
بالغ 1612 - مجموعة موارد للمنظمات غ�ي الحكومية آلية الرصد والإ

امات الدولية ذات  ن وضع خارطة الل�ت
تبة عىل دولة العمل الأداة 23 الصلة الم�ت

قائمة معلومات
تبة عىل دولتك فيما يخص حقوق الطفل/حماية  « امات الدولية الم�ت ز  ملحوظة: ربما قام المكتب الُقطري لليونيسف بالفعل بوضع خارطة الل�ت

الطفل. تحقق من موقع المكتب أو اتصل به لتعرف إن كانت هذه المعلومات متوفرة بالفعل. 

ي أي من المواثيق الدولية الآتية؟
هل الدولة طرف �ن

من أين ستعرفالوثيقة

قاعدة بيانات اتفاقيات اللجنة الدولية للصليب الأحمر - هنا  اتفاقيات جنيف الأربع )1949(

ي الأول لتفاقيات جنيف )1977(
وتوكول الإضا�ز ال�ب

ي لتفاقيات جنيف )1977(
ي الثا�ز

وتوكول الإضا�ز ال�ب

موقع مجموعة معاهدات الأمم المتحدة – هنا   العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )1966(

  اتفاقية حقوق الطفل )1989(

اعات ز ي ال�ز
وتوكول الختياري لتفاقية حقوق الطفل بشأن تورط الأطفال �ز ال�ب

المسلحة )2000(

وب المعاملة أو العقوبة القاسية أو  ه من رصز    اتفاقية مناهضة التعذيب وغ�ي
الالإنسانية أو المهينة )1992(

   اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال 
والإجراءات الفورية للقضاء عليها )1999(

موقع منظمة العمل الدولية – هنا 

أ للمحكمة الجنائية الدولية )1998( موقع مجموعة معاهدات الأمم المتحدة – هنا   نظام روما المنسش

قليمية: المواثيق الإ

نسان )1969(    اتفاقية البلدان الأمريكية لحقوق الإ

نسان والشعوب )1981(    الميثاق الفريقي لحقوق الإ

   الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاه الطفل )1990(

أ للمحكمة الأفريقية  نسان والشعوب المنسش    بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإ
نسان )1998( لحقوق الإ

نسان والحريات الأساسية )1950(    التفاقية الأوروبية لحقوق الإ

موقع منظمة البلدان الأمريكية – هنا

نسان – هنا  موقع اللجنة الأفريقية لحقوق الإ

نسان موقع اللجنة الفريقية لحقوق الإ

موقع مجلس أوروبا – هنا 

اعات؟ )يمكنك التحقق من خالل  ز ي ال�ز
تبة فيما يخص حماية الأطفال �ز امات الم�ت ز هل للدولة أية إعالنات أو تحفظات إزاء أي من المواثيق الدولية تحّد من أو تؤثر عىل الل�ت

ي تحققت من خاللها من المصادقات(.
نفس الروابط ال�ت

الأدوات ذات الصلة
الأداة 5 – السند من القانون الدولي لالنتهاكات 

الستة الجسيمة

الأداة 55 – أسئلة توجيهية “تخطيط المنارصة فيما 
يخص النتهاكات الجسيمة”
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