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ماده بشرح پیوست تصویب و اجازه الحاق دولتت جموتوری  ۵۴کنوانسیون حقوق کودک مشتمل بر یک مقدمه و  . ماده واحده
زمان در تعارض با قتوانین داخلتی و متوازین استالمی  داده میشود مشروط بر آن که مفاد آن در هر مورد و هراسالمی ایران به آن

  .الرعایه نباشداسالمی ایران الزمباشد و یا قرار گیرد از طرف دولت جمووری

 کنوانسیون حقوق کودک

  :مقدمه

با توجه به این که طبق اصول اعالم شده در منشور ستازمان ملتل رستمیت شتناختن حقتوق کشورهای طرف کنوانسیون حاضر: 
بتا در نرتر داشتتن این ته آزادی، عدالت و صلح در جوان استت   فک، مساوی و منزلت تمام اعضای خانواده بشری زیربنایالین

اعضتتای ملتتل، در منشتتور ستتازمان، اعتقتتاد ختتود را بتته حقتتوق اساستتی، مقتتام و ارز  انستتان و عتتزم ختتود را بتترای افتتزایش 
با تشخیص این ته ستازمان ملتل در اعالمیته اند  ی بیشتر اعالم کردههاآزادیاجتماعی و معیارهای بوتر زندگی در هایپیشرفت

گونه تبعیض از نرر المللی حقوق بشر اعالم موافقت نموده که هر یک از افراد بدون هرجوانی حقوق بشر و در کنوانسیونوای بین
تولتد و یتا ستایر خصوصتیار، در تمتام  نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و غیره خاستگاه اجتماعی یا مالی، متال،

و نرتر بته این ته ستازمان ملتل در اعالمیته   باشتدمیها اعالم شده، ذیحق یی که در آن کنوانسیونوا و اعالمیههاآزادیو حقوق 
 ته بتا اعتقتاد بته این  باشتدمیو مستاعدر هتای ویتژه  هامراقبتجوانی حقوق بشر اعالم نموده است که دوران کودکی مستلزم 

 ها وبایست از حمایتخانواده به عنوان جزء اصلی جامعه و محیط طبیعی برای رشد و رفاه تمام اعضای خود خصوصًا کودکان می
با تشخیص این که کودک بترای های خود را در جامعه ایفاء کند  ی الزمه برخوردار شود به نحوی که بتواند مسئولیتهامساعدر

بزرگ شتود   مملو( از خوشبختی، محبت و تفاهم بایست در محیط خانواده و در فضایی )خود میرشد کامل و متعادل شخصیتی 
هایی کته در منشتور آلبایست آمادگی کامل برای زندگی فردی در جامعه داشتته باشتد در ستایه ایتدهبا توجه به این که کودک می

با در نرر داشتن این ه لتزوم انجتام ی، برابری و اتحاد بزرگ شود  صلح ، احترام، بردباری، آزادخصوصًا  سازمان ملل اعالم شده
آبان  ۲۹مطابق با  ۱۹۵۹نوامبر  ۲۰بیان شده، در  ۱۳۰۳مطابق با  ۱۹۲۴ی ویژه از کودک در اعالمیه حقوق کودک ژنو هامراقبت

المللی حقوق ر و در میثاق بیندر اعالمیه حقوق کودک مجمع عمومی به تصویب رسیده، در اعالمیه جوانی حقوق بش ۱۳۳۸ماه 
خصوصتًا در متاده المللی حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی )، در کنوانسیون بین(۲۴و  ۲۳خصوصًا در مواد سیاسی ) مدنی و

 باالمللی مربوط به رفاه کودکان به رسمیت شناخته شده است  ی بینهاسازمانی تخصصی و هاسازمان و در اسناد و اح ام( ۱۰
کودک بختاطر نداشتتن رشتد کامتل فیزی تی و ذهنتی محتتا  »توجه به این که در اعالمیه جوانی حقوق بشر تصریح شده است 

با در نرر گرفتن مفاد اعالمیته اصتول «  باشدمیاز جمله حمایتوای مناسب حقوق قبل و بعد از تولد  و محافرت هایی هامراقبت
المللتی، قتانون با اشاره ویژه به موضوع کفالت و فرزنتد خوانتدگی ملتی و بین .اه کودکانحقوقی و اجتماعی مربوط به حمایت و رف

پ ن( و اعالمیه حمایت از زنان و کودکان در موقع  قوانینحداقل استاندارد سازمان ملل در مورد اجرای عدالت برای افراد صغیر )
کنند و کودکانی وجود دارند که تحت شرایط دشوار زندگی میبا تشخیص این که در تمام کشورهای جوان اضطراری و جنگ ها  
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با توجه به اهمیت ارز  های سنتی و فرهنگتی هتر ملتت در حمایتت و تعلتیم و هستند  ایاینگونه کودکان محتا  توجوار ویژه
در تمتام کشتورها المللتی بترای بوبتود شترایط زنتدگی کودکتان ی بینهتاهم اریو با عنایت به اهمیت تربیت ی نواخت کودک  

  .به توافقار ذیل نایل شدندخصوصًا کشورهای در حال توسعه  

  ۱بخش 
جترا در متورد سال است مگر این کته طبتق قتانون قابتل ا ۱۸از نرر کنوانسیون حاضر منرور از کودک افراد انسانی زیر  . ۱ماده 

  .تشخیص داده شود کودک سن بلوغ کمتر

 . ۲ماده 

کننتد در نرتر نسیون، حقوقی که در این کنوانسیون برای کودکانی کته در حتوزه قضتاآی آنوتا زنتدگی میکشورهای طرف کنوا . ۱
ه هتای هر گونه تبعیض و بدون مالحره نژاد، رنگ، مذهب، زبتان، عقایتد سیاستی، ملیتت خاستتگا گرفته شده را بدون توجه به

 .مودین خواهد نیه والدین و یا قیم قانونی محترم شمرده و تضماحوال شخص قومی و اجتماعی، مال، عدم تواناآی، تولد و یا سایر

زار بتر کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامار الزم را جوت تضمین حمایت از کودک در مقابل تمام اش ال تبعیض، مجتا . ۲
  .اهند آوردودک به عمل خو های قانونی و یا اعضای خانواده کابراز عقیده و یا عقاید والدین، قیماساس موقعیت، فعالیت ها 

 . ۳ماده 

اآتی، یتا هتا، مقامتار اجر در تمام اقدامار مربوط به کودکان که توسط مؤسسار رفاه اجتماعی عمومی و یتا خصوصتی دادگاه . ۱
 .باشدمیشود، منافع کودک از اهم مالحرار میی حقوقی انجام اهارگان

قتوق واتای  ی الزمه را برای رفاه کودکان، با توجه به حهامراقبتتوا و شوند که حمایکشورهای طرف کنوانسیون متقبل می . ۲
آی و قانونی دامار اجراقانونی و یا سایر افرادی که قانونًا مسئول آنان هستند، تضمین کنند و در این راستا اق هایوالدین آنوا، قیم

 .مناسب معمول خواهد گردید

ود که مؤسسار، ختدمار و وستایلی کته مستئول مراقبتت و حمایتت کودکتان کشورهای طرف کنوانسیون تضمین خواهند نم . ۳
آن نتان )های ایمنی، بوداشتت و از نرتر تعتداد کارکمعیارهایی که توسط مقامار ذیصالحیت خصوصًا در زمینه هستند مطابق با

  .مؤسسار( و نیز نرارر مناسب گذاشته شده مطابق داشته باشند

ن حاضتر یون اقدامار ضروری اجراآی و قانونی را جوت تحقق حقوق شناخته شده در کنوانسیوکشورهای طرف کنوانس . ۴ماده 
ه کتار بتکشورهای طرف کنوانسیون با توجه به حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی اقداماتی را در جوت  .داشت معمول خواهند

  .المللی به عمل خواهند آوردنی بیهاهم اریصورر لزوم در چوارچوب  گیری حداکثر منابع موجود خود و در
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عضتای اکشورهای طرف کنوانسیون احترام به مسئولیت ها، حقوق و واای  والتدین و یتا در صتورر قابلیتت اطتالق،  . ۵ماده 
هستتند را  های قانونی و یا سایر اشخاص کته قانونتًا مستئول کتودکآید، قیمآداب محلی به وجود می خانواده بزرگی که از طریق

شناخته  ها و ارشادار الزم را جوت اعمال حقوقهای کودک شود راهنماییتوانایی شوند و به طریقی که موجب ت املمیمتقبل 
  .شده کودک در کنوانسیون حاضر به عمل خواهند آورد

 . ۶ماده 

 .کشورهای طرف کنوانسیون حق ذاتی هر کودک را برای زندگی به رسمیت خواهند شناخت . ۱

  .وجود( حداکثر ام انار را برای بقا و پیشرفت کودک تضمین خواهند نمودرف کنوانسیون )کشورهای ط . ۲

 . ۷ماده 

رر ام تان، شود و از حقوقی مانند حق داشتن نام، کسب تابعیتت و در صتوتولد کودک بالفاصله پس از به دنیا آمدن ثبت می . ۱
 .باشدمی گرفتن تحت سرپرستی آنوا برخوردارشناسایی والدین و قرار

یتن زمینته االمللتی مربوطته در کشورهای طرف کنوانسیون این حقوق را مطابق با قوانین ملی و تعودار خود طبق اسناد بین . ۲
  .االجرا تلقی خواهند کردکودک در صورر عدم اجرای آنوا آواره محسوب گردد، الزم خصوصًا در مواردی ه

 . ۸ماده 

دون بتکودک برای حفظ هویت خود منجمله ملیت، نام و روابتط ختانوادگی را طبتق قتانون و کشورهای طرف کنوانسیون حق  . ۱
 .کردمداخله تضمین خواهند 

حمایتت و  در مواردی ه کودک بطور غیر قانونی از مقام یا برخی از حقوق مربوط به هویت خود محروم شود، کشتورهای عضتو . ۲
  .فوق به عمل خواهند آوردرا برای استیفای سریع حقوق  ی الزمهامساعدر

 . ۹ماده 

واردی که مشان از والدین خود جدا نشوند، مگر در نمایند که کودکان علیرغم خواسته کشورهای طرف کنوانسیون تضمین می . ۱
 ینگونتها .ذیصالح مطابق قوانین و مقررار و منوط به بررسیوای قضاآی مصمم شوند که این جداآی به نفع کودک استت مقامار

لتدین توجوی والتدین از کتودک و یتا هنگتام جتدا شتدن واخصوصی از قبیل سوء استفاده و یا بی تصمیمار مم ن است در موارد
 .کودک تصمیمی اتخاذ شود ضرورر یابد و در این صورر باید در مورد محل اقامت

راحل دادرسی می ذینفع فرصت داده شود در هاطرفباید به تمام  ۹در هر یک از مراحل دادرسی مربوط به پاراگراف اول ماده  . ۲
 .خود را ابراز کنند شرکت کرده و نررار



 کودکقاونن اجازه الحاق دولت مجهوری اسالیم ایران به کنوانسیون حقوق 
 

5 
 

مستقیم  کشورهای طرف کنوانسیون حق کودکی که از ی ی یا هر دو والدین جدا شده را مبنی بر حفظ روابط شخصی و تماس . ۳
 .منافع کودک باشدمنرم رعایت خواهند نمود مگر در مواردی ه این امر مغایر  با والدین بطور

ن منجمله مرگی که در حتیهنگامی که جداآی ناشی از اقدامار دولت از قبیل بازداشت، زندانی کردن، تبعید، اخرا  یا مرگ ) . ۴
ن یا کودک صادر شود( ی ی یا هر دو والدین و یا کودک باشد، کشور طرف کنوانسیون بنا به درخواست، والدی توقی  بودن شخص

گتر واهتد داد، مرا در جریان اطالعار ضروری در مورد اموال فرد غایب خانواده قرار خقتضا ی ی از اعضای خانواده یا در صورر ا
ود که کشورهای طرف کنوانسیون همچنین تضمین خواهند نمدر مواردی که دادن این گونه اطالعار مضر به حال کودک باشد  

  .مربوطه در پی نداشته باشدنفسه عواقبی برای افراد تسلیم این درخواست فی

 . ۱۰ماده 

یا ترک کشور  درخواست کودک یا والدین وی را برای ورود ۹ماده  ۱مطابق با تعودار کشورهای طرف کنوانسیون در پاراگراف  . ۱
 .د شدواهمحدود خانواده از سوی کشور طرف کنوانسیون با نرر مثبت و به روشی انسانی و سریع بررسی خ برای به هم پیوستن

کننده و اعضای  کشورهای طرف کنوانسیون همچنین تضمین خواهند نمود که تسلیم اینگونه درخواستوا عواقبی برای درخواست
 .نخواهد داشت خانواده آنوا در پی

و خصتی شکنند حق دارد گذشته از شرایط استثناآی بطور متنرم روابتط کودکی که والدینش در کشورهای جداگانه زندگی می . ۲
 ،۹ماده  ۲ والدین خود داشته باشد  بدین منرور و مطابق با تعودار کشورهای طرف کنوانسیون تحت پاراگراف تماس مستقیم با

 و کودک برای ترک هر کشتور منجملته کشتور خودشتان و ورود بته کشورشتان را محتترمکشورهای طرف کنوانسیون حق والدین 
م محدودیتوایی است که در قانون تصریح شده و برای حفظ امنیتت ملتی، نرت خواهند شمرد  حق ترک هر کشوری فقط مشمول
ناخته شتایتن کنوانستیون بته رستمیت  ی دیگران یا سایر حقوقی که درهاآزادیعمومی، سالمت عمومی یا اخالقیار یا حقوق یا 

  .اند، ضروری استشده

 . ۱۱ماده 

عمول خواهنتد مقیم( خار  مه با انتقال قاچاق و عدم بازگشت کودکان )کشورهای طرف کنوانسیون اقداماتی را در جوت مبارز  . ۱
 .داشت

شویق های موجود را تهای دوجانبه و چند جانبه یا پذیر  توافقنامهدر این راستا، کشورهای طرف کنوانسیون انعقاد توافقنامه . ۲
  .خواهند نمود

 . ۱۲ماده 
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ایتد را بتوانتد ایتن عق باشتدمیودکی که قادر به شت ل دادن بته عقایتد ختود کشورهای طرف کنوانسیون تضمین خواهد کرد ک . ۱
 .شوداده میدشود ابراز کند، به نررار کودک مطابق با سن و بلوغ وی بوا موضوعاتی که مربوط به وی میآزادانه درباره تمام 

های اجراآتی و هتر یتک از مراحتل دادرستی شود تا بتوانتد دربدین منرور، خصوصًا برای کودک فرصت هایی فراهم آورده می . ۲
نین ملتی قضاآی مربوط به وی بطور مستقیم یا از طریق نماینده یا شخصی مناسب به طریقی که مطتابق بتا مقتررار اجراآتی قتوا

  .باشد، ابراز عقیده نماید

 . ۱۳ماده 

ز هر نتوع، ات و رساندن اطالعار و عقاید   این حق شامل آزادی جستجو، دریافباشدمیکودک دارای حق آزادی ابراز عقیده  . ۱
 .باشدمی کتبی یا شفاهی یا چاپ شده، به ش ل آثار هنری یا از طریق هر رسانه دیگر به انتخاب کودکبدون توجه به مرزها،

ه اعمال این حق مم ن است منوط به محدودیت های بخصوص باشد، ولی این محدودیتوا فقط منحصر به مواردی است ک . ۲
 .ضرورر دارند قانون تصریح شده ودر 

 ال ( برای احترام به حقوق یا آبروی دیگران، یا

  .ب( برای حفاات از امنیت ملی یا نرم عمومی یا بخاطر سالمت عمومی و یا مساآل اخالقی

 . ۱۴ماده 

 .کشورهای طرف کنوانسیون حق آزادی ف ر، عقیده و مذهب را برای کودک محترم خواهند شمرد . ۱

ر دهای قتانونی کتودک را دربتاره هتدایت کتودک کشورهای طرف کنوانسیون حقوق و واای  والدین و در صورر شمول قیم . ۲
 .های کودک شود، محترم خواهند شمردطریقی که باعث اعتالی استعدادها و تواناآیجوت حقوق وی به 

 ریح شتده و بترای حفتظ امنیتت، نرتم، ستالمت وآزادی ااوار مذهب و عقاید فقتط طبتق محتدودیتوایی کته در قتانون تصت . ۳
  .شودی اساسی دیگران الزم است محدود میهاآزادی اخالقیار عمومی و یا حقوق

 . ۱۵ماده 

ت آمیز بته رستمیتشت یل( اجتماعتار و آزادی مجمتع مستالمتکشورهای طرف کنوانسیون حقوق کودک را در متورد آزادی ) . ۱
 .شناسدمی

می، ستالمت یتوایی که در قانون تصریح شده و یا برای حفظ منافع امنیت ملی یا امنیت عمومی، نرتم عمتوبه غیر از محدود . ۲
  .ی دیگران ضروری است، هیچ محدودیتی در اعمال این حقوق وجود نداردهاآزادیحقوق و  عمومی و اخالقیار و یا



 کودکقاونن اجازه الحاق دولت مجهوری اسالیم ایران به کنوانسیون حقوق 
 

7 
 

 . ۱۶ماده 

 .مودنتوان دلخواه یا غیر قانونی دخالت کرد یا هتک حرمت یدر امور خصوصی، خانوادگی، یا م اتبار هیچ کودکی نم . ۱

  .کودک در برابر اینگونه دخالت ها و یا هتک حرمت ها مورد حمایت قانون قرار دارد . ۲

مطالب  های گروهی واق  بوده و دسترسی کودک را به اطالعار وکشورهای طرف کنوانسیون به عمل رد موم رسانه . ۱۷ماده 
 اشت جستمی والمللی خصوصًا مواردی که مربوط به اعتالی رفاه اجتماعی، معنوی یا اخالقی و بودبین ناگون ملی واز منابع گو

 :راستا، کشورها اقدامار ذیل را به عمل خواهند آوردکنند  در این شود را تضمین میروحی وی می

بتا روح  های اجتماعی و فرهنگتی داشتته وکودک استفادههای گروهی به انتشار اطالعار و مطالبی که برای ال ( تشویق رسانه
 .نیز مطابق است ۲۹ماده 

 ورهنگی، ملی المللی در جوت تولید، مبادله و انتشار اینگونه اطالعار و مطالب از منابع گوناگون فی بینهاهم اریب( تشویق 
 .المللیبین

 . ( تشویق تولید و انتشار کتابوای کودکان

دارند یا  های اقلیت تعلقای گروهی جوت توجه خاص به احتیاجار مربوط به آموز  زبان کودکانی که به گروههد( تشویق رسانه
 .مربی هستند

های مناسب در جوتت حمایتت از کتودک در برابتر اطالعتار و مطتالبی کته بته ستعادر وی آستیب ه ( تشویق توسعه خط مشی
  .۱۸و  ۱۳رساند با توجه به مفاد موادمی

 . ۱۸ماده 

دک کشورهای طرف کنوانسیون بیشترین تال  خود را برای تضمین به رسمیت شناخته شدن این اصل کته هتر دو والتد کتو . ۱
 .مورد رشد و پیشرفت کودک دارند به عمل خواهند آورد وای مشترکی درمسئولیت

حفتظ( نتان )تترین مستاله آ ارنتد  اساستیعمده را در مورد رشد و پیشرفت کودک به عوده د مسئولیتهای قانونی والدین و یا قیم
 .منافع عالیٔه کودک است

ی الزم را بتا هتاهم اریکشورهای طرف کنوانسیون به منرور تضمین و اعتالی حقوقی کته در ایتن کنوانستیون بیتان شتده  . ۲
سویالر اد موسسار، تهایش برای تربیت کودک به عمل خواهند آورد و ایج مسئولیتجوت اجرای  های قانونی دروالدین و قیم

 .کردو خدماتی را برای نگوداری کودکان تضمین خواهند
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از  باشتندمیکشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامار الزم را در جوت تضمین حق استفاده کودکانی که دارای والدین شاغل  . ۳
  .مربوط به نگوداری کودکان به عمل خواهند آوردخدمار و تسویالر 

 . ۱۹ماده 

ابتر تمتام کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامار قانونی، اجراآی، اجتماعی و آموزشتی را در جوتت حمایتت از کتودک در بر  . ۱
ار منجمله انگارانه، بدرفتاری یا استثمتوجوی یا رفتار سولرسانی یا سوء استفاده، بیجسمی و روحی، آسیب هایاش ال خشونت

ل هتای قتانونی یتا هتر شتخص دیگتری قترار دارد، بعمتکودک تحت مراقبت والدین یا قیمهای جنسی در حینی که سوء استفاده
 .خواهند آورد

راهم آوردن فتهای اجتمتاعی در جوتت اینگونه اقدامار حمایتی در موارد مقتضی باید شامل اقدامار مؤثر برای ایجاد برنامته . ۲
ها و نیتز و نیز حمایت در برابر ستایر اشت ال محتدودیت باشندمیکودک و کسانی که مسئول مراقبت از وی  های الزمه ازحمایت

 هتای قضتاآی پیگیری موارد بدرفتاریوایی که قباًل ذکر شده و نیتز بترای درگیتری برای شناسایی گزار ، رجوع، تحقیق، رفتار و
  .باشد

 . ۲۰ماده 

اقبتت و متورد م باشد و باید از طترف دولتت تحتت مر کودک نباید بطور موقت یا داآم از محیط خانواده و از منافع خویش محرو . ۱
 .مساعدر قرار گیرد

ضتمین ی جایگزین دیگری را برای اینگونه کودکتان تهامراقبتبایست طبق قوانین ملی خود کشورهای طرف کنوانسیون می . ۲
 .نماید

ی و یتا در ن استالمی، فرزنتد خوانتدگشود از جمله تعیین سرپرستت کفالتت در قتوانیشامل موارد زیادی می هامراقبتاینگونه  . ۳
دک، هتا بته استتمرار در تربیتت کتوبه مؤسسار مناسب مراقبت از کودکان بته هنگتام بررستی راه حلاعزام کودک(صورر لزوم )

  .شود قومیت، مذهب، فرهنگ و زبان کودک باید توجه خاص

را در اولویتت  دانند، باید منافع عالیه کتودکو مجاز میشناسند کشورهایی که سیستم فرزند خواندگی را به رسمیت می . ۲۱ماده 
 :مراعار کنند قرار دهند و ن ار زیر را

 االجترا و بترال ( تضمین این که فرزند خواندگی فقط از سوی مقامار ذیصالحی انجام شود که مطابق بتا قتوانین و مقتررار الزم
خویشتاوندان  رزند خواندگی با توجه به وضعیت وی در ارتباط، والدین،کنند که فقابل اطمینان تعیین می اساس اطالعار موثق و

ی الزمته هامشتوررمقتضی رضایت اشخاص فوق را برای فرزند خوانتدگی بتر استاس  های قانونی مجاز است و در صوررو قیم
 .کنندکسب می
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زنتد ستتی یتک ختانواده درآورد، فر ب( تشخیص این که در صورتی که کودک را نتوان به روشی مناسب در کشور خود تحتت سرپر 
 .به عنوان راه حلی دیگر مورد بررسی قرار خواهد گرفت خواندگی در سایر کشورها

ور اندگی در کشو حقوقی که به هنگام فرزند خو  هامراقبتشوند از     تضمین برخورداری کودکانی که در سایر کشورها پذیرفته می
 .شودآنان میخود، شامل حال

 .باشدننافع مالی مذ تمام اقدامار الزم جوت تضمین این که قبول کودک در سایر کشورها برای افراد مربوطه در بر دارنده د   اتخا

 ال  در ایتنتته   در صورر لزوم، پیشبرد اهداف ماده حاضتر از طریتق انعقتاد قراردادهتا یتا اتختاذ ترتیبتار دو یتا چنتد جانبته و 
  .یا مقامار ذیصالح انجام شود هاارگانکودک در یک کشور دیگر از طریق  که پذیر  چوارچوب برای تضمین این

 . ۲۲ماده 

تلقتی  کشورهای طرف کنوانسیون اقدام الزم را جوت تضمین برخورداری کودکی کته خواهتان پناهنتدگی استت و یتا پناهنتده . ۱
هتتا و المللتتی، از حمایتمحلتتی و بینختتود باشتتد یتتا شتتخص دیگتتری، مطتتابق بتتا قتتوانین و مقتتررار  شتتود چتته همتتراه والتتدینمی

قترر شتده و کنوانسیون یا سایر اسناد بشر دوستتانه یتا حقتوق بشتر م ی بشر دوستانه الزم از حقوق مربوطه که در اینهامساعدر
 .، به عمل خواهند آوردباشندمیالذکر نسبت به آنوا متعود کشورهای فوق

المللتی یتا غیتر دولتتی ی بینهاسازماندید خود با سازمان ملل و سایر ه صالحبدین منرور، کشورهای طرف کنوانسیون بنا ب . ۲
ده عضای خانواکنند در جوت حمایت و مساعدر از این گونه کودکان و ردیابی والدین یا سایر اکار می ذیصالح که با سازمان ملل

تی کته انواده هم اری خواهنتد کترد  در صتور به هم پیوستن مجدد اعضای خ کودکان پناهنده و برای کسب اطالعار الزم برای
 مانند کتودکی در این کنوانسیون ااوار شده درستکه  ونهگهمانموفق به یافتن والدین یا سایر اعضای خانواده نشوند، با کودک 

  .که به طور موقت یا داآم از محیط خانوادگی به هر دلیل محروم شده، رفتار خواهد شد

 . ۲۳ماده 

منزلتت و  باید در شرایطی کته متضتمن باشدمیف کنوانسیون اذعان دارند کودکی که ذهنًا یا جسمًا دچار نقص کشورهای طر  . ۱
 .دار گرددو شرکت فعال کودک در جامعه را تسویل نماید، از یک زندگی آبرومندانه و کامل برخور  افزایش ات ا به نفس باشد

آته ایتن شناستند و ارای ویتژه بته رستمیت میهامراقبتای برخورداری از کشورهای طرف کنوانسیون حق کودکان معلول را بر  . ۲
ه کتن و کستانی مناسب شرایط والدین و یا مسئولین کودک و منوط به وجتود منتابع، بته اینگونته کودکتا را بنا به اقتضاء هامراقبت

 .خواهند کرد مسئول مراقبت از وی هستند، تشویق و تضمین

بایستت بطتور متاده حاضتر در صتورر ام تان می ۲ه کودک معلول، کم وای مقرر شده در پاراگراف با تشخیص نیازهای ویژ . ۳
ریزی شتود کته کتودک بایست به نحوی برنامه منابع مالی والدین و یا مسئولین کودک انجام گیرد و می رایگان و با در نرر گرفتن
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مراقبتی بوداشتی، خدمار توانبخشی، آمتادگی بترای اشتتغال و  تربیت و خدمار معلول بتواند دسترسی مؤثر به آموز ، تعلیم و
ایجاد فرصت به روشی که موجب دستیابی کودک به حداکثر کمال اجتماعی و پیشترفت شخصتی از جملته پیشترفت فرهنگتی و 

 .شود داشته باشدمعنوی وی می

ی بوداشتتی هتامراقبتزم را در زمینته المللتی، مبادلته اطالعتار ال ی بینهتاهم اریکشورهای طرف کنوانسیون در ستایه  . ۴
ط بته روانشناسی و عملی کودکان معلول منجمله انتشار و در دستترس قترار دادن اطالعتار مربتوپیشگیری، معالجار پزش ی، 

هتا و قتادر ستاختن کشتورهای طترف کنوانستیون بته پیشتبرد تواناآی ای بتا هتدفی توانبخشی، آموز  و خدمار حرفتههارو 
شتد ی در حال ر ارتباط، به نیازهای کشورها ها، افزایش خواهند داد  در اینو گستر  تجربیار آنان در این زمینه موارتوای خود

  .توجه خاصی مبذول خواهد شد

 . ۲۴ماده 

ی درمتان کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک را جوت برخورداری از باالترین استاندارد بوداشتت و از تستویالر الزم بترا . ۱
 .شناسندرسمیت می و توانبخشی به بیماری

واهنتد آنان برای تضمین این ه هیچ کودکی از رسیدن به این حق و دسترسی به خدمار بوداشتی محروم نخواهند شد، تتال  خ
 .نمود

های ذیتل اقتدامار کشورهای طرف کنوانسیون موضوع را تا اجرای کامل این حق دنبتال خواهنتد کترد و خصوصتًا در زمینته . ۲
 :کرد اسب را اتخاذ خواهندمن

 .ال  ( کاهش میزان مرگ و میر نوزادان و کودکان

ی بوداشتتی الزم در متورد تمتام کودکتان بتا تبکیتد بتر گستتر  هتامراقبتی پزشت ی و هامشتوررب( تضمین فتراهم نمتودن 
 .ی بوداشتی اولیههامراقبت

هتا در وژیی بوداشتتی اولیته از طریتق ب تار بستتن ت نولهتامراقبتو سوء تغذیه، از جمله در چوتارچوب  هابیماری ( مبارزه با 
 .نمودن مواد غذایی مقوی و آب آشامیدنی سالم و در نرر گرفتن خطرار آلودگی محیط زیست دسترس و از طریق فراهم

 ی قبل و پس از زایمان مادرانهامراقبتد   تضمین 

 حتیط زیستت ومن از مزایای تغذیه ، شیر مادر، بوداشت و بوداشت ه    تضمین این ه تمام اقشار جامعه خصوصًا والدین و کودکا
تغذیته  واطالع داشته و به آموز  دسترسی داشته و در زمینه استفاده در اطالعتار اولیته بوداشتت کتودک پیشگیری از حوادث 

 .مورد حمایت قرار دارند
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 .والدین و آموز  تنریم خانواده و خدمار ی بوداشتی پیشگیرانه، اراآه راهنماآیوای الزم بههامراقبتو( توسعه 

وداشتت کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامار الزم و مناسب را بترای زدودن رو  معالجتاتی ستنتی و خرافتی در متورد ب . ۳
 .آوردکودکان به عمل خواهند

 ی بته تحقتق کامتل حقتوقالمللتی را بترای دستتیابی تتدریجی بینهتاهم اریکشورهای طرف کنوانسیون پیشبرد و تشویق  . ۴
ی مبتذول شوند  در این ارتباط، به نیازهای کشورهای در حال توستعه توجته خاصتحاضر را متقبل می شناخته شده در کنوانسیون

  .خواهد شد

ی و کشورهای طرف کنوانسیون حق کودکی که توسط مقامار ذیصالح به منرور مراقبت حفاات و یا بوداشت جسم . ۲۵ماده 
رزنتد فای نحوه رفتتار بتا کتودک و تمتام وضتعیت هتای مربتوط بته داده شده است را جوت انجام بررسی دورهایخانوادهروحی به 

  .شناسندخواندگی وی را به رسمیت می

 . ۲۶ماده 

میت جمله بیمته اجتمتاعی را بترای تمتام کودکتان بته رستکشورهای طرف کنوانسیون حق برخورداری از امنیت اجتماعی من . ۱
 .جوت دستیابی به تحقق کامل این حق مطابق با قوانین ملی به عمل خواهند آورد ناسند و اقدام الزم راشمی

ه عوتده بایست با توجه به منافع و شرایط کودک و اشخاصی که مستئولیت نگوتداری وی را بتاین مزایا در صورر مقتضی می . ۲
  .ین مزایا در جوت منافع کودک در اختیارشان قرار گیردمالحره دیگری مربوط به کار برد ا دارند و نیز هر گونه

 . ۲۷ماده 

ی، ذهنی و کشورهای طرف کنوانسیون حق تمام کودکان را نسبت به برخورداری از استاندارد مناسب زندگی برای توسعه جسم . ۱
 .شناسنداجتماعی را به رسمیت می روحی و اخالقی و

ا در ای در جوت تضمین شرایط زندگی مناسب برای پیشرفت کودک ر عمده مسئولیت، کودک مسئولوالدین یا سایر اشخاص  . ۲
 .و ام انار عالی خود به عوده دارند هاچوارچوب توانایی

ن و ستایر کشورهای طرف کنوانسیون مطابق با شرایط ملی و در چوارچوب ام انار خود، اقدام ضتروری را بترای یتاری والتدی . ۳
های حمتایتی از جوت اعمال این حق به عمل خواهند آورد و در صورر لزوم کم وای مالی و برنامته در کودک مسئولاشخاص 

 .خواهند آوردخصوصًا در مورد تغذیه، پوشاک و مس ن فراهم 

ی در حتین نقاهتت کتودک از ستوی والتدین و یتا ستایر هتامراقبتکشورهای طرف کنوانستیون اقتدام الزم را جوتت تضتمین  . ۴
کته ر بته عمتل خواهنتد آورد، در مواردیکودک را به عوده دارند چه در داخل و چه در خار  از کشتو مالی مسئولیتاشخاصی که 
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کنتتد، کشتتورهای طتترف کنوانستتیون پتتذیر  کشتتور کتتودک زنتتدگی می متتالی کتتودک در کشتتوری متفتتاور از مستتئولشتتخص 
  .را تسریع خواهند نموداتخاذ سایر ترتیبار الزم ها و نیز نامهموافقتالمللی یا انعقاد اینگونه های بیننامهتموافق

 . ۲۸ماده 

ایتن  شناسند و برای دستیابی تدریجی بتهکشورهای طرف کنوانسیون حق کودک را نسبت به آموز  و پرور  به رسمیت می . ۱
 :ی مساوی، اقدامار ذیل را معمول خواهند داشتهافرصت حق و بر اساس ایجاد

 .نمودن تحصیل ابتداآی برای همگانال ( اجباری و رایگان 

 هتاآموز ای و کلتی در دستترس قترار دادن اینگونته جمله آموز  حرفهب( تشویق توسعه اش ال مختل  آموز  متوسطه من
 .زوملاقدامار الزم از قبیل اراآه آموز  و پرور  رایگان و دادن کمک های مالی در صورر  برای تمام کودکان و اتخاذ

 .ها و از هر طریق مناسبرار دادن آموز  عالی برای همگان بر اساس تواناآی    در دسترس ق

 .ای برای تمام کودکانهای آموزشی و حرفهد   در دسترس قرار دادن اطالعار و راهنمایی

 .هاه  ( اتخاذ اقداماتی جوت تشویق حضور مرتب کودکان در مدارس و کاهش غیبت

انسانی  شئونقدامار الزم را جوت تضمین این ه نرم و انضباط در مدارس مطابق با حفظ کشورهای طرف کنوانسیون تمام ا . ۲
 .با کنوانسیون حاضر باشد، به عمل خواهند آورد کودکان بوده و مطابق

ودن المللی را در موضوعار مربوط به آموز  و پترور  خصوصتًا در زمینته زدی بینهاهم اریکشورهای طرف کنوانسیون  . ۳
 ی متدرن آموزشتی، تشتویق و افتزایشهارو سراسر جوان و تسویل دسترسی به اطالعار فنی و علمی و  یسوادی درجول و ب

  .کشورهای در حال رشد توجه خاصی خواهد شدخواهند داد  در این ارتباط، به نیازهای 

 . ۲۹ماده 

 :و پرور  کودکان باشدنمایند که موارد ذیل باید جزء آموز  کشورهای طرف کنوانسیون موافقت می . ۱

 .ال ( پیشرفت کامل شخصیت، استعدادها و توانایی های ذهنی و جسمی کودکان

 .ی اساسی و اصول مذکور در منشور سازمان مللهاآزادیب( توسعه احترام به حقوق بشر و 

کند، به در آن زندگی میی ملی کشوری که هاارز ی وی و هاارز  ( توسعه احترام به والدین کودک، هویت فرهنگی، زبان و 
 .تمدن های متفاور با تمدن وی موطن اصلی وی و به
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ستاوی زن و تمملو( از تفتاهم صتلح، صتبر، ای )ای آزاد و با روحیهنه در جامعهمسئوال د( آماده نمودن کودک برای داشتن زندگی 
 .های قومی، مذهبی و ملی و اشخاص دیگرمردم، گروه مرد و دوستی بین تمام

 . ( توسعه احترام نسبت به محیط طبیعیه

بترای تبستیس و  هتاارگانای در آزادی افراد و نباید چنان تعبیر شود که مداخله ۲۸یک از بخش های این ماده و ماده از هیچ . ۲
داقل حت ماده حاضر و با شترط اراآته آمتوز  مطتابق بتا ۱همواره طبق اصول ذکر شده در پاراگراف ای کهاداره مؤسسار آموزشی

  .شود شوند، تلقیاستاندارد ذکر شده توسط دولت ایجاد می

هتا قلیتکنند، کتودکی کته متعلتق بته ایتن ادر کشورهایی که اقلیتوای قومی و مذهبی و یا اشخاص بومی زندگی می . ۳۰ماده 
 د برختوردارود و یا زبان خواعضای گروهش از حق برخورداری از فرهنگ خود و تعلیم و اعمال مذهب خ است باید به همراه سایر

  .باشد

 . ۳۱ماده 

زادانه ی خالق مناسب سن خود و شرکت آهافعالیتکشورهای طرف کنوانسیون حق کودک را برای تفریح و آرامش و بازی و  . ۱
 .شناسندهنرها را به رسمیت می در حیار فرهنگی و

دهنتد و ر فرهنگی و هنری محترم شتمرده و توستعه میکشورهای طرف کنوانسیون حق کودک را برای شرکت کامل در حیا . ۲
  .ی فرهنگی، هنری خالق تفریحی تشویق خواهند نمودهافعالیتمناسب را جوت شرکت در  یهافرصتفراهم نمودن 

 . ۳۲ماده 

کاری که  نهکشورهای طرف کنوانسیون حق کودک را جوت مورد حمایت قرار گرفتن در برابر استثمار اقتصادی و انجام هر گو . ۱
جتمتاعی وی او یا توقفی در آموز  وی ایجاد کند و یا برای بوداشت جسمی، روحی، معنوی، اخالقی و یا پیشترفت  بار بودهزیان

 .شناسندمیمضر باشد را به رسمیت 

ر به عمل اضکشورهای طرف کنوانسیون اقدامار الزم قانونی، اجراآی، اجتماعی و آموزشی را در جوت تضمین اجرای ماده ح . ۲
یتل را ًا متوارد ذالمللی، کشورهای طرف کنوانسیون خصوصتراستا و با توجه به مواد مربوط در سایر اسناد بین خواهند آورد  در این

 :مورد توجه قرار خواهند داد

 .ال ( تعیین حداقل سن یا حداقل سنین برای انجام کار

 .ب( تعیین مقررار مناسب از نرر ساعار و شرایط کار

  . ( تعیین مجازار ها و یا اعمال سایر ضمانت های اجراآی مناسب جوت تضمین اجرای مؤثر ماده حاضر
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را جوتت  کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقتدامار الزم را از جملته اقتدامار قتانونی، اجراآتی، اجتمتاعی، آموزشتی . ۳۳ماده 
ه المللتی مربوطتای کته در معاهتدار بینگونههمانو یا مواد محرک  استفاده غیر قانونی از مواد مخدر حمایت از کودکان در برابر

  .تولید غیر قانونی و قاچاق اینگونه مواد به عمل خواهند آورد تعری  شده و جلوگیری از استفاده از کودکان در

ا و استثمارهای جنسی هشوند که از کودکان در برابر تمام اش ال سوء استفادهکشورهای طرف کنوانسیون متقبل می . ۳۴ماده 
بته عمتل  منرور، کشورهای فوق خصوصًا اقدامار ملی، دو و چند جانبه را در جوتت جلتوگیری از متوارد زیتر بدین .حمایت کنند

 :آورندمی

 .ی غیر قانونی جنسیهافعالیتال    تشویق و یا وارد نمودن کودکان برای درگیری در هر گونه 

 .گری و سایر اعمال غیر قانونی جنسی در فاحشه ب   استفاده استثماری از کودکان

  .    استفاده استثماری از کودکان در اعمال و مطالب پرونوگرافیک

فرو  و یتا  کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامار ضروری ملی، دو و چند جانبه را برای جلوگیری از ربوده شدن، . ۳۵ماده 
  .به عمل خواهند آوردش ل و به هر منرور  قاچاق کودکان به هر

ا به مخاطره ر های رفاه کودک کشورهای طرف کنوانسیون از کودکان در برابر تمام اش ال استثمار که هر یک از جنبه . ۳۶ماده 
  .کرداندازد، حمایت خواهند 

 :شوندکشورهای طرف کنوانسیون اجرای اقدامار ذیل را متقبل می . ۳۷ماده 

و یا  ممجازار اعدا ت ش نجه یا سایر رفتارهای بیرحمانه و غیر انسانی یا مغایر شئون انسان قرار گیرد ال    هیچ کودکی نباید تح
 .سال اعمال کرد ۱۸توان در مورد کودکان زیر ام ان آزادی نمی حبس ابد را بدون

بایستت ک میدانی کتردن یتک کتود ب   هیچ کودکی نباید بطور غیر قانونی و یا اختیاری زندانی شود  دستگیری، بازداشت و یا زن
 .به تنوا آخرین راه چاره و برای کوتاهترین مدر مم ن باید بدان متوسل شد مطابق با قانون باشد و

وی  بخصوص سنی     با کودک زندانی باید بخاطر مقام ذاتی انسان، رفتاری انسانی و توأم با احترام داشت به نحوی که نیازهای
ودک کتودک باشد  ان زندانی خصوصًا باید از افراد بزرگسال جدا شوند مگر این که این امر مغایر مصالح ککودکدر نرر گرفته شود 

 .طریق نامه و مالقار دارد به غیر از شرایط استثناآی حق داشتن تماس با خانواده خود را از

ض ی ضتروری و نیتز حتق اعتتراهااعدرمستبایست از حق دسترسی سریع به مشاوره حقوقی و یا ستایر د   هر کودک زندانی می
گیتری ستریع در طترف و تصتمیم صتالح، مستتقل و بیزندانی شدن خود در برابر دادگاه یا سایر مقامار ذی نسبت به مشروعیت

  .اینگونه موارد برخوردار باشد
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 .۳۸ماده 

ربتوط های مسلحانه که مزمان جنگ المللی بشر دوستی درشوند به مقررار قانون بینکشورهای طرف کنوانسیون متقبل می .۱
 .احترام بگذارندشود به کودکان می

ًا شرکت سال در مخاصمار مستقیم ۱۵کشورهای طرف کنوانسیون هرگونه اقدام عملی را جوت تضمین این که افراد کمتر از  .۲
 .شوندمی کنند، متقبلنمی

شورها برای در نیروهای مسلح خود خوداری خواهند کرد  این ک سال ۱۵کشورهای طرف کنوانسیون از استخدام افراد کمتر از  .۳
 .سال سن دارند، اولویت را به بزرگترها خواهند داد ۱۸سال و زیر  ۱۵باالی  استخدام افرادی که

 المللتی بشتر دوستتی در جوتت حمایتت از افترادکشورهای طرف کنوانسیون، مطتابق بتا تعوتدار ختود نستبت بته قتانون بین .۴
ثیر مسلحانه، تمام اقدامار عملتی را بترای تضتمین حمایتت و مراقبتت از کودکتانی کته تحتت تتب هایبه هنگام جنگ غیرنرامی

  .اند به عمل خواهند آوردعواقب( جنگ قرار گرفته)

کی کته کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامار الزم را برای تسریع بوبودی جسمی و روحی و ساز  اجتماعی کتود  .۳۹ماده 
نتگ کننده یا جآمیز، غیر انسانی و تحقیر استفاده، ش نجه یا سایر اش ال رفتاری یا تنبیه خشونتاستثمار، سوءتوجوی،بانی بیقر 

ت تای ابایست در محیطی که موجب ستالمت، روند بوبودی و پیوستن مجدد به جامعه میاین  .بوده است، به عمل خواهند آورد
  .دنفس و احترام کودک شود، انجام شو

 .۴۰ماده 

ق بتا شناستد، بتا آنتان مطبتکشورهای عضو در مورد کودکان متوم یا مجرم به نقض قانون کیفری این حق را بته رستمیت می .۱
ران ی اساستی دیگتهتاآزادیگردد که این امر موجب افزایش احترام کودک نسبت به حقوق بشتر و  ار و ارز  کودک رفتارشئون

ه وی بترای ستاز  وی بتا جامعته و بته عوتده گترفتن نقشتی ستازنده و باعث افزایش خواستت شده و سن کودک را در نرر گرفت
 .گرددمی

 :نمایندالمللی، کشورهای عضو خصوصًا موارد ذیل را تضمین میبدین منرور و با توجه به مفاد مربوطه اسناد بین .۲

 جترم بته نقتضالمللی منع نشده، متوم یتا مملی یا بین ال ( هیچ کودکی نباید به خاطر اعمالی که در زمان ارت اب توسط قانون
 .قانون کیفری شناخته شود

 :های زیر خواهد بودب ( هر کودکی که متوم یا مح وم به نقض قانون کیفری شود حداقل دارای تبمین

 .بیگناه شناخته شدن تا زمانی که جرم طبق قانون ثابت نشده (۱
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حتق( داشتتن ) وهای قتانونی، وارده بر علیه وی، در صورر لزوم از طریق والدین و یا قیماطالع مستقیم و سریع از اتوامار  ( ۲
 .ها در تویه و اراآه دفاعیهکمک مشاوره حقوقی و یا سایر

کیل یا روشن شدن موضوع در اسرع وقت توسط مقام یا ارگان قضاآی بیطرف و مستقل و طی یک دادرسی عادالنه در حضور و  (۳
قعیت حقوقی، مگر این که این امر در جوت منافع کودک تشخیص داده نشود خصوصًا با در نرر گرفتن سن، مو هایسایر کمک

 .های قانونی کودکو یا والدین و یا قیم

ان وی در مجبود نبودن به دادن شوادر و یا ااوار تقصیر، بررسی شاهدان مختل  و یا کسب اجازه شرکت و یا بررسی شتاهد (۴
 .شرایط مساوی

 .دسترسی به مقام و یا ارگان قضاآی ذیصالح، بیطرف و مستقل باالتر بر طبق قانون در صورر مجرم شناخته شدن (۵

 .در دادگاه( نباشدحق استفاده رایگان از مترجم در صورتی که کودک قادر به درک زبان مورد استفاده ) (۶

 .محرمانه بودن کامل موضوع در طول تمام مراحل دادرسی (۷

جرم به مکشورهای عضو در جوت افزایش وضع قوانین، مقررار، مقامار و مؤسساتی که خصوصًا مربوط به کودکان متوم، یا  .۳
 :تال  خواهند کرد و خصوصًا اقدامار ذیل را معمول خواهند داشت نقض قانون کیفری

 .دارای قدرر نقض قانون تلقی نشوال ( قاآل شدن حداقل سن برای نقض قانون کیفری به نحوی که زیر این سن، کودک د

های قضاآی، بته شترطی وضع( مقرراتی در جوت رفتار با اینگونه کودکان بدون توسل به دادرسیب ( در صورر تناسب و تمایل )
 .های حقوقی کاماًل رعایت شودضمانت که حقوق بشر و

های آموزشتی و هفرزند خواندگی، تعلتیم و تربیتت و برنامتتبمین مساآل از قبیل نگوداری، راهنماآی، نرارر، مشاوره، تبدیب،  . ۴
  .هد شددیگر در جوت تضمین این که با کودکان رفتاری متناسب با رفاه و شرایط و جرم آنوا خوا ای و سایر اقدامارحرفه

را  باشتدمی وارد زیرمواد( کنوانسیون حاضر قوانینی که در جوت تحقق حقوق کودک مؤثرتر بود، و جزء مهیچیک از ) . ۴۱ماده 
 :دهدنمی تحت تبثیر قرار

 ال ( قانون کشور عضو، یا

  .االجرا در آن کشورالمللی الزمب ( قانون بین
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  :۲بخش 
ودکتان، کشورهای عضور موا  هستند اصول و مقررار کنوانسیون را به طرقی مناسب و فعال برای بزرگستاالن و ک . ۴۲ماده 

  .به اطالع همگان برسانند

 .۴۳ماده 

ای در بایستت کمیتتهبه منرور بررسی پیشرفت کشورهای عضو در جوت تحقق تعوداتشان در قبتال کنوانستیون حاضتر، می . ۱
 .انجام واایفش که ذکر خواهد شد، تش یل گرددمورد حقوق کودک برای

کتر شتده، کته در ایتن کنوانستیون ذ هاییکمیته شامل ده کارشناس با موقعیت عالی از نرر اخالقی و با صتالحیت در زمینته . ۲
شوند و سمت شخصی خودشان ختدمت خواهنتد توسط کشورهای عضو از میان اتباع خود انتخاب میخواهد بود  اعضای کمیته

 .های حقوقی عمده توجه خاص خواهد شدنیز سیستمکرد  در این زمینه به پراکندگی جغرافیاآی برابر و

 شتوند  هتر یتک از کشتورهایگیری مخفی از میان لیست نامزدهتا انتختاب میو با رأیاعضای کمیته توسط کشورهای عض . ۳
 .اتباع خود را نامزد کنندتوانند یک نفر ازعضو می

بار انجام خواهد  سال یک ۲ماه پس از تاریخ به اجرا درآمدن کنوانسیون و پس از آن هر  ۶انتخابار اولیه کمیته ارف کمتر از  . ۴
 ۲د طتی ای از کشورهای عضو خواستار تعیین نامزدهای ختوهر انتخابار، دبیر کل سازمان ملل طی نامهقبل ماه ۴شد  حداقل 

و آنرا بته  اند تویه کردهلیستی از اشخاص نامزد شده و کشورهایی که آنان را نامزد کردهماه میشود  دبیر کل متعاقبًا بر حسب الفبا
 .کشورهای عضو کنوانسیون تسلیم خواهد نمود

گیترد در آن شود، انجتام میهای کشورهای عضو که توسط دبیر کل در مقرهای سازمان ملل افتتاح میانتخابار در اجالس . ۵
اکثریت  سوم از کشورهای عضو رسمیت خواهد یافت، اعضای کمیته از میان کسانی که بیشترین اراء وها که با حضور دواجالس

 .شونداند، برگزیده میکشورهای عضو را کسب کردهنده دهمطلق آرای نمایندگان حاضر و رأی

ا شوند  این افتراد در صتورر نتامزدی مجتدد حتق انتختاب شتدن مجتدد را دار سال انتخاب می ۲اعضای کمیته برای مدر  . ۶
ین اولت یابتد، بالفاصتله پتس ازستال خاتمته می ۲از اعضتای منتختب در اولتین انتخابتار در پایتان تن ۵  مدر خدمت باشندمی

 .کشی مشخص خواهد شد قرعه انتخابار اسامی این پنج تن توسط رآیس جلسه و از طریق

 ا نتامزد کتردهدر صورر فور، استعفا و یا اعالم عدم تواناآی انجام وایفه اعضای کمیته به هر دلیل، کشوری که این عضتو ر  . ۷
 .ی خدمت در مدر باقی مانده انتخاب خواهد کردکارشناس دیگری را از میان اتباع خود برامنوط به تبیید کمیته

 .کمیته خود مقررار مربوط به خود را وضع خواهد کرد . ۸

 .ساله انتخاب خواهد کرد ۲کمیته ماموران خود را برای یک دوره  . ۹



 کودکقاونن اجازه الحاق دولت مجهوری اسالیم ایران به کنوانسیون حقوق 
 

18 
 

شتود، یجلسار کمیته بطور عادی در ی ی از مقرهای سازمان ملل یا هر محل مناسب دیگری کته توستط کمیتته تعیتین م . ۱۰
ای با شرکت کشتورهای عضتو دهد  مدر جلسار کمیته در جلسهگردد  کمیته بطور عادی ساالنه تش یل جلسه میتش یل می

 .شده و در صورر لزوم تغییر خواهد یافتکنوانسیون حاضر و با تبیید مجمع عمومی تعیین

ر فتراهم ن عمل ردهای کمیته، طبق کنوانستیون حاضتدبیر کل سازمان ملل تجویزار و پرسنل الزم را برای مفید واقع شد . ۱۱
 .خواهد نمود

 شود در طی مدر ختدمت از محتل منتابعای که طبق کنوانسیون حاضر تش یل میبا تبکید مجمع عمومی، اعضای کمیته . ۱۲
  .شرایطی که مجمع عمومی تعیین می ند حقوق دریافت خواهند کردسازمان سازمان ملل و طبق 

 . ۴۴ماده 

قتوق حشوند که از طریق دبیر کل سازمان ملتل گزارشتاتی را در متورد اقتداماتی کته بترای تحقتق کشورهای عضو متقبل می . ۱
 :اند و یشرفت های حاصله را به کمیته تسلیم کنندبه عمل آوردهشناخته شده در این کنوانسیون 

 .طهسال پس از به اجرا درآمدن کنوانسیون در مورد کشور مربو ۲ال ( ارف 

 .بارسال یک ۵ب( و پس از آن هر 

جام تعوتدار بایست نشان دهنده عوامل و مش التی که احتمااًل در سر راه انشوند میگزارشاتی که طبق ماده حاضر تویه می . ۲
 ر کشتورگزارشار همچنین باید شامل اطالعار کافی در جوت دادن تصویری جامع از اجرای کنوانستیون دوجود دارد باشد  این

 .مربوطه باشد

 ۱پتاراگراف  تواند از اراآه اطالعتار اساستی کته قتباًل طبتقکشوری که یک گزار  اولیه جامع به کمیته اراآه کرده است، می . ۳
 .کرده، خودداری کندال ( ماده حاضر فراهم)

 .ودتواند از کشورهای عضو خواهان اطالعار بیشتری در مورد نحؤه اجرای کنوانسیون شکمیته می .۴

ومی اراآته ی خود به مجمتع عمتهافعالیتکمیته هر دو سال ی بار از طریق شورای اجتماعی و اقتصادی گزارشاتی را در مورد  .۵
 .خواهد کرد

  .بایست گزارشار خود را در کشورهایشان بطور گسترده در اختیار همه بگذارندکشورهای عضو می .۶

 :یونهای مذکور در کنوانسالمللی در زمینهی بینهاهم ارییون و تشویق به منرور تسریع اجرای موثر کنوانس .۴۵ماده 

تواننتد در حتوزٔه اختیاراتشتان بتر ی آن ستازمان میهتاارگانی تخصصی، صندوق کودکان سازمان ملتل و ستایر هاسازمانال ( 
تخصصتی، صتندوق کودکتان ستازمان  یهاستازمانتواند بنا به مقتضی از نرارر کنند  کمیته می اجرای مواد کنوانسیون حاضر
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شود جوت اراآه نررار تخصصی در مورد مربوط می هاسازماناختیارار آن هایی که به ی ذیصالح در زمینههاارگانملل و سایر 
تخصصتی، صتندوق کودکتان ستازمان ملتل و ستایر ی هاستازمانتوانتد از اجرای کنوانسیون دعور به هم اری کند  کمیتته می

شود، گزارشتاتی را اراآته می هایی که به اختیارار آنان مربوطسازمان ملل بخواهد در مورد اجرای کنوانسیون در زمینهی هاارگان
 .نمایند

ی فنتی هامساعدرتواند بنا به اقتضاء گزارشار کشورهای عضو که حاوی درخواست و یا اعالم نیاز به هم اری و ب( کمیته می
ان ملل ی تخصصی، صندوق کودکان سازمهاسازماننوادهای خود کمیته در مورد آن تقاضاها به نررار و پیش است را به همراه

 .ی ذیصالح منتقل کندهاارگانو سایر 

یژه مربتوط وتواند به مجمع عمومی توصیه کند که از دبیر کل بخواهد از طرف خود مطالعاتی را در مورد موضوعار  ( کمیته می
 .متقبل شود به حقوق کودکان

ا اعتالم ر کنوانسیون حاضر پیشنوادار و نررار کلتی ختود  ۴۵و  ۴۴تواند بر اساس اطالعار واصله، متعاقب ماده د( کمیته می
زار  گتنررار به کشور عضو مربوطه منتقل خواهد شد و به همراه نررار کشور عضو به مجمع عمتومی  کند  این پیشنوادار و

  .خواهد گردید

  :۳بخش 
  .نسیون حاضر در اختیار تمام کشورها جوت امضاء قرار خواهد گرفتکنوا .۴۶ماده 

  .کنوانسیون حاضر منوط به تصویب است، اسناد تصویب نزد دبیر کل سازمان ملل باقی خواهد ماند .۴۷ماده 

دیعه خواهتد ه وتوانند به عضویت کنوانسیون حاضر درآیند، اسناد عضویت نزد دبیر کل سازمان ملل بتمام کشورها می .۴۸ماده 
  .ماند

 .۴۹ماده 

ن ملل قابل روز پس از تاریخ به ودیعه گذاشته شدن بیستمین سند تصویب یا عضویت نزد دبیر کل سازما ۳۰کنوانسیون حاضر  .۱
 .اجرا خواهد بود

ا بته یتکنتد برای هر کشوری که پس از به ودیعه گذاشته شدن بیستمین سند تصویب یا عضویت، کنوانسیون حاضر را تصویب  .۲
اجرا خواهد  روز پس از زمان به ودیعه گذاردن اسناد عضویت یا تصویب کشور مربوطه قابل ۳۰کنوانسیون  عضویت آن درآید، این

  .بود

 .۵۰ماده 
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 نند  دبیر کلکای را پیشنواد کنند و آن را برای دبیر کل سازمان ملل نیز ارسال توانند اصالحیههر یک از کشورهای عضو می .۱
ه منرتور گذارد و از آنان در مورد تش یل کنفرانس کشورهای عضتو بتسایر کشورهای عضو در میان می اصالحیه پیشنوادی را با

وم ستماه پس از اعالم دبیتر کتل حتداقل یتک  ۴کند  در صورتی که ارف میگیری در مورد پیشنوادار نررخواهی بررسی و رأی
ای کته هسازمان ملل افتتاح خواهد کرد  اصتالحی ، دبیر کل، کنفرانس را به کمککشورهای عضو موافق چنان کنفرانسی باشند

 .فرستاده خواهد شد دهنده قرار گیرد جوت تصویب به مجمع عمومی مورد تصویب اکثریت کشورهای عضو حاضر و رأی

و سوم سازمان ملل و پذیر  دای که مطابق پاراگراف اول ماده حاضر تصویب شود پس از تصویب مجمع عمومی هر اصالحیه .۲
 .عضو قابل اجرا خواهد بود اکثریت کشورهای

رهای عضو   سایر کشوباشندمیاند موا  به اجرای آن پس از به اجرا درآمدن یک اصالحیه فقط کشورهایی که آن را پذیرفته .۳
  .اند خواهند بودفتهها را پذیر های قبلی که آنرعایت کنوانسیون حاضر و سایر اصالحیه همچنان موا  به

 . ۵۱ماده 

خواهتد  دبیر کل سازمان ملل متن نررار کشورها را در هنگام تصویب یتا عضتویت دریافتت کترده و در اختیتار ستایر کشتورها .۱
 .گذاشت

 .نررار مغایر با اهداف و مقاصد کنوانسیون حاضر ممنوع خواهد بود .۲

در جریتان  ه دبیر کل سازمان ملل پس گرفتت  دبیتر کتل تمتام کشتورها را نیتزتوان در هر زمان از طریق اعالم بنررار را می .۳
  .رسد، قابل اجرا خواهد بودتاریخی که به دست دبیر کل می خواهد گذاشت  این اعالم در

یتن امتر توانند از طریق ارسال یک اعالن کتبی به دبیر کل از عضویت کنوانسیون ختار  شتوند  اکشورهای عضو می .۵۲ماده 
  .دریافت اعالن توسط دبیر کل قابل اجرا خواهد بود ی سال پس از تاریخ

  .انددبیر کل سازمان ملل به عنوان امانتدار کنوانسیون حاضر انتخاب شده .۵۳ماده 

همگتی از  نسخه اصلی کنوانسیون حاضر به همراه ترجمه عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیاآی آن کته .۵۴ماده 
 .نزد دبیر کل سازمان ملل به ودیعه گذاشته خواهند شدتبار ی سان برخوردارند، اع

  .دهای متبوع خود دارای اختیار هستند این کنوانسیون امضاء گردیاالختیار که از طرف دولتبا حضور نمایندگان تام

هزار اه یکمجلسه روز ی شنبه اول اسفند  ماده در ۵۴قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و کنوانسیون ضمیمه شامل یک مقدمه و 
  .به تبیید شورای نگوبان رسیده است ۱۳۷۲/۱۲/۱۱مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ  و سیصد و هفتاد و دو

 اکبر ناطق نوریرآیس مجلس شورای اسالمی علی


