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 حقوق طفال) یمانپ(کنوانسیون 
ن حقوق طفل را مطرح         آ ماده     41 ماده است کھ         54کنوانسیون حقوق طفل داراي یک مقدمھ و                

ین کنوانسیون بھ طور کلي چھار        ا.  ن در ھر کشور است      آن در باره چگونگي اجراي        آ ماده    13میسازند و    
 حیات، رشد، حمایت و        ءبقا:  عبارت اند از   زمینھ اصلي را در ارتباط با اطفال مورد توجھ قرار میدھد کھ                      

  .مشارکت
:اینک بھ اختصار بھ مواد کنوانسیون حقوق طفل اشاره میشود                                                                                                         

  : تعریف طفل- 1ماده 
18طفل کسي است کھ سنش کمتر از                

باشد، مگر اینکھ بر اساس قانون قابل تطبیق،           
  .سن قانوني کمتر تعیین شده باشد

 

  : منع تبعیض- 2ماده 
وق این کنوانسیون بدون استثنا،                 حق

متعلق بھ ھمھ اطفال است و دولت ھا باید                        
اطفال را در برابر ھرگونھ تبعیض، حمایت                    

  .کنند
 

  : منافع اطفال- 3ماده 
در ھر اقدامي باید منافع عالیھ طفل در نظر        
گرفتھ شود و در طورتیکھ والدین یا سرپرستان               
طفل در زمینھ کوتاھي کنند، دولت ھا باید حمایت             

  .از اطفال بھ عمل آورندو مراقبت الزم را 
 

  :وق طفل اجراي حق- 4ماده 
دولت ھا باید در راه اجراي کنوانسیون           
حقوق طفل بیشترین تالش خود را بھ کار                       

  .بندند
 

  : سرپرستي والدین-5ماده 
دولت ھا باید حقوق و مسؤلیت ھاي والدین یا 
کسي را کھ سرپرستي طفل بھ عھده او میباشد 

.رورش کودک، محترم بمشارنددر ارتباط با پ  

  : بقاء و پیشرفت- 6ماده 
ق طبیعي زندگي است      حھر طفل داراي      

و دولت ھا باید زندگي، بقاء و رشد اطفال را                 
  .تضمین کنند

 

  : نام وملیت-7ماده 
ھر طفل حق دارد نام وملیت مشخص               

  .داشتھ باشد
 

  : ھویت طفل-8ماده 
دولت ھا باید از ھویت طفل کھ شامل                  
نام، ملیت، و پیوندھاي خانوادگي او میباشد،              

  .حمایت کنند
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  : جداي والدین-9ماده   
طفل حق دارد کھ با والدین خود زندگي کند و 
نمیتوان او را با اجبار از پدر و مادرش جدا 
.کرد، مگر اینکھ این امر، بھ سود او باشد  

  : پیوستن بھ خانواده-10ماده 
 منظور  اطفال و والدین آنھا حق دارند بھ      

پیوستن بھ یکدیگر کشور را ترک کنند و یا                   
  .دوباره بھ کشور خود باز گردند

 

  : منع انتقال غیر قانوني-11ماده 
دولت ھا باید از انتقال غیر قانوني                      

  .اطفال بھ کشور ھاي دیگر، ممانعت کنند
 

  : آزادي عقیده طفال-12ماده 
 دارد در مواردي کھ بھ زندگي          طفل حق 

اش مربوط میشود، عقیده خود را آزادانھ بیان           
  .کند

 

  : آزادي بیان طفل-13ماده 
طفل حق دارد عقاید خود را بیان کن                  

  .ھ بھ مرزھا، کسب اطالعات نمایدجوبدون تو
 

  : آزادي اندیشھ و مذھب-14ماده 
دولت ھا باید آزادي اندیشھ و مذھب طفل و حق 

ایت طفل توسط والدینش را محترم بشمارندھد  
 

  : آزادي اجتماعي-15ماده 
اطفال حق دارند کھ با یکدیگر ارتباط                

  .داشتھ باشند و تشکیل اجتماعات دھند
 

  : حفظ حریم طفل-16ماده 
امور خصوصي، خانوده گي و مکاتبات         
اطفال باید در برابر ھر نوع دخالت، بي حرمتي          

  .دوافتراء، محافظت شو
 

  : دسترسي بھ اطالعات-17ماده 
ت ھا باید امکان دسترسي اطفال با دول

اطالعات مناسب را تضمین کنند و در محافظت 
.آنان در برابر اطالعات زیان آور، بکشوند  

  :  مسوولیت والدین-18ماده 
پدر و مادر در رشد و پرورش اطفال                 
مسوولیت مشترک دارند و دولت ھا باید در این         

  .امر بھ آنان کمک کنند
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  : منع بد رفتاري با طفل-19ماده   
ولت ھا مؤظف ھستند طفل را از ھر نوع د

بدرفتاري والدین یا سرپرستان دیگر محافظت کنند 
و براي جلوگیري از ھر نوع سوء استفاده از طفل 

  .اقدامات مناسب اجتماعي را انجام دھند

  : اطفال بي سرپرست-20ماده 
دولت ھا باید بھ اطفال محروم از                          
خانواده کمک کنند و تدابیر احتیاطي مناسبي              

  .براط آنان درنظر گیرند
 

  : فرزند خوانده گي-21ماده 
ند خوانده گي وجود در کشور ھایي کھ نظام فرز

دارد، این امر باید با توجھ با منافع عالیھ طفل 
.و با کمک مقامات ذیصالح، انجام گیرد

  : طفل پناھنده-22ماده 
دولت ھا باید با ھمکاري سازمان ھاي 

ذیصالح، اطفال پناھنده یا پناه جو را مورد 
.حمایت قرار دھند

  : اطفال معلول-23ماده 
طفال معلول و معیوب براي                                    ا

برخورداري از یک زندگي مناسب بھ آموزش،         
  .پرورش و مراقبت نیاز دارند

 

  : خدمات صحي-24ماده 
طفل حق دارد از باال ترین سطح                           

دولت .  بھداشت و خدمات طبي برخوردار شود        
ھا باید برگسترش مراقبت ھا و آموزش                           

  .ھمگاني صحي، توجھ خاص مبذول دارند
 

  : بررسي موقعیت طفل-25ماده 
رف دولت بھ افراد      وضع طفلي کھ از ط       

یا خانواده ھا سپرده میشود، باید مورد ارزیابي        
  .قرار بگیرد

 

  : تأمین اجتماعي-26ماده 
ھر طفل حق دارد از تأمین اجتماعي از            

  .جملھ بیمھ اجتماعي برخوردار شود
 

  : سطح زندگي-27ماده 
ھر طفل حق دارد از چنان سطح زندگي                             
برخوردار شود کھ رشد جسمي، ذھني، رواني          

 .و اجتماعي او را تأمین کند

  : تعلیم و تربیھ-28ماده 
 تعلیم و تربیھ حق ھر طفل است زبرخورداري ا

و دولت ھا باید امکان آموزش ابتدایي رایگان 
 .و اجباري را براي ھمگان فراھم آورند



 4

  : ھدف تعلیم وتربیھ-29ماده   
ھدف تعلیم وتربیھ باید رشد شخصیت و 

توانایي ھاي طفل بھ کامل ترین صورت باشد 
وطفل را براي زندگي فعال در یک جامعھ آزاد 

و دموکراتیک آماده سازد

  : اطفال اقلیت ھاي قومي-30ماده 
اطفال اقلیت ھاي قومي و مذھبي حق بر         

نجام مراسم    خورداري از فرھنگ خود و ا                  
  .مذھبي و تکلم بھ زبان خویش را دارا ھستند

 

  : بازي و فعالیت ھاي فرھنگي-31ماده 
طفل حق بازي، تفریح و مشارکت در                

  .فعالیت ھاي فرھنگي و ھنري را دارد
 

  : کار اطفال-32ماده 
طفل باید در برابرکاري کھ رشد و                       

دولت .  یت شود سالمت او را تھدید میکند، حما       
ھا باید حد اقل سن وشرایط کار اطفال را                          

  .مشخص کنند
 

  : مواد مخدر-33ماده 
اطفال باید در مقابل استفاده از مواد                  
مخدر و شرکت در تولید و توزیع آن محافظت              

  .شوند
 

  : سوء استفاده جنسي-34ماده 
ھا باید اطفال را در برابر ھر نوع          دولت  

  .سوء استفاده جنسي مورد حمایت قرار دھند
 

  : خرید وفروش-35ماده 
دولت ھا باید اقدامات الزم را براي جلوگیري از 
.خرید وفروش و ربوده شدن اطفال بعمل آورند  

  :یگر استثمار اشکال د-36ماده 
طفل باید در مقابل ھرگونھ استثمار کھ سالمت 

و رشد او را بھ مخاطره اندازد، مورد حمایت و 
.محافظ قرار گیرد

  :  منع شکنجھ-37ماده 
ھیچ طفلي نباید مورد شکنجھ، رفتار               

. گرانھ و بازداشت غیر قانوني قرار گیرد           مست
مجازات اعدام و حبس ابد مورد خالف کاري               

  . سالھ ممنوع است18ھاي اطفال زیر 
 

  : درگیري ھاي مسلحانھ-38ماده 
 سال نباید در درگیري ھاي 15ھیچ طفل از 

باید در زمان دولت ھا . مسلحانھ شرکت کند
درگیري ھاي مسلحانھ از اطفال مراقبت و 

.حمایت بھ عمل آورند
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  : توان بخشي اطفال-39ماده 
د از اطفال آسیب دیده از دولت ھا مؤظف ھستن

جنگ، بدرفتاري و استثمار، مراقبت و حمایت 
.کنند

 محاکم و دادگاه ھاي خاص                   -40ماده    
  :اطفال

اطفال مجرم براي دفاع از خود حق دارند             
از رفتار مناسب، مساعدت و مشورت قانوني                     
برخوردار شوند و تا حدي امکان از توسل بھ                      

  .اقدامات شدید در مورد آنان پرھیز شود

  : رجحان قوانین مؤثر-41ماده 
ھیچ یک از مواد این کنوانسیون حاضر،             
قوانین داخلي یا بین المللي الزم االجرا در کشور               
ھاي عضو را کھ، در جھت تحقق حقوق طفل                       

  .أثیر قرار نمیدھدمؤثرتر باشند، تحت ت
 

  :42ماده 
دول طرف کنوانسیون متعھد میشوند کھ       

ینطور اطفال را از اصول و شرایط         بالغین و ھم  
این کنوانسیون توسط وسایل مؤثر و مناسب              

  .وسیعًا آگاه نمایند
 

  :43ماده 
توسط کشورھاي طرف کنوانسیون در بجاي آوردن تعھدات            بمنظور بررسي پیشرفت ھاي حاصلھ         

  مذکور در این کنوانسیون باید کمیتھ اي بھ ارتباط
کمیتھ ممکن است بھ مجمع عمومي توصیھ کند کھ از سرمنشي بخواھد تا از جانب آن مجمع بھ                     :  ج

  .مسایل مشخص مربوط بھ حقوق طفل تحقیقات نماید
ھادات کلي یي را بر اساس معلومات دریافتي براي پیگیري             کمیتھ ممکن است توصیھ ھا و پیشن        :  د

چنین پیشنھادات وتوصیھ ھاي کلي باید بھ ھر دو دولت دخیل             .   این کنوانسیون ترتیب نماید     45 و   44مواد  
  .منتقل شود و یکجا با نظرات دولتھا مجمع گزارش داده شود

  :46ماده 
کنوانسیون حاضر باید براي امضاء                 

  .توسط ھمھ دولتھا مفتوح باشد
 

  :47ماده 
کنوانسیون حاضر موکول بھ تصویب              

اسناد تصویب باید سرمنشي سازمان ملل      .  است
  .متحد برده شود
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  :48ماده   
 کنسوانسیون حاضر باید براي توافق و        

اسناد الحاق  .  الحاق توسط دولتھا مفتوح باشد       
  .باید بھ سرمنشي ملل متحد سپرده شود

 

  :49ماده 
 این کنوانسیون بھ روز سي ام بعداز          -1

سپردن بیستمین سند تصویب و یا الحاق بھ                  
  .ودسرمنشي باید بھ مورده اجراء گذاشتھ ش

 براي ھر دولتي کھ این کنوانسیون             -2
را بعداز سپردن بیستمین سند تصویب و یا                    
الحاق، تصویب میکند و یا میپذیرد، کنوانسیون       
بھ سیمین روز بعداز سپردن اسناد تصویب و              

  .الحاق ھمان کشور میگردد
 

  :50ماده 
را پیشنھاد و آنرا در دوسیھ            )  متمم(ھر دولت طرف کنوانسیون ممکن است یک اصالحیھ اي                     

سرمنشي باید بعدًا در باره آن متمم با دول طرف کنوانسیون تماس بگیرد و آز                .  سرمنشي ملل متحد بگذارد   
ھا تقاضا کند کھ آیا عالقمند تدویر کنفرانس از دولتھا براي رسیدگي بھ آن متمم و راي گیري در آن مورد             آن

ھستند یا نھ و در صورت مثبت بودن جواب طي چھار ماه از تاریخ تماس، حد اقل یک سوم دول طرف                                 
پرستي ملل متحد دائر     توافق خواستار چنین کنفرانس ھستند، دبیر کل ملل متحد باید کنفرانس را تحت سر                  

ھر متممي کھ توسط اکثریت دول حاضر رأي دھنده در کنفرانس تصویب شود باید براي موافقت بھ                      .  نماید
  .مجمع عمومي تقدیم شود

 ماده حاضر تصویف َمیشود باید ھنگامي کھ توسط مجمع                   1 متممي کھ مطابق بھ پاراگراف             -1
سوم دول کنوانسیون تأیید گردیده بھ مورد اجراء               عمومي سازمان ملل متحد پذیرفتھ شد و توسط دو                    

  .گذاشتھ شود
 وقتي یک متمم نافذ میگردد آن دولتھاي کھ متمم را پذیرفتھ اند ملزم بھ روایت آن ھستند و                                 -2

دیگر دولتھاي طرف کنوانسیون مکلف بھ اجراي شرائط کنوانسیون حاضر و ھر متممي است کھ این                               
  .کشورھا آن را پذیرفتھ اند

 

  :51ماده 
مالحظات دولتھا را در وقت تصویب و یا توافق دریافت و بھ ھمھ کشور                   سرمنشي ملل متحد باید متن         -1

  .ھا پخش نماید
  . بھ مالحظات کھ با اھداف و مقاصد این کنوانسیون سازگار نباشد نباید اجازه داده شوند-2
 مالحظات ممکن است کھ در ھر زماني با اطالع دادن این موضوع بھ سرمنشي ملل متحد پس گرفتھ                            -3

چنین اطالعیھ اي در ھمان تاریخي کھ توسط             .  شي بعدًا باید ھمھ کشورھا را از این مسألھ آگاه کند                  شود سرمن 
  .سرمنشي دریافت میگردد بھ اجرا گذاشتھ خواھد شد
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.  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

دول طرف کنوانسیون ممکن      :  52ماده  
با نوشتن اطالعیھ اي بھ سرمنشي ملل متحد با           

قطع رابطھ   .  این کنوانسیون قطع رابطھ کنند          
یکسالھ بعداز تاریخ رسید اطالعیھ مربوطھ                 

 خواھد  توسط سرمنشي بھ مورد اجراء گذاشتھ       
  .شد

 

  :53ماده 
سرمنشي ملل متحد بحیث امین براي               

  .این کنوانسیون برگزیده میشود
 

  :54ماده 
نسخھ اصلي کنوانسیون کھ متنھاي عربي، چیني، انگلیسي، فرانسوي، روسي و اسپانوي آن                              

  .یکسان معتبر است باید نزد سرمنشي ملل متحد گذاشتھ شود
نمایندگان تام االختیار امضاء کننده زیر از طرف دول متبوع شان صالحیت کامل داده شده اند کھ                           

  .را بطور شھادت امضاء کنندکنوانسیون حاضر 
 در زمینھ کنوانسیون حقوق طفل بھ        2000یکي از دو پروتوکول اختیاري ایکھ در سال           :  یادداشت(

.  سال باال برده است     1 سال بھ     15تصویب رسیده اند، حد اقل سن استخدام افراد بھ نیروھاي مسلح را از                  
 سال در درگیري     18شتراک اطفال کمتراز سن    بر اساس این پروتوکول اختیاري، دولت ھا مکلف اند از ا                

  .)ھاي مسلحانھ جلوگیري کنند
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  ضروریات تدوین کنوانسیون حقوق طفل
  : کنوانسیون حقوق طفل بر اساس نیاز ھاي اطفال کھ ناشي از ضرورت ھاي زیر است، تدوین شده است

  :  اھمیت دوران کودکي-1
در واقع پایھ و اساس رشد جسمي، ذھني، عاطفي و اجتماعي اطفال   در این                      .  دارد دوران کودکي در رشد و پرورش اطفال اھمیت خاصي              

از این رو، توجھ بھ این دوران از راه وضع قوانین مناسب براي اطفال و تالش در راه بھتر کردن شرایط زندگي            .  سال ھا شکل میگیرد میگیرد    
  .آنان امري ضروري است

  : آسیب پذیري اطفال-2
آسیب پذیري اطفال ایجاب میکند ه با وضع قوانین            .  ایط سني خود آسیب پذیرند و نیازبھ حمایت و مراقبت بزرگترھا دارند                اطفال بھ علت شر    

  .مناسب و حمایت و مراقبت الزم از آنان، رشد و سالمت جسم و روان را تأمین کنیم
  :  تفاوت اطفال با بزرگساالن-3

سي روانشناسي ناشي میشود کھ اطفال نھ تنھا از نظر کمیت، بلکھ از نظر کیفیت با                               ضرورت قوانین خصا براي اطفال از این اصل اسا                
بنا براین از نظر حقوقي نیز، نیاز با قوانین خاصي              .  بزرگساالن تفاوت ھاي اساسي دارند و خواستھ ھا، نیازھا و ویژگي ھاي خود را دارند                    

 .دارند کھ با بزرگساالن متفاوت است

  وق طفلخصوصیات کنوانسیون حق
کنوانسیون حقوق طفل خصوصیت ھایي دارد کھ آنرا از سایر پیمان ھاي بین المللي، متمایز میسازد، مھمترین خصوصیت ھاي این                                                

  .کنوانسیون بھ شرح زیر است
  : پذیرش عمومي-1

– بھ استثناي دو کشور      –شور ھا   با آنکھ کشور ھاي جھان از نظر اقتصادي، اجتماعي، سیاسي و فرھنگي با یکدیگر تفاوت دارند، اما تمام ک                    
آنرا پذیرفتھ اند و این نشان میدھد کھ دولت ھا بھ زندگي اطفال اھمیت مي دھند و بھ این نکتھ باور دارند کھ اطفال امروز، سازنده گان فرداي                               

  .جامعھ اند
  : گسترگي مخاطبان کنوانسیون-2

این گروه بیشترین تعداد جمعیت جھان را بخصوص در کشور ھاي جھان سوم              .  د سال را دربر میگیر    18کنوانسیون حقوق طفل تمام افراد زیر       
در واقع این کنوانسیون بعداز اعالمیھ حقوق بشر بیشترین و                 .  تشکیل میدھد و از طرفي، مھمترین بخش جمعیت جھان بھ شمار مي اید                      

  .رار میدھد  یعني اطفال و نوجوانان را زیر پوشش حمایتي خود ق-مھمترین بخش جمعیت جھان 
  : انعطاف پذیري کنوانسیون-3

از آنجا کھ کنوانسیون حقوق طفل براي اجرا در کشور ھاي مختلف با شرایط سیاسي، فرھنگي، اقتصادي واجتماعي متفاوت تدوین شده است،             
  . برد و اجرا داشتھ باشداز انعطاف پذیري کافي برخوردار است تا بتواند با وجود این تفاوت ھا در تمام کشور ھاي جھان قابلیت کار

  : جامعیت کنوانسیون-4
 رشد جسمي ذھني، عاطفي و اجتماعي طفل در مواد مختلف این پیمان                 – کنوانسیون حقوق طفل، تمام جنبھ ھاي رشد طفل را شامل میشود                

  .مورد توجھ قرار گرفتھ است و از اینرو با اطول و قوانین روانشناسي طفل تطابق دارد
  :  نگرش علمي-5

کنوانسیون از آنجا کھ حاصل سالھا تجربھ بھ کارمستمر کار شناسان و متخصصان در زمینھ ھاي مختلف است، از نگرش علمي و ضحیح                                  
 اصول راھنماي حقوق طفل را کھ شامل               –نسبت بھ طفل برخوردار است و بھ دور از تعصبات ملي، نژادي، سیاسي، مذھبي، قومي و                                  

میدھد و از طرفي را بھ عنوان موجودي مستقل و متفاوت از بزرگساالن با نیازھا و خصوصیات خاص خود در       ھمھاطفال جھاني میشود، ارایھ     
  .نظر میگیرد

  :  توجھ بھ نھد خانواده-6
با توجھ بھ اھمیت خانواده در رشد و پرورش اطفال و تأمین سالمت جسمي و رواني آنان کنوانسیون حقوق طفل عالوه بر توجھ بھ طفل، بھ                                

  .م کمک و حمایت از خانواده ھا، توسط دولتھا، براي انجام وظایف خود تأکید و توجھ داردلزو
  : اولویت منافع طفل-7

کنوانسیون طوري تدوین شده کھ در ھمھ مواد خود، منافع و مصالح طفل را در اولویت قرار داده است و عالوه برین جھت گیري کلي، ماده                                 
 .ه استخاصي را بھ این موضوع اختصاص داد


