אמנת האו" בדבר זכויות הילד
מבוא
המדינות החברות באמנה זו:
בסובר כי בהתא לעקרונות המוצהרי במגילת האומות המאוחדות ,הכרה בכבוד
ובזכויותיה השוות והבלתי ניתנות לעירעור של כל בני משפחת אנוש הנה היסוד לחופש ,לצדק
ולשלו בעול ,בשימ אל ליב כי עמי האומות המאוחדות אישרו במגילת הארגו מחדש את
אמונת בזכויות אנוש בסיסיות ובכבוד האד וערכו ,והחליטו לפעול למע קידמה סוציאלית
ושיפור רמת החיי תו חופש גדול יותר ,בהכיר כי האומות המאוחדות ,בהצהרה האוניברסלית
בדבר זכויות האד ובאמנות בינלאומיות על זכויות האד הצהירו והסכימו שכל אחד זכאי לכל
הזכויות המובעות בה ,ללא הבדל מכל סוג שהוא ,כגו גזע ,צבע ,מי ,שפה ,דת ,השקפה פוליטית
או אחרת ,מוצא לאומי או חברתי ,רכוש ,לידה או מעמד .בהזכיר כי בהצהרה האוניברסלית
בדבר זכויות האד הצהירו האומות המאוחדות כי הילדות זכאית לתשומת לב ולסיוע מיוחדי,
בהיות משוכנעות כי המשפחה ,כקבוצת יסוד לחברה וכסביבה טבעית להתפתחות ורווחת של
כל בניה ,ובפרט הילדי ,מ ההכרח כי יובטחו לה הבטחה וסיוע ,ככל הנדרש ,באופ שתוכל
לשאת במלוא אחריותה בתו הקהילה ,בהכיר כי הילד ,לש פיתוח אישיותו המלא וההרמוני,
מ הראוי כי יגדל בסביבה משפחתית ,באווירה של אושר ,הבנה ואהבה ,בסובר כי הילד ראוי
להכנה מלאה לקראת חיי עצמאיי בחברה ,ולחינו ברוח האידיאלי המובעי במגילת האו"
ובמיוחד ברוח השלו ,הכבוד ,הסובלנות ,החופש ,השוויו והסולידריות ,בהטעימ כי הצור
להקדיש לילד תשומת לב מיוחדת הובע בהצהרת ג'נבה בדבר זכויות הילד משנת  ,1924ובהצהרה
בדבר זכויות הילד שאומצה על ידי העצרת הכללית ב –  20בנובמבר  ,1959והוכר בהצהרה
האוניברסלית בדבר זכויות האד ,באמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות )במיוחד
בסעיפי  (23,24באמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות ,סוציאליות ,ותרבותיות )במיוחד
בסעי*  ,(10וכ בחוקי יסוד של סוכנויות מיוחדות וארגוני בינלאומיי העוסקי ברווחת הילד,
ובמסמכי הנוגעי בדבר,
בהזכיר כי "בשל אי בגרותו הפיזית והנפשית ,זקוק הילד לביטחונות והשגחה מיוחדי ,לרבות
הגנה משפטית נאותה בטר לידה ולאחריה" ,כפי שצויי בהצהרה בדבר זכויות הילד,
בהזכיר את הוראות ההצהרה בדבר עקרונות חברתיי ומשפטיי בנוגע להגנה על ילדי
ורווחת ,תו התייחסות מיוחדת לסידור באומנה ואימו +במישור הלאומי והבינלאומי ,כללי
האו" הבסיסי לניהול בתי המשפט לנוער )כולל בייג'ינג( ,וההצהרה בדבר הגנה על נשי וילדי
בשעת משבר ומאבק מזוי ,בהכיר כי בכל מדינות העול ישנ ילדי החיי בתנאי קשי
במיוחד ,וכי ילדי כאלה זקוקי ליחס מיוחד ,בשימ אל ליב את חשיבות המסורות וערכי
התרבות של כל ע באשר להגנת הילד והתפתחותו ההרמונית ,בהכיר את חשיבותו של שיתו*
הפעולה בינלאומי לשיפור תנאי החיי של ילדי בכל אר +ובארצות מתפתחות בפרט ,הסכימו
להל:

חלק 1
סעי 1
לצרכי אמנה זו ,ילד פירושו כל יציר אנוש מתחת לגיל שמונה עשרה ,בלתי א נקבע גיל
הבגרות קוד לכ על פי הדי החל על הילד.
סעי 2
.1

.2

המדינות החברות יכבדו ויבטיחו את הזכויות המפורטות באמנה זו לכל ילד שבתחו
שיפוט ,ללא הפליה משו סוג שהוא ,ללא קשר ע גזע ,צבע ,מי ,שפה ,דת ,השקפה
פוליטית או אחרת ,מוצא לאומי ,אתני ,או חברתי ,רכוש ,נכות ,לידה או מעמד אחר ,בי
א של הילד ובי א של הוריו או אפוטרופסו החוקי.
המדינות החברות ינקטו בכל האמצעי המתאימי להבטיח כי הילד מוג מפני כל צורה
של הפליה או ענישה על יסוד מעמד ,פעילויותיה ,השקפותיה ,או אמונותיה של
הורי הילד ,אפוטרופסיו החוקיי ,או בני משפחתו.
1

סעי 3
.1
.2
.3

1.
.2
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.2

1.
.2

.1

בכל הפעולות הנוגעות לילדי ,בי א ננקטות בידי מוסדות רווחה סוציאלית ציבוריי
או פרטיי ובי בידי בתי משפט ,רשויות מינהל או גופי תחיקתיי ,תהא טובת הילד
שיקול ראשו במעלה.
המדינות החברות מקבלות על עצמ להבטיח לילד הגנה וטיפול ככל שיידרש לטובתו ,תו
התייחסות לזכויות וחובות הוריו ,אפוטרופסי חוקיי או אישי אחרי האחראיי
משפטית לו או לה ,ולש כ ינקטו צעדי מתאימי ,תחיקתיי או מינהליי.
המדינות החברות יבטיחו כי מוסדות ושירותי האחראיי לטיפול או הגנה על ילדי,
וכיוצא באלה מיתקני ,יעמדו בתקני הנקבעי בידי הרשויות המוסמכות ,בפרט
בתחו הבטיחות הבריאות ,מספר עובדיה וכשירות ,והפיקוח הנאות.
סעי 4
המדינות החברות ינקטו צעדי נאותי ,תחיקתיי ,מינהליי או אחרי ,למימוש הזכויות
המוכרות באמנה זו .באשר לזכויות כלכליות ,סוציאליות ותרבותיות ,ינקטו המדינות
החברות אמצעי כאמור ,עד מירב המידה הניתנת על פי המשאבי שברשות ,ומקו
שדרוש ,במסגרת שיתו* הפעולה בינלאומי.
סעי 5
המדינות החברות יכבדו את אחריות ,זכויותיה וחובותיה של הורי ,או ,מקו
שנית ליישו של בני המשפחה המורחבת או הקהילה ,כנהוג על פי המסורת המקומית
של אפוטרופסי חוקיי או של אישי אחרי האחראי משפטית לילד ,על מנת לספק,
באופ המתאי לצרכי הילד המתפתח ,הכוונה והדרכה נאותות בהפעלת הזכויות
המוכרות באמנה זו.
סעי 6
המדינות החברות מכירות בזכותו הטבעית של כל ילד לחיי.
המדינות החברות יבטיחו עד מירב המידה האפשרית את הישרדות הילד והתפתחותו.
סעי 7
הילד יירש תיכ* לאחר לידתו ,ותהיה לו מלידתו הזכות להיקרא בש ,הזכות לקבל
אזרחות ,וככל האפשר הזכות להכיר את הוריו ולהיות מטופל על יד.
המדינות החברות יבטיחו את מימוש זכויות אלה ,בהתא לדיניה הלאומיי
והתחייבויותיה על פי המסמכי הבינלאומיי הנוגעי בדבר בתחו זה ,ובמיוחד כאשר
בהעדר יהיה הילד חסר אזרחות.
סעי 8
המדינות החברות מקבלות על עצמ לכבד את זכותו של הילד לשמור על זהותו ,לרבות
אזרחות ש וקשרי משפחה כמוכר בחוק ,וזאת ללא התערבות שלא כדי.
מקו שנשללו מילד כמה ממרכיבי זהותו או כול ,יספקו המדינות החברות סיוע והגנה
נאותי ,במטרה לכונ מחדש את זהותו בהקד.
סעי 9
המדינות החברות יבטיחו כי ילד לא יופרד מהוריו בניגוד לרצונ ,אלא רק כאשר קובעות
רשויות מוסמכות ,הכפופות לביקורת משפטית ,בהתא לדיני ונהלי הנוגעי לעניי,
כי פירוד כאמור נדרש לטובת הילד .קביעה כאמור יכול שתידרש במקרה מסוי ,כגו
מקרה של התעללות או הזנחת הילד על ידי הוריו ,או כאשר חיי ההורי בנפרד ונדרשת
החלטה באשר למקו מגורי הילד.

2

.2
3.
.4
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.2

בהליכי של פי ס"ק  1לסעי* זה ,תנת לצדדי הנוגעי בדבר הזדמנות להשתת*
בהליכי ולתת פומבי להשקפותיה.
מדינות חברות יכבדו את זכות הילד המופרד מהורה אחד או משניה לשמור על יחסי
אישיי ומגע ישיר ע שני ההורי על בסיס סדיר ,זולת א מנוגד הדבר לאינטרסי של
הילד.
מקו שפירוד כאמור נובע מפעולה יזומה על ידי מדינה חברה ,כגו מעצר ,מאסר ,הגליה,
גירוש או מוות )לרבות מוות הנגר מסיבה כלשהי בעוד מצוי האד במשמורת המדינה(
של אחד או שני הורי הילד ,תספק מדינה חברה זו ,על פי בקשה ,להורי ,לילד ,או,
במקרה מתאי ,לב משפחה אחר ,מידע חיוני על מקו המצאות ב)י( המשפחה
הנעדר)י( ,זולת א עלול המידע להזיק לרווחת הילד .עוד יבטיחו המדינות החברות כי
הגשת בקשה כאמור לא תגרור תוצאות שליליות לאד או לאנשי הנוגעי בדבר.
סעי 10
בהתא למחויבות של מדינות חברות על פי סעי*  ,9ס"ק  ,1תטופל בקשתו של ילד או
של הוריו להכנס למדינה חברה או לצאת ממנה לש איחוד משפחה בידי מדינות חברות
בצורה חיובית ,אנושית ומזורזת .נוס* על כ יבטיחו המדינות החברות כי הגשת בקשה
כאמור לא תהיה כרוכה בתוצאות שליליות עבור המבקשי ובני משפחת.
ילד אשר הוריו מתגוררי במדינות שונות תהא לו הזכות לקיי על בסיס סדיר ,בלתי א
בנסיבות יוצאות מ הכלל ,קשרי אישיי ומגעי ישירי ע שני הוריו ג יחד .למטרה
זו ובהתא למחוייובות של המדינות החברות לפי סעי*  ,9ס"ק  ,2יכבדו המדינות
החברות את זכות של הילד ושל הוריו לצאת מכל אר +שהיא ,לרבות האר +שלה
ולהיכנס לאר +שלה .הזכות לצאת מאר +כלשהי תהיה כפופה רק למגבלות הנקבעות
בחוק והנחוצות לשמירה על ביטחו לאומי ,סדר ציבורי )תקנת הציבור( ,בריאות או מוסר
ציבוריי ,או זכויות וחירויות הזולת ,והעולות בקנה אחד ע זכויות אחרות המוכרות
באמנה זו.
סעי 11

1.
.2

המדינות החברות יינקטו צעדי כנגד העברה בלתי חוקית של ילדי מחו"ל ,או אי
החזרת לש.
למטרה זו יקדמו המדינות החברות כריתת הסכמי דו צדדיי או רב צדדיי ,או
הצטרפות להסכמי קיימי.

.1

סעי 12
מדינות חברות יבטיחו לילד המסוגל לחוות דעה משלו את הזכות להביא דעה כזו
בחופשיות בכל עני הנוגע לו ,תו מת משקל ראוי לדעותיו ,בהתא לגילו ולמידת
בגרותו של הילד.

.2

למטרה זו תינת לילד הזדמנות להישמע בכל הלי שיפוטי או מינהלי הנוגע לו במישרי
או בעקיפי ,באמצעות נציג או גו* מתאי ,בצורה המתאימה לסדרי הדי שבדי הלאומי.

.1
.2

.1
2.

סעי 13
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.
הפעלת זכות זו יכול שתהיה כפופה למגבלות מסויימות ,ובלבד שה יהיו כאלה הנקבעות
בחוק ,והדרושות:
כדי לשמור על זכויות של אחרי או על שמ הטוב; או
א.
כדי לשמור על ביטחו לאומי ,סדר ציבורי )תקנת הציבור( ,בריאות
ב.
הציבור או המוסר.
סעי 14
המדינות החברות יכבדו את זכות הילד לחופש מחשבה ,מצפו ודת.
המדינות החברות יכבדו את זכויות ההורי וחובותיה ,ומקו שנית ,את זכויות
האפוטרופסי החוקיי לספק הכוונה לילד במימוש זכויותיו באופ המתיישב ע
התפתחותו הטבעית.

3

.3

1.
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החופש לתת ביטוי לדת או לאמונה יהיה כפו* רק למגבלות הנקבעות בחוק והדרושות
לשמירה על בטיחות ,סדר ,בריאות הציבור או המוסר ,או על זכויות היסוד והחירויות של
הזולת.
סעי 15
המדינות החברות מכירות בזכויות הילד לחופש התאגדות ולחופש התקהלות שלווה.
לא יוטלו מגבלות על מימוש של זכויות כאמור ,זולת אלה המוטלות על פי חוק והנחוצות
בחברה דמוקרטית למע ביטחו לאומי או סדר ציבורי )תקנת הציבור( ,שמירה על
בריאות הציבור או על המוסר ,או שמירה על זכויות וחירויות הזולת.
סעי 16
ילד לא יהא נתו להתערבות שרירותית או בלתי חוקית בפרטיותו ,משפחתו ,ביתו או
תכתובתו וא* לא לפגיעות שלא כחוק בכבודו ובשמו הטוב.
לילד זכות להגנת החוק כנגד התערבות או פגיעות כאמור.
סעי 17
המדינות החברות מכירות בחשיבות תפקיד של אמצעי התקשורת ההמוניי ויבטיחו כי
לילד תהיה גישה למידע ולחומר ממגוו מקורות לאומיי ובינלאומיי ,במיוחד אלה
הנועדי לקידומו החברתי ,הרוחני והמוסרי ,ולבריאותו הגופנית והנפשית .לצור זה,
יהא על המדינות החברות:
לעודד את אמצעי התקשורת ההמוניי להפי +מידע וחומר המועילי לילד
א.
מבחינה חברתית ותרבותית ,ברוח סעי* ;29
לעודד שיתו* פעולה בינלאומי בהפקת מידע וחומר כאמור ,חילופו והפצתו ,מתו
ב.
מיגוו מקורות תרבותיי ,לאומיי ובינלאומיי;
לעודד הפקת ספרי ילדי והפצת;
ג.
לעודד את אמצעי התקשורת ההמוניי להקדיש תשומת לב מיוחדת לצרכיו
ד.
הלשוניי של הילד שהוא שיי לקבוצת מיעוט או שהוא מילידי המקו
המקוריי;
לעודד פיתוח קווי הנחיה מתאימי להגנת הילד מפני מידע וחומר העלולי
ה.
להזיק לו ,בשי לב להוראות סעיפי  13ו – .18
סעי 18

.1

.2
.3

המדינות החברות יעשו כמיטב מאמציה להבטיח הכרה בעיקרו כי לשני ההורי
אחריות משותפת לגידול הילד והתפתחותו .להורי ,או ,לפי העניי ,לאפוטרופסי
החוקיי ,אחריות בסיסית לגידול הילד והתפתחותו .בראש מעיניה תעמוד טובתו של
הילד.
על מנת להבטיח ולקד את הזכויות המפורטות באמנה זאת ,יתנו מדינות חברות סיוע נאות
להורי ולאפוטרופסי חוקיי בביצוע מטלותיה החינוכיות ,ויבטיחו את פיתוח של
מוסדות ,שירותי ומיתקני לטיפול בילד.
המדינות החברות ינקטו צעדי מתאימי להבטיח כי לילדי הורי עובדי תהא הזכות
ליהנות משירותי טיפול בילד ומיתקני המגיעי לה.
סעי 19

.1

.2

המדינות החברות ינקטו אמצעי תחיקתיי ,מינהליי ,חברתיי וחינוכיי מתאימי,
על מנת להג על הילד מפני אלימות גופנית או נפשית לסוגיה ,ומפני חבלה ,פציעה או
שימוש לרעה ,הזנחה או טיפול רשלני ,ניצול או התעללות ,ניצול ,לרבות מיני ,שעה שהוא
נתו בטיפול הורי ,אפוטרופסי חוקיי או אד אחר המופקד על הטיפול בו.
אמצעי הגנה כאמור ראוי כי יכללו ,מקו שמתאי ,נהלי יעילי ליצירת תוכניות
חברתיות הנועדות לספק תמיכה הדרושה לילד ולמופקדי על הטיפול בו ,וכ לצורות
אחרות של מניעה ,ולזיהוי ,דיווח ,העברה ,חקירה ,טיפול ומעקב של מקרי התעללות בילד
כמפורט לעיל ,ולפי העניי ,למעורבות שיפוטית.
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סעי 20
1.
.2
.3

ילד אשר באורח זמני או קבוע נשללה ממנו סביבתו המשפחתית ,או אשר מירב טובתו
מחייב כי לא יושאר בסביבה זו ,יהיה זכאי להגנה מיוחדת ולסיוע מצד המדינה.
המדינות החברות יבטיחו בהתא לדיניה הלאומיי טיפול חלופי לילד כאמור.
טיפול כאמור יכול לכלול ,בי היתר ,השמה באומנות" ,קאפאלה" לפי דיני האיסל,
אימו ,+או ,לפי הצור ,השמה במוסדות מתאימי לטיפול בילדי .שעה שבוחני
פתרונות ,ראוי לשי לב לרציות שברצ* חינוכו של ילד ,וכ לרקעו האתני ,הדתי,
התרבותי והלשוני.
סעי 21
מדינות חברות המכירות בשיטת האימו +ו/או מתירות אותה יבטחו כי טובת הילד תהיה
השיקול המכריע ,וכ:
יבטיחו כי אימו +הילד יאושר רק ע"י רשויות מוסמכות הקובעות ,בהתא לחוק
א.
ולנהלי ישימי ,ועל יסוד מידע שיי ואמי ,כי נית לאשר את האימו +בשי
לב למעמד הילד כלפי הוריו ,קרוביו ואפוטרופסיו החוקיי ,וכי האנשי
הנוגעי בדבר הסכימו מתו ידיעה מלאה לאימו ,+על יסוד התייעצות במידה
שתידרש.
יכירו כי אימו +בי ארצי יישקל כאמצעי חילופי לטיפול בילד ,מקו שלא נית
ב.
לשי את הילד במשפחה אומנת או מאמצת ,או להסדיר לו טיפול נאות במדינת
מוצאו.
יבטיחו כי ילד המועמד לאימו +בי ארצי ייהנה מבטחונות ותנאי ברמה זהה
ג.
לאלה הקיימי באימו +פנימי.
ינקטו בכל האמצעי הנאותי כדי להבטיח כי סידור הילד באימו +בי ארצי לא
ד.
יביא לרווח כספי בלתי הוג עבור המעורבי בכ.
יפעלו ,מקו שמתאי ,לקידו היעדי המפורטי בסעי* זה ע"י קביעת
ה.
הסדרי או הסכמי דו צדדיי או רב צדדיי וישתדלו במסגרת זו להבטיח כי
השמת הילד באר +אחרת תבוצע ע"י רשויות או מוסדות מוסמכי.
סעי 22

.1

מדינות חברות ינקטו אמצעי מתאימי להבטיח כי ילד המבקש מעמד של פליט או
הנחשב כפליט בהתא לחוקי ולנהלי בינלאומיי או מקומיי יוכל ,בי א הוא
מלווה ע"י הוריו או ע"י אד אחר ,בי א לאו ,לקבל הגנה מתאימה וסידור הומניטרי,
תו מיצוי זכויות מתאימות המפורטות באמנה זו ובמסמכי בינלאומיי אחרי
הנוגעי לזכויות האד או במסמכי הומניטריי שהמדינות האמורות ה צד לה.

.2

למטרה זו יתרמו המדינות החברות את חלק כראוי בעיניה למאמצי האומות
המאוחדות וארגוני בי ממשלתיי או לא ממשלתיי מוסמכי אחרי המשתפי
פעולה באומות המאוחדות כדי להג על ילד כאמור ,ולסייע לו ,ולהתחקות אחרי הוריו או
בני משפחה אחרי של ילד פליט על מנת לקבל מידע הדרוש לאיחודו מחדש ע משפחתו.
במקרי שלא נמצאו הורי או בני משפחה אחרי ,תינת לילד הגנה כלכל ילד אחר אשר
סביבתו המשפחתית נשללה ממנו מכל סיבה שהיא ,זמנית או לצמיתות כמפורט באמנה
זו.
סעי 23

.1
2.
.3

המדינות החברות מכירות בזכותו של ילד שכושרו הנפשי או הגופני לקוי ליהנות מחיי
מלאי והוגני בתנאי המבטיחי כבוד ,מקדמי עצמאות ומקילי על השתתפותו
הפעילה בחיי הקהילה.
המדינות החברות מכירות בזכותו של ילד הלוקה בכושרו לטיפול מיוחד וידאגו ,במסגרת
המשאבי הזמיני ,להעניק לילד ולאחראי לטיפול בו ,את הסיוע המבוקש המתאי
למצב הילד ולתנאי קיומ של ההורי ושל אנשי אחרי המטפלי בילד.
מתו הכרה בדרישות מיוחדות של ילד הלוקה בכושרו יינת הסיוע המוענק בהתא
לס"ק  2חינ כל אימת שאפשר ,תו התחשבות במשאביה הפיננסיי של ההורי או
אחרי המטפלי בילד .סיוע כאמור יתוכנ באופ שיבטיח לילד הלוקה בכושרו קבלת
חינו ,וגישה אפקטיבית לשירותי בריאות ,שיקו ,הכשרה לתעסוקה והזדמנויות בילוי,
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.4

בדר העשויה להוביל להשתלבות הילד בחברה ולהתפתחותו האישית המלאה ,לרבות
תרבותית ורוחנית ,במידה המירבית.
המדינות החברות יקדמו ,ברוח שיתו* הפעולה הבינלאומי ,חילופי מידע מתאי מתחו
הרפואה המונעת והטיפול הרפואי ,הפסיכולוגי והפונקציונלי בילדי הלוקי בכושר,
לרבות הפצת מידע בדבר שיטות שיקו ,חינו ושירותי הוראה והכוונה מקצועית ,וגישה
למידע זה ,במטרה לאפשר למדינות חברות לשפר את יכולת ומיומנות ולהרחיב את
ניסיונ בתחומי אלה .תשומת לב מיוחדת תינת בהקשר זה לצרכיה של ארצות
מתפתחות.
סעי 24

.1
.2

.3
.4

המדינות החברות מכירות בזכותו של ילד ליהנות מבריאות ברמה הגבוהה ביותר הניתנת
להשגה ולאמצעי לטיפול במחלות ושיקו הבריאות .המדינות החברות ישתדלו להבטיח
כי משו ילד לא תישלל הגישה לשירותי טיפול ובריאות.
המדינות החברות יפעלו למימושה המלא של זכות כאמור ,ובמיוחד ינקטו אמצעי על
מנת:
להקטי תמותת תינוקות וילדי;
א.
להבטיח אספקת סיוע רפואי חיוני וטיפול בריאותי לכל ילד תו דגש על פיתוח
ב.
טיפול רפואי ראשוני;
להיאבק במחלות ובתת תזונה ,לרבות במסגרת טיפול רפואי ראשוני ,בי היתר,
ג.
באמצעות יישו טכנולוגיה זמינה והספקת מזו מתאי ומזי ומי שתייה נקיי,
תו התחשבות בסכנות ובסיכוני הכרוכי בזיהו סביבתי;
להבטיח שירותי בריאות נאותי לאמהות ,לפני הלידה ואחריה;
ד.
להבטיח כי כל מגזרי החברה ,במיוחד הורי וילדי ,זוכי למידע ,לחינו
ה.
ולסיוע ביישו מידע בסיסי על בריאות הילד והזנתו ,היתרונות שבהנקה,
בהיגיינה וסניטציה סביבתית ובמניעת תאונות;
לפתח שירותי רפואה מונעת ,הדרכה להורי וכ לחינו לתכנו המשפחה
ו.
ושירותי לתכנו זה.
המדינות החברות ינקטו אמצעי יעילי ונאותי לביטול נוהגי מסורתיי המזיקי
לבריאות של ילדי.
המדינות החברות מתחייבות לקד ולעודד שיתו* פעולה בינלאומי במטרה להשיג
בהדרגה מימוש מלא לזכות המוכרת בסעי* זה .בהקשר זה תינת תשומת לב מיוחדת
לצרכיה של ארצות מתפתחות.
סעי 25
המדינות החברות מכירות בזכות הילד המוש על ידי רשויות מוסמכות לצור סיעוד או
טיפול בבריאותו הגופנית או הנפשית ,לביקורת תקופתית של הטיפול הנית לו ושל שאר
הנסיבות הנוגעות להשמתו כאמור.
סעי 26

1.
.2

המדינות החברות יכירו בזכותו של ילד ליהנות מביטחו סוציאלי ,לרבות ביטוח
סוציאלי ,וינקטו אמצעי להשיג את מימושה המלא של זכות זו בהתא לדיניה
הלאומיי.
יש להעניק הטבות כאמור ,מקו שראוי ,תו התחשבות במשאבי הילד ,במצבו ובמצב
האנשי האחראי למחייתו וכ בשיקולי אחרי הנוגעי לבקשת הטבות המוגשת ע"י
הילד או מטעמו.
סעי 27

1.
.2
.3
.4

המדינות החברות מכירות בזכותו של כל ילד לרמת החיי ההולמת את התפתחותו
הגופנית ,הנפשית ,הרוחנית ,המוסרית והחברתית.
להורי הילד או לאחרי האחראי לו האחריות הראשונית להבטיח ,ככל שמאפשרי
יכולת ואמצעיה הכספיי ,את תנאי המחיה הנדרשי להתפתחות הילד.
המדינות החברות ,בהתא לתנאיה הלאומיי ואמצעיה ,ינקטו צעדי נאותי לסייע
להורי ולאחרי האחראי לילד לממש זכות זו ,ויספקו במקרה הצור עזרה חומרית
ותוכניות סיוע ,במיוחד באשר לתזונה ,ביגוד ודיור.
המדינות החברות ינקטו צעדי נאותי להבטיח גביית מזונות עבור הילד מאת הוריו או
מאת אנשי אחרי הנושאי באחריות כספית לגביו ,ה בתחו המדינה החברה ,וה
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מחוצה לה .מקו שאד הנושא באחריות כספית לילד מתגורר במדינה אחרת מזו של
הילד ,יקדמו המדינות החברות הצטרפות להסכמי בינלאומיי או התקשרות בהסכמי
כאלה וכ קביעת הסדרי נאותי אחרי.
סעי 28
.1

.2
.3

המדינות החברות מכירות בזכותו של הילד לחינו ומתו כוונה להשיג זכות זו בהדרגה,
על בסיס הזדמנות שווה:
ידאגו כי יהיה חינו יסודי חובה חינ פתוח לכל;
א.
יעודדו את פיתוח של צורות שונות של חינו תיכו ,לרבות חינו כללי ומקצועי,
ב.
יעשו אות זמינות ונגישות עבור כל ילד ,וינקטו צעדי מתאימי כגו הנהגת
חינו חינ והגשת סיוע כספי לפי הצור;
ידאגו לכ בכל האמצעי המתאימי כי השכלה גבוהה תהיה נגישה לכל על
ג.
בסיס של כשירות;
ידאגו לכ כי מידע והדרכה חינוכיי ומקצועיי יהיו זמיני ונגישי לכל ילד;
ד.
ינקטו אמצעי לעידוד השתתפות סדירה בבית ספר ולהקטנת שיעור הנשירה;
ה.
המדינות החברות ינקטו אמצעי נאותי להבטיח כי המשמעת בבתי הספר תונהג באופ
ההול את כבוד הילד ,ובהתא לאמנה זו.
המדינות החברות יקדמו ויעודדו שיתו* פעולה בינלאומי בענייני הנוגעי לחינו,
במיוחד כדי לתרו לביעור הבערות והאנאלפבתיות בעול כולו ,ולהקל על הגישה לידע
מדעי טכני ולשיטות הוראה מודרניות .בהקשר זה תינת תשומת לב מיוחדת לצרכיה של
ארצות מתפתחות.
סעי 29

.1

.2

המדינות החברות מסכימות כי חינו הילד יכוו:
לפיתוח אישיות הילד ,כשרונותיו ויכולתו הגופנית עד למיצוי המלא;
א.
לפיתוח יחס כבוד לזכויות האד ולחירויות היסוד ,ולעקרונות הגלומי במגילת
ב.
האומות המאוחדות;
לפיתוח יחס כבוד להורי הילד ,לזהותו התרבותית ,ללשונו וכ לערכיה הלאומיי
ג.
של האר +בה מתגורר הילד ,לאר +מוצאו ולתרבויות שונות מתרבותו הוא;
להכנת הילד לחיי אחריות בחברה חופשית ברוח הבנה ,שלו ,סובלנות ,שוויו
ד.
המיני וידידות בי כל העמי ,קבוצות אתניות ,לאומיות ודתיות ,ואנשי שה
מילידי המקו המקוריי.
לפתח יחס כבוד לסביבה הטבעית.
ה.
שו חלק מסעי* זה או מסעי*  28לא יפורש כעילה לפגוע בחופש יחידי וגופי לכונ
ולהנחות מוסדות חינוכיי בכפו* לעקרונות המפורטי בס"ק  1לסעי* זה ולדרישות כי
החינו הנית במוסדות אלה יעמוד באמות מידה מינימליות כפי שתיקבענה ע"י המדינה.
סעי 30
במדינות שבה קיימי מיעוטי אתניי ,דתיי ,או לשוניי או אנשי שה מילידי
המקו המקוריי ,אי לשלול מילד השיי למיעוט כאמור או שהוא מילידי המקו את
הזכות ליהנות מתרבותו ,להצהיר על דתו ולקיי את מצוותיה ,או להשתמש בשפתו הוא.
סעי 31

.1
.2

המדינות החברות מכירות בזכותו של ילד למנוחה ,לשעות פנאי ,לעסוק בפעילויות משחק
ונופש המתאימות לגילו ,ולהשתת* כאוות נפשו בחיי התרבות ובאומנויות.
מדינות חברות יכבדו ויקדמו את זכותו של הילד להשתת* ללא סייג בחיי תרבות ואמנות
וידאגו ליצירת הזדמנויות מתאימות ושוות לפעילות תרבותית ,אמנותית מנפשת
ומבדרת.
סעי 32

.1

המדינות החברות מכירות בזכותו של הילד להיות מוג מפני ניצול כלכלי ומפני ביצוע עבודה
העלולה להיות הרת סכנות או לפגוע בחינו הילד או להזיק לבריאותו או להתפתחותו
הגופנית ,הנפשית ,הרוחנית ,המוסרית או החברתית.
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.2

המדינות החברות ינקטו צעדי תחיקתיי ,מינהליי ,חברתיי וחינוכיי להבטחת
הגשמתו של סעי* זה .למטרה זו ומתו התייחסות להוראות מסמכי בינלאומיי אחרי,
הנוגעי בדבר ,ידאגו המדינות החברות במיוחד:
לקבוע גיל מינימלי או גילי מינימליי להעסקה בעבודה;
א.
לקבוע תקנות מתאימות בעניי שעות ותנאי העסקה;
ב.
לקבוע עונשי מתאימי או סנקציות אחרות כדי להבטיח אכיפה יעילה של
ג.
סעי* זה.
סעי 33
מדינות חברות ינקטו צעדי מתאימי ,לרבות אמצעי תחיקתיי ,מינהליי ,חברתיי
וחינוכיי כדי להג על ילדי מפני שימוש בלתי חוקי בסמי נרקוטיי וחומרי
פסיכוטרופיי כמפורט באמנות בינלאומיות הנוגעות לעניי ,ולמנוע ניצול ילדי בייצור
ובסחר בלתי חוקיי של חומרי כאמור.
סעי 34
המדינות החברות מקבלות על עצמ להג על הילד מפני ניצול מיני ותקיפה מינית
לצורותיה .לצור זה ינקטו המדינות החברות במיוחד אמצעי מתאימי במישור
הלאומי ,הדו צדדי והרב צדדי על מנת למנוע:
הדחת ילד או כפייתו לעסוק בפעילות מינית בלתי חוקית כלשהי.
א.
שימוש בילדי לש ניצול בזנות או בעיסוק מיני בלתי חוקי אחר;
ב.
שימוש בילדי לש ניצול בהצגות פורנוגרפיות או בחומר פורנוגרפי.
ג.
סעי 35
המדינות החברות ינקטו אמצעי מתאימי במישור הלאומי ,הדו צדדי והרב צדדי ,על
מנת למנוע חטיפה ,מכירה או סחר של ילדי לכל מטרה או בכל צורה שהיא.
סעי 36
המדינות החברות יגנו על הילד מפני כל צורה אחרת של ניצול המהווה פגיעה בתחו
מתחומי רווחת הילד.
סעי 37
המדינות החברות יבטיחו כי:
ילד לא יועמד בפני עינויי או בפני טיפול או עונש אחרי אכזריי ,בלתי
א.
אנושיי או משפילי .לא יוטל עונש מוות ,א* לא מאסר עול בלא אפשרות
שחרור עבור עבירות שנעברו ע"י אנשי שטר מלאו לה שמונה עשרה שני;
לא יישלל החופש מילד שלא כדי או באופ שרירותי .מעצרו ,חבישתו או מאסרו
ב.
של ילד יהיו בהתא לחוק וישמשו רק כאמצעי אחרו ולפרק זמ מתאי הקצר
ביותר;
ילד שהחופש נשלל ממנו ינהגו בו באנושיות ותו כיבוד אישיותו כב אד ובאופ
ג.
המתחשב בצרכיה של בני גילו .במיוחד ,ילד שהחופש נשלל ממנו יופרד מ
המבוגרי ,אלא א כ מצריכה טובת הילד שלא לעשות כ ,ותינת לו הזכות
לשמור על קשר ע משפחתו על ידי התכתבות וביקורי ,למעט בנסיבות חריגות;
לילד שהחופש נשלל ממנו תהיה הזכות לגישה מהירה לעזרה משפטית או לעזרה
ד.
מתאימה אחרת .כ תעמוד לו הזכות לערער על חוקיות שלילת חופשו בפני בית
משפט או רשות מוסמכת אחרת ,עצמאית וחסרת משוא/פני ,ולקבלת החלטה
מהירה בהלי כאמור.
סעי 38

.1
2.
.3

המדינות החברות מקבלות על עצמ לכבד ולהבטיח כי יכובדו כללי של חוק הומניטרי
בינלאומי החלי עליה במצבי של מאבק מזוי ,והנוגעי לילד.
המדינות החברות ינקטו בכל צעד אפשרי כדי להבטיח כי אנשי שטר מלאו לה חמש
עשרה שני לא ייטלו חלק ישיר במעשה איבה.
מדינות חברות ימנעו מלגייס אד שטר מלאו לו חמש עשרה שני לכוחותיה
המזויני .בבוא לגייס אנשי שמלאו לה חמש עשרה שני א טר מלאו לה שמונה
עשרה שני ,ישתדלו המדינות החברות לתת קדימות למבוגרי יותר.
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.4

בהתא למחויבות על פי החוק ההומניטרי הבינלאומי להג על אוכלוסייה אזרחית
במהל מאבקי מזויני ,ינקטו המדינות החברות כל צעד אפשרי כדי להבטיח הגנה
וטיפול לילדי הנפגעי על ידי מאבק מזוי.
סעי 39
מדינות חברות ינקטו בכל האמצעי הנאותי כדי להבטיח שיקו גופני ופסיכולוגי
ושילוב מחדש בחברה לילד שרוי במצוקה ,בשל כל צורה של הזנחה ,ניצול ,או התעללות,
עינויי או צורות אחרות של יחס או ענישה אכזריי ,בלתי אנושיי ,או משפילי או
מאבקי מזויני .שיקו ושילוב מחדש כאמור ייעשו בסביבה המטפחת את בריאות
הילד וכבודו העצמי.
סעי 40

.1

.2

.3

.4

המדינות החברות מכירות בזכותו של ילד ,אשר נטע כי הפר את דיני העונשי ,או הואש
בהפרת או נקבע כי הפר אות ,להיות מטופל באופ המתיישב ע תחושת כבודו של
הילד וערכו העצמי ,המחזק את הכבוד שהוא רוכש לזכויות האד ולחירויות הבסיסיות
של אחרי ,תו התחשבות בגיל הילד ובחיוניות שילובו בחברה ומילוי תפקיד יצירתי בה.
למטרה זו ,ותו התחשבות בהוראות המסמכי הבינלאומיי הנוגעי בדבר ,יבטיחו
המדינות החברות במיוחד כי:
לא תועלה טענה או אשמה כנגד ילד ,או קביעה כי הפר את דיני העונשי בעת
א.
מעשה או מחדל שלא היו אסורי ע"י חוק לאומי או בינלאומי בשעת עשיית.
ילד אשר נטע כי הפר את דיני העונשי או הואש בהפרת ,יהיו לו לפחות
ב.
הערבויות הבאות:
להיות בחזקת זכאי ,כל עוד לא הוכחה אשמתו על פי די;
)(1
לקבל ללא דיחוי ובמישרי מידע על ההאשמות נגדו ,ומקו שמתאי,
)(2
באמצעות הוריו או אופטרופסיו החוקיי ,ולקבל סיוע משפטי או אחר
לפי הצור ,בהכנת הגנתו ובהצגתה;
שהעניי יוכרע ללא דיחוי ע"י רשות מוסמכת ,או גו* שיפוטי ,בלתי
)(3
תלויי וחסרי משוא פני ,בשימוע הוג על פי די ,בסיוע מתאי,
משפטי או אחר ,ובמיוחד תו התחשבות בגילו ובמצבו ,בנוכחות הוריו
או אפוטרופסיו החוקיי ,אלא א כ ייחשב הדבר שלא לטובתו של
הילד;
שלא להיאל +לתת עדות או להודות באשמה; לחקור ,או לדרוש כי
)(4
ייחקרו ,עדי נוגדי ,ולהשיג את השתתפות וחקירת של עדי
מטעמו בתנאי שוויו;
הסתבר כי הפר את דיני העונשי ,להביא לעיו מחדש בהחלטה זו
)(5
ובאמצעי הנקוטי בעקבותיה ע"י רשות מוסמכת או גו* שיפוט בלתי
תלויי וחסרי משוא פני ,על פי די;
מקו שאי ביכולתו של הילד להבי או לדבר בשפה בה משתמשי,
)(6
להסתייע במתורגמ חינ אי כס*;
בכל שלבי ההליכי תכובד פרטיות הילד במלואה.
)(7
המדינות החברות ישאפו לקד קביעת חוקי ,נהלי ,רשויות ומוסדות הנועדי במיוחד
לילדי אשר נטע כי הפרו את דיני העונשי ,או הואשמו בהפרת ,או נקבע כי הפרו
אות ,ובפרט:
קביעת גיל מזערי שמתחתיו יוחזקו ילדי כחסרי יכולת להפר את דיני העונשי;
א.
מקו שרצוי ומתאי ,אמצעי לטיפול בילדי כאמור מבלי להיזקק להליכי
ב.
שיפוטיי ,ובלבד שזכויות האד ואמצעי הגנה משפטיי יכובדו במלוא;
מגוו סידורי ,כגו טיפול ,צווי הכוונה והשגחה ,ייעו ,+מבח ,טיפול אומ ,חינו
ותוכניות הכשרה מקצועיות וחלופות אחרות לטיפול מוסדי יהיו זמיני על מנת להבטיח
כי ילדי יטופלו באופ העולה בקנה אחד ע רווחת ושהוא יחסי ה למצב וה לעבירה
שנעברה.
סעי 41

אי באמנה זו כדי לפגוע בהוראות העשויות להיות יותר יעילות למימוש זכויות הילד ,ואשר
יכולות להיכלל:
בחוק מחוקי מדינה חברה; או
א.
במשפט הבינלאומי כפי שהוא בתוק* באותה מדינה.
ב.
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סעי 42
מדינות חברות מקבלות על עצמ להביא את עקרונות אמנה זו והוראותיה לידיעת הציבור
הרחב ,באמצעי מתאימי ויעילי ,למבוגרי וילדי כאחד.
סעי 43
1.
2.

.3
.4

.5

.6

.7
8.
9.
.10
.11
.12

על מנת לבחו את התקדמות המדינות החברות במילוי ההתחייבויות המפורטות באמנה
זו תוק ועדה לזכויות הילד שתמלא את התפקידי המפורטי להל.
הוועדה תורכב מעשרה מומחי בעלי מעמד מוסרי גבוה ומיומנות מוכרת בתחו
המכוסה ע"י אמנה זו .חברי הוועדה ייבחרו ע"י המדינות החברות מקרב אזרחיה
וישותפו על בסיס כישוריה האישיי ,תו התחשבות בהתפלגות גיאוגרפית הוגנת,
ובשיטות המשפטיות העיקריות.
חברי הוועדה ייבחרו בהצבעה חשאית ,מתו רשימת מועמדי מוצעי ע"י המדינות
החברות .כל מדינה תוכל להציע מועמד אחר מקרב אזרחיה.
הבחירות הראשונות לוועדה יתקיימו לא יאוחר מששה חודשי אחרי כניסת אמנה זו
לתוק* ולאחר מכ אחת לשנתיי .לפחות ארבעה חודשי לפני מועד הבחירות ,ישלח
המזכיר הכללי של האו" למדינות החברות מכתב המזמי אות להגיש את מועמדיה
בתו חודשיי .לאחר מכ יערו המזכיר הכללי רשימה אלפבתית של המועמדי ,תו
ציו המדינות המציעות אות ,ויגיש אותה למדינות שה חברות באמנה זו.
הבחירות יתקיימו בכינוסי המדינות החברות המזומנות ע"י המזכיר הכללי של האומות
המאוחדות .בכינוסי אלה ,בה שני שלישי מהמדינות החברות יהוו מני חוקי,
האנשי שייבחרו לוועדה יהיו אלה המקבלי את מספר הקולות הגדול ביותר ורוב
מוחלט של קולות נציגי המדינות החברות הנוכחי והמצביעי.
חברי הוועדה יבחרו לתקופה של ארבע שני .ה יוכלו לשוב ולהיבחר א תוגש
מועמדות שנית .כהונת חמשת מבי חברי הוועדה שנבחרו בבחירות הראשונות תסתיי
בתו שנתיי .שמותיה של חמישה חברי אלה יבחרו על פי גורל מיד לאחר הבחירות
הראשונות על ידי יושב ראש הכינוס.
נפטר חבר הוועדה או מתפטר ,או מצהיר כי מסיבה כלשהי אי הוא יכול כבר למלא את
תפקידי הוועדה ,תמנה המדינה החברה שהציעה אותו מומחה אחר מבי אזרחיה לשרת
במש יתרת תקופת הכהונה ,בכפו* לאישור הוועדה.
הוועדה תקבע לעצמה כללי נוהל.
הוועדה תבחר את עובדיה לתקופה של שנתיי.
ישיבות הוועדה יתקיימו כרגיל במרכז האומות המאוחדות או במקו מתאי אחר כפי
שתקבע הוועדה .הוועדה תתכנס כרגיל אחת לשנה .מש ישיבות הוועדה ייקבע ויבח
מחדש ,א צרי ,בכינוס המדינות החברות באמנה זו ,בכפו* לאישור העצרת הכללית.
המזכיר הכללי של האומות המאוחדות ידאג לספק את הסגל ואת המתקני הדרושי
לביצוע היעיל של משימות הוועדה במסגרת אמנה זו.
באישור העצרת הכללית יקבלו חברי הוועדה המוקמת ,במסגרת אמנה זו ,גמול ממקורות
האומות המאוחדות ,לפי תנאי שתקבע העצרת הכללית.
סעי 44

.1

.2
3.
4.
.5
.6

המדינות החברות מקבלות על עצמ להגיש לוועדה ,באמצעות המזכיר הכללי של האומות
המאוחדות ,דו"חות על האמצעי שנקטו כדי לתת תוק* לזכויות המוכרות בזה ועל
ההתקדמות שהושגה במימוש זכויות אלה:
בתו שנתיי ממועד כניסת האמנה בתוק* עבור המדינה החברה הנוגעת לעניי;
א.
לאחר מכ אחת לחמש שני.
ב.
דו"חות המוגשי על פי סעי* זה יציינו ,מקו שיש ,גורמי וקשיי ,המשפיעי על מידת
יישו ההתחייבויות על פי אמנה זו .כמו כ יכילו הדו"חות מידע מספיק כדי לאפשר
לוועדה הבנה מקיפה בדבר יישו האמנה באר +הנוגעת לעניי.
מדינה חברה שהגישה דו"ח ראשוני מפורט לוועדה ,אינה מחוייבת לחזור על מידע בסיסי
שכבר סופק בדו"חותיה הבאי ,המוגשי בהתא לס"ק )(1ב.
הוועדה רשאית לבקש ממדינות חברות מידע נוס* בנוגע ליישו האמנה.
הוועדה תגיש אחת לשנתיי לעצרת הכללית באמצעות הוועדה הכלכלית והחברתית,
דו"חות על פעילותיה.
המדינות החברות ידאגו להפי +את דו"חותיה בקרב הציבור הרחב בארצותיה.
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סעי 45
על מנת לקד את יישומה המלא של אמנה זו ולעודד שיתו* פעולה בינלאומי בתחומי
המכוסי על ידה:
הסוכנויות המיוחדות ,קר האומות המאוחדות למע הילד ,וגופי אחרי של
א.
האומות המאוחדות זכאי להיות מיוצגי בדיוני על ביצוע אות הוראות של
אמנה זו הנוגעי לתחומי שעליה מופקדי גופי וסוכנויות כאמור .הוועדה
רשאית להזמי את הסוכנויות המיוחדות ,את קר האומות המאוחדות למע
הילד וגופי מוסמכי אחרי כראות עיניה על מנת לספק חוות דעת מקצועית
בדבר יישו האמנה בתחומי שבטיפול הספציפי .הוועדה רשאית להזמי את
הסוכנויות המיוחדות ,את קר האומות המאוחדות למע הילד וגופי או"
אחרי להגיש דו"חות על יישומה של האמנה בתחומי החלי בתחו פעילות.
הוועדה תעביר לסוכנויות המיוחדות ,לקר האומות המאוחדות למע הילד
ב.
ולגופי מוסמכי אחרי ,על פי שיקוליה ,דו"חות ממדינות חברות המכילי
בקשה לייעו +טכני או סיוע ,או הבעת צור בשכאלה ,בצרו* הערות הוועדה
והצעותיה ,מקו שיש ,על אודות פניות כאמור.
הוועדה רשאית להמלי +לפני העצרת הכללית לבקש מהמזכיר הכללי לערו מטעמ
ג.
מחקרי בנושאי ספציפיי הקשורי בזכויות הילד.
הוועדה רשאית להציע הצעות ולהמלי +המלצות כלליות מבוססות על מידע
ד.
שנתקבל בעקבות סעיפי  44ו –  45לאמנה זו .הצעות והמלצות כאמור יועברו
למדינות חברות הנוגעות בדבר ,וידווח עליה לעצרת הכללית ,בצירו* הערות ,א
ישנ כאלה ,ממדינות חברות.
סעי 46
אמנה זו פתוחה לחתימה בפני כל המדינות.
סעי 47
אמנה זו כפופה לאשרור .מסמכי האשרור יופקדו בידי המזכיר הכללי של האומות
המאוחדות.
סעי 48
אמנה זו תישאר פתוחה להצטרפות על ידי כל מדינה .מסמכי ההצטרפות יופקדו בידי
המזכיר הכללי של האומות המאוחדות.
סעי 49
.1
.2

אמנה זו תיכנס לתוק* ביו השלושי לאחר תארי הפקדתו בידי המזכיר הכללי של
האומות המאוחדות של מסמ האשרור או ההצטרפות העשרי.
לגבי מדינה המאשררת את האמנה או המצטרפת אליה לאחר הפקדת מסמ
האשרור או ההצטרפות העשרי תיכנס האמנה לתוק* ביו השלושי לאחר הפקדת
מסמ האשרור או ההצטרפות על ידי המדינה האמורה.
סעי 50

.1

2.
.3

מדינה חברה רשאית להציע תיקו ולהגישו למזכיר הכללי של האומות המאוחדות.
המזכיר הכללי יעביר את התיקו המוצע למדינות החברות בצירו* בקשה לציי א ה
בעד ועידת המדינות החברות לש דיו בהצעות והצבעה עליה .במקרה שבתו ארבעה
חודשי ממועד ההודעה הנ"ל יתמכו לפחות שליש מ המדינות החברות בוועידה כאמור,
יזמ המזכיר הכללי את הוועידה בחסות האו" .תיקו שאומ +על ידי שליש מ המדינות
החברות הנוכחות ומצביעות בוועידה יוגש לאישור העצרת הכללית.
תיקו שאומ +על פי ס"ק  1לסעי* זה ייכנס לתוק* א אישורו ע"י העצרת הכללית של
האומות המאוחדות וקבלתו ע"י רוב של שני שלישי מ המדינות החברות.
תיקו שנכנס לתוק* יחייב את אות המדינות החברות שקיבלו אותו ,כשמדינות חברות
אחרות יישארו מחוייבות למלא אחרי הוראות אמנה זו וכ כל תיקו אחר שקיבלו בעבר.
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סעי 51
.1
2.
.3

המזכיר הכללי של האומות המאוחדות יקבל ויפי +בכל המדינות את נוסח ההסתייגויות
שנעשו ע"י המדינות בעת האשרור או ההצטרפות.
לא תותר הסתייגות הנוגדת את יעדה ומטרתה של אמנה זו.
נית לבטל הסתייגויות בכל עת ע"י הודעה על כ למזכיר הכללי של האומות המאוחדות
אשר יודיע על כ לכל המדינות .הודעה כאמור תיכנס לתוק* בתארי קבלתה ע"י
המזכיר הכללי.
סעי 52
מדינה חברה רשאית להסתלק מאמנה זו ע"י הודעה בכתב למזכיר הכללי של האומות
המאוחדות .הסתלקות כאמור תיכנס לתוק* שנה אחת לאחר תארי קבלתה ע"י המזכיר
הכללי של האומות המאוחדות.
סעי 53
המזכיר הכללי של האומות המאוחדות נקבע להיות הנפקד של אמנה זו.
סעי 54
המקור של אמנה זו ,אשר נוסחיו הערבי ,הסיני ,האנגלי ,הצרפתי ,הרוסי והספרדי
מהימני במידה שווה ,יופקד בידי המזכיר הכללי של האומות המאוחדות.
ולראיה חתמו החתומי מטה ,שהוסמכו כדי על ידי ממשלותיה ,על אמנה זו.
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