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 كنوانسیون  حقوق  كودك 

 مصوب  نوامبر 1989(23)

 مقدمھ 

 كشورھاي  طرف  كنوانسیون  حاضر:

 با توجھ  بھ  این  كھ  طبق  اصول  اعالم  شده  در منشور سازمان  ملل  بھ  رسمیت  شناختن  حقوق  الینفك ، مساوي  و منزلت 
تمام  اعضاي  خانواده  بشري  زیربناي  آزادي ، عدالت  و صلح  در جھان  است ،

 با در نظر داشتن  این  كھ  اعضاي  سازمان  ملل  در منشور سازمان ، اعتقاد خود را بھ  حقوق  اساسي  و مقام  و ارزش 
انسان  و عزم  خود را براي  افزایش  پیشرفتھاي  اجتماعي  و معیارھاي  زندگي  بھتر توأم  با آزادي ھاي  بیشتر، در آزادیھا

پیش تر اعالم  كرده اند،

 با تشخیص  این  كھ  سازمان  ملل  در اعالمیھ  جھاني  حقوق  بشر و در كنوانسیونھاي  بین المللي  حقوق  بشر اعالم  و موافقت 
نموده  كھ  ھر یك  از افراد بدون  ھر گونھ  تبعیض  از نظر نژاد، رنگ ، جنس ، زبان ، مذھب ، عقاید سیاسي ، جایگاه  اجتماعي 

یا ملي ، تولد و یا سایر خصوصیات ، در تمام  حقوق  و آزادیھایي  كھ  در آن  كنوانسیونھا و اعالمیھ ھا اعالم  شده ، ذیحق 
مي باشند،

 و نظر بھ  این  كھ  سازمان  ملل  در اعالمیھ  جھاني  حقوق  بشر اعالم  نموده  است  كھ  دوران  كودكي  مستلزم  مراقبتھا و
مساعدتھاي  ویژه  مي باشد،

 با اعتقاد بھ  این  كھ  خانواده  بھ  عنوان  جزء اصلي  جامعھ  و محیط  طبیعي  براي  رشد و رفاه  تمام  اعضاي  خود خصوصًا
كودكان  مي بایستي  از حمایتھا و مساعدتھاي  الزمھ  بھ  نحوي  برخوردار شود كھ  بتواند مسئولیتھاي  خود را در جامعھ  ایفا

كند،

 با تشخیص  این  كھ  كودك  براي  رشد كامل  و متعادل  شخصیتي  خود مي بایستي  در محیط  خانواده  و در فضایي  (مملو) از
خوشبختي ، محبت  و تفاھم  بزرگ  شود،

 با توجھ  بھ  این  كھ  كودك  مي بایست  آمادگي  كامل  براي  زندگي  فردي  در جامعھ  داشتھ  باشد و در سایھ  ایده آلھایي  كھ 
درمنشور سازمان  ملل  اعالم  شده ، خصوصاً صلح ، احترام ، بردباري ، آزادي ، برابري  و اتحاد بزرگ  شود،

 با در نظر داشتن  این  كھ  لزوم  انجام  مراقبتھاي  ویژه  از كودك  در اعالمیھ  حقوق  كودك  ژنو 1924 بیان  شده ، در 20
نوامبر 1959 در اعالمیھ  حقوق  كودك  مجمع  عمومي  بھ  تصویب  رسیده ، در اعالمیھ  جھاني  حقوق  بشر و در میثاق 

بین المللي  حقوق  مدني  و سیاسي  (خصوصاً در موارد 23 و 24)، در كنوانسیون  بین المللي  حقوق  اجتماعي ، اقتصادي  و
فرھنگي  (خصوصاً در ماده  10) و در اسناد و احكام  سازمانھاي  تخصصي  و سازمانھاي  بین المللي  مربوط  بھ  رفاه  كودكان 

بھ  رسمیت  شناختھ  شده  است ،

 با توجھ  بھ  این  كھ  در اعالمیھ  جھاني  حقوق  بشر تصریح  شده  است ، «كودك  بھ  خاطر نداشتن  رشد كامل  فیزیكي  و
ذھني  محتاج  مراقبت  و حمایت ھایي  از جملھ  حمایتھاي  مناسب  حقوقي  قبل  و بعد از تولد مي باشد»،

 با در نظر گرفتن  مفاد اعالمیھ  اصول  حقوقي  و اجتماعي  مربوط  بھ  حمایت  و رفاه  كودكان  با اشاره  ویژه  بھ  موضوع 
فرزند رضاعي  و فرزندخواندگي  ملي  و بین المللي ، قانون  حداقل  استاندارد سازمان  ملل  در مورد اجراي  عدالت  براي  افراد

صغیر (قوانین  پكن ) و اعالمیھ  حمایت  از زنان  و كودكان  در مواقع  اضطراري  و جنگ ھا، با تشخیص  این  كھ  در تمام 
كشورھاي  جھان  كودكاني  وجود دارند كھ  تحت  شرایط  دشوار زندگي  مي كنند و این  گونھ  كودكان  محتاج  توجھات  ویژه اي 

ھستند، با توجھ  بھ  ارزشھاي  سنتي  و فرھنگي  ھر ملت  در حمایت  و تعلیم  و تربیت  یكنواخت  كودك ،

و با عنایت  بھ  اھمیت  ھمكاریھاي  بین المللي  براي  بھبود شرایط  زندگي  كودكان  در تمام  كشورھا خصوصاً كشورھاي  در
حال  توسعھ ، بھ  توافقات  ذیل  نایل  شدند:

 بخش  1

 ماده  1
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 از نظر این  كنوانسیون  منظور از كودك  افراد انساني  زیر سن  18 سال  است  مگر این  كھ  طبق  قانون  قابل  اجرا در
مورد كودك ، سن  بلوغ  كمتر تشخیص  داده  شود.

 ماده  2

 1. كشورھاي  طرف  كنوانسیون ، حقوقي  را كھ  در این  كنوانسیون  در نظر گرفتھ  شده ، براي  تمام  كودكاني  كھ  در حوزه 
قضائي  آنھا زندگي  مي كنند بدون  ھیچگونھ  تبعیضي  از جھت  نژاد، رنگ ، جنسیت، زبان، مذھب ، عقاید سیاسي ، ملیت ،

جایگاه  قومي و اجتماعي ، مال ، عدم  توانایي ، تولد و یا سایر احوال  شخصیھ  والدین  و یا قیم  قانوني  محترم  شمرده  و تضمین 
خواھند نمود.

 2. كشورھاي  طرف  كنوانسیون  تمام  اقدامات  الزم  را جھت  تضمین  حمایت  از كودك  در مقابل  تمام  اشكال  تبعیض ،
مجازات  بر اساس  موقعیت ، فعالیتھا، ابراز عقیده  و یا عقاید والدین ، قیم  قانوني  و یا اعضاي  خانواده  كودك  بھ  عمل  خواھند

آورد.

 ماده  3

 1. در تمام  اقدامات  مربوط  بھ  كودكان  كھ  توسط  مؤسسات  رفاه  اجتماعي  عمومي  و یا خصوصي ، دادگاھھا، مقامات 
اجرائي ، یا ارگانھاي  حقوقي  انجام  مي شود، منافع  كودك  از اّھم  مالحظات  مي باشد.

 2. كشورھاي  طرف  كنوانسیون  متقبل  مي شوند كھ  حمایتھا و مراقبتھاي  الزمھ  را براي  رفاه  كودكان ، با توجھ  بھ  حقوق 
و وظایف  والدین  آنھا، قیم  و یا سایر افرادي  كھ  قانوناً مسئول  آنان  ھستند، تضمین  كنند و در این  راستا اقدامات  اجرائي  و

قانوني  مناسب  معمول  خواھد گردید.

 3. كشورھاي  طرف  كنوانسیون  تضمین  خواھند نمود كھ  مؤسسات ، خدمات  و وسائلي  كھ  مسئول  مراقبت  و حمایت 
كودكان  ھستند مطابق  با معیارھائي  باشند كھ  توسط  مقامات  ذیصالحیت  خصوصاً در زمینھ ھاي  ایمني ، بھداشت ، تعداد

كاركنان  آن  مؤسسات  و نحوه  نظارت  و بازرسي ، تعیین  شده  است .

 ماده  4

 كشورھاي  طرف  كنوانسیون  اقدامات  اجرائي  و قانوني  الزم  را جھت  تحقق  حقوق  شناختھ  شده  در این  كنوانسیون  معمول 
خواھند داشت . كشورھاي  طرف  كنوانسیون  با توجھ  بھ  حقوق  اقتصادي ، اجتماعي ، فرھنگي  اقداماتي  را در جھت  بھ 

كارگیري  حداكثر منابع  موجود خود و در صورت  لزوم  در چارچوب  ھمكاریھاي  بین المللي  بھ  عمل  خواھند آورد.

 ماده  5

 كشورھاي  طرف  كنوانسیون  احترام  بھ  مسئولیتھا، حقوق  و وظایف  والدین  و یا در صورت  قابلیت  اطالق ، اعضاي 
خانواده  بزرگي  كھ  از طریق  آداب  محلي  بھ  وجود مي آید، قیم  و یا سایر اشخاصي  كھ  قانوناً مسئول  كودك  ھستند را متقبل 
مي شوند و بھ  طریقي  كھ  موجب  تكامل  تواناییھاي  كودك  شود، راھنمایي  و ارشاد الزم  را جھت  اعمال  حقوق  شناختھ  شده 

كودك  در این  كنوانسیون ، بھ  عمل  خواھند آورد.

 ماده  6

 1. كشورھاي  طرف  كنوانسیون  حق  ذاتي  ھر كودك  را براي  زندگي  بھ  رسمیت  خواھند شناخت .

 2. كشورھاي  طرف  كنواسیون  ایجاد حداكثر امكانات  را براي  بقا و پیشرفت  كودك  تضمین  خواھند نمود.

 ماده  7

 1. تولد كودك  بالفاصلھ  پس  از بھ  دنیا آمدن  ثبت  مي شود و از حقوقي  مانند حق  داشتن  نام ، كسب  تابعیت  و در صورت 
امكان ، شناسایي  والدین  و قرار گرفتن  تحت  سرپرستي  آنھا برخوردار مي باشد.

 2. كشورھاي  طرف  كنوانسیون  این  حقوق  را مطابق  با قوانین  ملي  و تعھدات  خود طبق  اسناد بین المللي  مربوطھ  در این 
زمینھ ، خصوصاً در مواردي  كھ  كودك  در صورت  عدم  اجراي  آنھا آواره  محسوب  گردد، الزم االجرا تلقي  خواھند كرد.
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 ماده  8

 1. كشورھاي  طرف  كنوانسیون  حق  كودك  براي  حفظ  ھویت  خود، من  جملھ  ملیت ، نام  و روابط  خانوادگي  را طبق 
قانون  و بدون  مداخلھ  تضمین  خواھند كرد.

 2. در مواردي  كھ  كودك  بھ  طور غیرقانوني  از تمام  یا برخي  از حقوق  مربوط  بھ  ھویت  خود محروم  شود، كشورھاي 
عضو حمایت  و مساعدتھاي  الزم  را براي  استیفاي  سریع  حقوق  فوق  بھ  عمل  خواھند آورد.

 ماده  9

 1. كشورھاي  طرف  كنوانسیون  تضمین  مي نمایند كھ  كودكان  علیرغم  خواستھ شان  از والدین  خود جدا نشوند، مگر در
مواردي  كھ  مقامات  ذیصالح  مطابق  قوانین  و مقررات  و پس  از بررسیھاي  قضایي  مصمم  شوند كھ  این  جدایي  بھ  نفع  كودك 
است . این  گونھ  تصمیمات  ممكن  است  در موارد بھ  خصوصي  از قبیل  سوءاستفاده  و یا بي توجھي  والدین  كودك  و یا ھنگام 

جدا شدن  والدین  از یكدیگر ضرورت  یابد و در این  صورت  باید در مورد محل  اقامت  كودك  تصمیمي  اتخاذ شود.

 2. در ھر یك  از مراحل  دادرسي  مربوط  بھ  پاراگراف  اول  ماده  9 باید بھ  تمام  طرفھاي  ذینفع  فرصت  داده  شود در
مراحل  دادرسي  شركت  كرده  و نظرات  خود را ابراز كنند.

 3. كشورھاي  طرف  كنوانسیون ، حق  كودكي  را كھ  از یك  یا ھر دو والدین  جدا شده ، مبني  بر حفظ  روابط  شخصي  و
تماس  مستقیم  با والدین  بھ  طور منظم  رعایت  خواھند نمود، مگر در مواردي  كھ  این  امر مغایر منافع  كودك  باشد.

 4. ھنگامي كھ  جدایي  ناشي  از اقدامات  دولت  از قبیل  بازداشت ، زنداني  كردن ، تبعید، اخراج  یا مرگ  (منجملھ  مرگي  كھ 
در حین  توقیف  بودن  شخص  واقع  شود) یكي  یا ھر دو والدین  و یا كودك  باشد، كشور طرف  كنوانسیون  بنا بھ  درخواست ،
والدین  یا كودك  یا در صورت  اقتضا یكي  از اعضاي  خانواده  را در جریان  اطالعات  ضروري  در مورد اموال  فرد غایب 

خانواده  قرار خواھد داد، مگر در مواردي  كھ  دادن  این  گونھ  اطالعات  مضر بھ  حال  كودك  باشد. كشورھاي  طرف 
كنوانسیون  ھم  چنین  تضمین  خواھند نمود كھ  تسلیم  این  درخواست  في  نفسھ  عواقبي  براي  افراد مربوطھ  در پي  نداشتھ  باشد.

 ماده  10

 1. مطابق  با تعھدات  كشورھاي  طرف  كنوانسیون  در پاراگراف  1 ماده  9، در خواست  كودك  یا والدین  وي  براي  ورود
یا ترك  كشور براي  بھ  ھم  پیوستن  مجدد خانواده ، از سوي  كشور طرف  كنوانسیون  با نظر مثبت  و بھ  روشي  انساني  و

سریع  برسي  خواھند شد. كشورھاي  طرف  كنوانسیون  با نظر مثبت  و بھ  روشي  انساني  و سریع  بررسي  خواھد شد.
كشورھاي  طرف  كنوانسیون  ھم  چنین  تضمین  خواھند نمود كھ  تسلیم  این  گونھ  در خواستھا عواقبي  براي  درخواست  كننده  و

اعضاي  آنھا در پي  نخواھد داشت .

 2. كودكي  كھ  والدینش  در كشورھاي  جداگانھ  زندگي  مي كنند حق  دارد گذشتھ  از شرایط  استثنایي  بھ  طور منظم  روابط 
شخصي  و تماس  مستقیم  با والدین  خود داشتھ  باشد. بدین  منظور و مطابق  با تعھدات  مندرج  در پاراگراف  2 ماده  9،

كشورھاي  طرف  كنوانسیون  حق  والدین  و كودك  براي  ترك  ھر كشور من  جملھ  كشور ملي  خود و ورود بھ  ھر كشور
دیگري  را محترم  خواھند شمرد. حق  ترك  ھر كشوري  فقط  مشمول  محدودیتھایي  است  كھ  در قانون  تصریح  شده  و براي 

حفظ  امنیت  ملي ، نظم  عمومي ، سالمت  عمومي  یا اخالقیات  یا حقوق  یا آزادیھاي  دیگران  یا سایر حقوقي  كھ  در این 
كنوانسیون  بھ  رسمیت  شناختھ  شده اند، ضروري  است .

 ماده  11

 1. كشورھاي  طرف  كنوانسیون  اقداماتي  را در جھت  مبارزه  با انتقال  قاچاق  و عدم  بازگشت  كودكان  (مقیم ) خارج 
معمول  خواھند داشت .

 2. در این  راستا، كشورھاي  طرف  كنوانسیون  انعقاد توافقنامھ ھاي  دو جانبھ  و یا چند جانبھ  یا پذیرش  توافقنامھ ھاي 
موجود را تشویق  خواھند نمود.

 ماده  12

 1. كشورھاي  طرف  كنوانسیون  تضمین  خواھند كرد كودكي  كھ  قادر بھ  شكل  دادن  بھ  عقاید خود مي باشد، بتواند این 
عقاید را آزادانھ  درباره  تمام  موضوعاتي  كھ  مربوط  بھ  وي  مي شود ابراز كند. بھ  نظرات  كودك  مطابق  با سن  و بلوغ  وي 
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بھا داده  شود.

 2. بدین  منظور، خصوصاً براي  كودك  فرصتھایي  فراھم  آورده  شود تا بتواند در ھر یك  از مراحل  دادرسي  اجرائي  و
قضایي  مربوط  بھ  وي  بھ  طور مستقیم  یا از طریق  یك  نماینده  یا شخصي  مناسب  بھ  طریقي  كھ  مطابق  با مقررات  اجرائي 

قوانین  ملي  باشد، ابراز عقیده  نماید.

 ماده  13

 1. كودك  داراي  حق  آزادي  ابراز عقیده  مي باشد. این  حق  شامل  آزادي  جستجو، دریافت  و رساندن  اطالعات  و عقاید از
ھر نوع ، بدون  توجھ  بھ  مرزھا، كتبي  یا شفاھي  یا چاپ  شده ، بھ  شكل  آثار ھنري  یا از طریق  ھر رسانھ  دیگري  بھ  انتخاب 

كودك  مي باشد.

 2. اعمال  این  حق  ممكن  است  منوط  بھ  محدودیتھاي  خاصي  باشد، ولي  این  محدودیتھا فقط  منحصر بھ  مواردي  است  كھ 
در قانون  تصریح  شده  و ضرورت  دارند.

 الف  ـ براي  احترام  بھ  حقوق  یا آبروي  دیگران 

 ب  ـ براي  حفاظت  از امنیت  ملي  یا نظم  عمومي  یا بھ  خاطر سالمت  عمومي  و یا مسائل  اخالقي .

 ماده  14

 1. كشورھاي  طرف  كنوانسیون  حق  آزادي  فكر، عقیده  و مذھب  را براي  كودك  محترم  خواھند شمرد.

 2. كشورھاي  طرف  كنوانسیون  حقوق  و وظایف  والدین  و سایر سرپرستان  قانوني  كودك  را درباره  ھدایت  كودك  در
جھت  اعمال  حقوق  وي  بھ  طریقي  كھ  باعث  اعتالي  استعدادھا و تواناییھاي  كودك  شود، محترم  خواھند شمرد.

 3. آزادي  ابراز عقیده  و مذھب  فقط  طبق  محدودیتھایي  كھ  در قانون  تصریح  شده  و براي  حفظ  امنیت ، نظم ، سالمت  و
اخالقیات  عمومي  و یا حقوق  و آزادیھاي  اساسي  دیگران  الزم  است ، محدود مي شود.

 ماده  15

 1. كشورھاي  طرف  كنوانسیون ، حقوق  كودك  را در مورد آزادي  تشكیل  اجتماعات  و مجامع  مسالمت آمیز بھ  رسمیت 
مي شناسند.

 2. بھ  غیر از محدودیتھایي  كھ  در قانون  تصریح  شده  و یا براي  حفظ  منافع  امنیت  ملي  یا امنیت  عمومي ، نظم  عمومي ،
سالمت  عمومي  و اخالقیات  و یا حقوق  و آزادیھاي  دیگران  ضروري  است ، ھیچ  محدودیتي  در اعمال  این  حقوق  وجود

ندارد.

 ماده  16

 1. در امور خصوصي ، خانوادگي ، یا مكاتبات  ھیچ  كودكي  نمي توان  خودسرانھ  یا غیرقانوني  دخالت  كرد یا ھتك  حرمت 
نمود.

 2. كودك  در برابر این  گونھ  دخالتھا و یا ھتك  حرمتھا مورد حمایت  قانون  قرار دارد.

 ماده  17

 كشورھاي  طرف  كنوانسیون  بھ  عملكرد مھم  رسانھ ھاي  گروھي  واقف  بوده  و دسترسي  كودك  بھ  اطالعات  و مطالب  از
منابع  گوناگون  و بین المللي ، خصوصاً مواردي  كھ  مربوط  بھ  اعتالي  رفاه  اجتماعي ، معنوي  یا اخالقي  و بھداشت  جسمي  و

روحي  وي  مي شود را تضمین  مي كنند. در این  راستا، كشورھا اقدامات  ذیل  را بھ  عمل  خواھند آورد:

 الف ) تشویق  رسانھ ھاي  گروھي  بھ  انتشار اطالعات  و مطالبي  كھ  براي  كودك  استفاده ھاي  اجتماعي  و فرھنگي  داشتھ  و
با روح  ماده  29 نیز مطابق  باشد.
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 ب ) تشویق  ھمكاریھاي  بین المللي  در جھت  تولید، مبادلھ  و انتشار این  گونھ  اطالعات  و مطالب  از منابع  گوناگون 
فرھنگي ، ملي  و بین المللي 

 ج ) تشویق  تولید و انتشار كتابھاي  كودكان 

 د) تشویق  رسانھ ھاي  گروھي  جھت  توجھ  خاص  بھ  احتیاجات  مربوط  بھ  آموزش  زبان  كودكاني  كھ  بھ  گروھھاي  اقلیت 
تعلق  دارند یا بومي  ھستند.

 ه ) تشویق  توسعھ  خط  مشي ھاي  مناسب  در جھت  حمایت  از كودك  در برابر اطالعات  و مطالبي  كھ  بھ  سعادت  وي  آسیب 
مي رساند با توجھ  بھ  مفاد مواد 13 و 18.

 ماده  18

 1. كشورھاي  طرف  كنوانسیون  بیشترین  تالش  خود را براي  تضمین  بھ  رسمیت  شناختن  این  اصل  كھ  پدر و مادر
كودك  مسئولیت ھاي  مشتركي  در مورد رشد و پیشرفت  كودك  دارند، بھ  عمل  خواھند آورد. والدین  و یا قیم  قانوني  مسئولیت 

عمده  را در مورد رشد و پیشرفت  كودك  بھ  عھده  دارند. اساسي ترین  مسئلھ  آنان  (حفظ ) منافع  عالیة  كودك  است .

 2. كشورھاي  طرف  كنوانسیون  بھ  منظور تضمین  و اعتالي  حقوقي  كھ  در این  كنوانسیون  بیان  شده  ھمكاري ھاي  الزم 
را با والدین  و قیم  قانوني  در جھت  اجراي  مسئولیت ھایشان  براي  تربیت  كودك  بھ  عمل  خواھند آورد و ایجاد مؤسسات ،

تسھیالت  و خدماتي  را براي  نگھداري  كودكان  تضمین  خواھند كرد.

 3. كشورھاي  طرف  كنوانسیون  تمام  اقدامات  الزم  را در جھت  تضمین  حق  استفاده  كودكاني  كھ  داراي  والدین  شاغل 
مي باشند، از خدمات  و تسھیالت  مربوط  بھ  نگھداري  كودكان  بھ  عمل  خواھند آورد.

 ماده  19

 1. كشورھاي  طرف  كنوانسیون  تمام  اقدامات  قانوني ، اجرایي ، اجتماعي  و آموزشي  را در جھت  حمایت  از كودك  در
برابر تمام  اشكال  خشونت ھاي  جسمي  و روحي ، آسیب رساني  یا سوءاستفاده ، بي توجھي  یا سھل انگاري ، بدرفتاري  یا استثمار

منجملھ  سوءاستفاده  جنسي  در حیني  كھ  كودك  تحت  مراقبت  والدین  یا قیم  قانوني  یا ھر شخص  دیگري  قرار دارد، بھ  عمل 
خواھند آورد.

 2. این  گونھ  اقدامات  حمایتي  در موارد مقتضي  باید شامل  اقدامات  مؤثر براي  ایجاد برنامھ ھاي  اجتماعي  در جھت 
فراھم  آوردن  حمایتھاي  الزمھ  از كودك  و كساني  كھ  مسئول  مراقبت  از وي  مي باشند و نیز حمایت  در برابر سایر اشكال 
محدودیتھا و نیز براي  پیشگیري ، شناسایي ، گزارش دھي ، ارجاع ، تحقیق ، درمان  و پي گیري  موارد بدرفتاریھایي  كھ  قبًال

ذكر شد و نیز بر حسب  مورد پشتیباني  از پیگرد قضائي  باشد.

 ماده  20

 1. كودك  نباید بھ  طور موقت  یا دائم  از محیط  خانواده  و از منافع  خویش  محروم  باشد و باید از طرف  دولت  تحت 
مراقبت  و مورد مساعدت  قرار گیرد.

 2. كشورھاي  طرف  كنوانسیون  مي بایست  طبق  قوانین  ملي  خود مراقبتھاي  جایگزین  دیگري  را براي  این  گونھ  كودكان 
تضمین  نمایند.

 3. این  گونھ  مراقبتھا شامل  موارد زیادي  مي شود، از جملھ  تعیین  سرپرست  و كفیل  در قوانین  اسالمي ، فرزندخواندگي 
و یا در صورت  لزوم  اعزام  كودك  بھ  مؤسسات  مناسب  مراقبت  از كودكان  باشد. بھ  ھنگام  بررسي  راه حلھا باید بھ  استمرار

مطلوب  در تربیت  كودك ، قومیت ، مذھب ، فرھنگ  و زبان  كودك  توجھ  خاص  شود.

 ماده  21

 كشورھایي  كھ  سیستم  فرزندخواندگي  را بھ  رسمیت  شناختھ  و مجاز مي دانند، باید منافع  عالیھ  كودك  را در اولویت  قرار
داده  و نكات  زیر را مراعات  كنند.

 الف ) تضمین  این  كھ  فرزندخواندگي  فقط  از سوي  مقامات  ذیصالحي  انجام  مي شود كھ  مطابق  با قوانین  و مقررات 
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الزم االجرا و براساس  اطالعات  موثق  و قابل  اطمینان  تعیین  مي كنند كھ  فرزندخواندگي  با توجھ  بھ  وضعیت  وي  در ارتباط  با
والدین ، خویشاوندان  و قیم  قانوني  مجاز است  و در صورت  مقتضي  رضایت  اشخاص  فوق  را براي  فرزندخواندگي  براساس 

مقررات  الزمھ  كسب  مي كنند.

 ب ) تضمین  این  كھ  در صورتي  كھ  كودك  را نتوان  بھ  روشي  مناسب  در كشور خود تحت  سرپرستي  یك  خانواده 
درآورد، فرزندخواندگي  در سایر كشورھا بھ  عنوان  راه حلي  دیگر مورد بررسي  قرار خواھد گرفت .

 ج ) تضمین  برخورداري  كودكاني  كھ  در سایر كشورھا پذیرفتھ  مي شوند از مراقبتھا و حقوقي  كھ  بھ  ھنگام 
فرزندخواندگي  در كشور خود، شامل  حال  آنان  مي شود.

 د) اتخاذ تمام  اقدامات  الزم  جھت  تضمین  این  كھ  قبول  كودك  در سایر كشورھا براي  افراد مربوطھ  متضمن  منافع  مالي 
نباشد.

 ه ) در صورت  لزوم ، پیشبرد اھداف  ماده  حاضر از طریق  انعقاد قراردادھا یا اتخاذ ترتیبات  دو یا چند جانبھ  و تالش  در
این  چارچوب  براي  تضمین  این  كھ  پذیرش  كودك  در یك  كشور دیگر از طریق  ارگانھا یا مقامات  ذیصالح  انجام  شود.

 ماده  22

 1. كشورھاي  طرف  كنوانسیون  اقدام  الزم  را جھت  تضمین  برخورداري  كودكي  كھ  خواھان  پناھندگي  است  و یا پناھنده 
تلقي  مي شود، چھ  ھمراه  والدین  خود باشد یا شخص  دیگري ، مطابق  با قوانین  و مقررات  محلي  و بین المللي ، از حمایتھا و

مساعدتھاي  بشردوستانھ  الزم  و از حقوق  مربوطھ  كھ  در این  كنوانسیون  یا سایر اسناد بشردوستانھ  یا حقوق  بشر مقرر شده 
و كشورھاي  فوق الذكر نسبت  بھ  آنھا متعھد مي باشند، بھ  عمل  خواھند آورد.

 2. بدین  منظور، كشورھاي  طرف  كنوانسیون  بنا بھ  صالحدید خود با سازمان  ملل  و سایر سازمانھاي  بین المللي  یا
غیردولتي  ذیصالح  كھ  با سازمان  ملل  كار مي كنند در جھت  حمایت  و مساعدت  از این  گونھ  كودكان  و ردیابي  والدین  یا
سایر اعضاي  خانواده  كودكان  پناھنده  و براي  كسب  اطالعات  الزم  براي  بھ  ھم  پیوستن  مجدد اعضاي  خانواده  ھمكاري 

خواھند كرد. در صورتي  كھ  موفق  بھ  یافتن  والدین  یا سایر اعضاي  خانواده  نشوند، با كودك  ھمان  گونھ  كھ  در این 
كنوانسیون  اظھار شده ، درست  مانند كودكي  كھ  بھ  طور موقت  یا دائم  از محیط  خانوادگي  بھ  ھر دلیل  محروم  شده ، رفتار

خواھد شد.

 ماده  23

 1. كشورھاي  طرف  كنوانسیون  اذعان  دارند كودكي  كھ  ذھناً یا جسماً دچار نقص  مي باشد باید در شرایطي  كھ  متضمن 
منزلت  و افزایش  اتكاء بھ  نفس  باشد و شركت   فعال  كودك  در جامعھ  را تسھیل  نماید، رشد یافتھ  و از یك  زندگي  آبرومند و

كامل  برخوردار گردد.

 2. كشورھاي  طرف  كنوانسیون  حق  كودكان  معلول  را براي  برخورداري  از مراقبت ھاي  ویژه  بھ  رسمیت  مي شناسد و
ارائھ  این  مراقبتھا را بر حسب  شرایط  والدین  و یا مسئولین  كودك  و منوط  بھ  وجود منابع ، بھ  این  گونھ  كودكان  و كساني  كھ 

مسئول  مراقبت  از وي  ھستند، تشویق  و تضمین  خواھند كرد.

 3. با تشخیص  نیازھاي  ویژه  كودك  معلول ، كمكھاي  مقرر شده  در پاراگراف  2 این  ماده  در صورت  امكان  مي بایست 
بھ  طور رایگان  و با در نظر گرفتن  منابع  مالي  والدین  و یا مسئولین  كودك  انجام  گیرد و مي بایست  بھ  نحوي  برنامھ ریزي 

شود كھ  كودك  معلول  بتواند دسترسي  مؤثر بھ  آموزش ، تعلیم  و تربیت  و خدمات  مراقبتي  بھداشتي ، خدمات  توانبخشي ،
آمادگي  براي  اشتغال  و ایجاد فرصت  بھ  روشي  كھ  موجب  دستیابي  كودك  بھ  حداكثر كمال  اجتماعي  و پیشرفت  شخصي  از

جملھ  پیشرفت  فرھنگي  و معنوي  وي  مي شود، داشتھ  باشد.

 4. كشورھاي  طرف  كنوانسیون  در سایھ  ھمكاریھاي  بین المللي ، مبادلھ  اطالعات  الزم  را در زمینھ  مراقبتھاي  بھداشتي 
جھت  پیشگیري  و معالجات  پزشكي ، روانشناسي  و توانبخشي  كودكان  معلول  من  جملھ  انتشار و در دسترس  قرار دادن 

اطالعات  مربوط  بھ  روشھاي  توانبخشي ، آموزش  و خدمات  حرفھ اي  با ھدف  قادر ساختن  كشورھاي  طرف  كنوانسیون  بھ 
پیشبرد توانائیھا و مھارتھاي  خود و گسترش  تجربیات  آنان  در این  زمینھ ھا، افزایش  خواھند داد. در این  ارتباط ، بھ  نیازھاي 

كشورھاي  در حال  توسعھ  توجھ  خاصي  مبذول  خواھد شد.

 ماده  24
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 1. كشورھاي  طرف  كنوانسیون  حق  كودك  را جھت  برخورداري  از باالترین  استاندارد بھداشت  و از تسھیالت  الزم 
براي  درمان  بیماري  و توانبخشي  بھ  رسمیت  مي شناسند. آنان  براي  تضمین  این  كھ  ھیچ  كودكي  از رسیدن  بھ  این  حق  و

دسترسي  بھ  خدمات  بھداشتي  محروم  نخواھد شد، تالش  خواھند نمود.

 2. كشورھاي  طرف  كنوانسیون  موضوع  را تا اجراي  كامل  این  حق  دنبال  خواھند كرد و خصوصاً در زمینھ ھاي  ذیل 
روشھاي  مناسب  را اتخاذ خواھند كرد.

 الف ) كاھش  میزان  مرگ  و میر نوزادان  و كودكان 

 ب ) تضمین  فراھم  نمودن  مشورتھاي  پزشكي  و مراقبتھاي  بھداشتي  اولیھ 

 ج ) مبارزه  با بیماریھا و سوء تغذیھ ، از جملھ  در چارچوب  مراقبتھاي  بھداشتي  اولیھ  از طریق  بھ  كار بستن 
تكنولوژیھاي  در دسترس  و از طریق  فراھم  نمودن  مواد غذایي  مقوي  و آب  آشامیدني  سالم  و در نظر گرفتن  خطرات 

آلودگي  محیط  زیست .

 د) تضمین  مراقبتھاي  قبل  و پس  از زایمان  مادران 

 ه ) تضمین  این  كھ  تمام  اقشار جامعھ  خصوصاً والدین  و كودكان  از مزایاي  تغذیھ  شیر مادر، بھداشت  و بھداشت  محیط 
زیست  و پیشگیري  از حوادث  اطالع  داشتھ  و بھ  آموزش  دسترسي  داشتھ  و در زمینھ  استفاده  از اطالعات  اولیھ  بھداشت 

كودك  و تغذیھ  مورد حمایت  قرار دارند.

 و) توسعھ  مراقبت ھاي  بھداشتي  پیشگیرانھ ، ارائھ  راھنمائیھاي  الزم  بھ  والدین  و آموزش  تنظیم  خانواده  و خدمات .

 3. كشورھاي  طرف  كنوانسیون  تمام  اقدامات  الزم  و مناسب  را براي  زدودن  روش  معالجاتي  سنتي  و خرافي  در مورد
بھداشت  كودكان  بھ  عمل  خواھندآورد.

 4. كشورھاي  طرف  كنوانسیون  پیشبرد و تشویق  ھمكاریھاي  بین المللي  براي  دستیابي  تدریجي  بھ  تحقق  كامل  حقوق 
شناختھ  شده  در كنوانسیون  حاضر را متقبل  مي شوند. در این  ارتباط ، بھ  نیازھاي  كشورھاي  در حال  توسعھ  توجھ  خاصي 

خواھد شد.

 ماده  25

 كشورھاي  طرف  كنوانسیون  حق  كودكي  كھ  توسط  مقامات  ذیصالح  بھ  منظور مراقبت ، حفاظت  و یا بھداشت  جسمي  و
روحي  بھ  خانواده  یا مؤسسھ اي  داده  شده  است  را جھت  انجام  بررسي  دوره اي  نحوه  رفتار با كودك  و بررسي  دوره  درمان 

ارائھ  شده  براي  كودك  و تمام  وضعیتھاي  مربوط  بھ  نگھداري  وي  را بھ  رسمیت  مي شناسد.

 ماده  26

 1. كشورھاي  طرف  كنوانسیون  حق  برخورداري  از امنیت  اجتماعي  من جملھ  بیمھ  اجتماعي  را براي  تمام  كودكان  بھ 
رسمیت  مي شناسند و اقدام  الزم  را جھت  دستیابي  بھ  تحقق  كامل  این  حق ، مطابق  با قوانین  ملي ، بھ  عمل  خواھند آورد.

 2. این  مزایا در صورت  مقتضي  مي بایست  با توجھ  بھ  منافع  و شرایط  كودك  و اشخاصي  كھ  مسئولیت  نگھداري  وي  را
بھ  عھده  دارند و نیز ھر گونھ  مالحظھ  دیگري  مربوط  بھ  كاربرد این  مزایا در جھت  منافع  كودك  در اختیارشان  قرار گیرد.

 ماده  27

 1. كشورھاي  طرف  كنوانسیون  حق  تمام  كودكان  را نسبت  بھ  برخورداري  از استاندارد مناسب  زندگي  براي  توسعھ 
جسمي ، ذھني ، روحي ، اخالقي  و اجتماعي  بھ  رسمیت  مي شناسند.

 2. والدین  یا سایر سرپرستان  كودك ، مسئولیت  عمده اي  در جھت  تضمین  شرایط  زندگي  مناسب  براي  پیشرفت  كودك  در
چارچوب  توانائیھا و امكانات  عالي  خود بھ  عھده  دارند.

 3. كشورھاي  طرف  كنوانسیون ، مطابق  با شرایط  ملي  و در چارچوب  امكانات  خود، اقدام  ضروري  را براي  یاري 
والدین  و سایر اشخاص  مسئول  كودك  در جھت  اعمال  این  حق  بھ  عمل  خواھند آورد و در صورت  لزوم  كمكھاي  مالي  و
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برنامھ ھاي  حمایتي  را خصوصاً در مورد تغذیھ ، پوشاك  و مسكن  فراھم  خواھند كرد.

 4. كشورھاي  طرف  كنوانسیون  اقدام  الزم  جھت  تضمین  پرداخت  مخارج  كودك  از سوي  والدین  و یا سایر اشخاصي  كھ 
مسئولیت  مالي  كودك  را بھ  عھده  دارند چھ  در داخل  و چھ  در خارج  از كشور بھ  عمل  خواھند آورد. در مواردي  كھ  شخص 

مسئول  امور مالي  كودك  در كشوري  متفاوت  از كشور كودك  زندگي  مي كند، كشورھاي  طرف  كنوانسیون  پذیرش 
موافقتنامھ ھاي  بین المللي  یا انعقاد این  گونھ  موافقت نامھ ھا و نیز اتخاذ سایر ترتیبات  الزم  را تسریع  خواھند نمود.

 ماده  28

 1. كشورھاي  طرف  كنوانسیون  حق  كودك  را نسبت  بھ  آموزش  و پرورش  بھ  رسمیت  مي شناسند و براي  دستیابي 
تدریجي  بھ  این  حق  و براساس  ایجاد فرصتھاي  مساوي ، اقدامات  ذیل  را معمول  خواھند داشت :

 الف ) اجباري  و رایگان  نمودن  تحصیل  ابتدائي  براي  ھمگان 

 ب ) تشویق  توسعھ  اشكال  مختلف  آموزش  متوسطھ  منجملھ  آموزش  حرفھ اي  و كلي ، در دسترس  قرار دادن  این  گونھ 
آموزشھا براي  تمام  كودكان  و اتخاذ اقدامات  الزم  از قبیل  ارائھ  آموزش  و پرورش  رایگان  و دادن  كمكھاي  مالي  در صورت 

لزوم .

 ج ) در دسترس  قرار دادن  آموزش  عالي  براي  ھمگان  براساس  توانائي ھا و از ھر طریق  مناسب .

 د) در دسترس  قرار دادن  اطالعات  و راھنمایي ھاي  آموزشي  و حرفھ اي  براي  تمام  كودكان .

 ه ) اتخاذ اقداماتي  جھت  تشویق  حضور مرتب  كودكان  در مدارس  و كاھش  غیبت ھا.

 2. كشورھاي  طرف  كنوانسیون  تمام  اقدامات  الزم  را جھت  تضمین  این  كھ  نظم  و انضباط  در مدارس  مطابق  با حفظ 
شئون  انساني  كودكان  بوده  و مطابق  با كنوانسیون  حاضر باشد، بھ  عمل  خواھند آورد.

 3. كشورھاي  طرف  كنوانسیون  ھمكاریھاي  بین المللي  را در موضوعات  مربوط  بھ  آموزش  و پرورش ، خصوصاً در
زمینھ  زدودن  جھل  و بیسوادي  در سراسر جھان  و تسھیل  دسترسي  بھ  اطالعات  فني  و علمي  و روشھاي  مدرن  آموزشي ،

تشویق  و افزایش  خواھند داد. در این  ارتباط ، بھ  نیازھاي  كشورھاي  در حال  توسعھ  توجھ  خاصي  خواھد شد.

 ماده  29

 1. كشورھاي  طرف  كنوانسیون  موافقت  مي نمایند كھ  موارد ذیل  باید جزء آموزش  و پرورش  كودكان  باشد.

 الف ) پیشرفت  كامل  شخصیت ، استعدادھا و توانائیھاي  ذھني  و جسمي  كودكان .

 ب ) توسعھ  احترام  بھ  حقوق  بشر و آزادیھاي  اساسي  و اصول  مذكور در منشور سازمان  ملل .

 ج ) توسعھ  احترام  بھ  والدین  كودك ، ھویت  فرھنگي ، زبان  و ارزشھاي  ادبي  و ملي  كشوري  كھ  در آن  زندگي  مي كند، و
بھ  موطن  اصلي  كودك  و بھ  تمدنھاي  متفاوت  با تمدن  وي .

 د) آماده  نمودن  كودك  براي  داشتن  زندگي  مسئوالنھ  در جامعھ اي  آزاد و با روحیھ اي  (مملو) از تفاھم ، صلح ، صبر،
تساوي  زن  و مرد و دوستي  بین  تمام  مردم ، گروھھاي  قومي ، مذھبي  و ملي  و اشخاص  دیگر.

 ه ) توسعھ  احترام  نسبت  بھ  محیط  طبیعي .

 2. از ھیچ  یك  از بخشھاي  این  ماده  و ماده  28 نباید چنان  تعبیر شود كھ  مخّل آزادي  افراد و ارگانھا براي  تأسیس  و
اداره  مؤسسات  آموزشي  كھ  ھمواره  طبق  اصول  ذكر شده  در پاراگراف  1 این  ماده  و با شرایط  ارائھ  آموزش  مطابق  با

حداقل  استاندارد ذكر شده  توسط  دولت  ایجاد مي شود، تلقي  شود.

 ماده  30

 در كشورھایي  كھ  اقلیتھاي  قومي  و مذھبي  و یا اشخاص  بومي  زندگي  مي كنند، كودكي  كھ  متعلق  بھ  این  اقلیتھا است  باید
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بھ  ھمراه  سایر اعضاي  گروھش  از حق  برخورداري  از فرھنگ  و تعلیم  و انجام  اعمال  مذھبي  خود و یا زبان  خویش 
برخوردار باشد.

 ماده  31

 1. كشورھاي  طرف  كنوانسیون  حق  كودك  را براي  تفریح  و آرامش  و بازي  و فعالیتھاي  خالق  مناسب  سن  خود و
شركت  آزادانھ  در حیات  فرھنگي  و ھنري  بھ  رسمیت  مي شناسند.

 2. كشورھاي  طرف  كنوانسیون  حق  كودك  را براي  شركت  كامل  در حیات  فرھنگي  و ھنري  محترم  شمرده  و توسعھ 
مي دھند و فراھم  نمودن  فرصتھاي  مناسب  جھت  شركت  در فعالیتھاي  فرھنگي ، ھنري  خالق  و تفریحي  را تشویق  خواھند

نمود.

 ماده  32

 1. كشورھاي  طرف  كنوانسیون  حق  كودك  جھت  مورد حمایت  قرار گرفتن  در برابر استثمار اقتصادي  و انجام  ھر
گونھ  كاري  كھ  زیان بار بوده  و یا توقفي  در آموزش  وي  ایجاد كند و یا براي  بھداشت  جسمي ، روحي ، معنوي ، اخالقي  و

پیشرفت  اجتماعي  كودك  مضر باشد را بھ  رسمیت  مي شناسند.

 2. كشورھاي  طرف  كنوانسیون  اقدامات  الزم  قانوني ، اجرائي ، اجتماعي  و آموزشي  را در جھت  تضمین  اجراي  این 
ماده  بھ  عمل  خواھند آورد. در این  راستا، و با توجھ  بھ  مواد مربوطھ  در سایر اسناد بین المللي ، كشورھاي  طرف  كنوانسیون 

خصوصاً موارد ذیل  را مورد توجھ  قرار خواھند داد:

 الف ) تعیین  حداقل  سن  یا حداقل  سنین  براي  انجام  كار.

 ب ) تعیین  مقررات  مناسب  از نظر ساعات  و شرایط  كار.

 ج ) تعیین  مجازاتھا و یا اعمال  سایر ضمانت ھاي  اجراي  مناسب  جھت  تضمین  اجراي  مؤثر این  ماده .

 ماده  33

 كشورھاي  طرف  كنوانسیون  تمام  اقدامات  الزم  از جملھ  اقدامات  قانوني ، اجرائي ، اجتماعي ، آموزشي  را جھت  حمایت 
از كودكان  در برابر استفاده  غیرقانوني  از مواد مخدر و یا مواد محرك ، ھمان گونھ  كھ  در معاھدات  بین المللي  مربوطھ 

تعریف  شده  و جلوگیري  از استفاده  از كودكان  در تولید غیرقانوني  و قاچاق  این  گونھ  مواد بھ  عمل  خواھند آورد.

 ماده  34

 كشورھاي  طرف  كنوانسیون  متقبل  مي شوند كھ  از كودكان  در برابر تمام  اشكال  سوءاستفاده ھا و استثمارھاي  جنسي 
حمایت  كنند. بدین منظور، كشورھاي  فوق  خصوصاً اقدامات  ملي ، دو و چند جانبھ  را در جھت  جلوگیري  از موارد زیر بھ 

عمل  مي آورند.

 الف ) تشویق  یا وادار نمودن  كودكان  براي  درگیري  در ھر گونھ  فعالیتھاي  جنسي .

 ب ) استفاده  استثماري  از كودكان  در فاحشھ گري  و سایر اعمال  غیرقانوني  جنسي .

 ج ) استفاده  استثماري  از كودكان  در اعمال  و مطالب  ُپرنوگرافیك .

  ماده  35

 كشورھاي  طرف  كنوانسیون  تمام  اقدامات  ضروري  ملي ، دو و چند جانبھ  را براي  جلوگیري  از ربوده  شدن ، فروش  و
یا قاچاق  كودكان  بھ  ھر شكل  و بھ  ھر منظور بھ  عمل  خواھند آورد.

 ماده  36

 كشورھاي  طرف  كنوانسیون  از كودكان  در برابر تمام  اشكال  استثمار كھ  ھر یك  از جنبھ ھاي  رفاه  كودك  را بھ  مخاطره 
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اندازد، حمایت  خواھند كرد.

 ماده  37

 كشورھاي  طرف  كنوانسیون  اجراي  اقدامات  ذیل  را متقبل  مي شوند.

 الف ) ھیچ  كودكي  نباید تحت  شكنجھ  یا سایر رفتارھاي  بیرحمانھ  و غیرانساني  یا مغایر شئون  انساني  قرار گیرد.
مجازات  اعدام  و یا حبس  ابد بدون  امكان  بخشودگي  را نمي توان  در مورد كودكان  زیر 18 سال  اعمال  كرد.

 ب ) ھیچ  كودكي  نباید بھ  طور غیرقانوني  و خودسرانھ  زنداني  شود. دستگیري ، بازداشت  و یا زنداني  كردن  یك  كودك 
مي بایست  مطابق  با قانون  باشد و بھ  عنوان  آخرین  راه  چاره  و براي  كوتاھترین  مدت  ممكن  باید بدان  متوسل  شد.

 ج ) با كودك  زنداني  باید بھ  خاطر مقام  ذاتي  انسان ، رفتاري  انساني  و توأم  با احترام  داشت ، بھ  نحوي  كھ  نیازھاي  بھ 
خصوص  سني  وي  در نظر گرفتھ  شود. كودكان  زنداني  خصوصاً باید از افراد بزرگسال  جدا شوند مگر این  كھ  این  امر
مغایر مصالح  كودك  باشد. كودك  جز در شرایط  استثنایي  حق  دارد با خانواده  خود از طرق  نامھ  و مالقات  تماس  گیرد.

 د) ھر كودك  زنداني  مي بایست  از حق  دسترسي  سریع  بھ  مشاوره  حقوقي  و یا سایر مساعدت ھاي  ضروري  و نیز حق 
اعتراض  نسبت  بھ  مشروعیت  زنداني  شدن  خود در برابر دادگاه  یا سایر مقامات  ذیصالح ، مستقل  و بیطرف  و تصمیم گیري 

سریع  در این  گونھ  موارد برخوردار باشد.

 ماده  38

 1. كشورھاي  طرف  كنوانسیون  متقبل  مي شوند بھ  مقررات  قانون  بین المللي  بشر دوستي  در زمان  جنگ ھاي  مسلحانھ  كھ 
مربوط  بھ  كودكان  مي شود احترام  بگذارند.

 2. كشورھاي  طرف  كنوانسیون  ھر گونھ  اقدام  عملي  را جھت  تضمین  این  كھ  افراد كمتر از 15 سال  در مخاصمات 
مستقیماً شركت  نكنند، معمول  خواھند داشت .

 3. كشورھاي  طرف  كنوانسیون  از استخدام  افراد كمتر از 15 سال  در نیروھاي  مسلح  خود خودداري  خواھندكرد. این 
كشورھا براي  استخدام  افرادي  كھ  باالي  15 سال  و زیر 18 سال  سن  دارند، اولویت  را بھ  بزرگترھا خواھند داد.

 4. كشورھاي  طرف  كنوانسیون ، مطابق  با تعھدات  خود نسبت  بھ  قانون  بین المللي  بشر دوستي  در جھت  حمایت  از افراد
غیرنظامي  بھ  ھنگام  جنگھاي  مسلحانھ ، تمام  اقدامات  عملي  را براي  تضمین  حمایت  و مراقبت  از كودكاني  كھ  تحت  تأثیر

(عواقب ) جنگ  قرار گرفتھ اند بھ  عمل  خواھند آورد.

 ماده  39

 كشورھاي  طرف  كنوانسیون  تمام  اقدامات  الزم  را براي  تسریع  بھبودي  جسمي  و روحي  و سازش  اجتماعي  كودكي  كھ 
قرباني  بي توجھي ، استثمار، سوءاستفاده ، شكنجھ  یا سایر اعمال  خشونت آمیز، غیرانساني  و تحقیر كننده  یا جنگ  بوده  است ،
بھ  عمل  خواھند آورد. این  روند بھبودي  و پیوستن  مجدد بھ  جامعھ  مي بایست  در محیطي  كھ  موجب  سالمت ، اتكاي  نفس  و

احترام  كودك  شود، انجام  گیرد.

 ماده  40

 1. كشورھاي  عضو در مورد كودكان  مجرم  یا متھم  بھ  نقض  قانون  كیفري  این  حق  را بھ  رسمیت  مي شناسند كھ  با آنان 
مطابق  با شئونات  و ارزش  كودك  رفتار گردد. این  امر موجب  افزایش  احترام  كودك  نسبت  بھ  حقوق  بشر و آزادیھاي  اساسي 
دیگران  شده ، سن  كودك  را در نظر گرفتھ  و با در نظر گرفتن  سن  كودك ، باعث  افزایش  خواست  وي  براي  سازش  با جامعھ 

و بھ  عھده  گرفتن  نقشي  سازنده  مي گردد.

 2. بدین  منظور و با توجھ  بھ  مفاد مربوطھ  اسناد بین المللي ، كشورھاي  عضو خصوصاً موارد ذیل  را تضمین  مي نمایند:

 الف ) ھیچ  كودكي  نباید بھ  خاطر اعمالي  كھ  در زمان  ارتكاب  توسط  قانون  ملي  یا بین المللي  منع  نشده ، متھم  یا گناھكار
شناختھ  شود.
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 ب ) ھر كودكي  كھ  متھم  یا محكوم  بھ  نقض  قانون  كیفري  شود، حداقل  داراي  تأمینھاي  زیر خواھد بود:

 1) بي گناه  شناختھ  شدن  تا زماني  كھ  جرم  طبق  قانون  ثابت  بشود.

 2) اطالع  مستقیم  و سریع  از اتھامات  وارده  بر علیھ  وي ، در صورت  لزوم  از طریق  والدین  و یا قیم  قانوني ، و (حق )
داشتن  مشاوره  حقوقي  و یا سایر كمكھا در تھیھ  و ارائھ  الیحھ  دفاعیھ .

 3) روشن  شدن  موضوع  در اسرع  وقت  توسط  مقام  یا ارگان  قضائي  بي طرف  و مستقل  و طي  یك  دادرسي  عادالنھ  در
حضور وكیل  یا سایر كمكھاي  حقوقي ، مگر این  كھ  این  امر در جھت  منافع  كودك  تشخیص  داده  نشود، خصوصاً با در نظر

گرفتن  سن ، موقعیت  و یا والدین  و یا قیم  قانوني  كودك .

 4) مجبور نبودن  بھ  دادن  شھادت  و یا اظھار تقصیر و امكان  بررسي  اظھارات  شھود مخالف  و كسب  اجازه  براي 
شركت  و بررسي  اظھارات  شاھدان  وي  در شرایط  مساوي .

 5) دسترسي  بھ  مقام  یا ارگان  قضائي  ذیصالح ، بي طرف  و مستقل  باالتر بر طبق  قانون  در صورت  مجرم شناختھ شدن 

 6) حق  استفاده  رایگان  از مترجم  در صورتي  كھ  كودك  قادر بھ  درك  زبان  مورد استفاده  (در دادگاه ) نباشد.

 7) محرمانھ  بودن  كامل  موضوع  در طول  تمام  مراحل  دادرسي .

 3. كشورھاي  عضو در جھت  افزایش  وضع  قوانین  و مقررات  و تأسیس  مقامات  و مؤسساتي  كھ  خصوصاً مربوط  بھ 
كودكان  متھم ، یا مجرم  بھ  نقض  قانون  كیفري  باشند، تالش  خواھند كرد و خصوصاً اقدامات  ذیل  را معمول  خواھند داشت :

 الف ) قائل  شدن  حداقل  سن  براي  نقض  قانون  كیفري  بھ  نحوي  كھ  زیر این  سن ، كودك  فاقد مسئولیت  كیفري  باشد.

 ب ) در صورت  تناسب  و تمایل ، وضع  مقرراتي  در جھت  رفتار با این  گونھ  كودكان  بدون  توسل  بھ  دادرسي ھاي 
قضائي ، بھ  شرطي  كھ  حقوق  بشر و ضمانتھاي  حقوقي  كامًال رعایت  شود.

 4. تأمین  مسائلي  از قبیل  مقررات  نگھداري ، راھنمایي ، نظارت ، مشاوره ، تعلیق  مجازات ، فرزندخواندگي ، تعلیم  و
تربیت  و برنامھ ھاي  آموزشي  حرفھ اي  و سایر اقدامات  دیگر در جھت  تضمین  این  كھ  با كودكان  رفتاري  متناسب  با رفاه  و

شرایط  و جرم  ارتكابي  آنھا خواھد شد.

  ماده  41

 ھیچ  یك  از (مواد) كنوانسیون  حاضر، قوانیني  كھ  در جھت  تحقق  حقوق  كودك  مؤثرتر بوده  و جزء موارد زیر مي باشد
را تحت  تأثیر قرار نمي دھد:

 الف ) قانون  كشور عضو، یا

 ب ) قانون  بین المللي  الزم االجرا در آن  كشور.

 بخش  2

 ماده  42

 كشورھاي  عضو موظف  ھستند اصول  و مقررات  كنوانسیون  را بھ  طرقي  مناسب  و فعال  و بھ  نحوي  یكسان  بھ  اطالع 
بزرگساالن  و كودكان  برسانند.

 ماده  43

 1. بھ  منظور بررسي  پیشرفت  كشورھاي  عضو در جھت  تحقق  تعھداتشان  در قبال  كنوانسیون  حاضر، مي بایست 
كمیتھ اي  در مورد حقوق  كودك  براي  انجام  وظایفش  كھ  ذكر خواھد شد، تشكیل  گردد.

 2. كمیتھ  شامل  ده  كارشناس  با موقعیت  عالي  از نظر اخالقي  و با صالحیت  در زمینھ ھایي  كھ  در این  كنوانسیون  ذكر
شده ، خواھد بود. اعضاي  كمیتھ  توسط  كشورھاي  عضو از میان  اتباع  خود انتخاب  مي شوند و با مسئولیت  شخصي  خودشان 
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خدمت  خواھند كرد. در این  زمینھ  بھ  پراكندگي  جغرافیایي  برابر و نیز سیستمھاي  حقوقي  عمده  توجھ  خاص  خواھد شد.

 3. اعضاي  كمیتھ  توسط  كشورھاي  عضو با رأي گیري  مخفي  از میان  لیست  نامزدھا انتخاب  مي شوند. ھر یك  از
كشورھاي  عضو مي توانند یك  نفر از اتباع  خود را نامزد كنند.

 4. انتخابات  اولیھ  كمیتھ  ظرف  كمتر از 6 ماه  پس  از تاریخ  بھ  اجرا در آمدن  كنوانسیون  و پس  از آن  ھر 2 سال  یكبار
انجام  خواھد شد. حداقل  4 ماه  قبل  از ھر انتخابات ، دبیركل  سازمان  ملل  طي  نامھ اي  از كشورھاي  عضو خواستار تعیین 
نامزدھاي  خود طي  2 ماه  مي شود. دبیركل  متعاقباً بر حسب  الفبا لیستي  از اشخاص  نامزد شده  و كشورھایي  كھ  آنان  را

نامزد كرده ، تھیھ  كرده  و آن  را بھ  كشورھاي  عضو كنوانسیون  تسلیم  خواھد نمود.

 5. انتخابات  در اجالسھاي  كشورھاي  عضو كھ  توسط  دبیركل  در مقرھاي  سازمان  ملل  افتتاح  مي شود، انجام  مي گیرد.
در آن  اجالسھا كھ  با حضور دو سوم  از كشورھاي  عضو رسمیت  خواھد یافت ، اعضاي  كمیتھ  از میان  كساني  كھ  بیشترین 

آراء و اكثریت  مطلق  آراي  نمایندگان  حاضر و رأي  دھنده  كشورھاي  عضو را كسب  كرده اند، برگزیده  مي شوند.

 6. اعضاي  كمیتھ  براي  مدت  2 سال  انتخاب  مي شوند. این  افراد در صورت  نامزدي  مجدد حق  انتخاب  شدن  مجدد را
دارا مي باشند. مدت  خدمت  5 تن  از اعضاي  منتخب  در اولین  انتخابات  در پایان  2 سال  خاتمھ  مي یابد؛ بالفاصلھ  پس  از

اولین  انتخابات  اسامي  این  پنج  تن  توسط  رئیس  جلسھ  و از طریق  قرعھ كشي  مشخص  خواھد شد.

 7. در صورت  فوت ، استعفا و یا اعالم  عدم  توانائي  انجام  وظیفھ  اعضاي  كمیتھ  بھ  ھر دلیل ، كشوري  كھ  این  عضو را
نامزد كرده  بھ  شرط  تأیید كمیتھ  كارشناس  دیگري  را از میان  اتباع  خود براي  خدمت  در مدت  باقي  مانده  انتخاب  خواھد

كرد.

 8. كمیتھ  مقررات  مربوط  بھ  خود را وضع  خواھد كرد.

 9. كمیتھ  مأموران  خود را براي  یك  دوره  2 سالھ  انتخاب  خواھد كرد.

 10. جلسات  كمیتھ  بھ  طور عادي  در یكي  از مقرھاي  سازمان  ملل  یا ھر محل  مناسب  دیگري  كھ  توسط  كمیتھ  تعیین 
مي شود، تشكیل  مي گردد. كمیتھ  بھ  طور عادي  ساالنھ  تشكیل  جلسھ  مي دھد. مدت  جلسات  كمیتھ  در جلسھ اي  با شركت 

كشورھاي  عضو كنوانسیون  حاضر و با تأیید مجمع  عمومي  تعیین  شده  و در صورت  لزوم  قابل  تغییر خواھد بود.

 11. دبیركل  سازمان  ملل  تجھیزات  و پرسنل  الزم  را براي  مفید واقع  شدن  عمل كردھاي  كمیتھ ، طبق  كنوانسیون  حاضر
فراھم  خواھد نمود.

 12. با تأیید مجمع  عمومي ، اعضاي  كمیتھ اي  كھ  طبق  كنوانسیون  حاضر تشكیل  مي شود، در طي  مدت  خدمت  از محل 
بودجھ  سازمان  ملل  و طبق  شرایطي  كھ  مجمع  عمومي  تعیین  مي كند، حقوق  دریافت  خواھند كرد.

 ماده  44

 1. كشورھاي  عضو متقبل  مي شوند كھ  از طریق  دبیركل  سازمان  ملل  گزارشاتي  را در مورد اقداماتي  كھ  براي  تحقق 
حقوق  شناختھ  شده  در این  كنوانسیون  بھ  عمل  آورده اند و پیشرفتھاي  حاصلھ  را بھ  كمیتھ  تسلیم  كنند:

 الف ) ظرف  2 سال  پس  از بھ  اجرا درآمدن  كنوانسیون  در مورد كشور مربوطھ 

 ب ) و پس  از آن  ھر 5 سال  یك بار

 2. گزارشاتي  كھ  طبق  ماده  حاضر تھیھ  مي شوند مي بایست  عوامل  و مشكالتي  را كھ  احتماًال در سر راه  انجام  تعھدات 
وجود دارد، نشان  دھند. این  گزارشات  ھم  چنین  باید شامل  اطالعات  كافي  در جھت  دادن  تصویري  جامع  از اجراي 

كنوانسیون  در كشور مربوطھ  باشد.

 3. كشوري  كھ  یك  گزارش  اولیھ  جامع  بھ  كمیتھ  ارائھ  كرده  است ، مي تواند از ارائھ  اطالعات  سیاسي  كھ  قبًال طبق 
پاراگراف  1 (الف ) ماده  حاضر فراھم  كرده ، خودداري  كند.

 4. كمیتھ  مي تواند از كشورھاي  عضو خواھان  اطالعات  بیشتري  در مورد نحوه  اجراي  كنوانسیون  شود.



11/12/2014 CONVENTION ON THE RIGHRS OF THE CHILD

http://www.unic-ir.org/hr/convenantion-child.htm 13/14

 5. كمیتھ  ھر دو سال  یك بار از طریق  شوراي  اجتماعي  و اقتصادي  گزارشاتي  را در مورد فعالیتھاي  خود بھ  مجمع 
عمومي  ارائھ  خواھد كرد.

 6. كشورھاي  عضو مي بایست  گزارشات  خود را در كشورھایشان  بھ  طور گسترده  در اختیار عموم  بگذارند.

 ماده  45

 بھ  منظور تسریع  در اجراي  مؤثر كنوانسیون  و تشویق  ھمكاریھاي  بین المللي  در زمینھ ھاي  مندرج  در آن :

 الف ) سازمانھاي  تخصصي ، صندوق  كودكان  سازمان  ملل  و سایر ارگانھاي  آن  سازمان  مي توانند در حوزه  اختیاراتشان 
بر اجراي  مواد این  كنوانسیون  نظارت  كنند. كمیتھ  مي تواند بر حسب  مورد از سازمانھاي  تخصصي ، صندوق  كودكان 

سازمان  ملل  و سایر ارگانھاي  ذیصالح  در زمینھ ھایي  كھ  بھ  اختیارات  مربوط  مي شود، جھت  ارائھ  نظرات  تخصصي  در
مورد اجراي  كنوانسیون ، دعوت  بھ  ھمكاري  كند. كمیتھ  ھم  چنین  مي تواند از سازمانھاي  تخصصي ، صندوق  كودكان 

سازمان  ملل  و سایر ارگانھاي  سازمان  ملل  بخواھد در مورد اجراي  كنوانسیون  در زمینھ ھایي  كھ  بھ  اختیارات  آنان  مربوط 
مي شود، گزارشاتي  را ارائھ  نمایند.

 ب ) كمیتھ  مي تواند بر جسب  مورد گزارشات  كشورھاي  عضو را كھ  حاوي  درخواست  و یا اعالم  نیاز بھ  ھمكاري  و
مساعدتھاي  فني  است  بھ  ضمیمھ  نظرات  و پیشنھادات  خود بھ  سازمانھاي  تخصصي ، صندوق  كودكان  سازمان  ملل  و سایر

ارگانھاي  ذیصالح  ارسال  دارد.

 ج ) كمیتھ  مي تواند بھ  مجمع  عمومي  توصیھ  كند كھ  از دبیركل  بخواھد از طرف  خود مطالعاتي  را در مورد موضوعات 
ویژه  مربوط  بھ  حقوق  كودكان  تقبل  نماید.

 د) كمیتھ  مي تواند براساس  اطالعات  واصلھ ، در اجراي  مواد 44 و 45 كنوانسیون ، پیشنھادات  و نظرات  كلي  خود را
اعالم  كند. این  پیشنھادات  و نظرات  بھ  كشور عضو مربوط  ارسال  خواھد شد و بھ  ھمراه  نظرات  كشور عضو بھ  مجمع 

عمومي  گزارش  خواھد گردید.

 بخش  3

 ماده  46

 این  كنوانسیون  در اختیار تمام  كشورھا جھت  امضا قرار خواھد گرفت .

 ماده  47

 این  كنوانسیون  منوط  بھ  تصویب  است . اسناد تصویب  نزد دبیركل  سازمان  ملل  باقي  خواھد ماند.

 ماده  48

 تمام  كشورھا مي توانند بھ  عضویت  این  كنوانسیون  درآیند، اسناد عضویت  نزد دبیركل  سازمان  ملل  بھ  ودیعھ  خواھد
ماند.

 ماده  49

 1. این  كنوانسیون  30 روز پس  از تاریخ  بھ  ودیعھ  گذاشتن  بیستمین  سند تصویب  یا عضویت ، نزد دبیركل  سازمان  ملل 
قابل  اجرا خواھد بود.

 2. براي  ھر كشوري  كھ  پس  از بھ  ودیعھ  گذاشتھ  شدن  بیستمین  سند تصویب  یا عضویت ، كنوانسیون  حاضر را تصویب 
كند یا بھ  عضویت  آن  درآید، این  كنوانسیون  30 روز پس  از زمان  بھ  ودیعھ  گذاردن  اسناد عضویت  یا تصویب  كشور

مربوطھ  قابل  اجرا خواھد بود.

 ماده  50

 1. ھر یك  از كشورھاي  عضو مي توانند اصالحیھ اي  را پیشنھاد كرده  و آن  را براي  دبیركل  سازمان  ملل  نیز ارسال 
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كنند. دبیركل ، اصالحیھ  پیشنھادي  آن  را با سایر كشورھاي  عضو در میان  مي گذارد و از آنان  در مورد تشكیل  كنفرانس 
كشورھاي  عضو بھ  منظور بررسي  و رأي گیري  در مورد پیشنھادات  واصلھ  نظرخواھي  مي كند. در صورتي  كھ  ظرف  4
ماه  پس  از اعالم  دبیركل ، حداقل  یك  سوم  كشورھاي  عضو، موافق  با تشكیل  چنین  كنفرانسي  باشند، دبیركل  كنفرانس  را بھ 

كمك  سازمان  ملل  افتتاح  خواھد كرد. اصالحیھ اي  كھ  مورد تصویب  اكثریت  كشورھاي  عضو حاضر در كنفرانس  قرار
گیرد، جھت  تصویب  بھ  مجمع  عمومي  فرستاده  خواھد شد.

 2. ھر اصالحیھ اي  كھ  مطابق  پاراگراف  اول  این  ماده  تصویب  شود، پس  از تصویب  مجمع  عمومي  سازمان  ملل  و
پذیرش  دو سوم  اكثریت  كشورھاي  عضو قابل  اجرا خواھد بود.

 3. پس  از بھ  اجرا درآمدن  یك  اصالحیھ  فقط  كشورھایي  كھ  آن  را پذیرفتھ اند، موظف  بھ  اجراي  آن  مي باشند. سایر
كشورھاي  عضو ھمچنان  موظف  بھ  رعایت  این  كنوانسیون  و سایر اصالحیھ ھاي  قبلي  كھ  آنھا را پذیرفتھ اند خواھند بود.

 ماده  51

 1. دبیركل  سازمان  ملل  متن  نظرات  كشورھا را در ھنگام  تصویب  یا عضویت  دریافت  كرده  و در اختیار سایر
كشورھا خواھد گذاشت .

 2. نظرات  مغایر با اھداف  و مقاصد این  كنوانسیون  ممنوع  بوده  و دریافت  نخواھد شد.

 3. نظرات  را مي توان  در ھر زمان  از طریق  اعالم  بھ  دبیركل  سازمان  ملل  پس  گرفت . دبیركل  تمام  كشورھا را نیز در
جریان  خواھد گذاشت . این  اعالم  از تاریخي  كھ  بھ  دست  دبیركل  مي رسد، قابل  اجرا خواھد بود.

 ماده  52

 كشورھاي  عضو مي توانند از طریق  ارسال  یك  اعالن  كتبي  بھ  دبیركل  از عضویت  كنوانسیون  خارج  شوند. این  امر یك 
سال  پس  از تاریخ  دریافت  اعالن  توسط  دبیركل  قابل  اجرا خواھد بود.

 ماده  53

 دبیركل  سازمان  ملل  بھ  عنوان  امانتدار این  كنوانسیون  انتخاب  شده  است .

 ماده  54

 نسخھ  اصلي  كنوانسیون  حاضر بھ  ھمراه  ترجمھ  عربي ، چیني ، انگلیسي ، فرانسھ ، روسي  و اسپانیایي  آن  كھ  ھمگي  از
اعتبار یكسان  برخوردار است ، نزد دبیركل  سازمان  ملل  بھ  ودیعھ  گذاشتھ  خواھد شد.

 با حضور نمایندگان  تام االختیار كھ  از طرف  دولتھاي  متبوع  خود داراي  اختیار ھستند، این  كنوانسیون  امضا گردید.

 


