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سخن ناشر

رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرايش هايش، به منزله ی يکی از پرطرف دارترين 
رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجويان علوم انسانی را به خود 
جلب کرده است؛ دانشجويانی که پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و 

در مناصب و جايگاه های گوناگون به ايفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجويان 
بر مدار آن ها قرار دارد، در واقع، مجموعه ی از کتب و جزواتی هستند که طی 
سالیان متمادی چنان که بايد تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه 

هماهنگ نکرده اند. 
اين، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، 
امری انکارناپذير است. به اين ترتیب، ضرورت تدوين کتب غنی و ارزشمند برای 
رفع نیازهای علمی دانشجويان رشته ی حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، بايد 
بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هايی که روزآمدی محتوای آنها از 
يک سو و تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی ديگر، مورد توجه و لحاظ ناشر 

و نويسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ی آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در 
امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی 
با دانشجويان رشته ی حقوق بردارد. اين مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از 
تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجويان، به تولید آثاری 
يادگیری  تسريع  و  آموزش  تسهیل  آن ها،  دستاورد  مهم ترين  که  گمارد  همت 
پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، 
منّصه ی ظهور  به  پیش  از  بیش  علمی،  اين حوزه ی  در  را  شايستگی های خود 

برساند.

                                فرزاد دانشور
                            مدير مسئول انتشارات چتر دانش
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Preamble
 مقدمه

The States Parties to the present Convention, 
 کشورهای طرف کنوانسيون حاضر:

Considering that, in accordance with the principles 
proclaimed in the Charter of the United Nations, recog-
nition of the inherent dignity and of the equal and inal-
ienable rights of all members of the human family is the 
foundation of freedom, justice and peace in the world, 

  با توجه به این که طبق اصول اعالم شده در منشور سازمان ملل، رسميت 
شناختن حقوق الینفک، مساوی و منزلت تمام اعضای خانواده ی بشری، 

زیربنای  آزادی، عدالت و صلح در جهان است.

Bearing in mind that the peoples of the United Nations 
have, in the Charter, reaffirmed their faith in fundamen-
tal human rights and in the dignity and worth of the 
human person, and have determined to promote social 
progress and better standards of life in larger freedom, 

خود  اعتقاد  سازمان،  منشور  در  ملل،  اعضای  که  این  درنظرداشتن    با 
افزایش  برای  را  خود  عزم  و  انسان  ارزش  و  مقام  اساسی،  حقوق  به  را 
بيشتر  آزادیهای  در  زندگی  بهتر  معيارهای  و  پيشرفت های  اجتماعی 

اعالم کرده اند.

Recognizing that the United Nations has, in the Uni-
versal Declaration of Human Rights and in the Inter-
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national Covenants on Human Rights, proclaimed and 
agreed that everyone is entitled to all the rights and 
freedoms set forth therein, without distinction of any 
kind, such as race, colour, sex, language, religion, polit-
ical or other opinion, national or social origin, property, 
birth or other status, 

و  بشر  حقوِق  جهانِی  اعالمية  در  ملل  سازمان  این که  تشخيص    با 
هر  که  نموده  موافقت  اعالم  بشر،  حقوق  بين المللی  درکنوانسيون های 
زبان،  جنس،  رنگ،  نژاد،  نظر  از  تبعيضی  هر گونه  بدوِن  افراد،  از  یک 
مذهب، عقاید سياسی و غيره خاستگاه اجتماعی یا مالی، مال، تولد و یا 
سایر خصوصيات، در تمام حقوق  و آزادیهایی که در آن کنوانسيون ها و 

اعالميه ها اعالم شده، ذیحق است.

Recalling that, in the Universal Declaration of Human 
Rights, the United Nations has proclaimed that child-
hood is entitled to special care and assistance, 

  و نظر به این که سازمان ملل، در اعالمية جهانی حقوق بشر اعالم نموده 
است که دوراِن کودکی، مستلزِم مراقبت ها و مساعدتهای ویژه می باشد.

Convinced that the family, as the fundamental group 
of society and the natural environment for the growth 
and well-being of all its members and particularly chil-
dren, should be afforded the necessary protection and 
assistance so that it can fully assume its responsibilities 
within the community, 

  با اعتقاد به این که خانواده به عنوان جزء اصلی جامعه و محيط طبيعی 
از حمایت ها  باید  کودکان  اعضای خود خصوصًا  تمام  رفاه  و  برای رشد 
مسئوليت های  بتواند  که  به نحوی  شود  برخوردار  الزمه  و مساعدت های 

خود را در جامعه ایفا کند.


