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ماده ۱ - تعریف طفل:ئ
 طفل کسي است که سنش

 کمتر از ۱۸ باشد، مگر اینکه بر
 اساس قانون قابل تطبیق، سن

قانوني کمتر تعیین شده باشد.ل

ماده ۴ - اجراي حقوق طفل:
دولت ها باید در راه اجراي کنوانسیون

حقوق طفل بیشترین تالش خود را به کار
بندند.

ماده  ۱۶ - حفظ حریم طفل:
امور خصوصي،  خانوادگي و مکاتبات

اطفال باید در برابر هر نوع دخالت،  بي حرمتي
وافتراء،  محافظت شود.ش

ماده  ۲۵ - بررسي موقعیت طفل:
وضع طفلي که از طرف دولت به افراد

یا خانواده ها سپرده  میشود، باید مورد ارزیابي
قرار بگیرد.

ماده ۲ - منع تبعیض: ق
حقوق این کنوانسیون بدون استثنا، متعلق به همه اطفال است و دولت ها باید

اطفال را در برابر هرگونه تبعیض، حمایت کنند.

ماده ۱۷ - دسترسي به اطالعات:
دولت ها باید امکان دسترسي اطفال به اطالعات مناسب را تضمین کنند

و در محافظت آنان در برابر اطالعات زیان آور، بکوشند.ش 

ماده ۱۸ - مسوولیت والدین:
 پدر و مادر در رشد و پرورش اطفال مسوولیت مشترک دارند و

دولت ها باید در این امر به آنان کمک کنند.ش

ماده ۳ - منافع اطفال:
در هر اقدامي باید منافع عالیه طفل در نظر

 گرفته شود و در طورتیکه والدین یا
 سرپرستان طفل در این زمینه کوتاهي

 کنند، دولت ها باید حمایت و مراقبت الزم
را از اطفال به عمل آورند.غ

ماده ۵ - سرپرستي والدین:
 دولت ها باید حقوق و مسؤلیت هاي والدین

 یا کسي را که سرپرستي طفل به عهده
 او میباشد در ارتباط با پرورش کودک،

محترم بمشارند.س

ماده ۱۰ - پیوستن به خانواده:
اطفال و والدین آنها حق دارند به منظور

پیوستن به یکدیگر کشور را ترک کنند و یا
دوباره به کشور خود باز گردند.

ماده ۷ - نام وملیت:
 هر طفل حق دارد نام وملیت مشخص

داشته باشد.ش

ماده ۱۱ - منع انتقال غیر قانوني:
دولت ها باید از انتقال غیر قانوني

 اطفال به کشور هاي دیگر، ممانعت
کنند.ی

ماده ۳۵ - خرید وفروش:
 دولت ها باید اقدامات الزم را براي جلوگیري

 از خرید وفروش و ربوده شدن اطفال بعمل
آورند.ظ

ماده ۴۰ - محاکمه و دادگاه هاي خاص اطفال:
 اطفال مجرم براي دفاع از خود حق دارند از رفتار مناسب، مساعدت و مشورت قانوني برخوردار

شوند و تا حد امکان از توسل به اقدامات شدید در مورد آنان پرهیز شود.ظ

ماده ۲۶ - تأمین اجتماعي:
هر طفل حق دارد از تأمین اجتماعي از

جمله بیمه اجتماعي برخوردار شود.ش

ماده ۳۰ - اطفال اقلیت هاي قومي:
 اطفال اقلیت هاي قومي و مذهبي حق بر خورداري

 از فرهنگ خود و انجام مراسم مذهبي و تکلم به
زبان خویش را دارا هستند.ش

ماده ۳۲ - کار اطفال:
طفل باید در برابرکاري که رشد و سالمت او را تهدید میکند، حمایت شود.

دولت ها باید حد اقل سن وشرایط کار اطفال را مشخص کنند.ش 

ماده ۳۱ - بازي و فعالیت هاي فرهنگي:
طفل حق بازي، تفریح و مشارکت در

فعالیت هاي فرهنگي و هنري را دارد.ش

ماده ۸ - هویت طفل:
دولت ها باید از هویت طفل که شامل

 نام، ملیت، و پیوندهاي خانوادگي او میباشد،
حمایت کنند.ظ

ماده ۱۲ - آزادي عقیده طفل:
طفل حق دارد در مواردي که به زندگي اش

مربوط میشود، عقیده خود را آزادانه بیان
کند.

ماده ۳۶ - اشکال دیگر استثمار:
 طفل باید در مقابل هرگونه استثمار که
 سالمت و رشد او را به مخاطره اندازد،

مورد حمایت و محافظت قرار گیرد.ظ

ماده ۴۱ - رجحان قوانین مؤثر:
 هیچ یک از مواد این کنوانسیون حاضر، قوانین

داخلي یا بین المللي الزم االجرا در کشور
هاي عضو را که، در جهت تحقق حقوق طفل

مؤثرتر باشند، تحت تأثیر قرار نمیدهد.ظ

ماده ۴۲:
دول طرف کنوانسیون متعهد میشوند که

بالغین و همینطور اطفال را از اصول و شرایط
این کنوانسیون توسط وسایل مؤثر و مناسب

وسیعاً آگاه نمایند.ظ

ماده ۳۸ - درگیري هاي مسلحانه:
هیچ طفل تا ۱۵ سال نباید در درگیري هاي مسلحانه شرکت کند. دولت ها باید در زمان

درگیري هاي مسلحانه از اطفال مراقبت و حمایت به عمل آورند.ظ

ماده ۱۴ - آزادي اندیشه و مذهب:
 دولت ها باید آزادي اندیشه و مذهب طفل و
 حق هدایت طفل توسط والدینش را محترم

بشمارند.ش

ماده ۱۵ - آزادي اجتماعي:
اطفال حق دارند که با یکدیگر ارتباط

داشته باشند و تشکیل اجتماعات دهند.ن

ماده ۲۰ - اطفال بي سرپرست:
 دولت ها باید به اطفال محروم از خانواده

کمک کنند و تدابیر احتیاطي مناسبي
برای آنان درنظر گیرند.

ماده ۳۳ - مواد مخدر:
اطفال باید در مقابل استفاده از مواد

 مخدر و شرکت در تولید و توزیع آن
محافظت شوند.ظ

ماده ۲۴ - خدمات صحي:
 طفل حق دارد از باال ترین سطح بهداشت و خدمات طبي

 برخوردار شود. دولت ها باید برگسترش مراقبت ها و
آموزش همگاني صحي، توجه خاص مبذول دارند.ش

ماده ۲۱ - فرزند خوانده گي:
 در کشور هایي که نظام فرزند خوانده گي
 وجود دارد، این امر باید با توجه به منافع

 عالیه طفل و با کمک مقامات ذیصالح،
انجام گیرد.د

ماده ۳۴ - سوء استفاده جنسي:
دولت ها باید اطفال را در برابر هر نوع

 سوء استفاده جنسي مورد حمایت قرار
دهند.ظ

ماده ۳۹ - توان بخشي اطفال:
دولت ها مؤظف هستند از اطفال آسیب دیده از جنگ، بدرفتاري و استثمار، مراقبت و حمایت

کنند.ظ

ماده ۲۹ - هدف تعلیم وتربیه:
هدف تعلیم وتربیه باید رشد شخصیت و توانایي هاي طفل به کامل ترین صورت باشد

وطفل را براي زندگي فعال در یک جامعه آزاد و دموکراتیک آماده سازد.ش

ماده ۲۳ - اطفال معلول:
 اطفال معلول و معیوب براي برخورداري از یک زندگي

مناسب به آموزش، پرورش و مراقبت نیاز دارند.ش

ماده ۲۸ - تعلیم و تربیه:
 برخورداري از تعلیم و تربیه حق هر طفل است و دولت ها باید امکان آموزش ابتدایي

رایگان و اجباري را براي همگان فراهم  آورند.ش

ماده ۹ - جداي والدین:
 طفل حق دارد که با والدین خود زندگي کند و نمیتوان او را با اجبار

از پدر و مادرش جدا کرد، مگر اینکه این امر، به سود او باشد.ظ

ماده ۲۲ - طفل پناهنده:
دولت ها باید با همکاري سازمان هاي ذیصالح، اطفال پناهنده یا پناه جو را مورد

حمایت قرار دهند.

ماده ۳۷ - منع شکنجه:
 هیچ طفلي نباید مورد شکنجه، رفتار ستمگرانه و بازداشت غیر قانوني قرار گیرد. مجازات اعدام و

حبس ابد در مورد خالف کاري هاي اطفال زیر ۱۸ ساله ممنوع است.ظ

ماده ۲۷ - سطح زندگي:
 هر طفل حق دارد از چنان سطح زندگي برخوردار شود که رشد جسمي،

ذهني، رواني و اجتماعي او را تأمین کند.ش

ماده  ۱۳ - آزادي بیان طفل:
طفل حق دارد عقاید خود را بیان کند

وبدون توجه به مرزها، کسب اطالعات نماید.ی

ماده ۶ - بقاء و پیشرفت:
 هر طفل داراي حق طبیعي

 زندگي است و دولت ها باید
زندگي، بقاء و رشد اطفال را

تضمین کنند.

ماده ۱۹ - منع بد رفتاري با طفل:ش
 دولت ها مؤظف هستند طفل

 را از هر نوع بدرفتاري والدین یا
 سرپرستان دیگر محافظت کنند
 و براي جلوگیري از هر نوع سوء

 استفاده از طفل اقدامات مناسب
اجتماعي را انجام دهند.ش
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