
حقوقمن
          عهدنامه  ای درباره حقوق   

کودکان 5-8 ساله

Meine Rechte - 5 bis 8 Jahre - Farsi



سالم!
 از حقوق خود مطلع شوید. 

 این حقوق برای کودکان در سرتاسر 
جهان معتبر هستند.

 آن ها را برای خود بخوانید 
 و در مدرسه با معلمان و والدین 

و دوستان خود بررسی کنید.

حقوقمن

این  شوید.  مطلع  خود  حقوق  از  می توانید  اینجا  در  سالم! 
حقوق در "عهدنامه  مربوط به حقوق کودکان" گنجانده شده 
است. این عهدنامه  برای همه کودکان و جوانان تا 18 سال 
که  حقوقی  همه  شامل  و  است.  معتبر  جهان  سرتاسر  در 

کودکان از آن برخوردار هستند می شود.

این عهدنامه  را همچنین "عهدنامه  سازمان ملل در رابطه 
ملل  سازمان  عهدنامه    یک  می نامند.  کودکان"  حقوق  با 
بیشتر کشورهای  است.  بین کشورهای مختلف  عهدنامه  ای 
کودکان  حقوق  آن ها  کرده اند.  موافقت  عهدنامه   این  با  دنیا 
را امضاء کرده اند. بدین وسیله ایشان متعهد می شوند که از 

حقوق کودکان پشتیبانی و آن ها را رعایت کنند.

عهدنامه  حقوق کودکان از 54 ماده تشکیل شده است. یک 
ماده به هر بخش از یک عهدنامه  اطالق می شود. هر یک 
ما  می پردازد.  کودکان  مختلف  حقوق  به  بخش ها،  این  از 
مهترین حقوق شما را جمع آوری کرده ایم. می توانید آن را 

در صفحات پیش رو بخوانید.

حقوق خود را با مربیان و معلمان خود به بحث بگذارید. 
کنید.  صحبت  خود  دوستان  و  اولیا  با  حقوق  این  درباره 
اطالع کودکان از حقوق خود دارای اهمیت است. همچنین 
مهم است که هر کودک حقوق سایر کودکان و جوانان را 
به ایشان توضیح دهد. زیرا تنها زمانی که کودکان حقوق 
خود را خوب بشناسند، می توانند بفهمند که آیا حقوق ایشان 
در مدرسه یا در خانواده و یا به وسیله دوستان واقعاً رعایت 
با  دراین باره  توانید  می  شما  آن،  از  بعد  نه.  یا  می شود 
بزرگساالن صحبت کنید و پیشنهاد دهید که چه چیزی باید 

بهتر شود.
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و اکنون از خواندن 
و بحث 

کردن لذت ببرید!

عهدنامه  سازمان ملل در رابطه با حقوق کودکان در تاریخ 20 نوامبر 1989 در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب 
رسید. در مجمع عمومی سازمان ملل، کشورهای عضو سازمان ملل )UNO( دور هم جمع می شوند و با یکدیگر تصمیم 

می گیرند. این عهدنامه  به طور مثال شامل حقوق زیر در رابطه با کودکان می شود:

• حق حمایت!

• حق شرکت در تصمیم گیری ها!

• حق اظهار نظر شخصی!

• همه کودکان به یک اندازه اهمیت دارند!

• منافع کودکان همواره باید در اولویت قرار گیرد!

• کودکان دارای حق داشتن محدوده خصوصی هستند!

• همه کودکان باید نسبت به حقوق خود مطلع باشند!

سایر حقوق را در صفحات پیش رو می یابید. همچنین سایر اطالعات و کل عهدنامه  را می توانید در سازمان حمایت 
از کودکان آلمان که از توسعه حقوق کودکان در آلمان پشتیبانی می کند، بیابید:

سازمانحمایتازکودکانآلمان،سازمانفدرال
(DeutscherKinderschutzbundBundesverbande.V.,DKSBBerlin2016)

Schöneberger Str.15
10963 Berlin

در اینترنت به نشانی
www.dksb.de

همه خردساالن به یک اندازه اهمیت دارند. 
من همان اندازه مهم هستم که سایر کودکان در 

جهان مهم هستند.

همه کودکان این حق را دارند که برای 
خود نامی داشته باشند.

نام من:
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مادرم و پدرم زندکی کنم.نام من ... است و حق دارم همراه 

هر کودکی حق برخورداری از یک زندگی 
خوب را دارا است.
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هیچ کودک یا هیچ بزرگسالی این حق 
را ندارد، که مرا مسخره کند یا بزند.

من از حق دریافت کمک، در مواقعی که بیمار هستم 

یا وقتی که احساس ناراحتی یا ناخوشی می کنم، 
برخوردارم.

هر کودک می توان آنچه فکر می کند را بیان و 

عقیده اش را اظهار کند.

همه کودکان اجازه دارند 
بازی کنند.
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مثال در کودکستان یا در مدرسه به تحصیل بپردازم.من از حق تحصیل برخوردار هستم. می توانم به طور 

همه کودکان این حق را دارند که بدون 

ترس بزرگ شوند.

سازمان حمایت از کودکان آلمان

سازمان حمایت از کودکان آلمان از حقوق و منافع کودکان و جوانان در آلمان حمایت می کند. سازمان حمایت از 
کودکان تالش می کند سیاستگذاری ها را به سمت تصمیمات مفید برای کودکان و والدین و خانواده هایشان ترغیب کند. 
این سازمان در بیش از 430 شهر المان دارای مراکزی است و به کودکان و خانواده های آن ها در محل کمک می کند. 
این سازمان به شما مثالً از طریق ارائه امکانات تفریحی، کمک به تکالیف خانه و یا خدمات مشاوره حمایت رسانی 
می کند. در سازمان حمایت از کودکان، از همه افراد استقبال می شود و همه می توانند از کمک و پشتیبانی برخوردار 

شوند.
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"حقوقمن"برشورهایی درباره توزیع عهدنامه  سازمان ملل در رابطه با حقوق کودکان برای کودکان و جوانان است. "حقوق من" برای سه 
گروه سنی در دسترس است:

برای کودکان پیش دبستانی و کالس اولی )بخش I، 5 تا 8 ساله(  •

برای کودکان دبستانی )بخش II، 9 تا 12 ساله(  •

جوانان )بخش III، 13 تا 18ساله(   •

عنوان "حقوق من"، بخش I: 5 تا 8 ساله

ناشر
سازمان حمایت از کودکان آلمان، سازمان فدرال

)Deutscher Kinderschutzbund Bundesverband e.V., DKSB Berlin 2016(

اداره فدرال

Schöneberger Str. 15

10963 Berlin

تلفن 0 - 809 214 )030(

info@dksb.de :پست الکترونیکی

www.dksb.de

مشخصات ناشر

حساب بانکی:

Bank für Sozialwirtschaft

شماره حساب: 000 488 7

کد بانک: 10 205 251

IBAN: DE25251205100007488000  
BIC: BFSWDE33HAN (030) 214 809 - 0


