حقوق من
عهدنامهای درباره

حقوق کودکان

 12-9ساله

Meine Rechte - 9 bis 12 Jahre - Farsi

حقوق من
سالم! در اینجا میتوانید از حقوق خود مطلع شوید .این

عهدنامه حقوق کودکان از  54ماده تشکیل شده است .یک

حقوق در "عهدنامه مربوط به حقوق کودکان" گنجانده شده

ماده به هر بخش از یک عهدنامه اطالق میشود .هر یک

است .این عهدنامه برای همه کودکان و جوانان تا  18سال

از این بخشها ،به حقوق مختلف کودکان میپردازد .ما

در سرتاسر جهان معتبر است .و شامل همه حقوقی که

مهترین حقوق شما را جمعآوری کردهایم .میتوانید آن را

کودکان از آن برخوردار هستند میشود.

در صفحات پیش رو بخوانید.

این عهدنامه را همچنین "عهدنامه سازمان ملل در رابطه

حقوق خود را با مربیان و معلمان خود به بحث بگذارید.

با حقوق کودکان" مینامند .یک عهدنامه سازمان ملل

درباره این حقوق با اولیا و دوستان خود صحبت کنید.

عهدنامهای بین کشورهای مختلف است .بیشتر کشورهای

اطالع کودکان از حقوق خود دارای اهمیت است .همچنین

دنیا با این عهدنامه موافقت کردهاند .آنها حقوق کودکان

مهم است که هر کودک حقوق سایر کودکان و جوانان را

را امضاء کردهاند .بدینوسیله ایشان متعهد میشوند که از

به ایشان توضیح دهید .زیرا تنها زمانی که کودکان حقوق

حقوق کودکان پشتیبانی و آنها را رعایت کنند.

خود را خوب بشناسند ،میتوانند بفهمند که آیا حقوق ایشان
در مدرسه یا در خانواده و یا بهوسیله دوستان واقعا ً رعایت
میشود یا نه .بعد از آن ،شما می توانید دراینباره با
بزرگساالن صحبت کنید و پیشنهاد دهید که چه چیزی باید
بهتر شود.
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سالم!
در اینجا میتوانید از حقوق
خود مطلع شوید .این حقوق
برای کودکان در سرتاسر
جهان معتبر هستند.
آنها را برای خود بخوانید و در
مدرسه با معلمان و والدین و دوستان
خود آنها را بررسی کنید.
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حد برای همه کودکان

ودک سازمان ملل مت
قک
عهدنامه حقو  18سال معتبر است.
و جوانان تا سن

دو
لت هر یک از کشورهایی
که این عهدنامه را امضا
ک
رده
ا
ند،
برای حفظ حقوق کودک
ان مسئول شمرده میشوند.
آن
ها
هم
چنین باید به سایر
کشورها برای حفظ حقوق
کودکان کمک کنند.
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عهدنامه سازمان ملل در رابطه با حقوق کودکان در تاریخ  20نوامبر  1989در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب
رسید .در مجمع عمومی سازمان ملل ،کشورهای عضو سازمان ملل ( )UNOدور هم جمع میشوند و با یکدیگر تصمیم
میگیرند .این عهدنامه بهطور مثال شامل حقوق زیر در رابطه با کودکان میشود:

• حق کودک برای برخورداری از پناهگاه!
• حق اظهار نظر شخصی!
• حق شرکت در تصمیمگیریها!
• 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 مییابید .همچنین سایر اطالعات و کل عهدنامه را میتوانید در سازمان حمایت
از کودکان آلمان که از توسعه حقوق کودکان در آلمان پشتیبانی میکند ،بیابید:

سازمان حمایت از کودکان آلمان ،سازمان فدرال
()Deutscher Kinderschutzbund Bundesverband e.V.
Schöneberger Str. 15
10963 Berlin
در اینترنت به نشانی
www.dksb.de

ن از خواندن

و اکنو

و بحث

کردن
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لذت ببرید!

همه
کودکان حق دارند
هم
راه
ما
در
و
پ
در
خود زندگی
وقتی که والدین ج
کنند .این امر حتی
نسبت به کود دا از یکدیگر زندگ
ی
کن
ند
مع
تب
ر
ا
س
ت.
برای انج ک مسئول هستند .ب
هم پدر و هم مادر
نابراین والدین نیز
از
ح
ق
ح
مای
ام وظایف خود
ت
و
کمک
برخوردار هستند.

کودکان حق برخورداری از تحصیل و
آموزش مناسب را دارا هستند .آنها اجازه
دارند به مدرسه بروند تا امور مهم در
زندگی را یاد بگیرند .آنها باید بتوانند
آزادانه استعدادهای خود را گسترش دهند و
تشویق شوند.

هر کودکی
این حق را دا
رد
که
اف
کا
ر
و عقاید
کند .برای این
منظور ،باید ایشان مورد ت خود را ابراز
قرار گی
و دا رند .باور کود
کا
شویق و سوال
ن
با
ید
د
ر
خ
انه ،مدر
دگاهها به ن
حو مناسب مورد توجه قرا سه و نیز دفاتر
ر
گیرد.
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کودکی نباید به دلیل
یکسان هستند .هیچ
کودکان دارای ارزش
سایر کودکان مورد
همه
یا عقیدهاش در برابر
ظاهر ،زبان یا دین
جنس،
محرومیت واقع شود.

هر کودک از حق داش
تن نام مخصوص به خود و
ملیت برخوردار است.

عهده خانواده و والدین
فاه و ایمنی کودک بر
مسئولیت ر
ول تربیت و پرورش
دارد .خانوادهها مسئ
او قرار
کودکان هستند.
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ان حفظ میشود .هیچ
دگی خصوصی کودک
زن
جازه کودک دفترچه
کسی نباید مثال بدون ا
یا نامه او را بخواند.
خاطرات روزانه

کردن
ی
حق باز سالم
ز
بو
کودکان ا مناس
محیط
همه
ستند.
ن
و داشت ار ه
خورد
بر

کودکان
دارای حق دریافت مراقبت و
کمکه
ای
پ
زش
کی
در هنگام بیماری و نیاز به
پشتیبانی هستند.

ر ،بیتوجهی ،و
تثما
مورد بدرفتاری قرار گیرد .اس که کودکان مورد
هیچ کودکی نباید
ست .در صورتی
نوع ا
خوردار میشوند.
سوء رفتار یا کار مخرب مم حمایت و کمک بر
ر گیرند ،از حق
بدرفتاری قرا
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ط به کودکان تصمیم
که درباره امور مربو
برای کودک بهترین
همه بزرگساالنی
ند که چه تصمیماتی
رند ،باید بررسی کن
میگی
به حساب میآید.

همه کود
کان حق برخور
دا
ر
ی
ا
ز
ی
ک
خوب را
زندگی
برخو دارا هستند .کود
کا
ن
م
عل
و
ل
ح
ق
رداری از
کمکها و مراقب
دارند.
تهای ویژه را

باور
و عقیده مذهبی ت
ک
ت
ک
ک
ود
کا
مورد
ن باید
به ا توجه قرار گیرد.
کو
دک
ان
ی
که
متعلق
قلیتی ه
انجام ف ستند حق داشتن
عا
زبان ،فرهنگ و
ت
لی مذهبی خود
را دارا هستند.
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ت از کودکان آلمان

سازمان حمای

سازمان حمایت از کودکان آلمان از حقوق و منافع کودکان و جوانان در آلمان حمایت میکند .سازمان حمایت از
کودکان تالش میکند سیاستگذاریها را به سمت تصمیمات مفید برای کودکان و والدین و خانوادههایشان ترغیب کند.
این سازمان در بیش از  430شهر المان دارای مراکزی است و به کودکان و خانوادههای آنها در محل کمک میکند.
این سازمان به شما مثالً از طریق ارائه امکانات تفریحی ،کمک به تکالیف خانه و یا خدمات مشاوره حمایترسانی
میکند .در سازمان حمایت از کودکان ،از همه افراد استقبال میشود و همه میتوانند از کمک و پشتیبانی برخوردار
شوند.

11

سایر کشورها شده
جبور به مهاجرت از
دکان خواهند داشت.
صورتی که کودکان م
وقی مانند سایر کو
در
کشور جدید خود حق
همراه مهاجرت کرده
در
د،
شن
با
یا
کودکان بدون والدین
رد که ایشان دوباره
در صورتی که این
دارند .باید تالش ک
حمایت ویژهای نیاز
باشند ،به
ش برگردانده شوند.
به خانواده خوی

آنها ح
طری ق دسترسی به ا
ط
ال
عا
ً
ت،
مث
ال
از
ق رادیو،
روزنامه یا تلوی
همچنین از این حق برخو زیون را دارند.
ردار
را به
ند که اطالعات
سایرین منتقل ک
نن
د.
ای
ن
ا
ط
ال
کودکان
عات نباید به
آسیب برسانند.

کودکان باید حقوق خود را بشناسند و نسبت به
عهدنامه مطلع باشند.
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مشخصات ناشر
"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 پیشدبستانی و کالس اولی (بخش  5 ،Iتا  8ساله)
• برای کودکان دبستانی (بخش  9 ،IIتا  12ساله)
• و جوانان (بخش  13 ،IIIتا 18ساله)
عنوان «حقوق من» ،بخش  9 :IIتا  12ساله.
ناشر
سازمان حمایت از کودکان آلمان ،سازمان فدرال
()Deutscher Kinderschutzbund Bundesverband e.V.
اداره فدرال

حساب بانکی:

Schöneberger Str. 15

Bank für Sozialwirtschaft

10963 Berlin

شماره حساب7 488 000 :
IBAN: DE25251205100007488000

()030
214809
تلفن 809-- 00
)(030
214

کد بانک205 10 :
BIC:251
BFSWDE33HAN

پست الکترونیکیinfo@dksb.de :
www.dksb.de

ارائهشدهبهوسیله:

حمایتدوستانهازطرف:

ROLANDRechtsschutz
Deutz-Kalker Straße 46 | 50679 Köln
تلفنwww.roland-rechtsschutz.de | 0221 8277 - 500 :

بودجهتوسط

سازمانحمایتازکودکانآلمان،سازمانفدرال
)(DeutscherKinderschutzbundBundesverbande.V.
Schöneberger Straße 15 | 10963 Berlin
تلفن www.kinderschutzbund.de | 030 / 214 809 - 0
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