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حقوق کودکان به زبان ساده
)کتاب جیبی حقوق کودکان(

این کتاب خالصه ای از کنوانسیون حقوق کودکان سازمان ملل است. این 
کنوانسیون مشخص می کند که دولت ها چه کارهایی را باید انجام دهند تا 
کودکان سالم رشد کنند، در مدرسه آموزش ببینند، از آنها محافظت شود، 

به نظریات شان توجه و با آنها منصفانه رفتار شود.

یونیسف کانادا
برگردان:خلیلرستمخانی
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ماده 1
تمام کسانی که کمتر از 18 سال دارند از کلیه ی حقوق این 

کنوانسیون برخوردارند.

ماده 2 
کنوانسیون شامل همه می شود، بدون توجه به نژاد، دین یا 

توانایی، نوع فکر یا گفتار و خانواده شان.

ماده 3
منافع عالی کودک باید در تمام موارد تأثیرگذار بر کودکان در 

اولویت اصلی باشد.
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ماده 4
دولت ها باید هر آن چه در توان دارند برای برخورداری کودکان 

از حقوق شان انجام دهند. 

ماده 5
دولت ها باید به حقوق و مسوؤلیت های والدین و مراقبان 

کودکان در مورد هدایت و راهنمایی کودکان شان طی رشد 
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احترام بگذارند تا آنها بتوانند به درستی از حقوق شان بهره 
ببرند.

ماده 6
همه ی کودکان از حق زندگی برخوردارند. دولت ها باید هر 

آن چه در توان دارند برای اطمینان از بقای کودکان و توسعه ی 
توانایی کامل آنها انجام دهند.
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ماده 7
همه ی کودکان باید از حق داشتن نام قانونی و تابعیت، حق 

دانستن و در حد ممکن از مراقبت والدین خود برخوردار باشند.

ماده 8
دولت ها باید به حق همه ی کودکان در داشتن نام، تابعیت و 

پیوندهای خانوادگی احترام بگذارند.
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ماده 9
کودکان نباید از والدین خود جدا شوند مگر این که منافع عالی 

آنها چنین ایجاب کند )برای مثال، در صورتی که یکی از والدین 
به کودک صدمه بزند(. کودکانی که والدین شان از یک دیگر جدا 
شده اند، حق دارند با هر دوی آنها در تماس باشند، مگر این که 

این موضوع به کودک لطمه بزند.
 

ماده 10
در صورت تمایل کودک یا والدین او به زندگی مشترک در 

یک کشور، دولت ها باید به سرعت دست به اقدام مثبت بزنند. 
در صورتی که والدین کودک در کشورهای مختلف و جدا از 
یک دیگر زندگی می کنند، کودک حق دیدار با هر دو را دارد.

ماده 11
دولت ها باید هر آن چه در توان دارند برای جلوگیری از انتقال 
غیرقانونی کودکان به خارج از کشور خود یا منع بازگشت آنها 

انجام دهند.
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ماده 12
همه ی کودکان حق اظهار نظر در باره  ی همه ی مسایل تأثیرگذار 

بر آنها را دارند و نظریات آنها باید جدی تلقی شود.

ماده 13
همه ی کودکان باید در بیان نظر و فکر خود آزاد باشند و 

اجازه ی پیگیری و دریافت همه گونه اطالعاتی را در چارچوب 
قانون داشته باشند.
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ماده 14
همه ی کودکان از حق اندیشیدن، اعتقاد و عمل به دین خود 

برخوردارند به این شرط که این کار مانع برخورداری دیگران 
از حق شان نشود. دولت ها باید به حقوق والدین در اطالع دهی به 

کودکان خود در باره  ی این حق احترام بگذارند.
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ماده 15
همه ی کودکان حق دارند با کودکان دیگر دیدار کنند و به 

گروه  ها و سازمان  ها بپیوندند به این شرط که با این کار مانع 
برخورداری دیگران از حق آنها نشوند. 
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ماده 16
همه ی کودکان از حق حریم خصوصی برخوردارند. قانون باید از 

زندگی خصوصی، خانوادگی و خانگی کودک محافظت کند.
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ماده 17 
همه ی کودکان از حق دریافت اطالعات قابل اعتماد و قابل فهم 
برای کودکان از رسانه  ها برخوردارند. دولت  ها باید  از کودکان 

در مقابل مطالب مضر محافظت کنند.
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ماده 18
هر دوی والدین در مسوؤلیت پرورش و رشد کودک سهیم 

هستند و همواره بایستی منافع عالی کودک را در نظر بگیرند. 
دولت  ها باید با ارایه ی کمک ضروری به والدین کودک، به ویژه 

در مواردی که والدین او کار می کنند، از آنها پشتیبانی کنند.
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ماده 19
دولت  ها باید باید هر آن چه در توان دارند برای محافظت از 

کودکان در مقابل همه ی اشکال خشونت، سوءاستفاده، بی توجهی 
و بدرفتاری والدین یا دیگر اشخاِص مراقب آنها انجام دهند. 
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ماده 20
در صورتی که خانواده ای نتواند از کودک مراقبت کند، دولت ها  

باید اطمینان یابند که کودک تحت مراقبت درسِت اشخاصی 
قرار گیرد که به دین، فرهنگ و زبان کودک احترام می گذارند.
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ماده 21
در صورتی که کودکی به فرزندخواندگی پذیرفته شود، در 
درجه ی نخست باید منافع عالی او را در نظر داشت. همه ی 

کودکان، چه در کشور محل تولد به فرزندخواندگی پذیرفته 
شوند و چه در کشور دیگری، باید مورد محافظت قرار گیرند و 

در پناه امنیت قرار داشته باشند.
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ماده 22
دولت ها  باید اطمینان یابند که کودکان پناهنده یا پناه جو از 

حقوق برابر با کودکان دیگر برخوردار باشند. دولت  ها باید به 
بازپیوستن کودکان پناهنده به والدین شان کمک کنند. 

ماده 23
کودکان معلول از حق زندگی کامل و آبرومند و با عزت و 

استقالل و ایفای نقش فعال در جامعه برخوردارند. دولت  ها باید 
هر آن چه در توان دارند برای حمایت از کودکان معلول انجام 

دهند.
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ماده 24
همه ی کودکان حق دارند از بهترین امکانات بهداشتی برخوردار 
باشند. دولت  ها باید برای تأمین مراقبت درمانی با کیفیت خوب، 

آب پاکیزه، غذای مغذی و محیط پاکیزه اقدام کنند تا کودکان 
سالم بمانند. کشورهای ثروتمندتر باید به کشورهای فقیرتر 

برای دستیابی به این هدف کمک کنند.
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ماده 25 
کودکی که دور از خانه زندگی می کند )برای مثال، تحت 

سرپرستی، بیمارستان، زندان(، از حق بررسی منظم رفتار با او و 
روش مراقبت از او برخوردار است. 
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ماده 26
دولت  ها باید منابع مالی اضافی بابت کودکان در اختیار 

خانواده های نیازمند قرار دهند.
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ماده 27
همه ی کودکان حق دسترسی به سطح خوبی از زندگی را دارند 

که برای تأمین نیازهای جسمی، اجتماعی و روانی آنها کافی 
باشد.
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ماده 28
همه ی کودکان از حق آموزش برخوردارند. آموزش ابتدایی باید 

رایگان باشد. آموزش متوسطه باید در اختیار همه ی کودکان 
قرار گیرد. انضباط در مدارس باید با رعایت کرامت کودکان 
برقرار شود. کشورهای ثروتمندتر باید به کشورهای فقیرتر 

برای دستیابی به این هدف کمک کنند.
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ماده 29
آموزش باید شخصیت، استعداد و توانایی های هر کودک را تا 
حد کمال توسعه دهد. آموزش باید احترام کودکان به حقوق 

بشر و نیز به والدین شان، فرهنگ خود و دیگران و محیط 
زیست را تشویق کند.

ماده 30
همه ی کودکان از حق آموزش و به کارگیری زبان، رسم ها و دین 
خانواده ی خود برخوردارند، فارغ از این که اکثریت مردم کشور 

زبان، رسم ها و دین دیگری داشته باشند.
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ماده 31
همه ی کودکان از حق آرامش  و بازي  و شرکت در فعالیت هاي  

فرهنگي  و هنري  برخوردارند.
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ماده 32
دولت  ها باید کودکان را از کارهای خطرناک یا مضر برای 

سالمتی یا آموزش آنها محافظت کنند.
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ماده 33
دولت  ها باید از کودکان در مورد استفاده از مواد مخدر 

غیرقانونی محافظت کنند. 
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ماده 34
دولت  ها باید از کودکان در مورد سوءاستفاده و استثمار جنسی 

محافظت کنند.

ماده 35
دولت ها باید از ُربایش یا فروش کودکان جلوگیری کنند.

ماده 36
دولت ها باید از کودکان در مقابل همه ی اشکال بدرفتاری 

محافظت کنند.
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ماده 37
هیچ کودکی نباید تحت شکنجه یا رفتارها و مجازات های ظالمانه 

دیگر قرار بگیرد. دستگیری و حبس کودک باید فقط به عنوان 
آخرین  راه  چاره  و براي  کوتاه ترین  مدت  ممکن  انجام شود. 

کودکان نباید با بزرگ ساالن در یک زندان حبس شوند. کودکان 
زندانی باید بتوانند با خانواده هایشان تماس داشته باشند.
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ماده 38
دولت ها باید هر آن چه در توان دارند برای محافظت و مراقبت 

از کودکان تأثیریافته از جنگ انجام دهند. دولت ها نباید به 
کودکان زیر 15 سال اجازه ی شرکت در جنگ یا پیوستن به 

نیروهای مسلح را بدهند.
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ماده 39 
کودکان مورد بي توجهي ، سوءاستفاده، استثمار، شکنجه  یا قربانی 

جنگ  باید از کمک ویژه برخوردار باشند تا سالمتی، کرامت و 
احترام به خود را دوباره به دست آورند.
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ماده 40
رفتار با کودکان متهم یا مقصر در قانون شکنی باید با رعایت 
احترام و کرامت باشد. آنها از حق داشتن وکیل و محاکمه  ی 

عادالنه با توجه به سن یا وضعیت خود برخوردارند. حریم 
خصوصی کودک در هر شرایطی باید مورد احترام باشد.
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ماده 41
در مواردی که قوانین کشوِر خاصی بهتر از مواد این کنوانسیون 

از منافع کودکان محافظت می کنند، آن قوانین باید به قوت خود 
باقی بمانند.

ماده 42
دولت  ها باید این کنوانسیون را به اطالع کودکان و بزرگ ساالن 

برسانند.
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