
 حقوق کودک   نامه مان ی پ 

 
 ( ۱۳۶۸آبان    ۲۹)   ۱۹۸۹نوامبر    ۲۰ملل متحد در    سازمان  ی مجمع عموم   مصوب 

 
 

 مقدمه 

 
 حاضر،  امهنمانیعضو پ  یکشورها

 
شناختن   تیهمانا به رسم  یعدالت و صلح جهان  ،یکه طبق اصول اعالم شده در منشور سازمان ملل متحد، شالوده آزاد  نیتوجه به ا  با

 است،  یخانواده بشر یانکار همه اعضا رقابلی و غ  یقوق مساوح و یمنزلت ذات

 
بشر و منزلت و ارزش انسان را در منشور سازمان ملل متحد    یکه مردم ملل متحد اعتقاد خود به حقوق اساس  نیدر نظر داشتن ا  با

 ند، ینما جیتر را تروگسترده یهایبهتر توأم با آزاد ی و سطح زندگ یمجدد قرار داده و عزم راسخ دارند رشد اجتماع   دییمورد تأ 

 
مربوط به حقوق بشر اعالم و موافقت   یالمللنیب  یثاقهایحقوق بشر و در م  یجهان  هیکه سازمان ملل متحد در اعالم  نیاذعان به ا  با

  ا ی  یملشأ  من  د،ی عقا  گری و د  یاس یس  دی زبان، مذهب، عقا  ت،یاز نظر نژاد، رنگ، جنس  ضیاست که همگان، بدون هر گونه تبعنموده

 مندرج در اسناد مذکور هستند،  یهایحقوق و آزاد هیسزاوار کل ات،یخصوص ریا سا ی تولد  ، ییدارا ،یاجتماع 

 
مستلزم مراقبت و مساعدت    یاست که دوران کودکحقوق بشر اعالم نموده  یجهان  هیکه سازمان ملل متحد در اعالم  نیا  یادآوری  با

 باشد، یم ژهیو

 
از    دی کودکان، با  ژهیآن و به و  یاعضا  هیکلرشد و رفاه    یعیطب  طیجامعه و مح  نیادیه، به عنوان گروه بنانوادکه خ  نیاعتقاد به ا  با

 رد،ی را در جامعه کامالً بر عهده گ شیتها یکه بتواند مسئول یو مساعدت الزم برخوردار شود به نحو تیحما

 
محبت    ،یمملو از خوشبخت  ییودر فضا   ،یخانوادگ  طیدر مح  دیخود با  تیرشد کامل و هماهنگ شخص  یکه کودک برا  نیاذعان به ا  با

 ابد، یو تفاهم رشد  

 
اعالم شده در منشور سازمان    یآرمانها  هیکند و در سا  دای کامل پ   یدر اجتماع آمادگ   یفرد ی زندگ  یبرا  د ی که کودک با  نیتوجه به ا با

 شود، بزرگ یو همبستگ یبرابر ،یصلح، عزت، مدارا، آزاد ژهیملل متحد و به و 

 
حقوق کودک   هیو در اعالم ۱۹۲۴حقوق کودک ژنو مورخ  هیکودک در اعالم یبرا ژهیت وکه ضرورت ارائه مراقب نیدر نظر داشتن ا با

مربوط به حقوق    یالمللنیب  ثاق یحقوق بشر و در م  ی جهان  هیو در اعالم  ده یگرد  حیتصر  ۱۹۵۹نوامبر    ستمیب  دریمصوب مجمع عموم

و در  ( ۱۰ماده  ژهی)به و یو فرهنگ یاجتماع  ،یمربوط به حقوق اقتصاد  یالمللنیب ثاق ی، در م(۲۴و  ۲۳مواد   هژی)به و ی اسیو س ی مدن

 است، شناخته شده  تیمرتبط با رفاه کودکان به رسم  یالمللنیب یهاو سازمان یتخصص  یهاها و اسناد سازماناساسنامه

 
قبل    ، یو ذهن  یرشد کامل جسم  عدم لیدل»کودک به  ده یگرد  حی ق کودک تصرقوح  هیکه همانگونه که در اعالم  نیدر نظر داشتن ا  با

 ، «مناسب است یحقوق تیاز جمله حما ژه،یمحافظت و مراقبت و  ازمندینپس از آن زیاز تولد و ن

 



خانواده  سط  تو  یو رفاه کودکان با اشاره خاص به امر نگهدار  تی مربوط به حما  یو حقوق  یاصول اجتماع   هیمفاد اعالم  یادآوری   با

کودکان )مقررات پکن(،    ژهیو  یدادرس   یبر حداقل ضوابط برا  یمقررات سازمان ملل مبتن  ،یالمللنی و ب  یمل  ی فرزندخواندگ  ن،یگزیجا

 و مخاصمات مسلحانه، یاضطرار طیکودکان در شرا و از زنان  تیحما هیو اعالم

 
گونه کودکان    نیو ا  کنندیم  ی دشوار زندگالعاده  فوق   طیر شراهستند که د   یجهان کودکان   یکه در تمام کشورها  ن یاذعان به ا  با

 باشند، یم  ژهیتوجه و ازمندین

 
 و رشد هماهنگ کودک،  تیاز ملل در مورد حما کیهر   یفرهنگ  یها و ارزشهاسنت تیتوجه به اهم با

 
در حال رشد،   یدر کشورها  ژهی ا، به وکودکان در همه کشوره  یزندگ  طیبهبود شرا  یبرا  یالمللنی ب  یهایهمکار  تیاذعان به اهم  با

 :اندتوافق نموده ریبه شرح ز

 
 

 اول   بخش

 
 ۱ ماده 

 
که طبق قانون قابل اعمال در مورد   ن یسال سن است، مگر ا  ۱۸کمتر از    یحاضر منظور از کودک هر انسان دارا  نامهمانینظر پ   از

 .شده باشد نییکمتر تع ی کودک، سن قانون

 
 

 ۲ ماده 

 
بدون هر گونه    باشندیآنها م  ییکه در حوزه قضا  ی از کودکان  کی هر    یحاضر را برا  نامه مانیحقوق مندرج در پ و،  عض  یکشورها -۱

 ت، یمعلول  ،ییدارا  ،یاجتماع  ای  ،یقوم   ،یمنشأ مل  د،ی عقا  ریو سا  یاسیس  دیزبان، مذهب، عقا   ت،یو بدون توجه به نژاد، رنگ، جنس  ضیتبع

 .خواهند کرد نیاو محترم شمرده و تضم یسرپرستان قانون ا ی نیدوال  ای کودک  اتیخصوص ریسا ا یتولد 

 
 ت، یمجازات براساس وضع  ای  ضی اشکال تبع  هیاز کودک در مقابل کل  تیحما  نی را جهت تضم  یعضو همه اقدامات مقتض  یکشورها -۲

 .عمل خواهند آورد خانواده کودک به یاعضا ای  یسرپرستان قانون ن،یاعتقادات والد ای ابراز شده،  دیعقا  تها، یفعال

 
 ۳ ماده 

 
  ی نهادها  ا ی  ییدادگاهها، مقامات اجرا  ،یخصوص  ا ی  یدولت  یاقدامات مربوط به کودکان که توسط مؤسسات رفاه اجتماع   هیدر کل -۱

 .باشدیکودک از اهم مالحظات م هیمنافع عال د، یآیبه عمل م  یذارقانونگ 

 
م  یکشورها -۲ متعهد  مراقبت  تیحما  شوندیعضو  تکال  یرفاه کودک ضرور  یبرا  که  را  یو  و  به حقوق  توجه  با    ن، یوالد  فیاست 

  ییو اجرا  یاقدامات قانون  هیراستا کل  نیو در ا  ندینما  نیاً مسئول کودک هستند، تضمن که قانو  یاشخاص  گرید  ای   ،یسرپرستان قانون

 .الزم را به عمل خواهند آورد

 



  ژه یاز کودکان، به و  تیمسئول مراقبت و حما  یات، خدمات و دستگاههاحاصل خواهند نمود که مؤسس  نانیعضو اطم  یکشورها -۳

که توسط مقامات واجد    ییارهایبا مع  سته،ینظارت شا  زیتعداد و مناسب بودن کارکنان و ن  ثیحبهداشت، از    ،یمنیا  یهانه یدر زم

 .ندمنطبق باش استدهیمقرر گرد تیصالح

 
 

 ۴ ماده 

 
شناخته    تیحاضر به رسم  نامهمانیکه در پ   یتحقق حقوق  یرا برا   ی اقدامات مقتض  ریو سا  ییاجرا  ،یاقدامات قانون   هیعضو کل  یکشورها

حداکثر  یریعضو اقدامات مذکور را با بکارگ یکشورها  ،یو فرهنگ یاجتماع  ،یاست معمول خواهند نمود. در مورد حقوق اقتصادشده

 .به عمل خواهند آورد یالمللنیب یهایلزوم، در چارچوب همکار ورتمنابع موجود خود، و در ص

 
 

 ۵ ماده 

 
خانواده گسترده مطابق عرف مرسوم هر منطقه، سرپرستان    یبرحسب مورد، اعضا  ا ی  ن، یلد وا  فیحقوق و تکال  تها،یعضو مسئول  یکشورها

  یهاییواناگ با تهماهن  یبه روش  یمقتض  یهاییو ارائه راهنما  تیکه قانوناً مسئول کودک هستند را در هدا  یاشخاص  ریسا   ای  یقانون

 .حاضر توسط کودک، محترم خواهند شمرد نامهمانیحقوق مندرج در پ  عمال ا یبالنده کودک در راستا

 
 

 ۶ ماده 

 
 .شناسندیم تیبه رسم یزندگ  یتمام کودکان را برا یعضو، حق ذات یکشورها -۱

 
 .خواهند کرد نیعضو، بقاء و رشد کودک را تا حد امکان تضم یکشورها -۲

 
 ۷ ماده 

 
و تا حد    تیآمدن او ثبت شود و کودک از بدو تولد از حق داشتن نام، حق کسب تابع  ایبالفاصله پس از به دن  دی تولد کودک با -۱

 .و قرار گرفتن تحت مراقبت آنان برخوردار خواهد بود نیامکان از حق شناختن والد

 
به    نه،یزم  نیامربوطه در    یالمللنیاز اسناد ب  ی دات ناشو تعهخود    ی داخل  نیعضو اعمال حقوق مذکور را مطابق با قوان  یکشورها -۲

 .خواهند نمود نیکودک شود، تضم ی تیتابعیحقوق موجب ب نیکه عدم اعمال ا یدر موارد ژهیو

 
 

 ۸ ماده 

 
ون و بدون  را مطابق قان  ینام و روابط خانوادگ  ت، یخود، از جمله تابع  تیحفظ هو  یحق کودک برا  شوندیعضو متعهد م   ی هادولت -۱

 .محترم بشمارند  ی رقانونیخله غ مدا

 



و    تیعضو حما  یخود محروم شود، کشورها تیاز حقوق مربوط به هو ی برخ ا یاز تمام  یرقانون یکه کودک به صورت غ  یدر موارد -۲

 .او فراهم خواهند آورد تیهو عیسر ی فایاست یرا برا یمساعدت مقتض

 
 

 ۹ ماده 

 
که مقامات واجد    یآنان جدا نشود، مگر در موارد  ل یخود بر خالف م  نیاز والد د که کودک  خواهند کر  نیمعضو تض  یدولتها -۱

کودک    هیمنافع عال  نیتأم  یبرا  ییجدا  نیحکم دهند که ا  ییقضا  یهایو مقررات قابل اعمال و پس از بررس  نیمطابق قوان  تیصالح

  یزمان   ا ی  ن، یبه او توسط والد  یتوجهیب  ا ی از کودک  تفاده  سوءاس  لی ز قبخاص، ا  یاست در موارد  ممکن  یحکم  نی. چنباشد یم  یضرور

 .باشد یشود، ضرور یریمگیدر مورد محل اقامت کودک تصم  دیو با  کنندیم  ی زندگ گریکدیجدا از  نیکه والد

 
ند و  ت کنشرک  هایفرصت داده شود در دادرس  نفعیذ  یبه همه طرفها  دی ماده، با  نیا  ۱مرتبط با بند    یهایاز دادرس  کیدر هر   -۲

 .ندینظرات خود را ابراز نما

 
و منظم با هر دو والد   میو تماس مستق یحفظ روابط شخص یهر دو والد خود را برا ا ی ک یعضو حق کودک جدا شده از   یدولتها -۳

 .کودک باشد  هیبا منافع عال ریامر مغا  نیمحترم خواهند شمرد مگر آن که ا

 
کودک )از    ا یهر دو والد   ای   کیمرگ    ا یاخراج    د،ی بازداشت، حبس، تبع  لیکشور عضو از قب  ک یاز اقدامات    یناش   یی جدا  ن یاه اهر گ  -۴

  ی ( باشد، کشور عضو، بنا به درخواست، اطالعات ضرور دهدیم  یشخص توسط دولت رو   فیتوق  نی در ح  لیکه به هر دل  یجمله مرگ

خانواده    یاز اعضا  گری د  یک ی  ،یدر موارد مقتض  ا،یکودک    ن،یوالد  اریخانواده را در اخت  بی( غا یعضاا  ا یمربوط به محل اقامت عضو )

  میخواهند نمود که تسل  نیتضم  عضو  یکشورها  ن،یاطالعات مخل رفاه کودک باشد. عالوه بر ا  نیقرار خواهد داد، مگر آن که ارائه ا

 .نداشته باشد  یدر پ  نفعی( ذ افراد ای فرد ) یبرا یتبعات نامطلوب نفسهیدرخواست ف نیا

 
 

 ۱۰ ه ماد

 
خروج   ا یکشور عضو    کیورود به    یاو را برا  نیوالد  ا یعضو درخواست کودک    ی، کشورها۹ماده    ۱از بند    یبه موجب تعهدات ناش -۱

 ن یتضم  نیعضو عالوه بر ا  یخواهند کرد. کشورها  یبررس  عیو سر  یانسان  یمجدد خانواده، با نظر مثبت و به روش  وندیاز آن به منظور پ 

 .نداشته باشد ی خانواده آنان در پ  یکنندگان و اعضادرخواست  یبرا ی تبعات نامطلوب یدرخواست نیچن میلخواهند کرد که تس

 
و    یبه صورت منظم روابط شخص  ، ییاستثنا  طیهستند حق دارد که، جز در شرا  یمختلف  یکشورها  م یمق  نش یکه والد  یکودک -۲

  ی، کشورها۹ماده    ۱عضو به موجب بند   یطابق با تعهدات کشورهار و ممنظو نی. به ادی خود را با هر دو والد حفظ نما  میتماس مستق

از جمله کشور خود، و ورود به کشور خود محترم خواهند شمرد. حق ترک هر  ،یهر کشور رکت یاو را برا نیعضو حق کودک و والد

اخالق    ،یبهداشت عموم  ،یمومنظم ع  ،یمل  تیحفظ امن  یشده و برا  حیاست که در قانون تصر  ییتهایتنها مشمول محدود  یکشور

 .باشدیمنطبق م حاضر نامهمانیحقوق مندرج در پ  ریاست و با سا یضرور گرانید  یهایحقوق و آزاد ا ی یعموم

 
 

 ۱۱ ماده 

 



معمول    ی عضو اقدامات  یخارج، کشورها  میکودکان به خارج از کشور و عدم بازگشت کودکان مق  یرقانونیبه منظور مبارزه با انتقال غ  -۱

 .شتواهند داخ

 
خواهند   قیموجود را تشو  یاهالحاق به توافقنامه  ای چندجانبه و    ا یدوجانبه    یهامنظور انعقاد توافقنامه  نیعضو به هم  یکشورها -۲

 .کرد

 
 

 ۱۲ ماده 

 
را در    دیعقا  نیحق ابراز آزادانه ا  باشدیخود م   دی که قادر به شکل دادن به عقا  ی خواهند کرد که کودک  نیعضو تضم  یکشورها -۱

 .الزم داده شود تیاهم یکودک به نظرات و یرشد فکر زانیداشته باشد و متناسب با سن و م شودیمربوط م یامور که به و هیکل

 
مربوط به خود    ییو اجرا  ییقضا  یدگیمراحل رس  هیفرصت فراهم شود تا بتواند در کل  نیکودک ا  یبرا  ژه یبه و  د یمنظور با  نیبد -۲

 .دی ارنظر نمااظه ،یداخل نیدر قوان یدادرس نیمرجع مناسب، به روش منطبق با مقررات آئ ای   ندهینما کی قیاز طر ای ماًیمستق

 
 

 ۱۳ ماده 

 
است، بدون  از هر گونه دی و ارائه اطالعات و عقا افتیجستجو، در یداشته باشد. حق مذکور شامل آزاد انیب یحق آزاد د یکودک با -۱

 .که کودک انتخاب کند یاهر رسانه قیاز طر ا یو  ،یبه شکل آثار هنر ا یچاپ شده،  ،یکتب ،ی توجه به مرزها، به طور شفاه

 
باشد که در    یتنها منحصر به موارد  د یبا   تها یمحدود  ن یا  کنیباشد، ل  تهایمحدود  ی اعمال حق مذکور ممکن است منوط به برخ -۲

 :است یضرور ریز لیاز دال  یکیشده و به  حیقانون تصر

 
 گران؛ید  یحقوق و آبرو تیرعا ی( براالف 

 
 .یاخالق عموم ا ی ی بهداشت عموم ،ینظم عموم ،یمل تیحفظ امن ی( براب

 
 

 ۱۴ ماده 

 
 .کودک محترم خواهند شمرد یو مذهب را برا دهیعق شه،یاند یعضو حق آزاد یکشورها -۱

 
  یاعمال حقوق خود به روش یک براودک  تیرا در هدا ،یو برحسب مورد سرپرستان قانون   ن،یوالد فی عضو حقوق و تکال یکشورها -۲

 .محترم خواهند شمرد ی بالنده و ی هاییهماهنگ با توانا

 
 ت، یحفظ امن  یشده و برا  حیباشد که در قانون تصر  ییها تیمشمول محدود تواندیاعتقادات تنها م  ا یآشکار ساختن مذهب    یآزاد -۳

 .تاس یضرور گرانی د یهایو آزاد یحقوق اساس  ای  ینظم، بهداشت و اخالق عموم

 
 



 ۱۵ ماده 

 
 .شناسندیم تیبه رسم زیآماجتماعات و شرکت در مجامع مسالمت یعضو حقوق کودک را در مورد آزاد یکشورها -۱

 
  ،ینظم عموم  ،ی عموم  ای   یمل  ت یحفظ امن  یبرا  کیجامعه دمکرات  کیشده و در    حیکه در قانون تصر  ییهاتیاز محدود  ریبه غ  -۲

در اعمال حقوق    یتیمحدود  چگونهیه  دیاست، نبا  یضرور   گرانید   یهایاز حقوق و آزاد  تیحما  ایو    یاخالق عموم  ،یبهداشت عموم

 .گردد  جادیمذکور ا

 
 
 
 

 ۱۶ ماده 

 
  یعزت و آبرو  یرقانونیبه صورت غ   ای کرد    ی رقانونیغ   ایمداخله خودسرانه    دینبا   یکودک   چیمکاتبات ه  ا ی  یخانوادگ  ،یامور خصوص  در -۱

 .ر دادرد تعرض قرااو را مو

 
 .مداخالت و تعرضات دارد نگونهیقانون را در برابر ا تی از حما یکودک حق برخوردار  -۲

 
 

 ۱۷ ماده 

 
خواهند کرد که کودک به اطالعات و مطالب از منابع گوناگون   نیواقف بوده و تضم  ی گروه یهاعضو به عملکرد مهم رسانه  یکشورها

و بهداشت    ی و اخالق  یمعنو  ،یرفاه اجتماع  جیکه هدف آنها ترو  ی اطالعات و مطالب  ژه یداشته باشد، به و  یدسترس  یالمللنیو ب  یمل

 :را به عمل خواهند آورد ریعضو اقدامات ز یمنظور، کشورها نید کودک است. ب یو روان یجسم

 
د و  دمنسو ی و فرهنگ  ی کودک از نظر اجتماع  یکه برا ی به انتشار و پخش اطالعات و مطالب  یگروه  ی هارسانه قی( تشوالف

 باشد؛  ۲۹مطابق با روح ماده 

 
  ،یگونه اطالعات و مطالب از منابع گوناگون فرهنگ  نیمبادله و انتشار ا  د،یتول  نهیدر زم  یالمللنیب  یهایهمکار  قی( تشوب

 ؛ یالمللنیو ب یمل

 
 کودکان؛   یو انتشار کتابها دیتول قی( تشوج

 
 نظر زبان؛ ازیبوم ا ی تیاقل یکودکان گروهها  یاازهیبه بذل توجه خاص به ن  یگروه یهارسانه قی( تشود

 
با در    رساندیم  بیآس یکه به رفاه و  ی از کودک در برابر اطالعات و مطالب  تیحما  یمناسب برا  یرهنمودها  هیته  قی( تشوه

 .۱۸و  ۱۳ظر داشتن مفاد مندرج در مواد ن

 
 

 ۱۸ ماده 



 
  ت ی اصل که هر دو والد در مورد پرورش و رشد کودک مسئول  نیا اعضو حداکثر تالش خود را به کار خواهند بست ت  یکشورها -۱

رشد کودک بر    عمده را در پرورش و   تیمسئول  ، ی برحسب مورد سرپرستان قانون  ای   ن، یشناخته شود. والد  تیمشترک دارند به رسم

 .موضوع مورد توجه آنان خواهد بود نیرتکودک عمده هیعهده دارند. منافع عال

 
در    ی و سرپرستان قانون  ن یعضو مساعدت الزم را به والد  یحاضر، کشورها  نامهمانیحقوق مندرج در پ   جیو ترو  نیبه منظور تضم -۲

مراقبت از کودکان    یو خدمات برا  التیپرورش کودک عرضه خواهند کرد و توسعه مؤسسات، تسه  یآنها برا  یتهایمسئول  یفایجهت ا

 .خواهند نمود نیرا تضم

 
اطمداماق  هیعضو کل  یکشورها -۳ تا  آورد  عمل خواهند  به  را  نما  نانیات الزم  دارا  ند یحاصل  کودکان  برا  نیوالد   یحق    یشاغل 

 .گردد نیکودکان که استحقاق آن را دارند، تضم یهدارمربوط به نگ التیاز خدمات و تسه یبرخوردار

 
 

 ۱۹ ماده 

 
اشکال   هی ل خواهند آورد تا از کودک در برابر کلا به عمالزم ر  یو آموزش  یاجتماع   ،ییاجرا  ،ی اقدامات قانون  هیعضو کل  یکشورها -۱

در   ،یاز جمله سوءاستفاده جنس  ، یکشبهره  ای سوءرفتار    ،یانگاررفتار توأم با سهل  ا ی  یتوجهیآزار، ب ای صدمه    ،ی روان  ایی خشونت جسم

 ت ی دار مراقبت از کودک است، حماعهدهکه    یگریهر شخص د  ای  یسرپرستان( قانون  ای(، سرپرست )ن یوالد  ایوالد )  طمراقبت توس  نیح

 .کنند

 
  ی بانیجهت فراهم نمودن پشت  یاجتماع   یهابرنامه  جادیا  یمؤثر برا  یبر حسب مورد شامل روشها  د یبا  یتیاقدامات حما  نگونهیا -۲

  ،یدهگزارش  ، ییو شناسا  یریشگیپ   یشکلها  گریاز د  یبانیپشت  زیدار مراقبت از کودک هستند و نکه عهده  ی الزم از کودک و کسان

 .باشد ،یی قضا گردیاز پ  یبانیو برحسب مورد پشت د،یگرد ذکرموارد سوءرفتار با کودک که قبالً    یریگیدرمان و پ  ق،یارجاع، تحق

 
 

 ۲۰ ماده 

 
و نتوان به ا  اشهیکه به خاطر منافع عال  یکودک   ا یاست،    خود محروم شده   ی خانوادگ  طیدائم از مح  ا یکه به طور موقت    یکودک -۱

 .دولت خواهد بود یاز سو ژهیو مساعدت و  تیحما بماند، سزاوار ی باق طیکه در آن مح اجازه داد

 
 .خواهند نمود نیتضم نیگزیکودکان مراقبت جا نگونهیا یخود برا یداخل نیعضو طبق قوان یکشورها -۲

 
در صورت   ا ی  یفرزندخواندگ   ، یاسالم  نیقوان  کفالت در   ن، یگزیتوسط خانواده جا   یممکن است از جمله شامل نگهدار  یمراقبت  نیچن -۳

تداوم در پرورش کودک و   تیبه مطلوب   دیها، با ل حراه  یمراقبت از کودکان باشد. هنگام بررس  یاسکان در مؤسسات مناسب برا  لزوم

 .نمود یاسته یکودک توجه شا یو زبان  ی، فرهنگی مذهب ،یقوم نهیشیبه پ  زین

 
 

 ۲۱ ماده 

 



خواهند کرد که منافع    نیتضم  دانندیآن را مجاز م  ای   شناسندیم  تیرا به رسم  ینظام فرزندخواندگ که    عضو  یدسته از کشورها  آن

 :را به عمل خواهند آورد رینکته مورد توجه باشد و اقدامات ز نیکودک مهمتر هیعال

 
و مقررات قابل    نیقوان  که مطابق با  ردیصورت پذ  یتیتنها با مجوز مقامات واجد صالح  یکه فرزندخواندگ   نیا  نی( تضمالف

براساس   و  اطماعمال  قابل  و  مؤثق  وضع  کنندیم  نییتع  نانیاطالعات  به  توجه  با  والد  تیکه  با  ارتباط  در    ن،یکودک 

آگاهانه خود را در   تیرضا  ربط،یاست و در صورت لزوم اشخاص ذ  زیاج  یفرزند خواندگ  ،یو سرپرستان قانون  شاوندانیخو

 اند؛ اعالم نموده یمقتض یهاشاورهبراساس م یمورد فرزندخواندگ

 
که امکان سپردن کودک   یمراقبت از کودک در موارد  ی برا  یگریرا به عنوان روش د  گرید   یدر کشورها  ی( فرزندخواندگب

وجود   یمراقبت از کودک در کشور متبوع و  یبرا  یروش مناسب  چگونهیه  افتنی  ایخانواده    کیبه عنوان فرزندخوانده به  

 ؛خواهند شناخت تیندارد، به رسم

 
که در صورت    ییارهایو مع  تهایاز حما  شودیم   رفتهیپذ  یبه فرزندخواندگ  گرید  یکه در کشور  یکودک  یبرخوردار  نی( تضمج

 شد؛ یدر کشور خود از آنها برخوردار م یفرزندخواندگ

 
دربردارنده    ربطیاشخاص ذ  یبرا  گریدر کشور د  یفرزندخواندگ  نکهیاز ا  نانیمناسب به منظور حصول اطم  ریتداب  هی( اتخاذ کلد

 نادرست نباشد؛  ی مال  یدرآمدها

 
چارچوب،    نیچندجانبه و در ا  ا یدو    ریاتخاذ تداب  ای انعقاد قراردادها    قیاز طر  یاهداف ماده حاضر در موارد مقتض  جی( تروه

 ت یواجد صالح  یهانهاد  ایتنها توسط مقامات    گریکشور د  کیکودک در    یفرزندخواندگ  نکهیاز ا  نانیحصول اطم   یتالش برا

 .ردیپذیصورت م

 
 

 ۲۲ ماده 

 
و مقررات   نیطبق قوان  ا یاست    ی پناهندگ  ی که متقاض  ی شود کودک  نیعضو اقدامات الزم را به عمل خواهند آورد تا تضم  یکشورها -۱

همراه نداشته باشد، از   ا ی باشد و    یگری شخص د  ا یخود    نیهمراه والد  نکهیاعم از ا  شود،یپناهنده محسوب م  ی داخل  ا ی  یالمللنیب

ا  یدر برخوردار  دوستانهمناسب و مساعدت بشر  تیحما   ی المللنیاسناد ب  ریو در سا  نامهمانیپ   ن یاز حقوق مندرج قابل اعمال در 

 .مند خواهد شداند، بهرهعضو به آنها ملحق شده یبشردوستانه که کشورها ایمربوط به حقوق بشر 

 
  یالمللنیب  یسازمانها  ر یسا  زیسازمان ملل متحد و ن  یبدانند، در همه تالشها  یکه مقتض  یموارد  ، درعضو  یرهامنظور کشو  نیبه ا -۲

  ی اعضا ریسا  ا ی ن یوالد ی اب یکودکان و رد  نگونهیاز ا تیجهت مساعدت و حما کنند یم یکه با سازمان ملل همکار  ربطیذ  یردولتیغ   ای

که    یخواهند کرد. در موارد  یاش همکار به خانواده  ی مجدد و  وستنیپ   یبراخانواده کودک پناهنده به منظور کسب اطالعات الزم  

حاضر    نامهمانیرا فراهم نمود که مطابق مفاد پ   ی تیهمان حما  یکودک  نیچن  یبرا  دی با  افتی خانواده را    یاعضا  گرید  ا ی  نینتوان والد

 .اندمحروم شده یدگخانوا طی ا به طور دائم از محیکه موقتاً  شودیته مدر نظرگرف ی کودکان یبرا

 
 

 ۲۳ ماده 

 



که    ی طیکامل و محترمانه در شرا  ی زندگ  کیاز   د یمعلول است با ی ذهن ا ی  یکه از لحاظ جسم  ی عضو اذعان دارند کودک یکشورها -۱

 .برخوردار باشد د،ینما لیاتکا به نفس او باشد و مشارکت مؤثر او را در جامعه تسه شیمتضمن منزلت و افزا

 
و بسته به منابع موجود، مساعدت   شناسند یم تیبه رسم ژه یاز مراقبت و یبرخوردار  یکودکان معلول را برا ، حقعضو یکشورها -۲

که مسئول مراقبت از او    ی کودک مستحق و کسان  یرا برامراقبان کودک    ریسا  ا ی  ن یکودک، والد  ط یمورد تقاضا و متناسب با شرا

 .خواهند کرد نیو تضم قیهستند تشو

 
  ی در صورت امکان و با در نظر گرفتن امکانات مال  دی ماده حاضر با  ۲کودک معلول، مساعدت مقرر در بند    ژهیو  یازهاین  صیبا تشخ -۳

مؤثر کودک معلول به   یشود که متضمن دسترس  یطراح  یابه گونه   د یا ارائه شود و ب  گانیمراقبان کودک، به طور را  گرید   ای   نیوالد

که    ی باشد و به روش  یحیاشتغال و امکانات تفر  یبرا  یآماده ساز  ،یخدمات توانبخش  ، یاشت، خدمات بهدیآموزش  یهادوره  ل،یتحص

 .گردد ،یو معنو  یاز جمله رشد فرهنگ ،یحد ادغام در جامعه و رشد فرد  نی کودک به باالتر یابیموجب دست

 
مقتض  ،یالمللنیب  یهایهمکار  هیعضو، در سا  یکشورها -۴ اطالعات  زم  یمبادله  پ   یبهداشت  یتهااقبمر  نهیرا در  و    یریشگیجهت 

  یات مذکور از جمله شامل انتشار و دسترسخواهند کرد. مبادله اطالع   جیکودکان معلول ترو  یو توانبخش  یروانشناس  ، یمعالجات پزشک

  هاییعضو به بهبود توانا یاست و هدف آن قادر ساختن کشورها یاآموزش و خدمات حرفه ،یوانبخشت  یبه اطالعات مربوط به روشها

در حال رشد مبذول خواهد    یکشورها  یازهایبه ن  یمورد توجه خاص  نی. در ااستهنهیزم  نیآنها در ا  اتیو مهارتها و گسترش تجرب

 .شد

 
 

 ۲۴ ماده 

 
و    یماریقابل حصول جهت درمان ب  التیو تسه  یبهداشت  یارهایمع  ن یاز باالتر  یبرخوردار  یعضو حق کودک را برا  یکشورها -۱

  ی خدمات بهداشت  نیبه چن  یاز حق دسترس  ی کودک  چ یه  نکهیا  نیتضم  یعضو برا  ی. کشورهاشناسندیم  تیمبه رس  سالمت  یاب یباز

 .محروم نماند تالش خواهند کرد

 
 :به عمل خواهند آورد یاقدامات مقتض ریدر موارد ز ژهیخواهند نمود و به و  یریگیعضو اعمال کامل حق مذکور را پ  یکشورها -۲

 
 نوزادان و کودکان؛  ریم( کاهش مرگ و  الف

 
  ی بهداشت  یبر گسترش مراقبتها  دیهمه کودکان با تأک  یالزم برا  یبهداشت  یو مراقبتها  ی پزشک  یارائه کمکها  نی( تضمب

 ه؛یاول

 
موجود و    یبه کار بستن فناور قیاز جمله از طر  هیاول  یبهداشت   یدر چارچوب مراقبتها  هی و سوءتغذ  ها یماریب  هی( مبارزه علج

 ست؛یز طیمح یسالم با توجه به خطرات آلودگ یدنیو آب آشام  یو کاف یمقو یی ختن مواد غذافراهم سا

 
 مادران؛ یبرا مانیو پس از زا شی پ  یبهداشت یمراقبتها نی( تضمد

 



داشته باشند    یو به آنها دسترس  ی مربوطه آگاه  یو کودکان، از آموزشها  ن یوالد  ژه یهمه اقشار جامعه به و  نکهیا  نی( تضمه

از سوانح   یریشگیو پ   طیمادر، بهداشت مح  ریبا ش  هیتغذ  یایکودک، مزا  هیدر مورد بهداشت و تغذ  هیپااستفاده از دانش    و در

 رند؛ یقرار گ تیمورد حما

 
 .خانواده و خدمات مربوطه میو آموزش تنظ ن یوالد ییراهنما ،یریشگیجهت پ  یبهداشت ی( توسعه مراقبتهاو

 
را به عمل   اقدامات مناسب و مؤثر  هیکل  رسانندیم  بیکه به سالمت کودک آس  یسنت  یروشها  ندی عضو به منظور برچ  یکشورها -۳

 .خواهند آورد

 
  جیرا ترو یالمللنیب یهایهمکار  شوند یبه تحقق کامل حق مندرج در ماده حاضر متعهد م یجیتدر  ی ابیدست یعضو برا یکشورها -۴

 .مبذول خواهد شد یدر حال رشد توجه خاص یکشورها یازهایمورد به ن نی. در اندینما قیو تشو

 
 

 ۲۵ ماده 

 
  ایبه خانواده    یروان  اییسالمت جسم  یاب یباز ای   تیحما  ،یجهت نگهدار  تیکه توسط مقامات واجد صالح  یعضو حق کودک  یکشورها

از او به    یوط به نگهدارربم  گرید  طیشرا  هیکودک و کل  یدرمان ارائه شده برا  یادوره  یانجام بررس  یاست را براسپرده شده  یامؤسسه 

 .شناسندیم تیرسم

 
 

 ۲۶ ماده 

 
و اقدامات    شناسندیم  تیبه رسم  ، یاجتماع   مهیاز جمله ب  ،ی اجتماع   نیاز تأم  یبرخوردار   یعضو حق هر کودک را برا  یکشورها -۱

 .خود به عمل خواهند آورد یداخل نیحق مطابق با قوان نیبه تحقق کامل ا یابیدست یالزم را برا

 
مالحظات    ریسا  زیاز او و ن  یکودک و اشخاص مسئول نگهدار  طی با توجه به امکانات و شرا  دیبا   یمذکور در موارد مقتض  یایمزا -۲

 .از طرف او اعطاء شوند ا یکودک  یاز سو ایمربوط به درخواست مزا

 
 

 ۲۷ ماده 

 
  یتماع و اج  ی اخالق   ،یمعنو  ، یذهن   ، یشد جسمر  یمناسب برا  یاز سطح زندگ   یبرخوردار  یعضو حق همه کودکان را برا  یکشورها -۱

 .شناسندیم تیبه رسم

 
الزم   یزندگ  طیشرا نیعمده را در تأم تیخود مسئول یاشخاص مسئول کودک در حد توان و امکانات مال  گرید ا ی( نیوالد ا یوالد ) -۲

 .رشد کودک برعهده دارند یبرا

 
اشخاص مسئول   گریو د  نیجهت کمک به والد  یخود اقدامات مقتضو در حد امکانات    یداخل  طی عضو، برحسب شرا  یکشورها -۳

  یماد  یو پوشاک و مسکن، کمکها  هیدر ارتباط با تغذ   ژه یبه و  از،یاعمال حق مذکور به عمل خواهند آورد و در صورت ن  یکودک برا

 .ردفراهم خواهند ک یبانیپشت  یهاو برنامه



 
 ت ی مسئول  یاشخاص که از نظر مال گرید  ای  نیپرداخت نفقه کودک توسط والد نیاقدامات الزم را جهت تضم هیعضو کل یکشورها -۴

  نیتأم  تیکه مسئول  یهرگاه شخص  ژه یکودک را به عهده دارند، چه در داخل کشور عضو و چه در خارج، به عمل خواهند آورد. به و

  یالمللنیب  یهاالحاق به توافقنامه  دی عضو با  یاکشوره  کند،یم   یر کودک زندگاز کشو  ریغ   یگرید  ورکودک را به عهده دارد در کش   ی مال

 .ندینما جی را ترو گریمناسب د ریاتخاذ تداب زی و ن ییهاتوافقنامه نیانعقاد چن ای

 
 

 ۲۸ ماده 

 
 ی جیحق، به صورت تدر  نیبه ا  ی ابیدست  یو برا  شناسندیم  تیاز آموزش به رسم  یبرخوردار  یعضو حق کودک را برا  یکشورها -۱

 :را معمول خواهند داشت ریاقدامات ز ژهیبرابر به و  یفرصتها جاد یا هیو بر پا

 
 همه؛ یبرا گانیرا ییکردن ودر دسترس قراردادن آموزش ابتدا ی( اجبارالف

 
فراهم کردن و قرار دادن آنها    ،یاو حرفه  یو گسترش انواع مختلف آموزش متوسط، از جمله آموزش عموم  جادیا  قی( تشوب

در صورت  یمال  یکمکها  یو اعطا گانیارائه آموزش را لیاز قب یو به عمل آوردن اقدامات مقتض در دسترس همه کودکان، 

 از؛ین

 
 مناسب؛  قیو از هر طر  تیهمگان براساس قابل یبرا ی ( در دسترس قرار دادن آموزش عالج

 
 ودکان؛ و قرار دادن آنها در دسترس همه ک یاو حرفه یآموزش یهایی( فراهم نمودن اطالعات و راهنماد

 
 .لیبه حضور منظم در مدارس و کاهش موارد ترک تحص قیجهت تشو ی( به عمل آوردن اقدامات ه

 
  نامهمانیکودک و مفاد پ   یآنکه انضباط در مدارس مطابق با شأن انسان  نیرا جهت تضم  یاقدامات مقتض  هیعضو کل  یکشورها -۲

 .معمول خواهند داشت شودیعمال محاضر ا

 
کن ساختن جهل و    شهیدر جهت مشارکت در ر  ژه یرا در موارد مربوط به آموزش، به و  یالمللنیب   یهایکارعضو هم  یکشورها -۳

  نیخواهند کرد. در ا  جیو ترو  قی تشو  س، یتدر  نینو  ی و روشها  یو فن  ی به دانش علم  یدسترس  لیدر سراسر جهان و تسه  یسوادیب

 .اهد شددر حال رشد مبذول خو یکشورها  یازهایبه ن ژهیو یخصوص توجه

 
 

 ۲۹ ماده 

 
 :باشد ریاهداف ز یدر راستا د یعضو اتفاق نظر دارند که آموزش کودک با یکشورها -۱

 
 کودک تا حد امکان؛  ی و ذهن یجسم یهاییاستعدادها و توانا ت،ی( رشد شخصالف

 
 و اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد؛  یاساس  یهای احترام به حقوق بشر و آزاد شی( افزاب

 



که کودک در آن    یکشور  ی مل  یکودک، به ارزشها  یزبان و ارزشها  ،ی فرهنگ  تیکودک، هو  نیاحترام به والد  شیفزا( اج

 که او بدان تعلق دارد؛  ی متفاوت با تمدن ی او و به تمدنها یو موطن اصل کندیم  یزندگ

 
زن و مرد، و   نیلح، مدارا، مساوات بتفاهم، ص هیآزاد و با روح یامسئوالنه در جامعه ی زندگ کی یکودک برا  یساز( آمادهد

 دارند؛ یکه منشأ بوم ی و افراد ی و مذهب یمل  ،ی قوم یهمه مردمان، گروهها  انیم یدوست

 
 .یعیطب ست یز طیاحترام به مح شی( افزاه

 
داره مؤسسات  و ا  سیتأس  یافراد و نهادها برا  یشود که مخل آزاد  ریتفس  یابه گونه  د ینبا  ۲۸ماده    ا یاز ماده حاضر    ی بخش  چیه -۲

گونه مؤسسات با    نیمربوط به منطبق بودن آموزش در ا  طیماده حاضر و شرا  ۱اصول مقرر در بند    نکهیگردد، منوط به ا  یآموزش

 .شوند تیشده باشد، همواره رعا نییدولت تع توسطحداقل که ممکن است  یارهایمع

 
 

 ۳۰ ماده 

 
که    یکودک  ای  تهایاقل  نگونهیکودک متعلق به ا  ، یبا منشأ بوم  یافراد  ای دارند    وجود  ی زبان  ای  ی مذهب  ،یقوم   یتهایکه اقل  ییکشورها  در

  یاعضا  ر یاستفاده از زبان خود به همراه سا  ا یذهب خود و اعمال آن  از م  یاز فرهنگ خود، برخوردار  یاز حق برخوردار  د ی نبا  استیبوم

 .شود مگروه خود محرو

 
 

 ۳۱ ماده 

 
متناسب با سن کودک   یحیتفر یتهایو فعال یاستراحت، داشتن اوقات فراغت، پرداختن به باز یعضو حق کودک را برا یکشورها -۱

 .شناسندیم تیبه رسم یو هنر یفرهنگ ی و مشارکت آزادانه در زندگ

 
خواهند کرد و مشوق فراهم    جیرا محترم شمرده و ترو  یو هنر  یفرهنگ  یمشارکت کامل در زندگ  یعضو حق کودک برا  یکشورها -۲

 .خواهند بود یحیو تفر یهنر ، یفرهنگ  یتهایفعال یبرابر و مناسب برا یهان فرصتساخت

 
 

 ۳۲ ماده 

 
 انباریکه ممکن است ز  یو انجام هرگونه کار  یاقتصاد  یکشدر برابر بهره  تیاز حما  یبرخوردار  یعضو حق کودک را برا  یکشورها -۱

رساند، به    بیاو آس  یاجتماع   ای   یاخالق  ، یذهن  ،ی رشد جسمان  ایک  کود  یبه سالمت   ای کودک وارد آورد، و    لیدر تحص  یخلل   ایباشد  

 .شناسندیم تیرسم

 
منظور    نیبه عمل خواهند آورد. بد  یو آموزش  یاجتماع   ،ییاجرا  ، ی ماده حاضر اقدامات قانون  یاجرا  نیعضو جهت تضم  یکشورها -۲

 :را به عمل خواهند آورد ل یاقدامات ذ ژهیعضو به و یمربوطه، کشورها یالمللنیاسناد ب ریبه مفاد سا  تیو با عنا 

 
 اشتغال به کار؛ یبرا نیحداقل سن ا یحداقل سن  نیی( تعالف

 



 اشتغال؛  طیمقررات مناسب در ارتباط با ساعات کار و شرا  نی( تدوب

 
 .مؤثر ماده حاضر یاجرا نیبه منظور تضم گرید ییاجرا یضمانتها ای مناسب  یمجازاتها نیی( تعج

 
 

 ۳۳ ماده 

 
را به عمل خواهند آورد تا کودکان را در  ،یو آموزش ی اجتماع  ،ییاجرا ،یاز جمله اقدامات قانون ،یاقدامات مقتض هیعضو کل یرهاکشو

و از استفاده از    ند ینما  تیاند، حماشده  فیمربوطه توص  یالمللنی مخدر و روانگردان که در اسناد ب  ی از داروها  رمجازیبرابر استفاده غ 

 .کنند یریجلوگ یمواد نیو قاچاق چن رمجازیغ   دیلکودکان در تو

 
 
 

 ۳۴ ماده 

 
  یمنظور، کشورها نیکنند. بد تیحما یو سوءاستفاده جنس یکشاشکال بهره هیاز کودک در برابر کل ندشویعضو متعهد م یکشورها

 :شود  یریجلوگ رید زدو جانبه و چند جانبه را به عمل خواهند آورد تا از موار ،ی مل یاقدامات مقتض هیکل ژهیعضو به و

 
 ؛ یرقانونیغ  یجنس تیوادار کردن کودک به پرداختن به هر گونه فعال ای( اغوا الف

 
 ؛ ی رقانونیغ   یاعمال جنس گری د ا ی( استفاده استثمارگرانه از کودکان در فحشا ب

 
 .ی( استفاده استثمارگرانه از کودکان در هرزه نگارج

 
 

 ۳۵ ماده 

 
  ، یمل   یاقدامات مقتض  هیعضو کل  یقاچاق کودکان به هر منظور و به هر شکل، کشورها  ا ین، فروش  از ربوده شد  یریمنظور جلوگ  به

 .دوجانبه و چندجانبه را به عمل خواهند آورد

 
 

 ۳۶ ماده 

 
 .خواهند کرد تیرفاه کودک باشد حما یهااز جنبه  کیبا هر  ریکه مغا یکشبهره گریاشکال د هیعضو از کودک در برابر کل یکشورها

 
 

 ۳۷ ماده 

 
 :خواهند کرد که نیعضو تضم یکشورها

 



حبس ابد    ای . مجازات اعدام،  ردیقرار نگ  زیرآمیتحق  ا ی   یرانسان یغ   رحمانه، یب  یرفتارها  ریسا ا یمورد شکنجه    ی کودک چی( هالف

 اعمال گردد؛  شوند یسال مرتکب م ۱۸ ریکه اشخاص ز ییدر مورد جرمها د ینبا ،یبدون امکان آزاد

 
  دی کردن کودک با  یزندان  ایبازداشت    ،یریمحروم نشود. دستگ  یخودسرانه از آزاد  ای  یرقانون یبه طور غ   یکودک  چی( هب

 رد؛ یزمان ممکن صورت پذ نیراه چاره و در کوتاهتر نیمطابق قانون و تنها به عنوان آخر

 
 یازهایانسان، و با توجه به ن  یاتهمراه با احترام به مقام ذ  و  یانسان  یاست رفتارمحروم شده  یکه از آزاد  ی( با هر کودکج

با منافع    ریامر مغا  نیاز بزرگساالن جدا شود، مگر آن که ا  دیبا  یکودک محروم از آزاد  ژهیافراد هم سن او اعمال شود. به و

ت  مکاتبه و مالقا  قیاش از طر تماس خود را با خانواده  ،ییاو حق دارد جز در موارد استثنا  داده شود، و   صیکودک تشخ  هیعال

 .حفظ کند

 
 ن یداشته باشد و همچن یمقتض ی مساعدتها ر یو سا یحقوق یبه کمکها یفور یحق دسترس ی( هر کودک محروم از آزادد

مستقل و   تیهر مقام واجد صالح ا یدر برابر دادگاه   تطابق با قانون ثیرا از ح یخود از آزاد تیحق داشته باشد که محروم

 .برخوردار شود یفور میاز تصم یموارد نیچن ک یدر  مورد اعتراض قرار دهد و گریطرف د یب

 
 

 ۳۸ ماده 

 
م   یکشورها -۱ متعهد  هنگام مخاصمات مسلحانه  شوند یعضو  پ   یا که  ارتباط  با کودکان  ب  کندیم  دا یکه   الملل نیمقررات حقوق 

 .کنند نیستانه قابل اعمال را محترم بشمارند و احترام به مقررات مذکور را تضمبشردو

 
در   اند دهینرس ی سالگ ۱۵که به سن  ی کنند که اشخاص  نیرا به عمل خواهند آورد تا تضم ر یاقدامات امکانپذ هیعضو کل یهاکشور -۲

 .نداشته باشند میمخاصمات شرکت مستق

 
اشخاص    رشیمسلح خود اجتناب خواهند کرد. در پذ یروهایدر ن اند دهینرس  ی سالگ  ۱۵که به   یاشخاص  رشیعضو از پذ  یکشورها -۳

 .دارند یشتریدهند که سن ب  ییرا به آنها تیعضو تالش خواهند نمود اولو یسال، کشورها  ۱۸سال و  ۱۵ نیب

 
مخاصمات مسلحانه،    در یرنظامیاز افراد غ   تیابشردوستانه مربوط به حم  المللنیاز حقوق ب  ی عضو، طبق تعهدات ناش  یکشورها -۴

  رند، یگیقرار م   بیکه به علت مخاصمات مسلحانه در معرض آس  ی اقبت از کودکان و مر  تیحما  نیتضم  یرا برا  ریاقدامات امکانپذ  هیکل

 .به عمل خواهند آورد

 
 

 ۳۹ ماده 

 
  یکه قربان   یکودک   یو ادغام مجدد اجتماع   یو روان  یرا به عمل خواهند آورد تا بهبود جسمان  یاقدامات مقتض  هیعضو کل  یکشورها

مخاصمات مسلحانه    ایو    ز،یرآمیتحق  ای   یرانسانیغ   رحمانه،یب  هیتنب  ایاشکال رفتار    ریسا  ایآزار، شکنجه    ، یکشبهره  ،یتوجهیهرگونه ب

عزت نفس و منزلت کودک را    ،یکه تندرست  ردیصورت پذ  یطیدر مح  دی گردد. بهبود و ادغام مجدد مذکور با  عیاست، تسرواقع شده

 .کندیم تیتقو

 



 
 ۴۰ ماده 

 
  ی او به روش  که با   شناسند یم  تیبه رسم  یفریک  نیمظنون به نقض قوان  ا یمجرم، متهم    هر کودک   یحق را برا  نیعضو ا  یکشورها -۱

  ی اساس  یهایکه احترام کودک به حقوق بشر و آزاد  یرفتار شود، روش  گردد یمفهوم شرف و ارزش در ذهن کودک م  یکه موجب اعتال

سازنده توسط کودک در جامعه   ی نقش  یفایجامعه و ا  ادغام مجدد کودک در  ج یترو  تیو مطلوب  دککند و به سن کو   تیرا تقو  گرانید

 .توجه داشته باشد

 
 :خواهند کرد که نیتضم ژهیعضو به و یکشورها  ،یالمللنیبه مفاد مربوطه در اسناد ب ت یمنظور و با عنا نیبه ا -۲

 
است،  ممنوع نبوده  یالمللنیب  ا ی  یمل   نیکه در زمان ارتکاب به موجب قوان  یترک فعل   ا یبه سبب فعل    د ینبا  یکودک   چی( هالف

 شناخته شود؛  یفریک نیمظنون به نقض قوان ای مجرم، متهم 

 
 :برخوردار باشد ریز ینهایحداقل از تضم یفریک نیمتهم به نقض قوان ای( هر کودک مظنون ب

 
 فرض شود؛   گناهیاست بکه گناهکار بودن او بر طبق قانون ثابت نشده یتا زمان ( ۱)  

 
  ه یخود، از اتهامات وارده عل  ی سرپرستان قانون  ا ی  نیوالد  قیاز طر  یو در موارد مقتض  ماً،یبه سرعت و مستق(  ۲)

 برخوردار شود؛  یمقتض یکمکها گری د ا ی یخود از کمک حقوق هیو ارائه دفاع  هیته یو برا ابد یخود اطالع 

 
  کیدر    طرف،یو ب  مستقل  ت،یواجد صالح  ییمرجع قضا  ای مقام    کیو توسط    ریبه اتهام بدون تأخ  یدگیرس(  ۳)

نبودن    ریو منوط به مغا  ، یمقتض  یکمکها  گری د   ای   یعادالنه مطابق با قانون و با موجود بودن کمک حقوق  یدادرس

او صورت    ی سرپرستان قانون  ای  نیوالد  حضورکودک، با    تیوضع  ایبا توجه به سن    ژه یکودک و به و  هیبا منافع عال

 رد؛ یپذ

 
 ی اظهارات شهود مخالف و کسب اجازه برا  یو امکان بررس  د،یراف به گناه نمااعت  ایملزم نگردد شهادت دهد  (  ۴)

 داشته باشد؛  یمساو طیاظهارات آنان را در شرا یشرکت شهود خود و بررس

 
  یاالترب  طرفیمستقل و ب  ت،یواجد صالح  ییمرجع قضا  ای که مجرم شناخته شود، بتواند از مقام    یدر صورت (۵)

 قرار دهد؛  دنظریاز آن را مورد تجد یکم صادره و هر گونه اقدام ناشبخواهد مطابق با قانون، ح

 
صورت(  ۶) فهم  یدر  به  قادر  کودک  استفاده    دنیکه  مورد  زبان  ا یزبان  آن  به  نباشد،  تکلم 

 برخوردار شود؛  گانیطوررابهمترجمکیی اریبتوانداز

 
 .او کامالً محفوظ بماند  یشخص میحر ،یمراحل دادرس هیدر کل ( ۷)  

 
مظنون به   ایکه به کودکان مجرم، متهم    یی مراجع و نهادها  سیو مقررات و تأس   نیعضو تالش خواهند نمود وضع قوان  یکشورها -۳

 :را معمول خواهند داشت لیو خصوصاً اقدامات ذ ندینما  جیاختصاص دارند را ترو یفریک نینقض قوان

 



 محسوب کرد؛  یفریک نینقض قوان تیقابل یدارااز آن نتوان کودکان را  ترنییکه پا یحداقل سن نیی( تعالف

 
  ، ییقضا یهایگونه کودکان بدون توسل به دادرس نیبرخورد با ا یبرا یریو مطلوب بودن، اعمال تداب ی( در صورت مقتضب

 .شوند  تیکامالً رعا یحقوق یکه حقوق بشر و ضمانتها نیمنوط به ا

 
  لیاز قب  ی گوناگون  داتیتمه  دی و جرم آنها رفتار شود، با  طیسب با رفاه و شرامتنا  ی که با کودکان به روش  نیا  نیبه منظور تضم -۴

تعل  زیو نظارت و ن  ییمقررات مراقبت، راهنما آموزش   یهاآموزش و برنامه  ن، یگزیتوسط خانواده جا  یمجازات، نگهدار  قیمشاوره، 

 .مراقبت در مؤسسات فراهم باشد  نیگزیجا اقدامات  ریو سا یاحرفه 

 
 ۴۱ ماده 

 
باشند،    ریو ممکن است جزء موارد ز  باشند،یکه در جهت تحقق حقوق کودک مؤثرتر م   ینیبر قوان  یریحاضر تأث  نامهمانیپ   مفاد

 :نخواهد داشت

 
 ا یکشور عضو؛  نی( قوانالف

 
 .االجرا در آن کشورالزم یالمللنیب نی( قوانب

 
 بخش دوم 

 
 ۴۲ ماده 

 
به اطالع    کسانی  یرا به نحو  نامهمانیمناسب و فعال اصول و مفاد پ   یقیبه طور گسترده و به طر  شوندیعضو متعهد م   یکشورها

 .بزرگساالن و کودکان برسانند

 
 

 ۴۳ ماده 

 
ناش  یابیعضو در دست  یکشورها  شرفتیپ   یبه منظور بررس -۱ پ   یبه تحقق تعهدات  حقوق کودک    تهیکم  کیحاضر،    نامهمانیاز 

 .استشده حیتصر ی عدآن در بندها و مواد ب فیخواهد شد که وظا لیتشک

 
که در    ییهانه یآنان در زم  تیحسن شهرت داشته باشند و صالح  یخواهد شد که از نظر اخالق  لیاز ده کارشناس تشک  تهیکم -۲

  زیمتناسب و ن  ییایجغراف  یعضو، با توجه به پراکندگ  یهارا کشور  تهیکم  یباشد. اعضا  دییمورد تأ   دهیگرد  حیحاضر تصر  نامهمانیپ 

 .خواهند پرداخت تهیدر کم فهیبه انجام وظ یافراد به صورت شخص ن یو ا کنندیخود انتخاب م تباعا انی از م ،یاصل ی قوقح ینظامها

 
اند، انتخاب خواهند شد. هر کشور عضو عضو نامزد شده  یکه توسط کشورها  یفهرست افراد  انیاز م  یمخف  یبا رأ  تهیکم  یاعضا -۳

 .د ینما از اتباع خود را نامزد  یک ی تواندیم

 
بار برگزار خواهد    کیحاضر و سپس هر دو سال    نامهمانیحداکثر ظرف شش ماه پس از قابل اجرا شدن پ   تهیانتخابات کم  نیاول -۴

عضو دعوت خواهد    یاز کشورها  یانامه  ی کل سازمان ملل متحد ط  ریاز انتخابات، دب  کیهر    یاز برگزار  ش یشد. حداقل چهار ماه پ 



  حروف الفبا، و با ذکر نام  بینامزدها، به ترت همهیاز اسام یکل متعاقباً فهرست ری. دبندینما  ی معرف راخود  ی دهاکرد ظرف دو ماه نامز

 .خواهد کرد میحاضر تسل نامهمانیعضو پ  یو به کشورها هیاست تهرا نامزد نموده کیکه هر  یکشور

 
برگزار خواهد شد. در    شود،یم   لیسازمان ملل متحد تشکو در مقر    رکلیعضو که به دعوت دب  یانتخابات در اجالس کشورها -۵

 ی مطلق آرا   تیتعداد آرا و اکثر  نیشتریکه ب  یافراد  افت،یخواهند    تیعضو رسم  یمذکور که با حضور دو سوم کشورها  یاجالسها

 .انتخاب خواهند شد تهیکم تیرا به دست آورند به عضو عضو یدهنده کشورها یحاضر و رأ ندگانینما

 
انتخاب مجدد    یبرا  طیکه باز هم نامزد شوند واجد شرا  یدوره چهار ساله انتخاب خواهند شد و در صورت  کی  یبرا  تهیکم  یااعض -۶

 ن ی . بالفاصله پس از اولافت یدو سال خاتمه خواهد    انی انتخابات، در پا  نیمنتخب در اول  یپنج تن از اعضا  تیخواهند بود. دوره عضو

 .خواهد شد نییجلسه تع سیتوسط رئ ی قرعه کش قیاز طرنفر   جپن نیایانتخابات، اسام 

 
 تهیدر کم  فهیقادر به انجام وظ  گریکه د   دی اعالم نما  ی لیبه هر دل  ا یاستعفا دهد،    ا یفوت کند    تهیکم  یاز اعضا  یکیکه    یدر صورت -۷

 ب یخواهد کرد تا در صورت تصو  یرفاتباع خود مع  انیرا از م  یگریاست کارشناس د عضو را نامزد کرده  نیکه ا  یکشور عضو  باشد،ینم

 .بپردازد فهیبه انجام وظ تهیدر کم ه دور انیتا پا  تهیکم

 
 .خواهد کرد میخود را تنظ یداخل نامهن ییآ تهیکم -۸

 
 .دوره دو ساله انتخاب خواهد کرد کی یمأموران خود را برا تهیکم -۹

 
به   تهیکند برگزار خواهد شد. کم نییتع تهیکه کم یگریمناسب د  هر مکان ا یمعموالً در مقر سازمان ملل متحد  تهیجلسات کم -۱۰

حاضر و منوط به   نامهمان یعضو پ  یبا شرکت کشورها یادر جلسه  تهیجلسه خواهد داد. مدت جلسات کم  لیطور معمول ساالنه تشک

 .نظر قرار خواهد گرفت  دیو در صورت لزوم مورد تجد شدخواهد  نییتع یمجمع عموم بیتصو

 
 .حاضر فراهم خواهد نمود  نامهمانیطبق پ   تهیعملکرد ثمربخش کم  یالزم را برا  زاتیان و تجهسازمان ملل متحد کارمند  رکلیدب -۱۱

 
از محل منابع سازمان ملل متحد و طبق    شودیم  لیحاضر تشک  نامهمان یکه به موجب پ   یاته یکم  یاعضا   ،یمجمع عموم  د ییبا تأ  -۱۲

 .ردخواهند ک  افتی حقوق در دی نمایم  نییتعیکه مجمع عموم یطیشرا

 
 ۴۴ ماده 

 
که به منظور تحقق حقوق به    یدر مورد اقدامات   هایی گزارش سازمان ملل متحد    رکلیدب  قیاز طر  شوندیعضو متعهد م   یکشورها -۱

است را به    حقوق صورت گرفته  نیاز ا  یکه در برخوردار  ییشرفتهایاند و پ حاضر به عمل آمده  نامهمانیشناخته شده در پ   تیرسم

 :ند ینما میتسل تهیبه کم ریز بیترت

 
 کشور عضو مربوطه؛  یبرا نامهمانیاالجرا شدن پ الزم خی( ظرف دو سال از تارالف

 
 .بار  کی( سپس هر پنج سال ب

 



 انجام تعهدات  زانیکه ممکن است موجود باشند و بر م  یعوامل و مشکالت  دی با  شوندیم  هیکه طبق ماده حاضر ته  هایی گزارش  -۲

در کشور مربوطه  نامهمانیپ  یجامع از اجرا ی آن که درک یرا مشخص سازند. گزارشات، برا گذارندیم  ریحاضر تأث نامهمانیاز پ  ی ناش

 .باشند زین یکاف  العاتاط یحاو د یبه دست دهند، با

 
 ۱خود، موضوع بند    یات بعدندارد در گزارش   یاست ضرورتکرده  میتسل  تهیبه کم  یجامع  هیکه گزارش اول  یآن کشور عضو  یبرا -۳

 .است را تکرار کندکه قبالً ارائه نموده یاهیماده، اطالعات پا  نی)ب( ا

 
 .ارائه دهند نامهمانیپ  یدر مورد اجرا یشتریعضو بخواهد اطالعات ب یاز کشورها تواندیم تهیکم -۴

 
 .خواهد کرد میتسلیبه مجمع عموم یو اجتماع  یداقتصا یشورا قیبار از طر کیسال   خود را هر دو یتهایگزارش فعال تهیکم -۵

 
 .عموم قرار خواهند داد اریعضو گزارشات خود را به طور گسترده در کشور خود در اخت یکشورها-۶

 
 

 ۴۵ ماده 

 
 :نامهمانیتحت پوشش پ  یهانهیدر زم یالمللنیب یها یهمکار قیو تشو نامهمانیهر چه مؤثرتر پ  یاجرا جیمنظور ترو به

 
  ی در بررس  توانندیسازمان ملل متحد م  یهاارگان  ریصندوق کودکان سازمان ملل متحد و سا  ،یتخصص  یهاسازمان  (الف

  یهااز سازمان  تواندیم  تهیشرکت داشته باشند. کم  شودیآنها واقع م   فیکه در حوزه وظا  نامهمانیپ   نیاز ا  یمفاد  یاجرا 

تا در   د یدهد دعوت نما صیکه مناسب تشخ تیواجد صالح ی اهاده ن  ریندوق کودکان سازمان ملل متحد و ساص ،یتخصص

  ی هااز سازمان  تواندیم  تهی. کمندیارائه نما  یخود نظرات تخصص  فیمرتبط با حوزه وظا  یهانهیدر زم  نامهمانیپ   یمورد اجرا 

  نامه مان یپ   یرااج  دتا در مور  دی سازمان ملل متحد دعوت نما  یهاارگان  ریصندوق کودکان سازمان ملل متحد و سا  ،یتخصص

 ند؛ ینما میتسل  ایی هگزارش شودیآنها واقع م  یتهایفعالدرحوزه کهییهانه یدر زم

 
مشاوره   یدرخواست برا  یه حاوعضو را ک  یاز کشورها  ی افتیکه مناسب بداند، هر گزارش در  یدر صورت  تواند،یم  تهی( کمب

داشته   نهیزم  نیدر ا  تهیکه ممکن است کم  یشنهاداتی و پ   به آن باشد، همراه با مالحظات   از ین  انگرینما   ا ی  ی مساعدت فن  ای

 د؛ یارسال نما  تیواجد صالح ینهادها ریصندوق کودکان سازمان ملل متحد و سا  ،یتخصص  یهاسازمان یباشد برا

 
 ی در مورد موضوعات خاص تهیاز طرف کم دیکل درخواست نما ری کند که از دب هیتوص یبه مجمع عموم  تواندیم تهی( کمپ

 انجام دهد؛  ی ط به حقوق کودک مطالعاتمربو

 
پا   تواند یم  تهی( کمت از طر  یاطالعات  هیبر  و    شنهاداتیپ   کند یم   افتیحاضر در  نامه مانیپ   ۴۵و    ۴۴مواد    یاجرا  قیکه 

عضو مربوطه ارسال گردد و همراه با    یکشورها یبرا  دی با  ی کل  ی هاه یو توص  شنهاداتیگونه پ   ن ید. اارائه ده  ی کل  یهاه یتوص

 .شود گزارشیموجود باشد، به مجمع عموم  یعضو، چنانچه نظرات یرات کشورهانظ

 

 سوم بخش  

 
 ۴۶ ماده 



 
 .کشورها مفتوح خواهد بود هی کل یحاضر جهت امضا نامهمانیپ 

 
 

 ۴۷ ماده 

 
 .کل سازمان ملل متحد سپرده خواهند شد ریبه دب بیاست. اسناد تصو  بیحاضر منوط به تصو نامهمانیپ 

 
 ۴۸ ماده 

 
 .کل سازمان ملل متحد سپرده خواهند شد ریکشورها مفتوح خواهد ماند. اسناد الحاق به دب هیحاضر جهت الحاق کل نامهمانیپ 

 
 

 ۴۹ ماده 

 
 .کل سازمان ملل متحد قابل اجرا خواهد بود  ریالحاق به دب  ای  بیسند تصو   نیستمیبروز پس از سپرده شدن    ی حاضر س  نامهمانیپ  -۱

 
را  نامهمانیالحاق، پ  ای بیسند تصو نیستمیکه پس از سپرده شدن ب یحاضر در مورد هر کشور نامهمان یپ االجرا شدن الزم خیتار -۲

 .الحاق توسط آن کشور خواهد بود ای بیسپردن سند تصو خیروز پس از تار یس شود،یبه آن ملحق م ا ی  کندیم بیتصو

 
 

 ۵۰ ماده 

 
سپس    رکلیدهد. دب  لیسازمان ملل متحد تحو  رکلیکرده و آن را به دب  هادشنیپ   یاه یاصالح  تواندیعضو م  یاز کشورها  کیهر   -۱

کنفرانس    ییخواست خواهد کرد نظر خود را درباره برپاعضو ارسال خواهد نمود و از آنها در  یکشورها  یرا برا  یشنهادیپ   هیاصالح

  ک یارسال، حداقل    خیظرف چهار ماه از تار  . چنانچهندیاعالم نما  شنهاداتیدر مورد پ   یریگیو رأ  یعضو به منظور بررس  یکشورها

متحد برگزار خواهد کرد.  سازمان ملل    ی بانیکنفرانس را با پشت  رکلیباشند، دب  یکنفرانس  نیچن  یعضو موافق برگزار  یسوم کشورها

  ی ع عمومبه مجم بیجهت تصو  رد، یدهنده در کنفرانس قرار گ یرأعضو حاضر و  یکشورها تیاکثر بیکه مورد تصو یاهیهر اصالح

 .خواهد شد میتسل

 
عضو قابل   یدو سوم کشورها رشیو پذ یمجمع عموم بیبرسد، پس از تصو بیماده حاضر به تصو ۱که مطابق با بند  یاه ی اصالح -۲

 .اجرا خواهد بود

 
اجرا م  یاه یکه اصالح  یزمان -۳ از کشورها  یبرا  شود،یقابل  پذ  یآن دسته  را  بود و داالجرا  الزم  اند رفتهیعضو که آن    گریخواهد 

 .د بودخواهن اندرفتهیکه قبالً پذ ییهاه یحاضر و اصالح نامهمانیمفاد پ  یعضو همچنان ملزم به اجرا یکشورها

 
 ۵۱ ماده 

 
کشورها ارسال   هیکل  یو برا  افتیدر   شوندیم  میالحاق تسل  ای  بیسازمان ملل متحد متن تحفظ کشورها را که در زمان تصو  رکلیدب -۱

 .خواهد کرد



 
 .ستیداشته باشد، مجاز ن رتیحاضر مغا  نامهمانیکه با هدف و مقصود پ یتحفظ -۲

 
امر را به    ن یسپس ا  رکلیسازمان ملل متحد باز پس گرفت و دب  رکلیدب  بهیرسم  هیدر هر زمان با ارسال اعالم  توانیتحفظ را م -۳

 .نافذ خواهد بود رکلیط دبوصول توس خیاز تار یاه یانیب نیکشورها خواهد رساند. چن هیاطالع کل

 
 

 ۵۲ ماده 

 
حاضر خارج شود.    نامهمانیپ   تیکل سازمان ملل متحد از عضو  ر یدب  یبرا  یکتب  هیبا ارسال اعالم  تواندیعضو م  یاز کشورها  کی  هر

 .ردیپذیکل صورت م ریتوسط دب هیانیب  افتی در خیسال پس از تار کی نامهمانیپ  تیخروج از عضو

 
 ۵۳ ماده 

 
 .استشده نییحاضر تع نامهمانیازمان ملل متحد به عنوان امانتدار پ س رکلیدب

 
 

 ۵۴ ماده 

 
برخوردارند، نزد   کسانیاز اعتبار    یآن همگ  ییایو اسپان  یفرانسه، روس  ،یسیانگل  ،ینیچ  ،یحاضر، که متون عرب  نامهمانیپ   یاصل  نسخه

 .خواهد شد  عیسازمان ملل متحد تود رکلیدب

 
حاضر به امضاء    نامهمانیپ   باشند،یامر کامالً مجاز م  نیا  یمتبوع خود برا  یکه از طرف دولتها  ریز  اریاالختن تامگاحضور امضاء کنند  با

 .دیرس

 
 
 
 


