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سالم!

 در اینجا می توانید از حقوق 

 خود مطلع شوید. این حقوق 

 برای کودکان و جوانان در 

سرتاسر جهان معتبر هستند.

 آن ها را بخوانید و در مدرسه 

 با معلمان و والدین و دوستان 

خود بررسی کنید.
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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  است  حقوقی  شامل  و  است.  معتبر  جهان  سرتاسر  در 

برای همه کودکان تضمین می شود.

در  ملل  سازمان  رسمی"عهدنامه   نام  دارای  توافق نامه  این 
سازمان  عهدنامه    یک  است.  کودکان"  حقوق  با  رابطه 
همه  تقریباً  است.  مختلف  کشورهای  بین  عهدنامه  ای  ملل 
این عهدنامه  موافقت کرده اند و حقوق  با  کشورهای جهان 
کودکان را امضا کرده اند. بدین وسیله ایشان متعهد می شوند 
که از حقوق کودکان پشتیبانی و آن ها را در قوانین کشوری 

خود رعایت کنند. 

عهدنامه  حقوق کودکان از 54 ماده تشکیل شده است. در هر 
یک از ماده ها، به حقوق متفاوت کودکان پرداخته می شود. 
جمع آوری  را  شما  حقوق  مهم ترین  رو،  پیش  در صفحات 
کرده ایم. حقوق خود را با معلمان خود در مدرسه به بحث 

بگذارید. 

درباره این حقوق با اولیا و دوستان خود صحبت کنید. بسیار 
مهم است که کودکان و جوانان حقوق خود را بشناسند و آن ها 
را به سایر کودکان و جوانان توضیح دهند. زیرا تنها زمانی 
که شما حقوق خود را خوب بشناسید، می توانید بفهمید که آیا 
این حقوق در مدرسه یا در خانواده و یا به وسیله دوستان، 
واقعاً رعایت می شوند یا نه. می توانید همواره از حقوق خود 

دفاع کنید و پیشنهادهایی برای بهتر شدن آن ها بدهید.

حقوق من
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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:

• همه کودکان از ارزش انسانی یکسانی برخوردار هستند!

• منافع کودکان همواره باید در اولویت قرار گیرد!

• حق اظهار نظر شخصی!

• حق شرکت در تصمیم گیری ها!

• کودکان دارای حق داشتن محدوده خصوصی هستند!

• حقوق را به دست بیاورید!

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:

سازمان حمایت از کودکان آلمان، سازمان فدرال
)Deutscher Kinderschutzbund Bundesverband e.V., DKSB Berlin 2016(

Schöneberger Str.15
10963 Berlin

در اینترنت به نشانی
www.dksb.de

و بحث  و اکنون از خواندن 
کردن لذت ببرید!
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عهدنامه  برای چه افرادی معتبر است
ماده 1 / 2

کشورهایی که عهدنامه  سازمان ملل متحد را امضا کرده اند، 
با  که  کنند  تنظیم  طوری  را  خود  قوانین  شده اند  متعهد 
عهدنامه  مطابقت داشته باشد. آن ها باید اقدامات مناسب را 

برای اجرای عملی حقوق کودکان انجام دهند.
نتواند عهدنامه  حقوق کودکان را رعایت  اگر یک کشور  

کند، باید به وسیله کشورهای دیگر  حمایت شود.

عهدنامه  سازمان ملل در رابطه با حقوق کودک، برای همه 
بالغ نشده  تمام نکرده و  افرادی که هجده سالگي را هنوز 

باشند معتبر است.
پوست،  رنگ  به  وابستگي  هرگونه  از  بدور  عهدنامه   این 
منشأ اجتماعي، فرهنگی و نژادی، جنس، زبان، مذهب و یا 

معلولیت، برای همه کودکان معتبر است.

باید منافع کودکان را رعایت 
کرد

ماده 3

درانجام هر تصمیمی که به نوعي به کودک مربوط مي شود، 
خاص،  سازمان های  یا  اجتماعی  خدمات  دادگاه ها،  در  چه 
باید در نظر گرفت چه تصمیمی بیشترین منفعت را برای 

کودکان دارد.

اعمال حقوق
ماده 4
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و  تربیت  مسئولیت  همزمان  به طور  والدین  نفر  دو  هر 
از هر  قبل  باید  آن ها  دارا هستند.  پرورش کودک خود را 

چیز به مصالح و منافع کودک فکر کنند.
و  ایشان  حقوق  شناخت  در  خود  کودکان  به  باید  والدین 

درخواست آن کمک کنند.

ملیت  و  خود  به  مخصوص  نام  داشتن  حق  از  کودک  هر 
برخوردار است. این موارد باید بالفاصله پس از تولد در 

دفاتر ثبت وارد شود.

مسئولیت والدین
ماده 5 / 18 / 26 / 27

حق نام وتابعیت
ماده 7 / 8

کودکان و جوانان حق دارند زندگی کنند. کشورهای امضا 
کننده باید حق زندگی و  توسعه مناسب را تضمین کنند.

کشورهایی که این عهدنامه  را امضا کرده اند، تمایل خود به 
حمایت از والدین و سایر مسئوالن تربیتی را اعالم می کنند. 
موسسات نگهداری از کودکان باید عهدنامه  حقوق کودکان 

سازمان ملل را رعایت کنند.

تا حد ممکن باید کودکان والدین خود را بشناسند و به وسیله 
ایشان مراقبت شوند. هیچ کسی حق ندارد هویت کودکی را 

از وی بگیرد.

حق زندگی
ماده 6

7

کودکان نباید از والدین خود جدا شوند. مگر اینکه والدین 
از یکدیگر جدا زندگی کنند یا اینکه در جهت منافع کودک 
باشد. در صورتی که والدین از یکدیگر جدا زندگی کنند، 
کودک این حق را دارد که هر دو  آن ها را به اندازه ای که 
یک تماس شخصی باقی بماند، مالقات کند. این امر مستقل 

از مکان زندگی والدین معتبر است.

کودکان و والدین آن ها
ماده 9 / 10 / 11

بیان  آزادانه  دارند عقیده خود را  اجازه  کودکان و جوانان 
کنند. آن ها باید شنیده شوند و جدی نگه داشته شوند. کودکان 
حق به دست آوردن اطالعات، دریافت و انتقال آن را دارند. 
نوشته ها،  طریق  از  را  خود  که  دارند  را  حق  این  آن ها 
به  که  صورتی  در  روش ها،  سایر  یا  هنری  فعالیت های 

دیگران ضربه نزند، بیان کنند.
احترام  مورد  باید  جوانان  و  کودکان  دین  و  عقاید،  افکار، 

واقع شود.

دلیل زندان، اخراج  به  والدین  نفر  در صورتی که هر دو 
شدن یا مرگ از یکدیگر جدا شده باشند، کودکان این حق را 
دارند که بدانند بر سر پدر یا مادر مفقود چه آمده است. هیچ 
کودکی را نباید در خارج از کشور بر خالف میل شخصی 

وی نگهداری کرد.

آزادی فکر، عقیده و دین
ماده 12 / 13 / 14
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پایه ریزی  را  سازمان هایی  دارند  اجازه  جوانان  و  کودکان 
تا  دارند  اجازه  آن ها  در سازمان هایی عضو شوند.  یا  کنند 
زمانی که به حقوق و ازادی سایر مردم ضربه ای نزنند، در 

مجامع شرکت کنند.

عضویت در سازمان ها
ماده 15

اطالعاتی درباره کودکان و 
جوانان
ماده 17

به  ورود  برابر  در  قانونی  حمایت  حق  جوانان  و  کودکان 
دفتر خاطرات  و   نامه ها  دارند.  را  حریم خصوصی خود 
نباید  کودکی  هیچ  دارند.  تعلق  ایشان  خود  به  فقط  روزانه 
در معرض اعمال غیرقانونی در زندگی شخصی خود، در 
خانواده یا در محل اقامت شخصی خود قرار گیرد. کودکان 
را  افتخار خود  و  به شهرت  آسیب  مقابل  در  حفاظت  حق 

دارند.

روزنامه ها،  اطالعات  به  دسترسی  جوانان حق  و  کودکان 
کتاب ها و رادیو یا تلویزیون را دارند. کشورهای امضاکننده 
حمایت  جوانان  و  کودکان  برای  کتاب ها  گسترش  از  باید 
کنند. کودکان و جوانانی که در یک کشور به زبانی دیگر 
صحبت می کنند، باید از نظر مواد آموزشی در زبان خود 

تأمین شوند.

زندگی خصوصی
ماده 16

9

بدرفتاری  جوانان  و  کودکان  با  نباید  بزرگساالن  و  والدین 
کنند. کشورهایی که این عهدنامه  را امضا کرده اند، باید از 
سوء  و  جنسی  استفاده  سوء  بدرفتاری،  برابر  در  کودکان 
به  قادر  مادر  و  پدر  که  صورتی  در  کنند.  حمایت  رفتار 
این  باید  دولتی  نهادهای  نباشند،  خود  کودک  از  محافظت 
قربانی  که  نوجوانانی  و  کودکان  دهند.  انجام  را  حفاظت 
همه  هستند.  دارا  را  کمک  دریافت  حق  هستند،  خشونت 
اقدامات باید برای بازگرداندن اعتماد به نفس و حیثیت ایشان 

انجام گیرد.

رشد به صورت فرزندخوانده و پذیرش سرپرستی 
ماده 20 / 21

خشونت و سوء رفتار
ماده 19 / 34 / 39

در صورتی که کودکان یا جوانان در خانه والدین خود از 
نظر رشد و توسعه در خطر باشند و از این موضوع بسیار 
رنج ببرند، آن ها این حق را دارند که به وسیله خانواده های 

دیگر\به صورت فرزندخوانده بزرگ شوند. 

کودکانی که خانواده ای از خود ندارند، در صورتی که این 
دیگر  خانواده ای  در  می توانند  باشد،  ایشان  به صالح  امر 

پذیرفته شوند.
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مهاجران
ماده 22

به ترک کشور خود  که مجبور  حقوق کودکان و جوانانی 
شده اند، در کشور جدید باید مورد احترام قرار گیرد. آن ها 
باید در کشور جدید از کمک و حمایت برخوردار شوند. این 
کمک شامل پشتیبانی در یافتن والدین، هنگامی که کودکان 

و جوانان دوباره قصد زندگی با ایشان را دارند، می شود. 
در صورتی که خانواده کودک یافت نشود، باید برای کودک 

خانواده مناسب جدیدی یافت شود.

کودکان و جوانان معلول
ماده 23

کودکان و جوانانی که از نظر جسمی یا روحی معلول هستند، از حق شرکت فعال در زندگی 
از جمله  نیاز   مورد  فنی  و کمک های  باید حمایت ها  ایشان  می باشند.  برخوردار  اجتماعی 
تحصیل مناسب را دریافت کنند. در صورتی که والدین ایشان قادر به پرداخت این موارد 

نیستند، کشورهای امضاکننده باید از والدین از نظر اقتصادی حمایت کنند.

11

پایه  همه کودکان و نوجوانان دارای حق آموزش تحصیلی 
رایگان هستند. دسترسی به تحصیالت باالتر، امکان شرکت 
منظم در مدرسه و مدرک تحصیلی باید برای ایشان تسهیل 
شود. در مدرسه باید امور با رعایت کرامت انسانی کودک 
و مطابق با عهدنامه  حقوق کودکان سازمان ملل انجام گیرد. 
کشورهای امضا کننده باید برای این هدف مهم همکاری کنند 
که همه کودکان و جوانان به مدرسه بروند و  آموزش مناسبی 

دریافت کنند.

حق آموزش
ماده 28

حق سالمتی
ماده 24

اسکان در خارج از خانواده 
شخصی
ماده 25

کودکان و جوانان از حق حمایت پزشکی در صورت نیاز 
برخوردار هستند. آن ها از حق سالمتی برخوردار هستند. 
حق تغذیه سالم و محیط مناسب برای ایشان محفوظ است. 
کرد.  مبارزه  آن  و خطرهای  محیط زیست  آلودگی  با  باید 
موضوعات  درباره  اطالعاتی  باید  آن  ها  والدین  و  کودکان 

مربوط به سالمت و  حفظ آن دریافت کنند.
در صورتی که کودکان یا جوانان در خارج از خانواده خود 
بزرگ بزرگ شوند شوند، از این حق برخوردار هستند که 

این اقدام به طور منظم بررسی شود.
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اهداف آموزشی
ماده 29

تحصیل کودکان و جوانان باید اهداف مشخصی را پیگیری 
کند:

باید بتوانند بر حسب توانایی های شخصی،  کودکان   -

خود را توسعه دهند

پشتیبانی از احترام به حقوق بشر، هویت فرهنگی و   -

زبان کودک 

کودکان باید برای یک زندگی مسئوالنه به عنوان   -

فردی بالغ در جامعه ای آزاد و برخوردار از صلح، 

قدرت تحمل، تساوی جنس ها آماده گردند

کودکان باید برقرار کردن رابطه ای محترمانه  را با   -

سایر مردم و فرهنگ های ایشان و نیز محیط طبیعی 

بگیرند. یاد 

حق داشتن فرهنگ 
شخصی
ماده 30

حبس و جریمه
ماده 37

همه کودکان و جوانان حق داشتن زندگی فرهنگی، دین و 
زبان خود، حتی در صورت تعلق به اقلیت، را دارا هستند.

آزادی  از  خودسرانه  به طور  نباید  جوانی  یا  کودک  هیچ 
محروم گردد. دستگیری و زندان احتمالی باید مطابق قانون 
باشد. مجازات حبس باید به عنوان آخرین راه حل و برای 
و  کودکان  شود.  داده  اختصاص  ممکن  زمان  کوتاه ترین 
جوانان از حق داشتن حمایت های قانونی و غیره برخوردار 
هستند. با کودکان زندانی باید با احترام رفتار کرد. باید به 
کرامت انسانی ایشان احترام گذاشت. آن ها از حق مالقات 
کودک  هیچ  هستند.  برخوردار  خود  خانواده  با  تماس  و 
بی رحمانه  تنبیهات  یا  شکنجه  معرض  در  نباید  جوانی  یا 

نباید  ابد  یا حبس  اعدام  قرار گیرد. مجازات  تحقیر کننده  و 
اعمال شود.

13

حق فعالیت های تفریحی
ماده 31

فعالیت های  و  شخصی  تفریح  حق  از  جوانان  و  کودکان 
تفریحی مناسب با سن و سال خود برخوردار هستند. آن ها 

اجازه دارند در فعالیت های هنری و فرهنگی شرکت کنند.

کودکان و جوانان باید از طریق اقدامات مناسب در مقابل 
مواد مخدر محافظت شوند. نباید از کودکان برای تولید و 

توزیع مواد مخدر استفاده کرد.

کودکان و جوانان نباید مجبور به کارهایی شوند که سالمت 
و رشد آن ها را به خطر اندازد. باید قوانینی برای حداقل سن 
کودکان تصویب شود که مشخص کند کودکان از چه زمانی 
می توانند به بعضی کارها بپردازند. کودکان و جوانان نباید به 
امور جنسی مجبور شوند و از نظر جنسی استثمار شوند )به 
عنوان مثال از طریق خودفروشی یا تصاویر پورنوگرافی(. 

استثمار  برابر  در  کودکان  از  باید  امضاکننده  کشورهای 
مخرب محافظت کنند.

کار و استثمار
ماده 32 / 34 / 36

مواد مخدر
ماده 33

 قاچاق کودک
ماده 35

اند،  کرده  امضا  را  ملل  سازمان  عهدنامه   که  کشورهایی 
باید اقداماتی برای جلوگیری از آدم ربایی و فروش کودک 

به انجام رسانند.
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کودکان و جوانان باید در برابر درگیری های مسلحانه محافظت شوند. هیچ کودک زیر 15 سال نباید در جنگ شرکت کند.

شرکت در درگیری های مسلحانه و جنگ ها
ماده 38

کشورهای امضاکننده باید حداقل سنی را مشخص کنند که از 
آن زمان به بعد کودکان بتوانند در معرض پیگیری قضایی 
شود  اثبات  وی  جرم  که  زمانی  تا  کودک  هر  گیرند.  قرار 
بی گناه شمرده می شود. کودکان نباید در دادگاه مجبور به ارائه 
شهادت یا اعتراف علیه خود شوند. ایشان از حق داشتن یک 
وکیل مستقل در دادگاه برخوردارند. همه کودکان و جوانان 
باید از "عهدنامه  سازمان ملل در رابطه با حقوق کودکان" 
مطلع باشند. متن آن باید برای کودکان و نوجوانان و نیز همه 
والدین در دسترس قرار گیرد. کودکان و جوانان بزهکار باید 

همه کودکان و جوانان باید از "عهدنامه  سازمان ملل در رابطه 
با حقوق کودکان" مطلع باشند. متن آن باید برای کودکان و 
نوجوانان و نیز همه والدین در دسترس قرار گیرد. کشورهای 

امضاکننده برای گسترش این عهدنامه  مسئول هستند.

دریافت  جامعه کمک  در  دوباره  ادغام  و  مثبت  برای رشد 
کنند. با کودکان و جوانان مظنون یا بزهکار باید با احترام به 

کرامت انسانی ایشان رفتار شود.

روال دادگاه جوانان
ماده 40

اطالعاتی درباره عهدنامه  حقوق کودکان
ماده 42

15

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 در سرتاسر آلمان دارای مراکزی است. در این مراکز، به کودکان و خانواده هایشان 
در محل کمک می شود. 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.

سازمان حمایت از کودکان آلمان
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ماده 38
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"حقوق من" برشورهایی برای گسترش عهدنامه  سازمان ملل درباره حقوق 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(  •

و جوانان )بخش III، 13 تا 18 ساله(  •

عنوان "حقوق من"، بخش III، 13 تا 18 ساله

ناشر
سازمان حمایت از کودکان آلمان، سازمان فدرال

)Deutscher Kinderschutzbund Bundesverband e.V.(

اداره فدرال

Schöneberger Str. 15

10963 Berlin

تلفن 0 - 809 214 )030(

info@dksb.de :پست الکترونیکی

www.dksb.de

مشخصات ناشر

ارائه شده به وسیله:

           حقوق کودکان           عهدنامه  ای درباره  
حساب بانکی:

Bank für Sozialwirtschaft

شماره حساب: 000 488 7

کد بانک: 10 205 251

حمایت دوستانه از طرف:

بودجه توسط

ROLAND Rechtsschutz
Deutz-Kalker Straße 46 | 50679 Köln

www.roland-rechtsschutz.de | 0221 8277 - 500 :تلفن

سازمان حمایت از کودکان آلمان، سازمان فدرال
(Deutscher Kinderschutzbund Bundesverband e.V.)

Schöneberger Straße 15 | 10963 Berlin
www.kinderschutzbund.de | 030 / 214 809 - 0 تلفن

IBAN: DE25251205100007488000  

BIC: BFSWDE33HAN (030) 214 809 - 0


