנפשי או הגופני לקוי ליהנ
 בתנאים המבטיחים כבוד, מקדמים עצמאות ומקילים על

תו הפעילה של הילד בחיי הקהילה.  השתתפו

ת מכירות בזכותו של ילד הלוקה  2. המדינות החברו
ת המשאבים ר ג ס מ  בכושרו לטיפול מיוחד וידאגו, ב
 הזמינים, להעניק לילד ולאחראים לטיפול בו, את הסיוע
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able resources, to the eligible child and those 
responsible for his or her care, of assistance for 
which application is made and which is 
appropriate to the child's condition and to the 
circumstances of the parents or others caring for 
the child. 

3. Recognizing the special needs of dis
abled child, assistance extended in accordance 
with paragraph 2 of the present article shall be 
provided free of charge, whenever possible, 
taking into account the financial resources of 
the parents or others caring for the child, and 
shall be designed to ensure that the disabled 
child has effective access to and receives 
aducation, training, health care services, re
habilitation services, preparation for employ
ment and recreation opportunities in a manner 
conducive to the child's achieving the fullest 
possible social integration and individual de
velopment, including his or her cultural and 
spiritual development. 

4. States Parties shall promote, in the spirit 
of international co-operation, the exchange of 
appropriate information in the field of preven
tive health care and of medical, psychological 
and functional treatment of disabled children, 
including dissemination of and access to in
formation concerning methods of rehabilitation, 
education and vocational services, with the aim 
of enabling States Parties to improve their 
capabilities and skills and to widen their 
experience in these areas. In this regard, 
particular account shall be taken of the needs of 
developing countries. 

1. States Parties recognize the right of the 
child to the enjoyment of the highest attainable 
standard of health and to facilities for the 
treatment of illness and rehabilitation of health. 
States Parties shall strive to ensure that no child 
is deprived of his or her right of access to such 
health care services. 

2. States Parties shall pursue full imple
mentation of this right and, in particular, shall 
take appropriate measures: 

 4?" המבויש, המתאים למצב הילד ולתנאי קיומם של ההורים
 § אן של אנשים אחרים המטפלים בילד.

 3. מתוך הכרה בדרישות מיוחדות של ילד הלוקה
 בכושרו יינתן הסיוע המוענק בהתאם לםי׳ק 2 חינם כל
ת במשאביהם הפיננסיים  אימת שאפשר, תוך• התחשבו
 של ההורים או של אחרים המטפלים בילד. סיוע כאמור
ת חינוך, ל ב  יתוכנן באופן שיבטיח לילד הלוקה בכושרו ק
 וגישה אפקטיבית לשירותי בריאות, שיקום, הכשרה
ל בי  לתעסוקה והזדמנויות בילוי, בדרך העשויה להו
 להשתלבות הילד בחברה ולהתפתחותו האישית המלאה,

ת ורוחנית, במידה המירבית. תי  לרבות תרבו

ת יקדמו, ברוח שיתוף הפעולה  4. המדינות החברו
 הבינלאומי, חילופי מידע מתאים הרפואה-..המונעת־־
 והטיפול הרפואי, הפסיכולוגי והפונקציונלי בילדים
ת הפצת מידע בדבר שיטות ו ב ר  הלוקים בכושרם, ל
 שיקום, חינוך ושירותי הוראה והכוונה מקצועית, וגישה
ת לשפר את  למידע זה, במטרה לאפשר למדינות חברו
 יכולתן ומיומנותן ולהרחיב את ניסיונן בתחומים אלה.
 תשומת־לב מיוחדת תינתן בהקשר זה לצרכיהן של

 ארצות מתפתחות.

 סעיף 24

ת מכירות בזכותו של ילד ליהנות  1. המדינות החברו
יתנת להשגה ולאמצ ותר הנ  מבריאות ברמה הגבוהה בי
 עים לטיפול במחלות ושיקום הבריאות. המדינות החב
 רות ישתדלו להבטיח כי משום ילד לא תישלל הגישה

 לשירותי טיפול ובריאות.

 2. המדינות החברות יפעלו למימושה המלא
 זכות ק&מור, ובמיוחד ינקטו אמצעים על״מנת:
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(a) To diminish infant and child mor
tality; 

(b) To ensure the provision of neces
sary medical assistance and health care to 
all children with emphasis on the develop
ment of primary health care; 

(c) To combat disease and malnutri
tion, including within the framework of 
primary health care, through, inter alia, 
the application of readily available technol
ogy and through the provision of adequate 
nutritious foods and clean drinking-water, 
taking into consideration the dangers and 
risks of environmental pollution; 

(d) To ensure appropriate pre-natal 
and post-natal care for mothers; 

(e) To ensure that all segments of 
society, in particular parents and children, 
are informed, have access to education and 
are supported in {he use of basic know
ledge of child health and nutrition, the 
advantges of breast-feeding, hygiene and 
environmental sanitation and the preven
tion of accidents; 

(f) To develop preventive health care, 
guidance for parents and family planning 
aducation and services. 

3. States Parties shall take all effective and 
appropriate measures with a view to abolishing 
traditional practices prejudicial to the health of 
children. 

4. States Parties undertake to promote and 
encourage international co-operation with a 
view to achieving progressively the full realiza
tion of the right recognized in the present 
article. In this regard, particular account shall 
be taken of the needs developing countries. 

Article 25 

States Parties recognize the right of a child 
who has been placed by the competent author
ities for the purposes of care, protection or 
treatment of his or her physical or mental 
health, to a periodic review of the treatment to 
tbe child and all other circumstances relevant to 
his or her placement. 

 (א) להקטין תמותת תינוקות וילדים;

 (ב) להבטיח אספקת סיוע רפואי חיוני וטיפול
 בריאותי לכל ילד תוך דגש על פיתוח טיפול רפואי

 ראשוני;

ת ה, לרבו נ ו ת ובתת־תז ו  (ג) להאבק במחל
 במסגרת טיפול רפואי ראשוני, בין היתר, באמצ־
 עות יישום טכנולוגיה זמינה והספקת מזון מתאים
ות ת בסכנ  ומזין ומי שתיה נקיים, תוך התחשבו

;  ובסיכונים הכרוכים בזיהום סביבתי

 (ד) להבטיח שירותי בריאות נאותים לאמהות,
 לפני הלידה ואחריה;

 (ה) להבטיח כי כל מגזרי החברה, במיוחד
 הורים וילדים, זוכים למידע, לחינוך ולסיוע ביי
 שום מידע בסיסי על בריאות הילד והזנתו, היתר
 ונות שבהנקה, בהיגיינה וםניטציה סביבתית,

 ובמניעת תאונות;

 (ו) לפתח שירותי רפואה מונעת, הדרכה להו
ן ו  רים וכן חינוך לתכנון המשפחה ושירותים לתכנ

 זה.

ת ינקטו אמצעים יעילים ונאותים  3. המדינות החברו
 לביטול נוהגים מסורתיים המזיקים לבריאותם של

 ילדים.

ת לקדם ולעודד בו י ת מתחי ו ר ב ח נות ה  4. המדי
 שיתוף־פעולה בינלאומי במטרה להשיג בהדרגה מימוש
 מלא לזכות המוכרת בסעיף זה. בהקשר זה תינתן

 תשומת־לב מיוחדת לצרכיהן של ארצות מתפתחות.

 סעיף 25

ת מכירות בזכות הילד המושם על  המדינות החברו
יות מוסמכות לצורך סיעוד או טיפול בבריאותו  ידי רשו
רת תקופתית של הטיפול קו  הגופנית או הנפשית, לבי
וגעות להשמתו כאמור.  הניתן לו ושל שאר הנסיבות הנ

 י-*
o 
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Article 26 

1. States Parties shall recognize for every 
child the right to benefit from social security, 
including social insurance, and shall take the 
necessary measures to achieve the full realiza
tion of this right in accordance with their 
national law. 

2. The benefits should, where appropriate, 
be granted, taking into account the resources 
and the circumstances of the child and persons 
having responsibility for the maintenance of the 
child, as well as any other consideration 
relevant to an application for benefits made by 
or on behalf of the child. 

Article 27 

1. States Parties recognize the right of 
every child to a standard of living adequate for 
the child's physical, mental, spiritual, moral 
and social development. 

2. The parent(s) or others responsible for 
the child have the primary responsibility to 
secure, within their abilities and financial 
capacities, the conditions of living necessary for 
the child's development. 

3. States Parties, in accordance with 
national conditions and within their means, 
shall take appropriate measures to assist parents 
and others responsible for the child to imple
ment this right and shall in case of need provide 
material assistance and support programmes, 
particularly with regard to nutrition, clothing 
and housing. 

4. States Parties shall take all appropriate 
measures to secure the recovery of maintenance 
for the child from the parents or other persons 
having financial responsibility for the child, 
both within the State Party and from abroad, in 
particular, where the person having financial 
responsibility for the child lives in a State 
different from that of the child, States Parties 
shall promote the accession to international 
agreements or the conclusion of such agree
ments, as well as the making of other appropri
ate arrangements. 

 סעיף 26

ות ת יכירו בזכותו של ילד ליהנ  ! המדינות החברו
ת ביטוח סוציאלי, וינקטו אמצי  מבטחון סוציאלי, לרבו
 '$ימ להשיג את מימושה המלא של זכות זו בהתאם

 ..לויביהן הלאומיים•

ך , תו י . יש להעניק הטבות כאמור, מקום שראו 2 

, במצבו ובמצב האנשים , לד  התחשבות במשאבי הי
 ־האחראיים למחייתו וכן בשיקולים אחרים הנוגעים

 לבקשת הטבות המוגשת ע״י הילד או מטעמו.

 סעיף 27

ל כל ילד ת המכירות בזכותו ש  1. המדינות החברו
תו הגופנית, הנפשית,  לרמת חיים ההולמת את התפתחו

 הרוחנית, המוסרית והחברתית.

 2. להורי הילד או לאחרים האחראים לו האחריות
 הראשונית להבטיח, ככל המאפשרים יכולתם ואמצעיהם
ת הילד.  הכספיים, את תנאי המחיה הנדרשים להתפתחו

ת, בהתאם לתנאיהן הלאומיים  3. המדינות החברו
 ואמצעיהן, ינקטו צעדים נאותים לסייע להורים ולאחרים
 האחראים לילד לממש זכות זו, ויספקו במקרה הצורך
יות סיוע, במיוחד באשר לתזונה,  עזרה חומרית ותוכנ

 ביגוד ודיור.

ת ינקטו צעדים נאותים להבטיח  4• המדינות החברו

ר הילד מאת הוריו או מאת אנשים  גביית מזונות עבו
ם ות כספית לגביו, הן בתחו  אחרים הנושאים באחרי
 המדינה והחברה, והן מחוצה לה. מקום שאדם הנושא
רר במדינה אחרת מזו של ו  באחריות כספית לילד מתג
ת הצטרפות להסכמים  הילד, יקדמו המדינות החברו
עת ת בהסכמים כאלה וכן קבי  בינלאומיים או התקשרו

 הסדרים נאותים אחרים.
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Article 28 

1. States Parties recognize the right of the 
child to education, and with a view to achieving 
this right progressively and on the basis of equal 
opportunity, they shall, in particular: 

(a) Make primary education compul
sory and available free to all; 

(b) Encourage the development of 
different forms of secondary education, 
including general and vocational educa
tion, make them available and acce ssible to 
every child, and take appropriate measures 
such as the introduction of free education 
and offering financial assistance in case of 
need; 

(c) Make higher education accessible 
to all on the basis of capacity by every 
appropriate means; 

(d) Make educational and vocational in
formation and guidance available and ac
cessible to all children; 

(e) Take measures to encourage regu
lar attendance at schools and the reducation 
of drop-out rates. 

2. States Parties shall take all appropriate 
measures to ensure that school discipline is 
administered in a manner consistent with the 
child's human dignity and in conformity with 
the present Convention. 

3. States Parties shall promote and encour
age international co-operation in matters relat
ing to education, in particular with a view to 
contributing to the elimination of ignorance and 
illiteracy throughout the world and facilitating 
access to scientific and technical knowledge and 
modem teaching methods. In this regard, par
ticular account shall be taken of the needs of 
developing countries. 

Article 29 

 States Parties agree that the education of •־־
foe child shall be directed to: 

(a) . The development of the child's 
-'. personality, talents and mental and physic-
: al abilities to their fullest potential; 

 מעיף 28

 1. המדינות החברות מכירות בזכותו של הילד
 לחינוך ומתוך כוונה להשיג זכות זו בהדרגה, על בסיס

 הזדמנות שווה:

 (א) ידאגו כי יהיה חינוך יסודי חובה חינם
 פתיח לכל;

 (ב) יעודדו את פיתוחן של צורות שונות של
 חינוך תיכון, לרבות חינוך כללי ומקצועי, יעשו
 אותן זמינות ונגישות עבור כל ילד, וינקטו צעדים
 מתאימים כגון הנהגה חינוך חינם והגשת סיוע

 כספי במקרה הצורך;

 (ג) ידאגו לכך בכל האמצעים המתאימים כי
 השכלה גבוהה תהיה נגישה לכל על בסיס של

 כשירות;

 (ד) ידאגו לכך כי מידע והדרכה חינוכיים
 ומקצועיים יהיו זמינים ונגישים לכל ילד;

 (ה) ינקטו אמצעים לעידוד ביקור סדיר בבתי
 ספר ולהקטנת שיעור הנשירה.

ת ינקטו אמצעים נאותים להב  2. המדינות החברו
נהג באופן ההולם את  טיח כי המשמעת בבתי הספר תו

 כבוד הילד, ובהתאם לאמנה זו.

ת יקדמו ויעודדו שיתוף״פעולה  3. המדינות החברו
 בינלאומי בעניינים הנוגעים לחינוך, במיוחד כדי לתרום
ות בעולם כולו, ולהקל ת והאנאלפביתי  לביעור הבערו
 על הגישה לידע מדעי טכני ולשיטות הוראה מודרניות.
 בהקשר זה תינתן תשומת לב מיוחדת לצרכיהן של

 ארצות מתפתחות.

 סעיף 29

ת מסכימות כי חינוך הילד יכוון:  1. המדינות החברו

ו ויכולתו  א. לפיתוח אישיות הילד, כשרונותי
 הגופנית עד למיצויים המלא;
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(b) The development of respect for 
human rights and fundamental freedoms, 
and for the principles enshrined in the 
Charter of the United Nations; 

(c) The development of respect for the 
child's parents, his or her own cultural 
identity, language and values, for the 
national values of the country in which the 
child is living, the country from which he 
or she may originate, and for civilizations 
different from his or her own; 

(d) The preparation of the child for 
responsible life in a free society, in the 
spirit of understanding, peace, tolerance, 
equality of sexes, and friendship among all 
peoples, ethnic, national and religious 
groups and persons of indigenous origin; 

(e) The development of respect for the 
natural environment. 

2. No part of the present article or article 28 
shall be construed so as to interfere with the 
liberty of individuals and bodies to establish and 
direct educational institutions, subject always to 
the observance of the principles set forth in 
paragraph 1 of the present article and to the 
requirements that the education given in such 
institutions shall conform to such minimum 
standards as may be laid down by the State. 

Article 30 

In those States in which ethnic, religious or 
linguistic minorities or persons of indigenous 
origin exist, a child belonging to such a 
minority or who is indigenous shall not be 
denied the right, in community with other 
members of his or her group, to enjoy his or her 
own culture, to profess and practise his or her 
own religion, or to use his or her own language. 

Article 31 

1. States Parties recognize the right of the 
child to rest and leisure, to engage in play and 
recreational activities appropriate to the age of 
the child and to participate freely in cultural life 
and the arts. 

2. States Parties shall respect and promote 
the right of the child to participate fully in 

י לפיתוח יחס כבוד לזכויות האדם ולחרדיות  ב

ת הגלומים במגילת האומות ו נ לעקרו  היסוד, ו
 המאוחדות;

 00 לפיתוח יחם כבוד להורי הילד, לזהותו
ו וכן לערכיה הלאומיים של נ  התרבותית, ללשו
ות י רר הילד, לארץ מוצאו ולתרבו ו  הארץ בה מתג

תו הוא;  שונות מתרבו

 (ד) להכנת הילד לחיי אחריות בחברה חופשית
ות, שוויון המינים  ברוח הבנה, שלום, סובלנ
 וידידות בין כל העמים, קבוצות אתניות, לאומיות
 ודתיות, ואנשים שהם מילידי המקום המקוריים.

 (ה) לפתח יחם כבוד לסביבה הטבעית.

 2. שום חלק מסעיף זה או מסעיף 28 לא יפורש
 כעילה לפגוע בחופש יחידים וגופים לכונן ולהנחות
ות המפורטים בם״ק 1 נ  מוסדות חינוכיים, בכפוף לעקרו
 לסעיף זה ולדרישות כי החינוך הניתן במוסדות אלה
 יעמוד באמות מידה מינימליות, כפי שתיקבענה ע״י

 המדינה.

 סעיף 30

 במדינות שבהן קיימים מיעוטים אתניים, דתיים, או
 לשוניים או אנשים שהם מילידי המקום המקוריים, אין
 לשלול מילד השייך למיעוט כאמור או שהוא מילידי
, להצהיר על דתו  המקום את הזכות ליהנות מתרבותו

 ולקיים את מצוותיה, או להשתמש בשפתו הוא.

 &קיף 31

י המדינות החברות מפירות בזכותו של ילד לנ?נוי 1 

 חה, לשעות פנאי, לעסוק בפעילויות משחק ונופש
 המתאימות לגילו, ולהשתתף כאוות נפשו בחיי התרבות

 ו3אמנויות.

• מדינות חברות יכבדו ויקדמו את זכותו של הילד 2 

 להשתתף ללא סייג בחיי תרבות ואמנות וידאגו ליצירת

ר זכויות הילד. 237 כ ה 1038, ברך 31. - אמנה בד  כתבי אמנ



cultural and artistic life and shall encourage the 
provision of appropriate and equal opportunities 
for cultural, artistic, recreational and leisure 
activity. 

Article 32 

1. States Parties recognize the right of the 
child to be protected from economic exploita-
tion and from performing any work that is likely 
to be hazardous or to interfere with the child's 
education, or to be harmful to the child's health 
or physical, mental, spiritual, moral or social 
development. 

2. States Parties shall take legislative, 
administrative, social and educational measures 
to ensure the implementation of the present 
article. To this end, and having regard to the 
relevant provisions of other international instru-
ments. States Parties shall in particular: 

(a) Provide for a minimum age or 
minimum ages for admission to employ-
ment; 

(b) Provide for appropriate regulation 
of the hours and conditions of employ-
ment; 

(c) Provide for appropriate penalties or 
other sancitons to ensure the effective 
enforcement of the present article. 

Article 33 

States Parties shall take all appropriate 
measures, including legislative, administrative, 
social and educational measures, to protect 
children from the illicit use of narcotic drugs 
and psychotropic substances as defined in the 
relevant international treaties, and to prevent 
the use of children in the illicit production and 
trafficking of such substances. 

Article 34 

States Parties undertake to protect the child 
from all forms of sexual exploitation and sexual 
abuse. For these purposes, States Parties shall 

 ,particular take all appropriate national 1ח
bilateral and multilateral measures to prevent: 

 The inducement or coercion of a (a) ׳*
; child to engage in any unlawful esxual 
%• activity; 
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׳ ו ו ת, אמנ תי  הזדמנויות מתאימות ושוות לפעילות תרבו
 תית מנפשת ומבדרת.

 סעיף 32

 1. המדינות החברות מכירות בזכות של הילד להיות
 מוגן מפני ניצול כלכלי ומפני ביצוע עבודה העלולה
נוך הילד או להזיק ות או לפגוע בחי  להיות הרת סכנ
תו הגופנית, הנפשית, הרוחנית,  לבריאותו או להתפתחו

 המוסרית או החברתית.

ת ינקטו צעדים תחיקתיים, ו  2. המדינות החבר
ים וחינוכיים להבטחת הגשמתו של  מינהליים, חברתי
יחסות להוראות מסמכים  סעיף זה. למטרה זו ומתוך התי
 בינלאומיים אחרים, הנוגעים בדבר, ידאגו המדינות

ת במיוחד:  החברו

 א. לקבוע גיל מינימלי או גילים מינימליים
 להעסקה בעבודה;

ת מתאימות בעניין שעות ו  ב. לקבוע תקנ
 ותנאי העסקה;

 ג. לקבוע עונשים מתאימים או סנקציות אח
ת כדי להבטיח אכיפה יעילה של סעיף זה. ו  ר

 סעיף 33

ת ת ינקטו צעדים מתאימים, לרבו  מדינות חברו
ים וחינוכיים כדי  אמצעים תחיקתיים, מינהליים, חברתי
 להגן על ילדים מפני שימוש בלתי חוקי בסמים נרקוטיים
 וחומרים פסיכוטרופיים כמפורט באמנות בינלאומיות
בסחר ל ילדים בייצור ו  הנוגעות לעניין, ולמנוע ניצו

 בלתי חוקיים של חומרים כאמור.

 םעיף 34

ת על עצמן להגן על הילד ו ל ב ק ת מ  המדינות החברו
נית לצורותיהם. לצורך זה  מפני ניצול מיני ותקיפה מי
ת במיוחד אמצעים מתאימים  ינקטו המדינות החברו
 במישור הלאומי, הדדצדדי והרב־צדדי על־מנת למנוע:

 א. הדחת ילד או כפייתו לעסוק בפעילות
־חוקית כלשהי;  מינית בלתי
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(b) The exploitative use of children in 
prostitution or other unlawful sexual prac
tices; 

(c) The exploitative use of children in 
pornographic performances and materials. 

Article 35 

States Parties shall take all appropriate 
national, bilateral and multilateral measures to 
prevent the abduction of, the sale of or traffic in 
children for any purpose or in any form. 

Article 36 

States Parties shall protect the child against 
all other forms of exploitation prejudicial to any 
aspects of the child's welfare. 

Article 37 

States Parties shall ensure that: 

(a) No child shall be subjected to 
torture or other cruel, inhuman or degrading 
treatment or punishment. Neither capital 
punishment nor life imprisonment without pos
sibility of release shall be imposed for offences 
committed by persons below eighteen years of 
age; 

(b) No child shall be deprived of his or 
her liberty unlawfully or arbitrarily. The arrest, 
detention or imprisonment of a child shall be in 
conformity with the law and shall be used only 
as a measure of last resort and for the shortest 
appropriate period of time; 

(c) Every child deprived of liberty 
shall be treated with humanity and respect for 
the inherent dignity of the human person, and in 
a manner which takes into account the needs of 
persons of his or her age. In particular, every 
child deprived of liberty shall be separated from 
adults unless it is considered in the child's best 
interest not to do so and shall have the right to 
maintain contact with his or her family through 
correspondence and visits, save in exceptional 
circumstances; 

(d) Every child deprived of his or her 
liberty shall have the right to prompt acess to 
legal and other appropriate assistance, as well 
as the right to challenge the legality of the 

-,5 

י . שימוש בילדים לשם ניצול בזנות או בעי  ב

ול, מיני. בלתי״חוקי אחר!  ם

ת ו ג צ ה ל ב צו י לדים לשם נ . שימוש בי  ג

.  פורנוגרפיות או בחומר פורנוגרפי

 1 י סעיף 35

ת ינקטו אמצעים מתאימים במישור  המדינות החברו
 •הלאומי, הדו־צדדי והרביצדדי, עלימנת למנוע חטיפה,
 מכירה או סחר של ילדים לכל מטרה או בכל צורה שהיא.

 סעיף 36

ת יגנו על הילד מפני כל צורה  המדינות החברו
וחת  אחרת של ניצול המהווה פגיעה בתחום מתחומי רו

 הילד.

 סעיף 37

ת יבטיחו כי:  • המדינות החברו

 א. ילד לא יועמד בפני עינויים או בפני טיפול
 או עונש אחרים אכזריים, בלתי-אנושיים או משפילים.
 לא יוטל עונש מוות, אף לא מאסר עולם בלא אפשרות
ת שנעברו על ידי אנשים שטרם רו  שחרור, עבור עבי

 מלאו להם שמונה־עשרה שנים;

 ב. לא ישלל החופש מילד שלא כדין או באופן
 שרירותי. מעצרו, חבישתו או מאסרו של ילד יהיו
 בהתאם לחוק וישמשו רק כאמצעי אחרון ולפרק זמן

 מתאים הקצר ביותר;

 ג. ילד שהחופש נשלל ממנו ינהגו בו באנוש־
 יות ותוך כיבוד אישיותו כבן אדם ובאופן המתחשב
 בצרכיהם של בני גילו. במיוחד, ילד שהחופש נשלל
בת  ממנו יופרד מן המבוגרים, אלא אם כן מצריכה טו
ר ש  הילד שלא לעשות כן, ותינתן לו הזכות לשמור על ק
ת בו סי ת וביקורים, למעט בנ ו ב ת כ ת  עם משפחתו על ידי ה

 חריגות?

 ו:

 ד. לילד שהחופש נשלל ממנו תהיה הזכות
 לגישה ׳מהירה לעזרה משפטית או לעזרה מתאימה
 אחרת. כן תעמוד לו הזכות לערער על חוקיות שלילת
 חופשו בפני בית משפט או רשות מוסמכת אחרת,
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deprivation of his or her liberty before a court or 
other competent, independent and impartial 
authority, and to a prompt decision on any such 
action. 

Article 38 

1. States Parties undertake to respect and to 
ensure respect for rules of international huma
nitarian law applicable to them in armed 
conflicts which are relevant to the child. 

2. States Parties shall take all feasible 
measures to ensure that persons who have not 
attained the age of fifteen years do not take a 
direct part in hostilities. 

3. States Parties shall refrain from recruit
ing any person who has not attained the age of 
fifteen years into their aremed forces. In 
recruiting among those persons who have 
attained the age of fifteen years but who have 
not attained the age of eighteen, States Parties 
shall endeavour to give priority to those who are 
oldest. 

4. In accordance with their obligations 
under international humanitarian law to protect 
the civilian population in armed conflicts, 
States Parties shall take all feasible measures to 
ensure protection and care of children who are 
affected by an armed conflict. 

Article 39 

States Parties shall take all appropriate 
measures to promote physical and psychologic
al recovery and social reintegration of a child 
victim of: any form of neglect, exploitation, or 
abuse; torture or any other form of cruel, 
inhuman or degrading treatment or punishment; 
or armed conflicts. Such recovery and rein
tegration shall take place in an environment 
which fosters the health, self-respect and digni
ty of the child. 

Article 40 

1• States Parties recognize the right of 
every child alleged as, accused of, or recog-
nized as having infringed the penal law to be 
treated in a manner consistent with the promo-
t!on of the child's sense of dignity and worth, 
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 עצמאית וחסרת ־משוא־פנים, ולקבלת החלטה מהירה
 בהליך כאמור.

 פעיף 38

 1. המדינות החברות מקבלות על עצמן לכבד ולהב־
ם י ,־1 ן ך  טיח כי יכובדו כללים של חוק הומניטרי ביגלאןמי ה

 עליהן במצבים של מאבק מזוין, והנוגעים לילד.

ת ינקטו בכל צעד אפשרי כדי  2. המדינות החברו
 להבטיח כי אנשים שטרם מלאו להם חמש״עשרה שניט

 לא יסלו חלק ישיר במעשי איבה.

ת ימנעו מלגייס אדם שטרם מלאו לו  3. מדינות חברו
 חמש-עשרה שנים לכוחותיהם המזוינים. בבואן לגיים
 אנשים שמלאו להם חמש־עשרה שנים אך טרם מלאו
ת  להם שמונהיעשרה שנים, ישתדלו המדינות החברו

גרים יותר. ת קדימות למבו ת  ל

 4. בהתאם למחויבותן על־פי החוק ההומניטרי
 הבינלאומי להגן על אוכלוסיה אזרחית במהלך מאבקים
ל צעד אפשרי כדי ת כ ו ר ב ח  מזוינים, ינקטו המדינות ה
 להבטיח הגנה וטיפול לילדים הנפגעים על ידי מאבק

 מזוין.

 םעיף 39

ת ינקטו בכל האמצעים הנאותים כדי  מדינות חברו
 להבטיח שיקום גופני ופסיכולוגי ושילוב מחדש בחברה
ל צורה של הזנחה, ניצול, או  לילד שרוי במצוקה, בשל כ
ת של יחם או ענישה  התעללות, עינויים או צורות אחרו
 אכזריים, בלתי־אנושיים, או משפילים, או מאבקים
 מזוינים. שיקום ושילוב מחדש כאמור ייעשו בסביבה

 המטפחת את בריאות הילד וכבודו העצמי.

 סעיף 40

ת בזכותו של ילד אשר רו ת מכי  1. המדינות החברו
 נטען כי הפר את דיני העונשין, או הואשם בהפרתם או
 נקבע כי הפר אותם, להיות מטופל באופן המתיישב עם
 תחושת כבודו של הילד וערכו העצמי, המחזק את הכבוד
 שהוא רוכש לזכויות האדם ולחירויות הבסיסיות של
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which reinforces the child's respect for the 
human rights and fundamental freedoms of 
others and which takes into account the child's 
age and the desirability of promoting the child's 
reintegration and the child's assuming a con
structive role in society. 

2. To this end, and having regard to the 
relevant provisions of international instruments, 
States Parties shall, in particular, ensure that: 

(a) No child shall be alleged as, be 
accused of, or recognized as having infringed 
the penal law by reason of acts or omissions that 
were not prohibited by national or international 
law at the time they were committed^ 

(b) Every child alleged as or accused 
of having infringed the penal law has at least the 
following guarantees: 

(i) To be presumed innocent until proven 
guilty according to law; 

(ii) To be informed promptly and directly 
of the charges against him or her, and, 
if appropriate, through his or her 
parents or legal guardians, and to have 
legal or other appropriate assistance in 
the preparation and presentation of his 
or her defence; 

(iii) To have the matter determined with
out delay by a competent, independent 
and impartial authority or judicial 
body in a fair hearing according to 
law, in the presence of legal or other 
appropriate assistance and, unless it is 
considered not to be in the best 
interest of the child, in particular, 
taking into account his or her age or 
situation, his or her parents or legal 
guardians; 

(iv) Not to be compelled to give testimony 
or to confess guilt; to examine or have 
examined adverse withnesses and to 
obtain the participation and examina
tion of witnesses on his or her behalf 
under conditions of equality; 

(v) If considered to have infringed the 
penal law, to have this decision and 

ת בגיל הילד ובחיוניות שילובו  *?־חוים תוך התחשבו
ה ומילוי תפקיד יצירתי בה. ו ^  ן

ת בהוראות המסמכים  י 2 למטרה זו, ותוך התחשבו
ת ו -הבינלאומיים הנוגעים בדבר, יבטיחו המדינות החבר

 במיוחד כי•
 א. לא תועלה טענה או אשמה כנגד ילד, או
 קביעה כי הפר את דיני העונשין בעת מעשה/או מחדל
 •שלא היו אסורים ע״י חוק לאומי או בינלאומי בעת

 עשייתם. /
 :.׳: •• /

 ב. ילד &שר נטען כי הפר את דיני העונשין או
יות הבאות:  הואשם בהפרתם, יהיו לו לפחות הערבו

 I. להיות בחזקת זכאי, כל עוד לא הוכחה
 אשמתו על-פי דין;

 II. לקבל ללא דיחוי ובמישרין מידע על האשמות
 נגדו, ומקום שמתאים, באמצעות הוריו או
 אפוטרופסיו החוקיים, ולקבל סיוע משפטי או
 אחר, לפי הצורך, בהכנת הגנתו והצגתה;

ת מוס־  111. שהעניין יוכרע ללא דיחוי ע״י רשו
 מכת, או גוף שיפוטי, בלתי־תלויים וחסרי
 משוא פנים, בשימוע הוגן על־פי דין, בסיוע
 מתאים, משפטי או אחר, ובמיוחד תוך
, בנוכחות הוריו או ת בגילו ובמצבו  התחשבו
 אפוטרופםיו החוקיים, אלא אם כן ייחשב

בתו של הילד;  הדבר שלא לטו

ת עדות או להודות באשמה; ת  ע1. שלא להיאלץ ל
 לחקור, או לדרוש כי ייחקרו, עדים עוינים,
 ולהשיג את השתתפותם וחקירתם של עדים

 מטעמו בתנאי שוויון;

 ע. הסתבר כי הפר את דיני העונשין, להביא
 לעיון מחדש בהחלטה זו ובאמצעים הנקוטים

deprivati 
other cc 
authority 
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any measures imposed in consequence 
thereof reviewed by a higher compe
tent, independent and impartial au
thority or judicial body according to 
law; 

(vi) To r̂ ave the free assistance of an 
interpreter if the child cannot under
stand or speak the language used; 

(vii) To have his or her privacy fully 
respected at all stages of the proceed
ings. 

3. States Parties shall seek to promote the 
establishment of laws, procedures, authorities 
and institutions specifically applicable to chil
dren alleged as, accused of, or recognized as 
having infringed the penal law, and, in par
ticular: 

(a) The establishment of a minimum 
age below which children shall be presumed not 
to have the capacity to infringe the penal law; 

(b) Whenever appropriate and desir
able, measures for dealing with such children 
without resorting to judicial proceedings, pro
viding that human rights and legal safeguards 
are fully respected. 

4. A variety of dispositions, such as care, 
guidance and supervision orders; counselling; 
probation; foster care; education and vocational 
training programmes and other alternatives to 
institutional care shall be available to ensure 
that children are dealt with in a manner 
appropriate to their well-being and proportion
ate both their circumstances and the offence. 

Article 41 

Nothing in the present Convention shall 
affect any provisions which are more conducive 
to the realization of the rights of the child and 
which may be contained in: 

(a) The law of a State Party; or 

(b) International law in force for that 
State. 

 בעקבותיה ע״י רשות מוסמכת או גוף שיפוטי־
 בלתי תלויים וחסרי משוא-פנים, על־פי דין;

 מקום שאין ביכולתו של הילד להבין או לדבר
 בשפה בה משתמשים, להסתייע במתורגמן

 חינם אין כסף;

 11׳\. בכל שלבי ההליכים, תכובד פרטיות הילד
 במלואה.

 ן

ת ישאפו לקדם קביעת חוקים,  3. המדינות החברו
ות ומוסדות הנועדים במיוחד לילדים אשר י  נהלים, רשו
 נטען כי הפרו את דיני העונשין, או הואשמו בהפרתם, או

 נקבע כי הפרו אותם, ובפרט:

ו יוחזקו ילדים  א. קביעת גיל מזערי שמתחתי
 כחסרי יכולת להפר את דיני העונשין;

 ב. מקום שרצוי ומתאים, אמצעים לטיפול
 בילדים כאמור מבלי להיזקק להליכים שיפוטיים, ובלבד
 שזכויות האדם ואמצעי הגנה משפטיים יכובדו במלואם.

 4. מגוון סידורים, כגון טיפול, צוי הכוונה והשגחה,
יות הכשרה  ייעוץ, מבחן, טיפול אומן, חינוך ותוכנ
ת לטיפול מוסדי יהיו זמינים  מקצועיות וחלופות אחרו
 על־מנת להבטיח כי ילדים יטופלו באופן העולה בקנה
וחתם ושהוא יחסי הן למצבם והן לעבירה  אחד עם רו

 שנעברה.

 סעיף 41

 אין באמנה זו כדי לפגוע בהוראות העשויות להיות
 יותר יעילות למימוש זכויות הילד, ואשר יכולות

 להיכלל:

 א. בחוק מחוקי מדינה חברה; או

 ב. במשפט הבינלאומי כפי שהוא בתוקף באו
 תה מדינה.
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P A R T 11 
Article 42 

States Parties undertake to make the princi
ples and provisions of the Convention widely 
known, by appropriate and active means, to 
adults and children alike. 

Article 43 

1. For the purpose of examining the prog
ress made by States Parties in achieving the 
realization of the obligations undertaken in the 
present Convention, there shall be established a 
Committee on the Rights of the Child, which 
shall carry out the functions hereinafter pro
vided. 

2. The Committee shall consist of ten 
experts of high moral standing and recognized 
competence in the field covered by this Conven
tion. The members of the Committee shall be 
elected by States Parties from among their 
nationals and shall serve in their personal 
capacity, consideration being given to equitable 
geographical distribution, as well as to the 
proncipal legal systems. 

3. The members of the Committee shall be 
elected by secret ballot from a list of persons 
niminated by States Parties. Each State Party 
may nominate one person from among its own 
nationals. 

4: The initial election to the Committee 
shall be held no later than six months after the 
date of the entry into force of the present 
Convention and thereafter every second year. 
At least four months before the date of each 
election, the Secretary-General of the United 
Nations shall address a letter to States Parties 
inviting them to submit their nominations 
within two months. The Secretary •General shall 
subsequently prepare a list in alphabetical order 
of all persons thus nominated, indicating States 
Parties which have nominated them, and shall 
submit it to the States Parties to the present 
Convention. 

5. The elections shall be held at meetings of 
States Parties convened by the Secretary-
General at United Nations Headquarters. At 
those meetings, for which two thirds of States 

ק 11 ל  41: . ח
 סעיף 42

ת על עצמן להביא את  מדינות חברות מקבלו
ת אמנה זו והוראותיה לידיעת הציבור הרחב, ו נ ו ו י : 
 באמצעים מתאימים ויעילים, למבוגרים וילדים כאחד.

 סעיף 43

ת י על־מנת לבחון את התקדמות המדינות החברו 1 

 י במילוי ההתחייבויות המפורטות באמנה זו תוקם ועדה
 י לזכויות הילד שתמלא את התפקידים המפורטים להלן.

רכב מעשרה מומחים בעלי מעמד  2. הוועדה תו
 מוסרי גבוה ומיומנות מוכרת בתחום המכוסה ע״י אמנה
 זו. חברי הועדה ייבחרו ע״י המדינות החברות מקרב
 אזרחיהן וישותפו על בסים כישוריהם האישיים, תוך
 התחשבות בהתפלגות גיאוגרפית הוגנת, ובשיטות

 המשפטיות העיקריות.

 3. חברי הוועדה ייבחרו בהצבעה חשאית, מתוך
 רשימת מועמדים מוצעים ע״י המדינות החברות. כל

 מדינה תוכל להציע מועמד אחד מקרב אזרחיה.

ות לוועדה יתקיימו לא יאוחר נ  4• הבחירות הראשו
יסת אמנה זו לתוקף ולאחר מכן  מששה חודשים אחרי כנ
 אחת לשנתיים. לפחות ארבעה חודשים לפני מועד
 הבחירות, ישלח המזכיר הכללי של האו״ם למדינות
 החברות מכתב המזמין אותן להגיש את מועמדיהן בתוך
 חודשיים. לאחר מכן יערוך המזכיר הכללי רשימה
 אלפביתית של המועמדים, תוך ציון המדינות המציעות
 אותם, ויגיש אותה למדינות שהן חברות באמנה זו.

ת  5• הבחירות יתקיימו בכינוסי המדינות החברו

 המזומנות ע׳׳י המזכיר הכללי של האומות המאוחדות.
ת  ככינוםים אלה, בהם שני שלישים מהמדינות החברו
 יהוו מניין חוקי, האנשים שייבחרו לוועדה יהיו אלה
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Parties shall constitute a quorum, the persons 
elected to the Committee shall be those who 
obtain the largest number of votes and an 
absolute majority of the votes of the representa
tives of States Parties present and voting. 

6. The members of the Committee shall be 
elected for a term of four years. They shall be 
eligible for re-election if renominated. The term 
of five of the members elected at the first 
election shall expire at the end of two years; 
immediately after the first election, the names 
of these five members shall be chosen by lot by 
the Chairman of the meeting. 

7. If a member of the Committee dies or 
resigns or declares that for any other cause he or 
she can no longer perform the duties of the 
Committee, the State Party which nominated 
the member shall appoint another expert from 
among its nationals to servce for the remainder 
of the term, subject to the approval of the 
Committee. 

8. The Committee shall establish its own 
rules of procedure. 

9. The Committee shall elect its officers for 
a period of two years. 

10. The meetings of the Committee shall 
normally be held at United Nations Headquar
ters or at any other convenient place as 
determined by the Committee. The Committee 
shall normally meet annually. The duration of 

-the meetings of the Committee shall be deter[ באמן
 פערלז

.6 
 כקרב

 ע
 שיתוף•

 א.
 דותלמ׳
 זכאים ך•

mined, and reviewed, if necessary, by a meet
ing of the State Parties to the present Conven
tion, subject to the approval of the General 
Assembly. 

The Secretary-General of the United 
nations shall provide the necessary staff and 
acilities for the effective performance of the 
unctions of the Committee under the present 
Convention. 

With the approval of the General 
assembly, the members of the Committee 
t̂ablished under the present Convention shall 

S^ve emoluments from United Nations re
cces on such terms and conditions as the 
Nsembly may decide. 

 המקבלים את מספר הקולות הגדול ביותר ורוב מוחלט
 של קולות נציגי המדינות החברות הנוכחים והמצביעים.

 6. חברי הוועדה ייבחרו לתקופה של ארבע שנים.

 הם יוכלו לשוב ולהיבחר אם תוגש מועמדותם שנית.
 כהונת חמישה מבין חברי הוועדה שנבחרו בבחירות
 הראשונות תסתיים בתום שנתיים. שמותיהם של חמישה
 חברים אלה ייבחרו על־פי גורל מיד לאחר הבחירות

 הראשונות ע׳׳י יושב ראש הכינוס.

 7. נפטר חבר הוועדה או מתפטר, או מצהיר כי
ר למלא את תפקידי ב  מסיבה כלשהי אין הוא יכול כ
 הוועדה, תמנה המדינה החברה שהציעה אותו מומחה
 אחר מבין אזרחיה לשרת במשך יתרת תקופת הכהונה,

 בכפוף לאישור הוועדה.

 8. הועדה תקבע לעצמה כללי נוהל.

ר את עובדיה לתקופה של שנתיים. ח ב  9. הועדה ת

ל במרכז האומות י  10. ישיבות הוועדה יתקיימו כרג
 המאוחדות או במקום מתאים אחר כפי שתקבע הוועדה.
ל אחת לשנה. משך ישיבות הוועדה י ס כרג תכנ  הוועדה תי
 ייקבע וייבחן מחדש, אם צריך, בכינוס המדינות החב־

 רות באמנה זו, בכפוף לאישור העצרת הכללית.

 11. המזכיר הכללי של האומות המאוחדות ידאג
ל ואת המתקנים הדרושים לביצוען היעיל  לספק את הסג

ת אמנה זו. ר ג ס מ  של משימות הועדה ב

 12. באישור העצרת הכללית יקבלו חברי הוועדה
 המוקמת, במסגרת אמנה זו, גמול ממקורות האומות

ע העצרת הכללית. ב ק ת  המאוחדות, לפי תנאים ש

ו אמנ י נ ת  244 כתבי אמנה 1038, כרך 31. - אמנה בדבר זבף«״ק1 נ



Article 44 

1. States Parties undertake to submit to the 
Committee, through the Secretary-General of 
the United Nations, reports on the measures 
they have adopted which give to the rights 
recognized herein and on the progress made on 
the enjoyment of those rights: 

(a) Within two years of the entry into 
force of the Convention for the State Party 
concerned; 

(b) Thereafter every five years. 

2. Report made under the present article 
shall indicate factors and difficulties, if any, 
affecting the degree of fulfilment of the obliga
tions under the present Convention. Reports 
shall also contain sufficient information to 
provide the Committee with a comprehensive 
understanding of the implementation of the 
Convention in the country concerned. 

3. A State Party which has submitted a 
comprehensive initial report to the Committee 
need not, in its subsequent reports submitted in 
accordance with paragraph 1(b) of the present 
article, repeat basic information previously 
provided. 

4. The Committee may request from States 
Parties further information relevant to the 
implementation of the Convention. 

5. The Committee shall submit to the 
General Assembly, through the Economic and 
Social Council, every two years, reports on its 
activities. 

6. States Parties shall make their reports 
widely available to the public in their own 
countries. 

Article 45 

In order to foster the effective implementa
tion of the Convention and to encourage 
international co-operation in the field covered 
by the Convention: 

(a) The specialized agencies, the Un
ited Nations Children's Fund, and other United 
Nations organs shall be entitled to be repre
sented at the consideration of the implementa-

 סעיף 44

ת י על עצמן להגיש ו ת מקבל  ן המדינות החברו
 לוועדה, באמצעות המזכיר הכללי של האומות המאווו-
קף  וות, וריחות על האמצעים שנקטו כדי לתת תו
 לזכויות המוכרות בזה ועל ההתקדמות שהושגה במימוש

 ׳זכויות אלה• |

קף יסת האמנה לתו  א. בתוך שנתיים ממועד כנ
געת לענין; ו  עבור המדינה החברה הנ

 ב. לאחר מכן אחת לחמש שנים.

 2. דוחו״ת המוגשות על־פי סעיף זה יציינו, מקום
 שיש, גורמים וקשיים, המשפיעים על מידת יישום
 ההתחייבויות על פי אמנה זו. כמו״כן יכילו הדו״חות
 מידע מספיק כדי לאפשר לוועדה הבנה מקיפה בדבר

געת לענין. ו  יישום האמנה בארץ הנ

 3. מדינה חברה שהגישה דו״ח ראשוני מפורט
ר ב כ ור על מידע בסיסי ש  לוועדה, אינה מחוייבת לחז
 סופק בדו״חותיהם הבאים, המוגשים בהתאם לסי׳ק

 1(ב).

ת מידע ש ממדינות חברו ק ב  4. הוועדה רשאית ל
 נוסף בנוגע ליישום האמנה.

 5• הוועדה תגיש אחת לשנתיים לעצרת הכללית
 באמצעות המועצה הכלכלית והחברתית, דוחו׳׳ת על

 ׳פעולותיה.

ת ידאגו להפיץ את דו״חותיהן י המדינות החברו 6 

.  בקרב הציבור הרחב בארצותיהן

 סעיף 45

 עלימנת לקדם את יישומה המלא של אמנה זו לעודד
 שיתוףיפעולה בינלאומי בתחומים המכוסים על־ידה:

 א. הסוכנויות המיוחדות, קרן האומות המאוח
 דות למען הילד, וגופים אחרים של האומות המאוחדות
 זכאים להיות מיוצגים בדיונים על ביצוע אותן הוראות
ל אמנה זו הנוגעות לתחומים שעליהם מופקדים גופים  ע
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tion of such provisions of the present Conven
tion as fall within the scope of their mandate. 
The Committee may invite the specialized 
agencies, the United Nations Children's Fund 
and other competent bodies as it may consider 
appropriate to provide expert advice on the 
implementation of the Convention in areas 
falling within the scope of their respective 
mandates. The Committee may invite the spe
cialized agencies, the United Nations Chil
dren's Fund, and other United Nations organs to 
submit reports on the implementation of the 
Convention in areas falling within the scope of 
their activities; 

(b) The Committee shall transmit, as it 
may consider appropriate, to the specialized 
agencies, the United Nations Children's Fund 
and other competent bodies, any reports from 
States Parties that contain a request, or indicate 
a need, for technical advice or assistance, along 
with the Committee's observations and sugges
tions, if any, on these requests or indications; 

(c) The Committee may recommend to 
the General Assembly to request the Secretary-
General to undertake on its behalf studies on 
specific issues relating to the rights of the child; 

(d) The Committee may make sugges
tions and general recommendations based on 
information received pursuant to articles 44 and 
45 of the present Convention. Such suggestions 
and general recommendations shall be transmit-

to any State Party concerned and reported to 
e General Assembly, together with com

ments, if any, from States Parties. 

P A R T I I I 
Article 46 

The present Convention shall be open for 
(signature by all States. 

Article 47 

;The present Convention is subject to 
,3 !?1fication. Instruments of ratification shall be 

Jjvnaflfl |tP° si t ed with the Secretary-General of the 
, n l 3«flO Il i t e d

 Nations. 
3 W  ־

ת להזמין את הסוכנויות  וסוכנויות כאמור, הוועדה רשאי
 המיוחדות, את קרן האומות המאוחדות למען הילד
ת עיניה עלימנת לספק  וגופים מוסמכים אחרים כראו
 הוות־דעת מקצועית בדבר יישום האמנה בתחומים
ת להזמין את . הוועדה רשאי  שבטיפולם הספציפי
 הסוכנויות המיוחדות, את קרן האומות המאוחדות למען
 הילד וגופי או״מ אחרים להגיש דר׳חות על יישומה של

ם פעילותם.  האמנה בתחומים החלים בתחו

יות המיוחדות, לקרן ו ר לסוכנ  ב. הוועדה תעבי
 האומות המאוחדות למען הילד לגופים מוסמכים אחרים,
ת המכילים  על־פי שיקוליה, דו״חות ממדינות חברו
 בקשה ליעוץ טכני או סיוע, או הבעת צורך בשכאלה,
 בצרוף הערות הוועדה והצעותיה, מקום שיש, על־אודות

 פניות כאמור;

 ג. הוועדה רשאית להמליץ בפני העצרת הכל־
ך מטעמה מחקרים  לית לבקש מהמזכיר הכללי לערו

 בנושאים ספציפיים הקשורים בזכויות הילד;

 ד. הוועדה רשאית להציע הצעות ולהמליץ
ת ל בעקבו ב ק ת נ ל מידע ש  המלצות כלליות מבוססות ע
ת והמלצות כאמור  סעיפים 44 וי45 לאמנה זו. הצעו
געות בדבר, וידווח עליהם ו ת הנ  יועברו למדינות חברו
ת, אם ישנן כאלה,  לעצרת הכללית, בצרוף הערו

 ממדינות חברות.

ק 111 ל  ח
 סעיף 46

 אמנה זו פתוחה לחתימה בפני כל המדינות.

 סעיף 47

ר יופקדו  אמנה זו כפופה לאשרור. מסמכי האשרו
 בידי המזכיר הכללי של האומות המאוחדות.

י*מזי•״ 3 1 0 ' W i n ^ . 
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Article 48 

The present Convention shall remain open 
for accession by any State. The instruments of 
accession shall be deposited with the Secretary-
General of the United Nations. 

Article 49 

1. The present Convention shall enter into 
force on the thirtieth day following the date of 
deposit with the Secretary-General of the Un
ited Nations of the twentieth instrument of 
ratification of accession. 

2. For each State ratifying or acceding to 
the Convention after the deposit of the twentieth 
instrument of ratification or accession, the 
Convention shall enter into force on the thirtieth 
day after the deposit by such State of its 
instrument of ratification or accession. 

Article 50 

1. Any State Party may propose an amend
ment and file it with the Secretary-General shall 
thereupon communicate the proposed amend
ment to States Parties, with a request that they 
indicate whether they favour a conference of 
States Parties for the purpose of considering and 
voting upon the proposals. In the event that, 
within four months from the date of such 
communication, at least one third of the States 
Parties favour such a conference, the Secretary-
General shall convene the conference under the 
auspices of the United Nations. Any amend
ment adopted by a majority of States Parties 
present and voting at the conference shall be 
submitted to the General Assembly for 
approval. 

2. A n amendment adopted in accordance 
with paragraph 1 of the present article shall 
enter into force when it has been approved by 
the General Assembly of the United Nations 
and accepted by a two-thirds majority of States 
Parties. 

3. When an amendment enters into force, it 
shall be binding on those States Parties which 
have accepted it, other States Parties still being 
bound by the provisions of the present Conven
tion and any earlier amendments which they 
have accepted. 

 סעיף 48

ל מדינה.  אמנה זו תישאר פתוחה להצטרפות ע״י כ
 י ההצטרפות יופקדו בידי המזכיר הכללי של

 *ומות המאוחדות.

 • סעיף 49

כנס לתוקף ביום השלושים לאחר ; אמנה זו תי  ;׳1
 .^ריך הפקדתו בידי המזכיר הכללי של האומות המאוח־

 •זזת של מסמך האשרור או ההצטרפות העשרים.

 י• 2, לגבי מדינה המאשררת את האמנה או המצטרפת
ת  ,אליה לאחר הפקדת מסמך האשרור או ההצטרפו
קף ביום השלושים לאחר העשרים, תיכנס האמנה לתו  י

 הפקדת מסמך האשרור ההצטרפות ע״י המדינה האמורה.

 סעיף 50

 1. מדינה חברה רשאית להציע תיקון ולהגישו
 למזכיר הכללי של האומות המאוחדות. המזכיר הכללי
ת בצירוף  יעביר את התיקון המוצע למדינות החברו
ת לשם  בקשה לציין אם הן בעד ועידת המדינות החברו
ך ארבעה  דיון בהצעות והצבעה עליהן. למקרה שבתו
 חודשים ממועד ההודעה הנ״ל יתמכו לפחות שליש מן
ת בוועידה כאמור, יזמן המזכיר הכללי  המדינות החברו
ת האו׳׳ם. תיקון שאומץ על־ידי שליש  את הוועידה בחסו
ת הנוכחות ומצביעות בוועידה יוגש  מן המדינות החברו

 לאישור העצרת הכללית.

 .2• תיקון שאומץ על״פי ס״ק 1 לסעיף זה ייכנס
 לתוקף עם אישורו ע״י העצרת הכללית של האומות
 המאוחדות וקבלתו ע״י רוב של שני שלישים מן

 המדינות החברות.

ס לתוקף יחייב את אותן המדינות כנ  3• תיקון שנ

ת ישארו ת אחרו  החברות שקיבלו אותו, כשמדינות חברו
ן אחר  מחוייבות למלא אחרי הוראות אמנה זו וכן כל תיקו

 שקיבלו בעבר.
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Article 51 

1. The Secretary-General of the United 
Nations shall receive and circulate to all State 
the text of reservations made by States at the 
time of ratification or accession. 

2. A reservation incompatible with the 
object and purpose of the present Convention 
shall not be permitted. 

3. Reservations may be withdrawn at any 
time by notification to that effect addressed to 
the Secretary-General of the United Nations, 
who shall then inform all States. Such notifica
tion shall take effect on the date on which it is 
received by the Secretary-General. 

 Article 52 ״

A State Party may denounce the present 
Convention by written notification to the 
Secretary-General of the United Nations. De
nunciation becomes effective one year after the 
date of receipt of the notification by the 
Secretary-General. 

, Article 53 

The Secretary-General of the United Na
tions is designated as the depositary of the 
present Convention. 

Article 54 

The original of the present Convention, of 
~ which the Arabic, Chinese, English, French, 

Russian and Spanish texts are equally authentic, 
P shall be deposited with the Secretary-General of 

the United Nations. 

In withness thereof the undersigned pleni
potentiaries, being duly authorized thereto by 
their respective Governments, have signed the 
present Convention. 

ף 51 י ע  ס

 1. המזכיר הכללי של האומות המאוחדות יקבל
יות שנעשו ע״י גו י  ויפיץ בכל המדינות את נוסח ההסתי

 מדינות בעת האשרור או ההצטרפות.

וגדת את יעדה ומטרתה גות הנ י ר הסתי ת ו  2. לא ת
 של אמנה זו.

ת ע״י הודעה על ות בכל ע י גו י  3. ניתן לבטל הסתי
 כך למזכיר הכללי של האומות המאוחדות אשר יודיע על
ס לתוקף בתאריך כנ ר תי  כך לכל המדינות. הודעה כאמו

ה ע״י המזכיר הכללי. ת ל ב  ק

 סעיף 52

 מדינה חברה רשאית להסתלק מאמנה זו ע״י הודעה
ת ב למזכיר הכללי של האומות המאוחדות. הסתלקו ת כ  ב
כנס לתוקף שנה אחת לאחר תאריך קבלתה  כאמור תי

 על-ידי המזכיר הכללי של האומות המאוחדות.

 םעיף 53

 המזכיר הכללי של האומות המאוחדות נקבע להיות
 הנפקד של אמנה זו.

 סעיף 54

, הסיני,  המקור של אמנה זו אשר נוסחיו הערבי
, הרוסי והספרדי מהימנים במידה שווה  האנגלי, הצרפתי

ל האומות המאוחדות.  יופקד בידי המזכיר הכללי ש

 ולראיה חתמו החתומים מטה, שהוסמכו כדין
 על-ידי ממשלותיהם, על אמנה זו.
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