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دیباچه
لزوم احتـرام به کـرامت انسانـی ایجاب مـی کند کـه کودک به 
عنوان یک انساِن دارای حقوق برابر با بزرگساالن انگاشته شود. 
برخورداری از حقوق برابر برای کودکـان مستلـزم حمایت همه 
جانبه از آنان اسـت. در جمهوری اسالمی ایـران تـوجه به حقوق 
انسان ها، کرامت انسانی، رشد، تعالی، بالندگی و تالش در راستای 
ارتقاء حقوق کودک در قوانین داخلی و اصول و مفاد متعدد آن 
مّد نظر قرار گرفته است و در راستای تحقق حقوق همه جانبه 
افراد زیر 18 سال، در سال های اخیر اقدامات متعددی انجام و 
از رهگذر آن دستاوردهای چشمگیری در این حوزه حاصل شده 

است.
از جمله گام های اساسی در این زمینه تصویب پیمان نامه حقوق 
ایران  است.  ایـران  اسالمی  جمهـوری  دولت  توسط  کـودک 
همچنین به پروتکل  اختیاری پیمان نامه حقوق کودک پیرامون 
»خرید و فروش، فحشا و هرزه نگاری کودکان« پیوسته و دیگر 
پروتکل اختیاری آن  پیرامون »به کارگیری کودکان در مخاصمه 
توسط مـرجـع  آن  امضا کـرده است، کـه الیحه  را  مسلحانه« 
و پس  تهیه  دادگستری(  )وزارت  کنوانسیون حقوق کودک  ملی 
ارسال  اسالمی  شورای  مجلس  به  وزیران  هیأت  در  تصویب  از 
با  نیز  اختیاری  پروتکل  سومین   ،2014 سال  در  است.  گردیده 
نام »آیین مکاتبات« به پیمان نامه حقوق کودک اضافه شد که 
آنان در قلمرو  نمایندگان  یا  افراد  از  طبق آن یک فرد، گروهی 
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تشکیل و دبیرخانه مرجع شکل گرفت. مرجع ملی به عنوان نهادی 
سیاست گذار، هماهنگ کننده و ناظر در سال های اخیر به عنوان 
و  کشور  در  کودکان  موضوعات  به  سامان بخشی  برای  مرکزی 
مدلی نسبتا موفق در همکاری های بین بخشی، مطرح بوده است 
که در صورت استمرار و استحکام بنیان های ساختاری آن می تواند 

نوید بخش آینده ای پرامید در این جهت باشد.

محمود عباسی
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک

از  هر یک  نقض  موارد  می توانند  پروتکل  این  دولت عضو  یک 
حقوق کودک مندرج در پیمان نامه حقوق کودک یا پروتکل های 
اختیاری که دولت متبوع شان به عضویت آن در آمده است را 
مستقیما به کمیته بین المللی حقوق کودک گزارش کنند. ایران 

هنوز به عضویت این پروتکل در نیامده است. 
جمهوری اسالمی ایران با تصویب پیمان نامه حقوق کودک، خود 
را به اجرای مفاد آن جز در مواردی که با شرع و قوانین کشور در 
تعارض باشد، متعهد دانسته است. از یک سو مطابق ماده 9 قانون 
از  ایران است،  مدنی مفاد این پیمان نامه در حکم قانون داخلی 
سوی دیگر مطابق ماده 42 کنوانسیون، دولت ایران همانند سایر 
اصول  به صورت گسترده  تا  است  متعهد شده  دولت های عضو 
و  بزرگساالن  اطالع  به  یکسان  نحوی  به  را  پیمان نامه  مفاد  و 

کودکان برساند.
در راستای اجرای مفاد پیمان نامه از سال 1372تا 1388 )زمان 
متولی  خارجه  امور  وزارت  دولت(  سوی  از  ملی  مرجع  تعیین 
اسالمی  جمهوری  ادواری  گزارش های  تهیه  نیز  و  آن  اجرای 
ایران برای ارسال به کمیته حقوق کودک سازمان ملل بوده و از 
اواخر سال 1388 و پس از مصوبه شماره 205847/ت 43855ه 
مورخ 1388/10/20 دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد شماره 
88/02/49325 مورخ 1388/08/12 وزارت دادگستری و به استناد 
تبصره )5( الحاقی به ماده واحده قانون عضویت دولت جمهوری 
اسالمی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی )مصوب 1370( 
وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، 
تعیین و اقدامات خود را آغاز نمود. با تصویب آیین نامه مرجع، 
شورای هماهنگی متشکل از نهادهای دولتی و غیر دولتی مرتبط 
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و  جامعه  بنیادین  گروه  عنوان  به  خانواده،  که  این  به  اعتقاد  با 
محیط طبیعی رشد و رفاه کلیه اعضای آن و به ویژه کودکان، 
کامال  بتواند  تا  شود  برخوردار  الزم  مساعدت  و  حمایت  از  باید 

مسئولیت هایش را در جامعه بر عهده گیرد.
با اقرار به این که کودک برای رشد کامل و هماهنگ شخصیت 
خود باید در محیط خانوادگی، و در فضایی مملو از شادی، مهر و 

محبت و تفاهم رشد یابد.
اجتماع  در  فردی  زندگی  برای  باید  کودک  که  این  به  توجه  با 
آمادگی کامل پیدا کند و در سایه آرمان های اعالم شده در منشور 
سازمان ملل متحد و به ویژه صلح، کرامت، مدارا، آزادی، برابری 

و همبستگی  رشد کند. 
با در نظر داشتن این که ضرورت ارائه مراقبت ویژه  به کودک در 
اعالمیه حقوق کودک ژنو مورخ 1924 و در اعالمیه حقوق کودک 
مصوب مجمع عمومی در بیستم نوامبر 1959 تصریح گردیده و 
در اعالمیه جهانی حقوق بشر، در میثاق بین المللی حقوق مدنی 
بین المللی حقوق  میثاق  در  مواد 23 و 24(،  ویژه  )به  و سیاسی 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی )به ویژه ماده 10( و در اساسنامه ها 
و اسناد سازمان های تخصصی و سازمان های بین المللی مرتبط با 

رفاه کودکان به رسمیت شناخته شده است.
تصریح  کودک  حقوق  اعالمیه  در  که  این  داشتن  نظر  در  با 
گردیده »کودک به دلیل عدم رشد کامل جسمی و ذهنی، نیازمند 
محافظت و مراقبت ویژه، از جمله حمایت حقوقی مناسب پیش و 

نیز پس از تولد است«.
به  مربوط  حقوقی  و  اجتماعی  اصول  اعالمیه  مفاد  آوری  یاد  با 
توسط  نگهداری  امر  به  خاص  اشاره  با  کودکان  رفاه  و  حمایت 

پیمان نامه حقوق کودک
مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد

مقدمه
کشورهای عضو پیمان نامه حاضر

با توجه به این که طبق اصول اعالم شده در منشور سازمان ملل 
رسمیت  به  همانا  جهانی  صلح  و  عدالت  آزادی،  شالوده  متحد، 
همه  انکار  قابل  غیر  و  مساوی  حقوق  و  ذاتی  کرامت  شناختن 

اعضای خانواده بشری است.
با در نظر داشتن این که مردمان ملل متحد اعتقاد خود به حقوق 
اساسی بشر و کرامت و ارزش انسان را در منشور سازمان ملل 
متحـد مورد تأیید مجدد قـرار داده اند و عـزم راسخ دارنـد رشد 
اجتماعی و سطح زندگی بهتر همراه با آزادی های گسترده تر را 

ترویج نمایند.
با اذعان به این که سازمان ملل متحد در اعالمیه جهانی حقوق 
اعالم  بشر  حقوق  به  مربوط  بین المللی  های  میثاق  در  و  بشر 
از نظر  وموافقت نموده است که همگان، بدون هرگونه تبعیض 
عقیده  هر  یا  سیاسی  عقیده  مذهب،  زبان،  رنگ، جنسیت،  نژاد، 
دیگر، ملیت و وضع اجتماعی، دارایی، تولد یا در سایرموقعیت ها، 
آزادی های مندرج در اسناد  از کلیه حقوق و  سزاوار بهره مندی 

مذکور هستند.
با یادآوری این که سازمان ملل متحد در اعالمیه جهانی حقوق 
بشر اعالم نموده که دوران کودکی شایسته توجه و مراقبت ویژه 

است. 
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حداقل  بین المللی،  و  ملی  فرزندخواندگی  جایگزین،  خانواده 
مقررات سازمان ملل متحد برای اداره دادرسی نوجوانان )مقررات 
پکن(، و اعالمیه حمایت از زنان و کودکان در شرایط اضطراری و 
مخاصمه مسلحانه، با اذعان به این که در تمام کشورهای جهان 
کودکانی هستند که در شرایط فوق العاده دشوار زندگی می کنند 

و این گونه کودکان نیازمند توجه ویژه اند. 
با توجه دقیق به اهمیت سنت ها و ارزش های فرهنگی هریک از 
ملل  در  حمایت و رشد هماهنگ کودک، با عنایت به اهمیت 
در  کودکان  زندگی  بهبود شرایط  برای  بین المللی  همکاری های 

همه کشورها، به ویژه در کشورهای در حال توسعه. 

به شرح زیر توافق نموده اند:
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بایـد از اهـم مالحظات باشـد. 
2-کشـورهای عضـو متعهـد می شـوند حمایـت و مراقبتـی کـه 
بـرای رفـاه کـودک ضـروری اسـت را بـا توجـه بـه حقـوق و 
تکالیـف والدیـن، سرپرسـتان قانونـی، یـا دیگـر اشـخاصی کـه 
قانونـا مسـئول کـودک هسـتند، تضمین نماینـد و در این راسـتا 

کلیـه اقدامـات تقنینـی و اجرایـی الزم را بـه عمـل آورنـد. 
کـه  نمـود  خواهنـد  حاصـل  اطمینـان  عضـو  3-کشـورهای 
مؤسسـات، خدمات و دسـتگاه های مسـئول مراقبـت و حمایت از 
کـودکان، بـه ویژه در زمینه هـای ایمنی و بهداشـت، از نظِرتعداد، 
کارآزمـوده بـودن کارکنـان و نیز نظارت شایسـته، بـا معیارهایی 
که توسـط مقامـات واجد صالحیـت مقرر گردیده اسـت، منطبق 

شند. با

ماده ۴
کشـورهای عضـو کلیـه اقدامات  تقنینـی، اجرایی و سـایر تدابیر 
حاضـر  پیمان نامـه  در  کـه  حقوقـی  تحقـق  بـرای  را  مقتضـی 
بـه رسـمیت شـناخته شـده اسـت، اجـرا خواهنـد کـرد. در مورد 
عضـو  کشـورهای  فرهنگـی،  و  اجتماعـی  اقتصـادی،  حقـوق 
اقدامـات مذکـور را بـا به کارگیـری حداکثر منابع موجـود خود، و 
درصـورت لـزوم، درچارچـوب همکاری هـای بین المللـی به عمل 

خواهنـد آورد.

ماده ۵
کشـورهای عضـو مسـؤولیت ها، حقـوق و تکالیـف والدیـن، یـا 
برحسـب مـورد اعضـای فامیـل و یـا بسـتگان کـودک  مطابـق 

بخش اول

ماده ۱
از نظـر پیمان نامـه حاضـر منظـور از کودک هر انسـان زیر سـن 
18 سـال اسـت، مگـر ایـن که طبـق قانون قابـل اجـرا در مورد 

کـودک، سـن قانونی کمتر تعیین شـده باشـد.

ماده ۲
1- کشـورهای عضـو، حقوق منـدرج در پیمان نامه حاضر را برای 
هـر یـک از کودکانـی کـه در حـوزه قضایـی آنها هسـتند بدون 
هرگونـه تبعیـض و بـدون توجـه به نـژاد، رنگ، جنسـیت، زبان، 
مذهـب، عقیـده سیاسـی یـا هر عقیـده دیگـر، ملیـت، قومیت و 
پیشـینه ی اجتماعـی، دارایـی، معلولیـت، تولد یا سـایرموقعیت ها 
بـرای، کـودک یا والدیـن یا سرپرسـت قانونی او محترم شـمرده 

و تضمیـن خواهنـد کرد.
2- کشـورهای عضـو همـه اقدامـات مقتضـی را جهـت تضمین 
حمایـت از کـودک در مقابل کلیه اشـکال تبعیض یـا مجازات بر 
اسـاس موقعیـت، فعالیت هـا، ابراز عقیـده، و یا اعتقـادات والدین، 
سرپرسـتان قانونـی یا اعضـای خانوده کـودک به عمـل خواهند 

آورد.

ماده ۳ 
1- در کلیـه اقدامـات مربـوط بـه کودکان که توسـط مؤسسـات 
رفـاه اجتماعـی دولتـی یا خصوصـی، دادگاه هـا، مقامـات اجرایی  
یـا نهادهـای قانونگـذار بـه عمـل می آیـد، منافـع عالیـه کودک 
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ماده ۸
1- دولت هـای عضـو متعهـد می شـوند حـق کودک بـرای حفظ 
هویـت خـود، از جملـه تابعیـت، نـام و روابـط خانوادگـی را 
مطابـق قانـون و بـدون مداخلـه غیـر قانونـی تضمیـن  نمایند. 
2- در مـواردی کـه کـودک بـه صـورت غیـر قانونـی از تمـام 
یـا برخـی از حقـوق مربـوط بـه هویـت خـود محروم شـود، 
بـرای  را  کشـورهای عضـو حمایـت و مسـاعدت مقتضـی 

اسـتیفای سـریع هویـت او فراهـم خواهنـد آورد.

ماده ۹ 
1- دولت هـای عضـو تضمیـن مـی نمایند  که کـودک برخالف  
میـل و خواسـته والدیـن خـود از آنهـا جـدا نشـود، مگـر در 
مـواردی کـه مقامـات واجـد صالحیـت مطابـق قوانیـن و 
مقـررات قابـل اعمـال و پـس از بررسـی های قضایـی حکم 
دهنـد کـه ایـن جدایـی بـرای تأمیـن منافـع عالیـه کـودک 
ضـروری اسـت.  چنیـن حکمـی ممکـن اسـت در مـواردی 
خـاص، از قبیـل سوء اسـتفاده از کـودک یـا بی توجهـی به او 
توسـط والدیـن، یـا زمانی که والدیـن جـدا از یکدیگر زندگی 
می کننـد و بایـد در مورد محـل اقامت کـودک تصمیم گیری 

شـود، ضروری باشـد.
2- در هریـک از دادرسـی های مرتبـط بـا بنـد 1 این مـاده، باید 
بـه همه طرف هـای ذینفـع فرصت داده شـود در دادرسـی ها 

شـرکت کننـد و نظرات خـود را ابـراز نمایند. 
3- دولت هـای عضـو حـق کودکـی را کـه  از یک  یا هـر دو والد 
خـود  جـدا شـده ، مبنـي  بـر حفـظ روابـط شـخصی و تماس 

یـا سـایر  قانونـی  منطقـه، سرپرسـتان  در هـر  عـرف مرسـوم 
اشـخاصی که قانونا مسـئول کودک هسـتند را  در جهت هدایت 
مناسـب و ارائـه راهنمایی هـای مقتضـی بـه روشـی هماهنگ و 
سـازگار بـا توانایی هـای  در حال رشـد کودک در راسـتای اعمال 
حقـوق منـدرج در پیمان نامـه حاضـر توسـط کـودک، محتـرم 

شـمرد. خواهند 

ماده ۶
1- کشـورهای عضـو، حـق ذاتی تمام کـودکان را بـرای زندگی 

به رسـمیت می شناسـند.
2- کشـورهای عضـو، بقـا و رشـد کـودک را تـا باالتریـن حـد 

ممکـن تضمیـن خواهنـد کـرد.

ماده ۷ 
1- تولـد کـودک بایـد بالفاصلـه پـس از بـه دنیـا آمـدن او ثبت 
شـود و کـودک از بـدو تولـد از حق داشـتن نام، حق داشـتن 
تابعیـت و تـا جایی که ممکن اسـت  از حق شـناختن والدین 

و قـرار گرفتـن تحت مراقبـت آنان برخوردار اسـت.  
2- کشـورهای عضـو اعمـال حقوق مذکـور را مطابق بـا قوانین 
داخلـی خود و تعهدات ناشـی از اسـناد بین المللـی مربوطه در 
ایـن زمینـه، به ویـژه در مواردی کـه عدم اعمـال این حقوق 

موجـب بی تابعیتـی کودک شـود، تضمین خواهنـد نمود.
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دارد کـه، جـز در شـرایط اسـتثنایی، بـه صورت منظـم روابط 
شـخصی و تمـاس مسـتقیم خـود را بـا هـر دو والـد حفـظ 
نمایـد. بـه این منظـور و مطابق بـا تعهدات کشـورهای عضو 
بـه موجـب بنـد 1 مـاده 9، کشـورهای عضـو حق کـودک و 
والدیـن او را بـرای تـرک هر کشـوری، از جمله کشـور خود، 
و ورود بـه کشـور خـود محترم خواهند شـمرد. حـق ترک هر 
کشـوری تنهـا مشـمول محدودیت هایی اسـت کـه در قانون 
تصریـح شـده و بـرای حفـظ امنیـت ملـی، نظـم عمومـی، 
سـالمت یـا اخالق عمومـی یا حقـوق و آزادی هـای دیگران 
ضروری اسـت و با سـایر حقـوق منـدرج در پیمان نامه حاضر 

منطبق اسـت. 

ماده ۱۱
1- کشـورهای عضـو بـه منظـور مبـارزه بـا انتقـال غیـر قانونی 
کـودکان بـه خـارج از کشـور و عدم بازگشـت کـودکان مقیم 

خـارج، اقداماتـی معمـول خواهند داشـت. 
2- کشـورهای عضـو بـه همیـن منظـور مـروج و مشـوق انعقاد 
توافق نامه هـای دو جانبـه یـا چنـد جانبـه و یـا الحـاق بـه 

بـود.  خواهنـد  موجـود  توافق نامه هـای 

ماده ۱۲ 
1- کشـورهای عضـو تضمیـن خواهند کـرد کودکی کـه توانایی 
بیـان کـردن و اعـالم دیـدگاه هـای خـود را دارد، حـق ابراز 
آزادانـه ایـن دیـدگاه هـا و نظـرات را در کلیـه امـوری که به 
وی مربوط می شـود داشـته باشـد و متناسب با سـن و میزان 

مسـتقیم و منظـم با هـر دو والـد محترم خواهند شـمرد مگر 
آن کـه ایـن امـر مغایر بـا منافـع عالیه کودک باشـد.

4- هـرگاه ایـن جدایـی ناشـی از اقدامـات یـک کشـور عضو از 
قبیـل بازداشـت، زندانـي  کـردن ،تبعیـد، اخراج یـا مرگ یک 
یـا هـر دو والـد یـا کـودک )از جمله مرگـی که به هـر دلیل 
در حیـن زندانی شـدن شـخص توسـط دولـت روی می دهد( 
باشـد، کشـور عضـو، بنـا بـه درخواسـت، اطالعـات ضروری 
مربـوط بـه محـل اقامـت عضو )یـا اعضـای( غایـب خانواده 
را در اختیـار والدیـن، کـودک یـا، در مـوارد مقتضـی، یکـی 
دیگـر از اعضـای خانـواده قرار خواهـد داد، مگـر آن که ارائه 
ایـن اطالعـات بـرای رفـاه کودک زیـان آور باشـد. عالوه بر 
ایـن، کشـورهای عضـو تضمیـن خواهند نمـود کـه ارائه این 
درخواسـت بـه خودی خـود پیامدهـای  نامطلوبی بـرای فرد 

یـا افـراد ذینفع در پی نداشـته باشـد.

ماده ۱0
1- بـه موجـب تعهـدات ناشـی از بنـد 1 مـاده 9، کشـورهای 
عضـو درخواسـت کـودک یا والدیـن او را بـرای ورود به یک 
کشـور عضـو یا خـروج از آن بـه منظـور بازپیوند خانـواده، با 
نظـر مثبـت و بـه روشـی انسـانی و سـریع بررسـی خواهنـد 
کـرد. کشـورهای عضو عـالوه بر ایـن تضمیـن خواهند کرد 
کـه تسـلیم چنیـن درخواسـتی پیامد هـای  نامطلوبـی برای 
درخواسـت کنندگان و اعضـای خانـواده آنـان در پـی نداشـته 

. شد با
2- کودکـی که والدینش مقیم کشـورهای متفاوتی هسـتند حق 
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2- کشـورهای عضـو، حقـوق و تکالیـف والدیـن، و بـر حسـب 
مـورد سرپرسـتان قانونـی، را در هدایـت کودک بـرای اعمال 
حقـوق خود به روشـی هماهنگ و سـازگار با  بـا توانایی های 

در حـال رشـد او محترم خواهند شـمرد. 
3- آزادی آشـکار سـاختن مذهـب یـا اعتقـادات تنهـا می توانـد 
مشـمول محدودیت هایـی باشـد کـه در قانـون تصریح شـده 
و بـرای حفـظ امنیـت، نظـم، سـالمت و اخـالق عمومـی یا 

حقـوق اساسـی و آزادی هـای دیگـران ضروری اسـت.

ماده ۱۵ 
1- کشـورهای عضو، حقوق کـودک را در مورد آزادی اجتماعات 

و شـرکت در مجامع مسـالمت آمیز به رسـمیت می شناسند. 
2- بـه غیـر از محدودیت هایـی کـه در قانون تصریح شـده و در 
یـک جامعـه دمکراتیـک برای حفـظ امنیت ملی یـا عمومی، 
نظـم عمومـی، سـالمت یـا اخـالق عمومـی و یـا حمایت از 
حقـوق و آزادی های دیگران ضروری اسـت، نبایـد هیچ گونه 

محدودیتـی در اعمـال حقـوق مذکور ایجـاد گردد.

ماده ۱۶
1- در امـور خصوصـی، خانوادگـی یـا مکاتبـات هیـچ کودکـی 
نبایـد مداخلـه خودسـرانه یـا غیرقانونـی کـرد یـا بـه صورت 
غیـر قانونـی عـزت و آبـروی او را مـورد تعـرض قـرار داد. 

2- کـودک حـق برخـورداری از حمایـت قانـون را در برابـر این 
گونـه مداخـالت و تعرضـات دارد.

رشـد فکـری کودک بـه نظـرات او اهمیت الزم داده شـود.
2- بدیـن منظـور ضـرورت دارد فرصـت شـنیده شـدن و اظهـار 
نظـر بـرای کـودک در کلیـه مراحل دادرسـی هـای قضایی و 
اجرایـی مربـوط بـه خود، بـه صورت مسـتقیم و یـا از طریق 
یـک نماینده یا فردی مناسـب، به روشـی منطبـق با مقررات 

آئیـن دادرسـی در قوانیـن داخلی، فراهم شـود. 

ماده ۱۳
1- کـودک بایـد حـق آزادی بیـان داشـته باشـد. حـق مذکـور 
شـامل آزادی جسـتجو، دریافـت و ارائـه هـر گونـه اطالعات 
و عقایـد اسـت، بـدون توجـه بـه مرزهـا، بـه طـور شـفاهی، 
کتبـی، چـاپ شـده، باشـد یـا بـه شـکل آثـار هنـری، و یا از 

طریـق هـر رسـانه ای کـه کـودک انتخـاب کند.
برخـی  بـه  منـوط  اسـت  ممکـن  مذکـور  حـق  اعمـال   -2
تنهـا  بایـد  محدودیت هـا  ایـن  منتهـا  باشـد،  محدودیت هـا 
منحصـر بـه مواردی باشـد کـه در قانـون تصریح شـده و به 

یکـی از دالیـل زیـر ضـروری اسـت:

الف( برای رعایت حقوق و آبروی دیگران؛ یا
ب( بـرای حفـظ امنیـت ملـی، نظم عمومی، سـالمت یـا اخالق 

عمومی. 

ماده ۱۴ 
1- کشـورهای عضـو، حـق آزادی اندیشـه، عقیـده و مذهـب را 

بـرای کـودک محتـرم خواهند شـمرد. 



21 20

کـودک  رشـد  و  پـرورش  در  را  اصلـی  مسـئولیت  قانونـی، 
بـر عهده دارنـد. حفـظ منافـع عالیـه کـودک اساسـی تریـن  

موضـوع مـورد توجـه آنـان اسـت. 
2- بـه منظـور تضمیـن و ترویـج حقـوق منـدرج در پیمان نامـه 
حاضـر، کشـورهای عضـو مسـاعدت الزم را بـه والدیـن و 
مسئولیت های شـان  ایفـای  جهـت  در  قانونـی  سرپرسـتان 
توسـعه  و  کـرد  خواهنـد  عرضـه  کـودک  پـرورش  بـرای 
مؤسسـات، تسـهیالت و خدمـات بـرای مراقبـت از کـودکان 

را تضمیـن خواهنـد نمـود. 
3- کشورهای عضو تمام  اقدامات  الزم  را در جهت  تضمین  حق  
استفاده  کودکانی  که  دارای  والدین  شاغل  هستند، از خدمات  و 
تسهیالت  مربوط  به  نگهداری  کودکان  به  عمل  خواهند آورد. 

ماده ۱۹ 
1- کشـورهای عضـو کلیـه اقدامـات  تقنینی، اجرایـی، اجتماعی 
و آموزشـی الزم را بـه عمـل خواهنـد آورد تـا از کـودک در 
برابر کلیه اشـکال خشـونت جسـمی یا روانی، صدمـه یا آزار، 
بـی توجهـی یـا رفتـار توام بـا سـهل انگاری، سـوء رفتـار یا 
بهره کشـی، از جملـه در برابـر کلیـه سوء اسـتفاده جنسـی، در 
حالیکـه کـودک  تحـت  مراقبـت  والـد )والدین(  یا سرپرسـت  
قانونـي  یـا هر شـخص  دیگـري  قـرار دارد، به  عمـل  خواهند 

آورد. 
2- ایـن گونـه اقدامـات حمایتـی بایـد بـر حسـب مـورد شـامل 
روش هـای مؤثـر بـرای ایجـاد برنامه هـای اجتماعـی جهـت 
کـه  کسـانی  و  کـودک  از  الزم  پشـتیبانی  نمـودن  فراهـم 

ماده ۱۷
کشورهای عضو به عملکرد مهم رسانه های گروهی واقف بوده 
و تضمین خواهند کرد که کودک به اطالعات و مطالب از منابع 
گوناگون ملی و بین المللی دسترسی داشته باشد، به ویژه اطالعات 
و مطالبی که هدف آنها ترویج رفاه اجتماعی، معنوی و اخالقی 
و سالمت جسمی و روانی کودک است. بدین منظور، کشورهای 

عضو اقدامات زیر را به عمل خواهند آورد: 
الـف( تشـویق رسـانه های گروهی به انتشـار و پخـش اطالعات 
و مطالبـی که برای کـودک از نظر اجتماعی و فرهنگی سـودمند 

و مطابـق با روح ماده 29 باشـد؛ 
ب( تشـویق همکاری هـای بین المللـی در زمینـه تولیـد، مبادله و 
انتشـار این گونـه اطالعـات و مطالب از منابـع گوناگون فرهنگی، 

ملـی و بین المللی؛ 
پ( تشویق تولید و انتشار کتاب های کودکان؛

بـه  توجـه خـاص  بـذل  بـه  رسـانه های گروهـی  تشـویق  ت( 
بومـی؛ یـا  اقلیـت  گروه هـای  کـودکان  زبانـی  نیازهـای 

ث( تشـویق تهیـه رهنمودهـای مناسـب برای حمایـت از کودک 
در برابـر اطالعـات و مطالبـی کـه به رفاه وی آسـیب می رسـاند 

بـا در نظر داشـتن مفـاد مندرج در مـواد 13 و 18.

ماده ۱۸
1- کشـورهای عضـو حداکثـر تـالش خـود را بـه کار خواهنـد 
بسـت تـا ایـن اصـل کـه هـر دو والـد در مـورد پـرورش و 
رشـد کـودک مسـئولیت هـای مشـترک دارنـد بـه رسـمیت 
سرپرسـتان  مـورد  بـر حسـب  یـا  والدیـن،  شـود.  شـناخته 
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الـف( تضمیـن ایـن کـه فرزندخواندگـی تنهـا بـا مجـوز مقامات 
واجـد صالحیتـی صـورت پذیرد که مطابـق با قوانیـن و مقررات 
قابـل اعمال و بر اسـاس اطالعـات موثق و قابـل طمینان تعیین 
می کننـد کـه با توجـه به وضعیـت کـودک در ارتباط بـا والدین، 
خویشـاوندان و سرپرسـتان قانونـی، فرزندخواندگی جایز اسـت و 
در صـورت لـزوم اشـخاص ذیربـط رضایـت آگاهانـه خـود را در 
مـورد فرزنـد خواندگـی بـر اسـاس مشـاوره های مقتضـی اعالم 

نموده انـد. 
روش  عنـوان  بـه  را  دیگـر  در کشـورهای  فرزندخواندگـی  ب( 
دیگـری بـرای مراقبت از کـودک در مواردی که امکان سـپردن 
کـودک بـه عنـوان فرزنـد خوانـده بـه یـک خانـواده یـا یافتـن 
هیچ گونـه روش مناسـبی بـرای مراقبـت از کـودک در کشـور 

متبـوع وی وجـود نـدارد، بـه رسـمیت خواهنـد شـناخت. 
پ( تضمیـن برخـورداری کودکـی کـه در کشـوری دیگـر بـه 
معیارهایـی  و  حمایت هـا  از  می شـود  پذیرفتـه  فرزندخواندگـی 
کـه در صـورت فرزندخواندگـی در کشـور خـود از آنهـا برخوردار 

می شـد.
ت( اتخـاذ کلیـه تدابیـر مناسـب بـه منظور حصـول اطمینـان از 
ایـن کـه فرزند خواندگـی در کشـور دیگر برای اشـخاص ذیربط 

در بردارنـده درآمدهـای مالی نادرسـت نباشـد.
ث( ترویـج اهـداف ماده حاضـر در موارد مقتضـی از طریق انعقاد 
قراردادهـا یـا اتخـاذ تدابیـر دو یا چنـد جانبه و در ایـن چارچوب، 
تـالش بـرای حصـول اطمینـان از ایـن کـه فرزنـد خواندگـی 
کـودک در یـک کشـور دیگـر تنها توسـط مقامـات یـا نهادهای 

واجـد صالحیـت صـورت می پذیرد.

از  پشـتیبانی  نیـز  و  هسـتند  کـودک  از  مراقبـت  عهـده دار 
دیگر شـکلهای پیشـگیری و شناسـایی، گزارشـدهی، ارجاع، 
تحقیـق، درمـان و پیگیـری مـوارد سـوءرفتار بـا کـودک که 
قبـال ذکـر گردیـد، و بـر حسـب مـورد پشـتیبانی از پیگـرد 

قضایـی، باشـد.

ماده ۲0
1- کودکـی کـه به طور موقت یـا دائم از محیـط خانوادگی خود 
محروم شـده اسـت، یـا کودکی که بـه خاطر منافـع عالیه اش 
نتـوان بـه او اجـازه داد کـه در آن محیط باقی بماند، سـزاوار 

حمایـت و مسـاعدت ویژه از سـوی دولـت خواهد بود.
2- کشـورهای عضـو طبـق قوانین داخلـی خود بـرای این گونه 

کـودکان مراقبـت جایگزین تضمیـن خواهند نمود. 
از جمله شامل نگهداری توسط  3- چنین مراقبتی ممکن است 
خانواده جایگزین، کفالت در قوانین اسالمی، فرزندخواندگی یا 
در صورت لزوم اسکان در مؤسسات مناسب برای مراقبت از 
کودکان باشد. هنگام بررسی راه حل ها، باید به مطلوبیت تداوم 
در پرورش کودک و نیز به پیشینه قومی، مذهبی، فرهنگی و 

زبانی کودک توجه ای شایسته   داشت. 

ماده ۲۱
آن دسـته از کشـورهای عضـو کـه نظـام فرزندخواندگـی را بـه 
رسـمیت می شناسـند یـا آن را مجـاز می داننـد تضمیـن خواهنـد 
کـرد کـه منافـع عالیه کـودک مهم ترین نکتـه مورد توجه باشـد 

و اقدامـات زیـر را بـه عمل خواهنـد آورد:



25 24

بـه  طـور موقـت  یا دائـم  و به هـر دلیـل از محیـط  خانوادگي  
محـروم  شـده ، در نظـر گرفته می شـود. 

ماده ۲۳
لحـاظ  از  کـه  کودکـی  دارنـد  اذعـان  عضـو  کشـورهای   -1
جسـمی یـا ذهنـی معلول اسـت بایـد از یـک زندگـی کامل 
و محترمانـه کـه متضمـن منزلـت و افزایـش اتـکا بـه نفس 
او باشـد و مشـارکت مؤثـر او را در جامعـه تسـهیل نمایـد، 

برخـوردار باشـد.
2- کشـورهای عضـو حـق کـودکان دارای معلولیـت را بـرای 
و  می شناسـند  رسـمیت  بـه  ویـژه  مراقبـت  از  برخـورداری 
بسـته بـه منابـع موجـود، مسـاعدت مـورد تقاضا و متناسـب 
با شـرایط کـودک، والدیـن یا سـایر مراقبان کـودک را برای 
کـودک نیازمنـد حمایت  و افـرادی که مسـئول مراقبت از او 

هسـتند تشـویق و تضمیـن خواهنـد کرد. 
3- با تشـخیص نیازهای ویژه کودک دارای معلولیت، مسـاعدت 
مقـرر در بنـد 2 مـاده حاضـر بایـد در صـورت امـکان و با در 
نظـر گرفتـن امکانات مالـی والدین یا دیگـر مراقبان کودک، 
بـه طـور رایـگان ارائه شـود و باید بـه گونه ای طراحی شـود 
کـه متضمـن دسترسـی مؤثـر کـودک دارای معلولیـت بـه 
تحصیـل، دوره هـای آموزشـی، خدمـات بهداشـتی، خدمـات 
توان بخشـی، آماده سـازی برای اشـتغال و امکانـات تفریحی 
باشـد و بـه روشـی کـه موجب دسـتیابی کودک بـه باالترین 
حـد ادغـام در جامعـه و رشـد فـردی، از جمله رشـد فرهنگی 

و معنـوی، گردد. 

ماده ۲۲
1- کشـورهای عضـو اقدامـات الزم را بـه عمل خواهنـد آورد تا 
تضمیـن شـود کودکـی که خواهـان پناهندگی اسـت یا طبق 
قوانیـن و مقـررات بین المللـی یـا داخلـی پناهنـده محسـوب 
می شـود، اعـم از ایـن کـه همـراه والدیـن خـود یـا شـخص 
دیگـری باشـد و یـا همراه نداشـته باشـد، از حمایت مناسـب 
و مسـاعدت بشـر دوسـتانه در برخـورداری از حقـوق منـدرج 
قابـل اعمـال در ایـن پیمان نامه و در سـایر اسـناد بین المللی 
مربـوط به حقوق بشـر یـا بشردوسـتانه که کشـورهای عضو 

بـه آنهـا ملحـق شـده اند، بهره منـد خواهد شـد.
2- بـه ایـن منظـور کشـورهای عضـو، در مـواردی کـه مقتضی 
نیـز  و  متحـد  ملـل  در همـه تالش هـای سـازمان  بداننـد، 
سـایر سـازمان های بین المللـی یـا غیـر دولتـی ذیربـط که با 
سـازمان ملـل همـکاری می کننـد جهت مسـاعدت و حمایت 
از ایـن گونـه کـودکان و ردیابـی والدیـن یـا سـایر اعضـای 
خانـواده کـودک پناهنـده بـه منظـور کسـب اطالعـات الزم 
بـرای پیوسـتن مجـدد وی به خانـواده اش همـکاری خواهند 
کـرد. در مـواردی کـه نتوان والدیـن یا دیگر اعضـای خانواده 
را یافـت، بایـد بـرای چنین کودکـی همان حمایتـی را فراهم 
نمـود کـه مطابـق مفـاد پیمان نامه حاضـر برای کـودکان در 
نظـر گرفتـه می شـود کـه موقـت یا بـه طـور دائـم از محیط 
خانوادگـی محـروم شـده اند. در صورتـي  که  موفق  بـه  یافتن  
والدیـن  یا سـایر اعضاي  خانواده  کودک نشـوند، بـرای چنین 
کودکـی  همـان  گونـه  کـه  در ایـن  پیمـان نامـه  اظهار شـده ، 
درسـت  همـان حمایتـی فراهـم شـود کـه بـرای کودکي  که  
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پ( مبـارزه علیه بیماری ها و سـوءتغذیه در چارچوب مراقبت های 
بهداشـتی اولیـه از جمله از طریق به کار بسـتن فـن آوری موجود 
و فراهـم سـاختن مـواد غذایـی مقوی و کافـی و آب آشـامیدنی 

سـالم با توجـه به خطـرات آلودگی محیط زیسـت؛ 
ت( تضمیـن مراقبت هـای بهداشـتی پیـش و پـس از زایمـان 

بـرای مـادران؛
ث( تضمیـن  ایـن  کـه  تمـام  اقشـار جامعـه  خصوصـًا والدیـن  و 
کـودکان  بـه آمـوزش هـای مربـوط بـه مزایـاي  تغذیـه  با شـیر 
حـوادث  از  پیشـگیري   و  محیـط  بهداشـت   و  بهداشـت   مـادر، 
دسترسـی  داشـته، مطلع باشـند   و در زمینه  اسـتفاده  از دانش پایه 
مربـوط به بهداشـت  کـودک  و تغذیـه  مـورد حمایت  قـرار دارند.

ج( توسـعه مراقبت هـای بهداشـتی جهـت پیشـگیری، راهنمایی 
والدیـن و آمـوزش تنظیـم خانـواده و خدمـات مربوطه. 

3- کشـورهای عضـو تمـام  اقدامـات  الزم  و مناسـب  را بـراي  
حـوزه  در  خرافیـی  و  سـنتی   معالجاتـی   روش هـای   زدودن  

بهداشـت  کـودکان  بـه  عمـل  خواهنـدآورد.
4- کشورهای عضو برای دستیابی تدریجی به تحقق کامل حق 
مندرج در ماده حاضر متعهد می شوند همکاری های بین المللی 
را ترویج و تشویق نمایند. در این مورد به نیازهای کشورهای 

در حال رشد توجه خاصی مبذول خواهد شد.

ماده ۲۵
کشورهای عضو حق کودکی که توسط مقامات واجد صالحیت 
به  یا روانی  بازیابی سالمت جسمی  یا  جهت نگهداری، حمایت 
بررسی  انجام  برای  را  است  شده  سپرده  مؤسسه ای  یا  خانواده 

مبادله  بین المللی،  همکاری های  سایه  در  عضو،  کشورهای   -4
جهت  بهداشتی  مراقبت های  زمینه  در  را  مقتضی  اطالعات 
توان بخشی  و  روان شناسی  پزشکی،  معالجات  و  پیشگیری 
کودکان دارای معلولیت ترویج خواهند کرد. مبادله اطالعات 
مذکور از جمله شامل انتشار و دسترسی به اطالعات مربوط به 
روش های توان بخشی، آموزش و خدمات حرفه ای و هدف آن 
قادر ساختن کشورهای عضو به بهبود توانایی ها و مهارت ها 
و گسترش تجربیات آنها در این زمینه ها است. در این مورد 
مبذول  رشد  حال  در  کشورهای  نیازهای  به  خاصی  توجه 

خواهد شد.

ماده ۲۴
1- کشـورهای عضو حق کودک را بـرای برخورداری از باالترین 
جهـت  حصـول  قابـل  تسـهیالت  و  بهداشـتی  معیارهـای 
درمـان بیمـاری و بازیابـی سـالمت به رسـمیت می شناسـند. 
کشـورهای عضـو بـرای تضمیـن ایـن کـه هیـچ کودکـی از 
حـق دسترسـی بـه چنیـن خدمـات بهداشـتی محـروم نماند 

تـالش خواهنـد کرد. 
2- کشـورهای عضـو اعمال کامـل این حق را پیگیـری خواهند 
نمـود و بـه ویـژه در مـوارد زیر اقدامـات مقتضـی را به عمل 

آورد:  خواهند 
الف( کاهش مرگ و میر نوزادان و کودکان؛ 

ب( تضمیـن ارائـه کمک های پزشـکی و مراقبت های بهداشـتی 
الزم بـرای همـه کـودکان بـا تأکیـد بـر گسـترش مراقبت هـای 

اولیه؛  بهداشـتی 
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فراهـم خواهنـد کرد.
تضمیـن  جهـت  را  الزم  اقدامـات  کلیـه  عضـو  4-کشـورهای 
پرداخـت مخـارج کـودک توسـط والدیـن یـا دیگر اشـخاص 
کـه از نظـر مالـی مسـئولیت کـودک را بـه عهـده  دارنـد، چه 
در داخـل کشـور عضو و چه در خـارج، به عمـل خواهند آورد. 
بـه ویژه هرگاه شـخصی که مسـئولیت تأمین مالـی کودک را 
بـه عهـده  دارد در کشـور دیگری غیر از کشـور کودک زندگی 
می کننـد، کشـورهای عضـو بایـد الحـاق بـه توافق نامه هـا و 

نیـز اتخـاذ تدابیر مناسـب دیگـر را ترویـج نمایند. 

ماده ۲۸
1-کشـورهای عضـو حق کـودک را برای برخـورداری از آموزش 
بـه رسـمیت می شناسـند و بـرای دسـتیابی بـه ایـن حـق، به 
صـورت روزافـزون و بـر پایـه ایجـاد فرصت هـای برابـر بـه 

ویـژه اقدامـات زیـر را معمـول خواهند داشـت:
الـف( اجبـاری کـردن و در دسـترس قـرار دادن آمـوزش ابتدایی 

رایـگان بـرای همه؛ 
ب( تشـویق و ترویـج ایجـاد و گسـترش انـواع مختلـف آموزش 
متوسـطه، از جملـه آمـوزش عمومـی و فنـی حرفـه ای، فراهـم 
کـردن و قـرار دادن آنهـا در دسـترس همـه کـودکان، و به عمل 
آوردن اقدامـات مقتضـی از قبیـل ارائه آموزش رایـگان و اعطای 

کمک هـای مالـی در صـورت نیاز؛
پ( در دسـترس قـرار دادن آمـوزش عالـی بـرای همـگان بـر 

اسـاس توانایـی هـا و از هـر طریـق مناسـب؛ 
ت( فراهـم نمـودن اطالعـات و راهنمایی هـای آموزشـی و فنـی 

دوره  ای درمان ارائه شده برای کودک،  نحوه  رفتار با او و کلیه 
شرایط دیگر مربوط به نگهداری از او به رسمیت می شناسند. 

ماده ۲۶
1- کشورهای عضو حق هر کودک را برای برخورداری از تأمین 
اجتماعـی، از جمله بیمه اجتماعـی، به رسمیت مـی شناسند و 
اقدام  الزم  را جهت  دستیابي  به  تحقق  کامل  این  حق ، مطابق  

با قوانین  ملي ، به  عمل  خواهند آورد.
2- مزایـای مذکـور در مـوارد مقتضـی بایـد با توجه بـه امکانات 
و شـرایط کـودک و اشـخاص مسـئول نگهـداری از او و نیـز 
سـایر مالحظـات مربوط به درخواسـت مزایا از سـوی کودک 

یا از طـرف او اعطا شـوند. 

ماده ۲۷
1- کشـورهای عضـو حـق همه کـودکان را برای برخـورداری از 
سـطح زندگـی مناسـب برای رشـد جسـمی، ذهنـی، معنوی، 

اخالقـی و اجتماعـی به رسـمیت می شناسـند.
2- والـد )یـا والدیـن( یا دیگر اشـخاص مسـئول کـودک در حد 
تـوان و امکانـات مالـی خـود مسـئولیت اصلـی را در تأمیـن 

شـرایط زندگـی الزم بـرای رشـد کـودک بـر عهده دارنـد.
3-کشـورهای عضو، بر حسـب شـرایط داخلی و در حـد امکانات 
خـود اقدامـات مقتضـی جهـت کمـک بـه والدیـن و دیگـر 
اشـخاص مسـئول کودک بـرای اعمـال حق مذکـور به عمل 
خواهنـد آورد و در صـورت نیـاز، بـه ویـژه در ارتباط بـا تغذیه 
و پوشـاک و مسـکن، کمکهای مادی و برنامه های پشـتیبانی 
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ت( آماده سـازی کـودک بـرای یک زندگـی مسـئوالنه در جامعه 
ای آزاد و بـا روحیـه تفاهـم، صلـح، مـدارا، مسـاوات بیـن زن و 
مـرد، و دوسـتی میـان همـه مردمـان، گروه هـای قومـی، ملی و 

مذهبـی و افـرادی که منشـا بومـی دارند؛ 
ث( افزایش احترام به محیط زیست طبیعی. 

2- هیـچ بخشـی از مـاده حاضـر یـا مـاده 28 نبایـد بـه گونه ای 
تفسـیر شـود کـه مخـل آزادی افـراد و نهادها برای تأسـیس 
و اداره مؤسسـات آموزشـی گـردد، منـوط بـه این کـه اصول 
مقـرر در بنـد 1 مـاده حاضـر و شـرایط مربـوط بـه منطبـق 
بـودن آمـوزش در ایـن گونه مؤسسـات بـا معیارهـای حداقل 
کـه ممکـن اسـت توسـط دولـت تعییـن شـده باشـد، همواره 

شـوند. رعایت 

ماده ۳0
در کشـورهایی کـه اقلیت هـای قومـی، مذهبـی یـا زبانـی و یـا 
افـرادی بـا اصالـت بومـی زندگـی مـی کننـد، ، کـودک متعلـق 
بـه این گونـه اقلیت هـا یـا کودکـی کـه بومـی اسـت نبایـد از 
حـق برخـورداری از فرهنـگ خـود، برخـورداری از مذهـب خود 
و اعمـال آن یـا اسـتفاده از زبـان خـود بـه همـراه سـایر اعضای 

گروهـش محـروم شـود.

ماده ۳۱ 
1- کشـورهای عضـو حـق کـودک را بـرای اسـتراحت، داشـتن 
اوقـات فراغت، بازی کـردن و فعالیت های تفریحی متناسـب 
بـا سـن کـودک و مشـارکت آزادانـه در زندگـی فرهنگـی و 

حرفـه ای و قـرار دادن آنهـا در دسـترس همـه کودکان؛ 
ث( بـه عمـل آوردن اقداماتی جهت تشـویق به حضـور منظم در 

مـدارس و کاهش موارد تـرک تحصیل.
2-کشـورهای عضـو کلیـه اقدامـات مقتضـی را جهـت تضمین 
ایـن کـه نظـم و انضبـاط در مـدارس مطابـق بـا کرامـت 
انسـانی کـودک و مفـاد پیمان نامـه حاضـر اعمـال می شـود 

معمـول خواهنـد داشـت. 
3-کشـورهای عضـو همکاری های بین المللـی را در موارد مربوط 
بـه آمـوزش، به ویژه در جهت مشـارکت در ریشـه کن کردن 
جهـل و بیسـوادی در سراسـر جهـان و تسـهیل دسترسـی به 
دانـش علمـی و فنـی و روش هـای نویـن تدریـس، تشـویق 
و ترویـج خواهنـد کـرد. در ایـن خصـوص توجهـی ویـژه بـه 

نیازهـای کشـورهای در حـال رشـد مبذول خواهد شـد.

ماده ۲۹
1- کشـورهای عضـو اتفـاق نظر دارنـد که آموزش کـودک باید 

در راسـتای اهداف زیر باشـد: 
الف( رشـد شـخصیت، اسـتعدادها و توانایی های جسـمی و ذهنی 

کـودک تا نهایت ظرفیت ایشـان؛ 
ب( افزایـش احتـرام بـه حقـوق بشـر و آزادی هـای اساسـی و 

اصـول منـدرج در منشـور سـازمان ملـل متحـد؛ 
پ( افزایـش احتـرام به والدین کـودک، هویت فرهنگـی، زبان و 
ارزش هـای کـودک، بـه ارزش های ملی کشـوری کـه کودک در 
آن زندگـی می کننـد و موطـن اصلی او و به تمـدن های متفاوت 

بـا تمدنـی که او بـدان تعلق دارد؛
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تـا کـودکان را در برابـر اسـتفاده غیر مجـاز از داروهـای مخدر و 
روانگـردان کـه در اسـناد بین المللـی مربوطـه توصیـف شـده اند، 
حمایـت نماینـد و از اسـتفاده از کـودکان در تولیـد غیـر مجـاز و 

قاچـاق چنیـن مـوادی جلوگیـری کنند.

ماده ۳۴   
کشـورهای عضـو متعهـد می شـوند از کـودک در برابـر کلیـه 
اشـکال بهره کشـی و سوء اسـتفاده جنسـی حمایـت کننـد. بدین 
منظـور، متعهـد می شـوند به ویـژه کلیـه اقدامات مقتضـی ملی، 
دوجانبـه و چندجانبـه را بـه عمل آورند  تا از مـوارد زیر جلوگیری 

: شود
الـف(  تشـویق و ترغیـب یـا وادار کـردن کودک بـه پرداختن به 

هرگونه فعالیت جنسـی سوءاسـتفاده جنسـی غیرقانونی؛
ب( اسـتفاده اسـتثمارگرانه از کـودکان در فحشـا یـا دیگر اعمال 

قانونی؛  غیر  جنسـی 
پ( اسـتفاده اسـتثمارگرانه از کـودکان در نمایش هـا یـا مطالـب 

)پورنوگرافیـک(. هرزه نـگاری 

ماده ۳۵
بـه منظـور جلوگیری از ربوده شـدن، فـروش یا قاچـاق کودکان 
بـه هـر منظور و بـه هر شـکل، کشـورهای عضو کلیـه اقدامات 

مقتضـی ملـی، دوجانبـه و چندجانبـه را به عمـل خواهند آورد.

هنـری به رسـمیت می شناسـند. 
2- کشـورهای عضـو حـق کـودک بـرای مشـارکت کامـل در 
زندگـی فرهنگـی و هنری را محترم شـمرده و ترویج خواهند 
کـرد و مشـوق فراهـم سـاختن فرصت هـای برابر و مناسـب 
بـرای فعالیت هـای فرهنگـی، هنـری و تفریحـی خواهنـد بود.

ماده۳۲
از حمایت  برای برخورداری  را  1- کشورهای عضو حق کودک 
در برابر بهره کشی اقتصادی و انجام هرگونه کاری که ممکن 
است زیانبار باشد یا خللی در تحصیل و آموزش کودک وارد 
آورد، و یا به سالمتی کودک یا رشد جسمانی، ذهنی، اخالقی 

یا اجتماعی او آسیب رساند، به رسمیت می شناسند.
اقدامات  حاضر  ماده  اجرای  تضمین  کشورهای عضو جهت   -2
آورد.  خواهند  به عمل  آموزشی  و  اجتماعی  اجرایی،  تقنینی، 
بدین منظور و با عنایت به مفاد سایر اسناد بین المللی مربوطه، 
کشورهای عضو به ویژه اقدامات ذیل را به عمل خواهند آورد:

الف( تعیین حداقل سن یا حداقل سنین برای اشتغال به کار؛
ب( تدویـن مقـررات مناسـب در ارتباط با سـاعات کار و شـرایط 

اشتغال؛ 
پ( تعییـن مجازات هـای مناسـب بـا ضمانت هـای اجرایی دیگر 

بـه منظـور تضمین اجـرای مؤثر مـاده حاضر.

ماده ۳۳
کشـورهای عضـو کلیـه اقدامـات مقتضـی، از جملـه اقدامـات  
تقنینـی، اجرایـی، اجتماعـی و آموزشـی را به عمـل خواهند آورد 
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طـرف را داشـته  در یـک چنین مـواردی از تصمیـم گیری فوری 
برخوردار شـود.

ماده ۳۸
1-کشـورهای عضـو متعهـد می شـوند کـه هنـگام مخاصمـات 
مسـلحانه ای کـه بـا کـودکان ارتبـاط پیـدا می کننـد مقررات 
محتـرم  را  اعمـال  قابـل  بشردوسـتانه  بین الملـل  حقـوق 
بشـمارند و احتـرام بـه مقـررات مذکـور را تضمیـن کننـد. 

بـه عمـل  را  امکان پذیـر  اقدامـات  2-کشـورهای عضـو کلیـه 
خواهنـد آورد تـا تضمیـن کنند که اشـخاصی که به سـن 15 
سـالگی نرسـیده اند در مخاصمـات شـرکت مسـتقیم نداشـته 

. باشند
3-کشـورهای عضو از پذیرش اشـخاصی که به سـن 15 سالگی 
نرسـیده اند در نیروهـای مسـلح خـود اجتناب خواهنـد کرد. در 
پذیرش اشـخاص بین 15 سـال و 18 سـال، کشورهای عضو 
تـالش خواهنـد نمـود اولویـت را بـه آنهایـی دهنـد که سـن 

بیشـتری دارند.
4-کشـورهای عضـو، طبـق تعهـدات ناشـی از حقـوق بین الملل 
افـراد غیـر نظامـی در  از  بشردوسـتانه مربـوط بـه حمایـت 
مخاصمـات مسـلحانه، کلیـه اقدامـات امـکان پذیـر را بـرای 
علـت  بـه  کـه  کودکانـی  از  مراقبـت  و  حمایـت  تضمیـن 
مخاصمـات مسـلحانه در معـرض آسـیب قـرار می گیرنـد، به 

عمـل خواهنـد آورد.

ماده ۳۶
دیگـر  اشـکال  کلیـه  برابـر  در  کـودک  از  عضـو  کشـورهای 
بهره کشـی کـه مغایـر بـا هـر یـک از جنبه هـای رفـاه کـودک 

باشـد حمایـت خواهنـد کـرد.

ماده ۳۷
کشورهای عضو تضمین خواهند کرد که: 

الـف( هیچ کودکی مورد شـکنجه یا سـایر رفتارهـای بی رحمانه، 
غیرانسـانی یـا تحقیر آمیز قـرار نگیـرد. مجازات اعـدام، یا حبس 
ابـد بـدون امـکان آزادی، نباید در مـورد جرم هایی که اشـخاص 

زیر 18 سـال مرتکب می شـوند اعمـال گردد؛ 
ب( هیـچ کودکـی بـه طـور غیرقانونـی یـا خودسـرانه از آزادی 
محـروم نشـود. دسـتگیری، بازداشـت یـا زندانـی کـردن کودک 
بایـد مطابـق قانـون و تنهـا بـه عنـوان آخریـن راه چـاره و برای 

کوتاه تریـن زمـان ممکـن صـورت پذیـرد؛ 
پ( با هر کودکی که از آزادی محروم شده است رفتاری انسانی 
و همراه با احترام به کرامت ذاتی انسان، و با توجه به نیازهای 
افراد هم سن او اعمال شود. به ویژه کودک محروم از آزادی باید 
از بزرگساالن جدا شود، مگر آن که این امر مغایر با منافع عالیه 
کودک تشخیص داده شود، و او حق دارد جز در موارد استثنایی، 
تماس خود را با خانواده اش از طریق مکاتبه و مالقات حفظ کند. 
ت( هـر کـودک محروم از آزادی حق دسترسـی فـوری به کمک  
و مشـاوره  حقوقی و سـایر مسـاعدت های مقتضی داشـته باشـد 
و همچنیـن حـق   اعتـراض  نسـبت  به  مشـروعیت  زنداني  شـدن  
خـود در برابـر دادگاه  یـا سـایر مقامـات  ذیصـالح ، مسـتقل  و بی 
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ب( هـر کـودک مظنـون یـا متهـم بـه نقـض قوانیـن کیفـری 
باشـد: برخـوردار  زیـر  از تضمین هـای  حداقـل 

)1( تـا زمانـی کـه گناهکار بـودن او بر طبـق قانون ثابت نشـده 
اسـت بی گناه فرض شـود؛ 

)2( بـه سـرعت و مسـتقیما، و در موارد مقتضـی از طریق والدین 
یـا سرپرسـتان قانونـی خـود، از اتهامـات وارده علیـه خـود 
اطـالع یابـد و بـرای تهیـه و ارائـه دفاعیـه خـود از کمـک 
و مشـاوره حقوقـی یـا دیگـر کمک هـای مقتضـی برخـوردار 

؛ د شو
)3( رسـیدگی بـه اتهـام بدون تأخیر و توسـط یک مقـام یا مرجع 
قضایـی صالح، مسـتقل و بی طرف، در یک دادرسـی عادالنه 
مطابـق بـا قانـون و با موجـود بـودن کمک حقوقی یـا دیگر 
کمک هـای مقتضـی، و منوط بـه مغایر نبودن بـا منافع عالیه 
کـودک و بـه ویـژه بـا توجـه به سـن یـا وضعیت کـودک، با 

حضـور والدیـن یا سرپرسـتان قانونی او صـورت پذیرد؛ 
)4( مجبـور نباشـد شـهادت دهـد یـا اعتـراف بـه گنـاه نماید، و 
امـکان بررسـی اظهارات شـهود مخالف و کسـب اجازه برای 
شـرکت شـهود خـود و بررسـی اظهارات آنـان را در شـرایط 

مسـاوی داشـته باشد؛
)5( در صورتـی که مجرم شـناخته شـود، بتواند از مقـام یا مرجع 
قضایـی صالح ، مسـتقل و بی طرف باالتـری بخواهد مطابق 
بـا قانـون، حکـم صادره و هرگونـه اقدام ناشـی از آن را مورد 

تجدیـد نظر قـرار دهد؛ 
)۶( در صورتـی کـه کـودک قادر بـه فهمیـدن و درک زبان مورد 
اسـتفاده )در دادگاه( یـا تکلـم بـه آن زبـان نباشـد، بتوانـد از 

ماده ۳۹
کشـورهای عضو کلیـه اقدامات مقتضی را به عمـل خواهند آورد 
تـا بهبود جسـمانی و روانـی و ادغام مجدد اجتماعـی کودکی که 
قربانـی هرگونـه بی توجهـی، بهره کشـی، آزار، شـکنجه یا سـایر 
اشـکال رفتـار یـا تنبیـه بیرحمانه، غیـر انسـانی یـا تحقیرآمیز، و 
یـا مخاصمات مسـلحانه واقع شـده اسـت، تسـریع گـردد. بهبود 
و ادغـام مجـدد مذکـور بایـد در محیطـی صـورت پذیـرد کـه  

سـالمت، عـزت نفـس و کرامت کـودک را تقویـت کند.

ماده ۴0 
1- کشـورهای عضـو ایـن حـق را بـرای هـر کـودک  مظنـون، 
متهـم یـا ناقـض قوانیـن کیفـری بـه رسـمیت می شناسـند 
کـه بـا او بـه روشـی کـه موجـب اعتـالی حـس کرامـت و 
ارزشـمندی در کـودک می گـردد رفتـار شـود، روشـی کـه 
احتـرام کودک بـه حقوق بشـر و آزادی های اساسـی دیگران 
را تقویـت کنـد و بـه سـن کـودک و مطلوبیـت ترویـج ادغام 
مجـدد کـودک در جامعـه و ایفـای نقشـی سـازنده توسـط 

کـودک در جامعـه توجـه داشـته باشـد. 
2- بـه ایـن منظـور و بـا عنایـت بـه مفـاد مربوطـه در اسـناد 
بین المللـی، کشـورهای عضـو به ویـژه تضمیـن خواهند کرد 

 : که
الـف( هیـچ کودکـی نبایـد بـه سـبب فعل یا تـرک فعلـی که در 
زمـان ارتـکاب بـه موجـب قوانیـن ملـی یـا بین المللـی ممنـوع 
نبـوده اسـت، مظنـون، متهـم یـا ناقض قوانیـن کیفری شـناخته 

؛ شود
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ب( قوانین بین المللی الزم االجرا در آن کشور. یـاری یـک مترجم به طـور رایـگان برخوردار شـود؛ 
)7( در کلیـه مراحـل دادرسـی، حریـم شـخصی او کامال محفوظ 

ند.  بما
3- کشورهای عضو تالش خواهند نمود وضع قوانین و مقررات 
متهم  مظنون  کودکان  به  که  نهادهایی  و  مراجع  تأسیس  و 
و  نمایند  ترویج  را  دارند  اختصاص  کیفری  قوانین  ناقض  یا 

خصوصا اقدامات ذیل را معمول خواهند داشت: 
الـف( تعییـن حداقل سـنی کـه پایین تـر از آن نتوان کـودکان را 

دارای قابلیـت نقـض قوانیـن کیفری محسـوب کرد؛ 
ب( در صـورت مقتضـی و مطلـوب بـودن، اعمـال تدابیری برای 
برخـورد بـا ایـن گونـه کـودکان بدون توسـل بـه دادرسـی های 
قضایـی، منـوط بـه این کـه حقوق بشـر و ضمانت هـای حقوقی 

کامـال رعایت شـوند.
4- بـه منظـور تضمیـن این کـه با کودکان به روشـی متناسـب 
بـا رفـاه و شـرایط و جـرم آنهـا رفتـار شـود، بایـد تمهیـدات 
گوناگونـی از قبیـل مقـررات مراقبـت، راهنمایـی و نظـارت 
و نیـز مشـاوره، تعلیـق مجـازات، نگهـداری توسـط خانـواده 
جایگزیـن، آمـوزش و برنامه هـای آمـوزش حرفه ای و سـایر 

اقدامـات جایگزیـن مراقبـت در مؤسسـات فراهـم باشـد.

ماده ۴۱
مفـاد پیمان نامـه حاضـر تأثیری بـر قوانینی کـه در جهت تحقق 
حقـوق کـودک مؤثرتـر می باشـند، و ممکن اسـت جز مـوارد زیر 

باشـند، نخواهد داشت: 
الف( قوانین کشور عضو؛ یا 
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اتباع خود  میان  از  اصلی،  نظا م های حقوقی  نیز  و  متناسب 
به  شخصی شان  صالحیت  در  افراد  این  و  می کنند  انتخاب 

انجام وظیفه در کمیته خواهند پرداخت.
3- اعضـای کمیتـه بـا رای مخفـی از میان فهرسـت افرادی که 
توسـط کشـورهای عضو نامزد شـده اند، انتخاب خواهند شـد. 
هـر کشـور عضـو می تواند یکـی از اتباع خـود را نامـزد نماید.

4- اولیـن انتخابـات کمیتـه حداکثـر ظـرف شـش مـاه پـس از 
قابـل اجـرا شـدن پیمان نامـه حاضـر و سـپس هـر دو سـال 
از  پیـش  مـاه  چهـار  حداقـل  شـد.  خواهـد  برگـزار  یکبـار 
برگـزاری هـر یک از انتخابـات، دبیر کل سـازمان ملل متحد 
طـی نامـه ای از کشـورهای عضـو دعـوت خواهد کـرد ظرف 
دو مـاه نامزدهـای خـود را معرفـی نماینـد. دبیـر کل متعاقبا 
فهرسـتی از اسـامی همـه نامزدها، بـه ترتیب حـروف الفبا، و 
بـا ذکـر نام کشـوری که هـر یک را نامـزد نموده اسـت تهیه 
و بـه کشـورهای عضـو پیمان نامـه حاضـر تسـلیم خواهـد کرد. 
دعـوت  بـه  کـه  اجـالس کشـورهای عضـو  در  انتخابـات   -5
دبیـرکل و در مقـر سـازمان ملـل متحـد تشـکیل می شـود، 
برگـزار خواهـد شـد. در اجالس هـای مذکور که بـا حضور دو 
سـوم کشـورهای عضـو رسـمیت خواهنـد یافت، افـرادی که 
بیشـترین تعـداد آراء و اکثریـت مطلـق آرای نمایندگان حاضر 
و رای دهنـده کشـورهای عضو را به دسـت آورند به عضویت 

کمیتـه انتخـاب خواهند شـد. 
۶- اعضـای کمیتـه برای یک دوره چهار سـاله انتخـاب خواهند 
شـد و در صورتـی کـه بازهـم نامـزد شـوند واجـد شـرایط 
بـرای انتخـاب مجـدد خواهند بـود. دوره عضویت پنـج تن از 

بخش دوم

ماده ۴۲
کشـورهای عضو متعهد می شـوند بـه طور گسـترده و به طریقی 
مناسـب و فعـال اصـول و مفـاد پیمان نامـه را به نحوی یکسـان 

به اطالع بزرگسـاالن و کودکان برسـانند.

ماده ۴۳ 
1- بـه منظـور بررسـی پیشـرفت کشـورهای عضو در دسـتیابی 
بـه تحقـق تعهـدات ناشـی از پیمان نامـه حاضر، یـک کمیته 
حقـوق کودک تشـکیل خواهد شـد کـه وظایـف آن در بندها 

و مـواد بعدی تصریح شـده اسـت. 
2- کمیته از 18 کارشناس1 تشکیل خواهد شد که از نظر اخالقی 
حسن شهرت داشته باشند و صالحیت آنان در زمینه هایی که 
در پیمان نامه حاضر تصریح گردیده مورد تأیید باشد. اعضای 
جغرافیایی  پراکندگی  به  توجه  با  کشورهای عضو،  را  کمیته 
در 21 دسامبر 1995 با تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد تعداد کارشناسان کمیته 
حقوق کودک از 10 به 18 نفر اصال شد. با تصدیق اهمیت کارگروه )کمیته( حقوق کودک 
و همکاری ارزشمند اعضای آن در ارزیابی و نظارت بر اجرای پیمان نامه حقوق کودک 

توسط کشورهای عضو؛ 
با اظهار رضایت از اینکه در حال حاضر 182 کشور، عضو پیمان نامه حقوق کودک هستند 

و این حاکی از نزدیک شدن به تصویب جهانی است؛
نامه حقوق کودک توسط کنفرانس  پیمان  ماده )43(   )2( بند  اینکه اصالحیه  به  توجه  با 

کشورهای عضو پیمان نامه به تصویب رسیده است: 
1- اصالحیه بند 2 ماده 43 پیمان نامه حقوق کودک را مبنی بر جایگزینی واژه »هیجده« 

بجای »ده« تصویب می کند.
2- از کشورهای عضو درخواست می کند اقدامات مقتضی را برای اینکه در اسرع وقت 
پذیرش اکثریت دو سوم کشورهای عضو برای الزم االجرا شدن اصالحیه حاصل شود، 

اتخاذ کنند.   
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ملـل متحـد و طبـق شـرایطی کـه مجمـع عمومـی تعیین 
می نمایـد حقـوق دریافت خواهنـد کرد.

ماده ۴۴
کل  دبیـر  طریـق  از  می شـوند  متعهـد  عضـو  کشـورهای   -1
سـازمان ملـل متحـد گزارش هایـی در مـورد اقداماتـی کـه 
بـه منظـور تحقـق حقـوق بـه رسـمیت شـناخته شـده در 
پیمان نامـه حاضـر بـه عمل آمـده انـد و پیشـرفت هایی که 
در برخـورداری از ایـن حقـوق صـورت گرفتـه اسـت را بـه 

ترتیـب زیـر بـه کمیتـه تسـلیم نمایند: 
الـف( ظرف دو سـال از تاریـخ الزم االجرا شـدن پیمان نامه برای 

کشـور عضو مربوطه؛
ب( سپس هر پنج سال یک بار. 

2- گزارش هایـی کـه طبـق مـاده حاضـر تهیـه می شـوند بایـد 
عوامـل و مشـکالتی کـه ممکـن اسـت موجـود باشـند و بر 
میـزان انجـام تعهـدات ناشـی از پیمان نامـه حاضـر تأثیـر 
می گذارند را مشـخص سـازند. این  گزارشـها هـم  چنین  باید 
شـامل  اطالعـات  کافـی  در جهـت  دادن  تصویـری  جامـع  از 

اجـرای  پیمـان نامـه در کشـور مربوطه  باشـد.
3- بـرای آن کشـور عضوی که گـزارش اولیه جامعـی به کمیته 
تسـلیم کـرده اسـت ضرورتـی نـدارد در گزارش هـای بعدی 
خـود، موضـوع بنـد 1 )ب( ایـن مـاده، اطالعات پایـه ای که 

قبـال ارائـه نموده اسـت را تکـرار کند. 
اطالعـات  بخواهـد  از کشـورهای عضـو  4- کمیتـه می توانـد 

بیشـتری در مـورد اجـرای پیمان نامـه ارائـه دهنـد. 

اعضـای منتخـب در اولین انتخابات، در پایان دو سـال خاتمه 
خواهـد یافـت. بالفاصله پـس از اولین انتخابات، اسـامی این 
پنـج نفـر از طریـق قرعه کشـی توسـط رئیـس جلسـه تعیین 

خواهد شـد.
7- در صورتـی کـه یکـی از اعضای کمیتـه فوت کند یا اسـتعفا 
دهـد، یـا به هـر دلیلی اعـالم نماید کـه دیگر قادر بـه انجام 
وظیفـه در کمیته نمی باشـد، کشـور عضوی که ایـن عضو را 
نامـزد کـرده اسـت کارشـناس دیگـری را از میان اتبـاع خود 
معرفـی خواهـد کـرد تا در صـورت تصویـب کمیته تـا پایان 

دوره در کمیتـه بـه انجام وظیفـه بپردازد. 
8- کمیته آئین نامه داخلی خود را تنظیم خواهد کرد. 

9- کمیته کارشناسان  خود را برای یک دوره دو ساله انتخاب 
خواهد کرد. 

10- جلسـات کمیتـه معمـوال در مقـر سـازمان ملـل متحـد یـا 
هـر مـکان مناسـب دیگری کـه کمیتـه تعیین کنـد برگزار 
خواهد شـد. کمیته به طور معمول سـاالنه تشـکیل جلسـه 
خواهـد داد. مـدت جلسـات کمیتـه در جلسـه ای با شـرکت 
کشـورهای عضـو پیمان نامـه حاضـر و منـوط بـه تصویـب 
مجمـع عمومـی تعیین خواهد شـد و در صورت لـزوم مورد 

تجدیـد نظر قـرار خواهـد گرفت. 
11- دبیـر کل سـازمان ملـل متحـد کارمنـدان و تجهیزات الزم 
را بـرای عملکـرد ثمربخش  کمیتـه طبـق پیمان نامه حاضر 

نمود. فراهم خواهـد 
12- بـا تأییـد مجمـع عمومی، اعضـای کمیته ای کـه به موجب 
پیمان نامـه حاضر تشـکیل می شـود از محل منابع سـازمان 
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بـا مالحظـات و پیشـنهاداتی کـه ممکـن اسـت کمیتـه در ایـن 
بـرای سـازمان های تخصصـی، صنـدوق  باشـد  زمینـه داشـته 
کـودکان سـازمان ملـل متحد و سـایر نهادهای واجـد صالحیت 

نماید؛  ارسـال 
پ( کمیتـه می توانـد بـه مجمـع عمومـی توصیـه کنـد کـه از 
دبیـر کل درخواسـت نمایـد از طـرف کمیته در مـورد موضوعات 

خاصـی مربـوط بـه حقـوق کـودک مطالعاتـی انجـام دهد؛
ت( کمیتـه می توانـد بر پایـه اطالعاتی که از طریـق اجرای مواد 
44 و 45 پیمان نامـه حاضـر دریافـت می کننـد پیشـنهادهایی و 
توصیه هـای کلـی ارائه دهد. ایـن گونه پیشـنهادها و توصیه های 
کلـی بایـد برای کشـورهای عضو مربوطه ارسـال گـردد و همراه 
بـا نظـرات کشـورهای عضـو، چنانچه نظراتـی موجود باشـد، به 

مجمـع عمومی گزارش شـود.

5- کمیتـه گـزارش فعالیت هـای خـود را هـر دو سـال یـک بار 
از طریـق شـورای اقتصـادی و اجتماعـی به مجمـع عمومی 

تسـلیم خواهـد کرد. 
۶- کشـوهای عضـو گزارش هـای خـود را بـه طـور گسـترده در 

کشـور خـود در اختیـار عموم قـرار خواهنـد داد.

ماده ۴۵
تشویق  و  پیمان نامه  مؤثرتر  چه  هر  اجرای  ترویج  منظور  به 
همکاری های بین المللی در زمینه های تحت پوشش پیمان نامه: 

الـف( سـازمان های تخصصـی، صنـدوق کـودکان سـازمان ملل 
متحـد و سـایر ارگان هـای سـازمان ملـل متحـد می تواننـد در 
بررسـی اجـرای مفـادی از ایـن پیمان نامـه که در حـوزه وظایف 
آنهـا واقـع می شـود شـرکت داشـته باشـند. کمیتـه می توانـد از 
سـازمان های تخصصـی، صنـدوق کودکان سـازمان ملـل متحد 
و سـایر نهادهـای واجـد صالحیـت کـه مناسـب تشـخیص دهد 
زمینه هـای  پیمان نامـه در  اجـرای  تـا در مـورد  نمایـد  دعـوت 
مرتبـط بـا حـوزه وظایف خـود نظـرات تخصصـی، ارائـه نمایند. 
کمیتـه می توانـد از سـازمان های تخصصـی، صنـدوق کـودکان 
سـازمان ملـل متحـد و سـایر ارگان هـای سـازمان ملـل متحـد 
دعـوت نمایـد تـا در مـورد اجـرای پیمان نامـه در زمینه هایی که 
در حـوزه فعالیت هـای آنهـا واقـع می شـود گزارش هایی تسـلیم 

؛  نمایند
ب( کمیتـه می توانـد، در صورتـی که مناسـب بدانـد، هر گزارش 
دریافتـی از کشـورهای عضـو را کـه حـاوی درخواسـت بـرای 
مشـاوره بـا مسـاعدت فنـی یـا نمایانگر نیاز بـه آن باشـد، همراه 
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ماده ۵0 
اصالحیهـای  می تواننـد  عضـو  کشـورهای  از  یـک  هـر   -1
پیشـنهاد کـرده و آن را بـه دبیـر کل سـازمان ملـل متحـد 
تحویـل دهند. دبیر کل سـپس اصالحیه پیشـنهادی را برای 
کشـورهای عضـو ارسـال خواهـد نمـود و از آنها درخواسـت 
خواهـد کـرد نظر خود را دربـاره برپایی کنفرانس کشـورهای 
عضـو بـه منظـور بررسـی و رای گیـری در مـورد پیشـنهادها 
اعـالم نماینـد. چنانچـه ظـرف چهـار مـاه از تاریـخ ارسـال، 
حداقـل یک سـوم کشـورهای عضـو موافـق برگـزاری چنین 
کنفرانسـی باشـند، دبیر کل کنفرانس را با پشـتیبانی سازمان 
ملـل متحـد برگـزار خواهد کـرد. هـر اصالحیه ای کـه مورد 
تصویـب اکثریـت کشـورهای عضـو حاضـر و رای دهنده در 
کنفرانـس قـرار گیـرد، جهـت تصویـب بـه مجمـع عمومـی 

تسـلیم خواهد شـد. 
2- اصالحیـه ای کـه مطابـق بـا بنـد 1 مـاده حاضر بـه تصویب 
برسـد، پـس از تصویـب مجمـع عمومـی و پذیرش دو سـوم 

کشـورهای عضـو قابل اجـرا خواهـد بود.
3- زمانـی کـه اصالحیـه ای قابل اجرا می شـود، برای آن دسـته 
از کشـورهای عضـو کـه آن را پذیرفته اند الزم االجـرا خواهد 
بـود و دیگر کشـورهای عضـو همچنان ملزم بـه اجرای مفاد 
پذیرفته انـد  قبـال  و اصالحیه هایـی کـه  پیمان نامـه حاضـر 

خواهنـد بود. 

بخش سوم

ماده ۴۶
ایـن  پیمـان نامـه  جهـت امضـاء در اختیـار تمـام  کشـورها قـرار 

خواهـد گرفـت.

ماده ۴۷
پیمان نامـه حاضـر منـوط بـه تصویـب اسـت. اسـناد تصویب به 

دبیـر کل سـازمان ملـل متحد سـپرده خواهند شـد.

ماده ۴۸
الحاق همه کشورها مفتوح خواهد ماند.  پیمان نامه حاضر جهت 

اسناد الحاق به دبیر کل سازمان ملل متحد سپرده خواهند شد.

ماده ۴۹ 
1- پیمان نامـه حاضـر سـی روز پس از سـپرده شـدن بیسـتمین 
سـند تصویـب یـا الحـاق بـه دبیـر کل سـازمان ملـل متحد 

قابـل اجـرا خواهـد بود.
2- تاریـخ الزم االجـرا شـدن پیمان نامـه حاضـر در مـورد هـر 
کشـوری کـه پس از سـپرده شـدن بیسـتمین سـند تصویب 
یـا الحـاق، پیمان نامـه را تصویـب می کننـد یا بـه آن ملحق 
می شـود، سـی روز پـس از تاریـخ سـپردن سـند تصویـب یا 

الحـاق توسـط آن کشـور خواهـد بود.
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برخوردارنـد، نـزد دبیـر کل سـازمان ملـل متحـد تودیـع خواهـد 
. شد

بـا حضور امضاکنندگان تـام االختیار زیر کـه از طرف دولت های 
متبـوع خـود بـرای ایـن امـر کامـال مجـاز می باشـند، پیمان نامه 

حاضـر به امضا رسـید.

ماده ۵۱
1- دبیـر کل سـازمان ملـل متحـد متن شـروط تحفظ کشـورها 
را کـه در زمـان تصویب یـا الحاق تسـلیم می شـوند دریافت 

و بـرای کلیـه کشـورها ارسـال خواهد کرد. 
2- شـرط تحفظـی کـه بـا هـدف و مقصـود پیمان نامـه حاضـر 

مغایـرت داشـته باشـد، مجاز نیسـت. 
3- شـروط تحفـظ را می تـوان در هـر زمـان بـا ارسـال اعالمیه 
رسـمی بـه دبیـرکل سـازمان ملـل متحـد بـاز پـس گرفـت 
و دبیـرکل سـپس ایـن امـر را بـه اطـالع همـه کشـورها 
خواهـد رسـاند. ایـن  اعـالم  از تاریخـي  که  به  دسـت  دبیرکل  

مي رسـد، قابـل  اجـرا خواهـد بـود.

ماده ۵۲
هـر یک از کشـورهای عضـو می توانند بـا ارسـال اعالمیه کتبی 
بـرای دبیر کل سـازمان ملل متحد از عضویـت پیمان نامه حاضر 
خـارج شـوند. خـروج از عضویـت پیمان نامـه یـک سـال پس از 

تاریـخ دریافـت اعالمیه توسـط دبیر کل صـورت می پذیرد.

ماده ۵۳
دبیـر کل سـازمان ملـل متحـد بـه عنـوان امیـن معاهـده حاضر 

تعیین شـده اسـت.

ماده ۵۴
نسـخه اصلـی پیمان نامه حاضر، که متون اسـپانیولی، انگلیسـی، 
چینـی، روسـی، عربـی و فرانسـه آن همگـی از اعتبـار یکسـان 
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دختـر، بیشـتر در معـرض خطـر بهـره کشـی جنسـی هسـتند و 
بـه  جنسـی  استثمارشـدگان  میـان  در  دختـر  کـودکان  نسـبت 

مراتـب بیشـتر می باشـد،
نگـران افزایـش دسترسـی بـه هرزه نـگاری کـودکان در اینترنت 
و سـایر فـن آوری هـای نویـن هسـتند و کنفرانـس بین المللـی 
مبـارزه بـا هرزه نـگاری کـودکان در اینترنت، که در سـال 1999 
در شـهر ویـن برگـزار شـد، و به خصـوص توافق ایـن کنفرانس 
در مـورد جرم انـگاری تولیـد، توزیع، صـادرات، مخابـره، واردات، 
تملـک ارادی و تبلیـغ هرزه نـگاری کودکان در سـطح بین المللی 
مابیـن  نزدیک تـر  همـکاری  اهمیـت  بـر  و  می خوانـد  فـرا  را 

دولت هـا و صنعـت اینترنـت تأکیـد می نماینـد،
معتقدنـد کـه بـرای تسـهیل از میـان بـردن خریـد و فـروش 
کـودکان، فحشـا و هرزه نـگاری کـودکان بایـد بـه اتخـاذ یـک 
رویکـرد جامـع بـرای مقابلـه بـا عوامـل مؤثـر آن از جمله عقب 
ماندگـی و فقدان توسـعه، فقـر، تبعیض اقتصادی، سـاختار نابرابر 
اجتماعـی اقتصـادی، خانواده هـای از هم پاشـیده، عـدم آموزش، 
رفتارهـای  جنسـیتی،  تبعیـض  شـهری،  روسـتایی  مهاجـرت 
جنسـی غیرمسـئوالنه بزرگسـاالن، رفتارهـای سـنتی زیـان آور، 

درگیری هـای مسـلحانه و قاچـاق کـودکان پرداخـت،
فـروش  و  خریـد  تقاضـای  کاسـتن  بـرای  معتقدنـد  همچنیـن 
کـودکان، فحشـا و هرزه نـگاری کـودکان الزم اسـت کـه بـرای 
بـاال بـردن آگاهـی عمومـی تـالش شـود، و همچنیـن تقویـت 
همـکاری جهانـی در میـان تمـام طرف هـای درگیـر و بهبـود 

اجـرای قوانیـن در سـطح ملـی حائـز اهمیـت اسـت،
بـا تأکیـد بـر تأمیـن ابـزار حقوقـی و بین المللـی مناسـب بـرای 

پروتکل اختیاری پیمان نامه حقوق کودک
درباره خرید و فروش، فحشا و هرزه نگاری کودکان
مصوب 25 مه 2000 و الزم االجرا از تاریخ 18 ژانویه 2002

کشورهای عضو پروتکل حاضر،
متوجـه هسـتند بـرای دسـتیابی بیشـتر بـه اهـداف پیمان نامـه 
حقـوق کـودک و اجـرای مفـاد آن و از جملـه مـواد 1، 11، 21، 
32، 33، 34، 35 و 3۶ الزم اسـت که اقدامات کشـورهای عضو 
فراتـر رفتـه تـا حمایـت از کـودک در مقابـل خریـد و فـروش، 

فحشـا و هرزه نـگاری را نیـز تضمیـن نمایـد، 
و نیـز متوجـه هسـتند کـه پیمان نامه حقوق کـودک، حق کودک 
بـرای حمایـت در مقابـل هرگونـه بهره کشـی و انجـام هرگونـه 
کاری کـه بـرای او خطرنـاک باشـد و یـا مانـع آمـوزش کـودک 
شـود، یـا بـرای سـالمتی او یـا رشـد جسـمی، روانـی، معنـوی، 
رسـمیت  بـه  را  باشـد  زیانبـار  کـودک  اجتماعـی  یـا  اخالقـی 

می شناسـد،
بـا نگرانـی عمیق متوجـه اهمیـت و افزایـش قاچـاق بین المللی 
کـودکان بـه قصد خریـد و فروش کودکان، فحشـا و هرزه نگاری 

کودکان هسـتند،
عمیقـا نگـران گسـترش و تداوم شـیوه های گردشـگری جنسـی 
بـوده کـه کـودکان بـه ویـژه در معـرض خطـر آن هسـتند و آن 
مسـتقیما باعـث افزایـش خریـد و فـروش کـودکان، فحشـا و 

می گـردد، کـودکان  هرزه نـگاری 
دریافته انـد کـه گروه هـای آسـیب پذیر خـاص، از جملـه کودکان 
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ماده ۲
در این پروتکل:

)الـف( خریـد و فـروش کـودکان بـه معنـی هرگونـه اقـدام یـا 
معاملـه ای اسـت کـه فردی یـا گروهـی از افـراد، کودکـی را در 
ازای مبلغـی و یـا سـایر مالحظـات به دیگـری منتقـل می کنند؛ 
در  کـودکان  از  اسـتفاده  معنـی  بـه  کـودکان  فحشـای  )ب( 
یـا مالحظـات  ازای پرداخـت وجـه و  فعالیت هـای جنسـی در 

اسـت؛  دیگـر 
طریـق  هـر  از  نمایـش  معنـی  بـه  کـودکان  هرزه نـگاری  )ج( 
می باشـد کـه در آن کـودکان یـا به صـورت واقعی و یـا مجازی 
مشـغول فعالیت هـای بـارز جنسـی باشـند و یـا آالت تناسـلی 

کـودک بـرای مقاصـد جنسـی بـه نمایـش گذاشـته شـود.

ماده ۳
1- هـر کشـور عضـو تضمیـن خواهد کرد که دسـت کـم موارد 
و اقدامـات زیـر کامـال تحـت قوانیـن جزایـی و جنایـی آن 
کشـور قـرار گیرنـد، خواه در داخل کشـور اتفاق افتاده باشـند 
و خـواه در خـارج از آن و یـا توسـط فـرد انجـام شـود و یا به 

صـورت سـازمان یافته: 
الـف( در مقولـه خریـد و فـروش کـودکان آن گونـه کـه در ماده 

2 آمده اسـت: 
)1( هرگونـه عرضـه، تحویـل و دریافـت کـودکان به هر شـکل 

کـه بـرای مقاصد زیر باشـد: 
)الف( استثمار جنسی کودکان؛ 

)ب( انتقال اندام های بدن کودک برای سودجویی؛ 

از آن جملـه پیمان نامـه الهـه دربـاره  از کـودکان، و  حمایـت 
حمایـت از کـودکان و همـکاری در زمینـه فرزندخواندگـی بیـن 
کشـورها، پیمان نامـه الهـه دربـاره جوانـب مدنـی کودک ربایـی 
بین المللـی، پیمان نامـه الهـه دربـاره جوانـب قضایـی، قوانیـن 
مربوطـه، بـه رسـمیت شـناختن، تقویـت و همـکاری در ارتبـاط 
بـا مسـئولیت والدیـن و اقدامـات مربوط بـه حمایـت از کودکان 
و پیمان نامـه شـماره 182 سـازمان بین المللـی کار دربـاره منع و 
اقـدام فـوری بـرای از میـان بـردن بدتریـن اشـکال کار کودک، 
از حمایـت همـه جانبـه از پیمان نامـه حقـوق کـودک که نشـان 
دهنـده تعهد گسـترده ای اسـت که برای پیشـبرد و پشـتیبانی از 

حقـوق کـودک وجـود دارد ترغیب شـدند،
بـا آگاهـی از اهمیـت اجـرای مفـاد برنامـه بـرای جلوگیـری از 
و  کـودکان  هرزه نـگاری  و  فحشـا  کـودکان،  فـروش  و  خریـد 
اعالمیـه و دسـتور کار بـرای اقـدام کـه در کنفرانـس جهانـی بر 
علیه اسـتثمار جنسـی از کـودک برای مقاصد تجـاری، که از 27 
تـا 31 اوت سـال 199۶ در شـهر اسـتکهلم برگـزار گردید اتخاذ 
شـد و سـایر تصمیم هـا و توصیه هـای نهادهـای بین المللـی، و 
توجـه خـاص بـه اهمیـت سـنت ها و ارزش هـای فرهنگـی همه 
مردمـان در حمایـت از کـودکان و رشـد متـوازن و یکپارچه آنها، 

مطابـق اصـول زیـر موافقت کردنـد که:

ماده ۱
کشـورهای عضو، خریـد و فروش کودکان، فحشـا و هرزه نگاری 
کـودکان را آن گونـه کـه در این پروتکل آمده اسـت منع خواهند 

کرد.
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ماده ۴ 
1- هـر کشـور عضـو، اقدامـات الزم را بـرای تسـری حقـوق 
جزایـی خـود بـه کلیه جرایـم ذکر شـده در ماده 3 بنـد 1 در 
صورتیکـه آن جرایـم در خـاک آن کشـور و یـا بر کشـتی ها 
و هواپیماهـای ثبـت شـده در آن کشـور اتفـاق بیافتـد انجام 

خواهـد داد. 
2- هـر کشـور عضـو، اقدامـات الزم را بـرای تسـری حقـوق 
جزایـی خـود بـه کلیـه جرایم ذکر شـده در ماده 3 بنـد ا و در 

مـوارد زیـر به عمـل خواهـد آورد:
)الـف( وقتـی  کـه شـخص مجـرم، تابعیـت آن کشـور را داشـته 

باشـد و یـا مقیـم آن کشـور باشـد؛ 
)ب( وقتی که قربانی تابع آن کشور باشد؛ 

3- هر کشـور عضو، اقدامات الزم را برای تسـری حقوق جزایی 
خـود بـه آن جرایـم فـوق الذکـر را در زمانـی کـه متهـم به 
ارتـکاب جـرم در آن کشـور به سـر می برد و از اسـترداد او به 
کشـوری کـه در آن جـرم اتفاق افتـاده به دلیل آنکـه تابعیت 
ایـن کشـور را دارد خـودداری می شـود، به عمـل خواهد آورد.

4- پروتـکل کنونـی، نافـی حقـوق جزایی کـه مطابق بـا قوانین 
داخلـی اجرا می شـوند، نیسـت.

ماده ۵ 
1- جرایمـی کـه در مـاده 3 بنـد 1 ذکـر شـد حتمـا در فهرسـت 
جرایـم قابـل اسـترداد در هـر معاهده اسـترداد بین کشـورها 
قـرار خواهـد گرفـت و بـه عنـوان جرایـم قابـل اسـترداد در 
معاهداتـی کـه قبـال به امضا رسـیده و براسـاس شـرایط هر 

)پ( استفاده از کودک برای کار اجباری؛ 
بـرای  واسـطه،  عنـوان  بـه  غیرقانونـی،  رضایـت  کسـب   )2(
فرزندخواندگـی کـودک کـه مغایـر بـا ابـزار قانونـی بین المللـی 

باشـد؛ بـرای فرزنـد خواندگـی  موضوعـه 
ب( عرضـه، در اختیـار گرفتـن، خریـداری یا تأمیـن یک کودک 

بـرای خـود فروشـی، آنگونه کـه در ماده 2 آمده اسـت؛ 
 پ( تهیـه، توزیـع، انتشـار، واردات، صـادرات، عرضـه، فروش یا 
داشـتن مطالـب هرزه نـگاری کـودک بـرای مقاصد فـوق آنگونه 

کـه در مـاده 2 آمده اسـت؛ 
2- بنـا بـر مفـاد قوانیـن ملـی کشـور عضـو، بـا هرگونـه اقـدام 
بـرای ارتـکاب اعمال فـوق و تبانـی و همدسـتی در هر یک 
از ایـن اعمـال نیـز بـه همان صـورت برخـورد خواهد شـد. 
3- هر کشور عضو یک چنین اعمال خالفی را با توجه به ماهیت 

وخیم آنها و با مجازات های مناسب کیفر خواهد کرد. 
4- هـر کشـور عضـو با اسـتناد بـه قوانین ملـی، در صـورت نیاز 
بـرای شـخصیت های  قوانیـن جزایـی  برقـراری  بـه  اقـدام 
حقوقـی خواهـد نمـود کـه مرتکـب تخلفـات آمـده در بند 1 
مـاده کنونـی شـوند. بنابـر اصـول قانونـی هـر کشـور عضو، 
جرایـم شـخصیت هـای حقوقـی می توانـد جنایـی، مدنی یا 

اداری باشـد. 
5- کشـورهای عضـو تمـام اقدامـات حقوقـی و اداری را بـه کار 
خواهنـد بـرد تـا از تبعیـت تمام افـرادی که درگیـر کار فرزند 
خواندگی کودک هسـتند از ابـزار قانونـی بین المللی اطمینان 

حاصـل نمایند.
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منـدرج در بنـد 1 مـاده 3 به عمـل خواهنـد آورد؛ از آن جمله 
کمـک بـه جمـع آوری مدارکی که بـرای پیگـرد قانونی الزم 

است.  
2- کشـورهای عضـو بـه تعهدات خـود تحت بند 1 مـاده حاضر 
و مطابـق بـا هـر معاهـده یـا ترتیبـات دیگـری کـه بـرای 
کمک هـای قضایـی دوجانبـه در میـان خـود دارنـد، عمـل 
خواهنـد نمـود. در صـورت عـدم وجـود چنیـن معاهداتـی، 
کشـورهای عضو بیشـترین کمـک را براسـاس قوانین داخلی 

خـود در اختیـار یکدیگـر قـرار خواهنـد داد.

ماده ۷ 
1- کشـورهای عضـو بر طبـق قوانین داخلی خود سـعی خواهند 

کـرد تا:
الـف( در صـورت لـزوم اقداماتی را بـرای ضبط و مصـادره موارد 

زیـر به عمـل آورند: 
)1( کاالهـا، از قبیـل مـواد، دارایـی هـا و سـایر ابـزاری که برای 
ارتـکاب جـرم بـا تسـهیل آن تحـت ایـن پروتـکل مـورد 

اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت؛ 
)2( درآمدهای حاصله از ارتکاب جرم؛ 

ب( درخواسـت ضبـط و مصـادره کاالهـا و درآمدهـای تحت بند 
الـف را کـه از طـرف سـایر کشـورهای عضـو دریافـت می کننـد 

نمایند؛  اجـرا 
)ج( اقداماتـی بـرای تعطیلـی موقت یـا دائمی اماکنی کـه در آنها 

جـرم اتفاق افتاده اسـت را به عمـل آورند.

قـرارداد منظـور خواهد شـد. 
2- چنانچـه کشـور عضـوی کـه اسـترداد را مشـروط بـه وجـود 
درخواسـت  می سـازد  دیگـر  کشـور  بـا  اسـترداد  معاهـده 
اسـتردادی را از کشـور عضـو دیگـری که معاهده اسـترداد با 
آن نـدارد دریافـت کنـد می توانـد ایـن پروتـکل را بـه عنوان 
یـک مبنـای قانونـی بـرای اسـترداد در ارتبـاط بـا جرایم یاد 
شـده بـه کار ببرد. اسـترداد براسـاس شـرایط قانونـی ای که 
کشـور درخواسـت کننـده تأمیـن می نمایـد انجـام خواهـد شـد. 
3- کشـورهای عضوی که اسـترداد را مشـروط به وجود معاهده 
اسـترداد نمی کننـد، ایـن جرایـم را بـه عنـوان جرایـم قابـل 
اسـترداد در میان خود و براسـاس شـرایطی که قانون کشـور 

درخواسـت کننـده تأمیـن می نمایـد منظور خواهنـد کرد. 
4- بـه منظـور اسـترداد بین کشـورهای عضو، به گونـه ای با این 
جرایـم برخورد خواهد شـد کـه ارتکاب آن نه فقط در کشـور 
رخ داده بلکه در تمام کشـورهایی که مایل به تسـری حقوق 

جزایی خود طبق ماده 4 هسـتند جرم محسـوب شـود.
5- چنانچـه درخواسـت اسـتردادی در ارتبـاط بـا جرایـم آمده در 
ماده 3 پاراگراف 1 دریافت شـود که کشـور عضو درخواسـت 
شـده بـه دلیـل تابعیت متهـم از اسـترداد او خـودداری نماید، 
آن کشـور بایـد اقداماتـی را بـه عمـل آورد تـا پرونـده را بـه 
مقامـات ذیصـالح خود بـرای پیگـرد قانونی تحویـل نماید.

ماده ۶ 
1- کشـورهای عضـو بیشـترین کمـک ممکن را بـه یکدیگر در 
تحقیـق، یـا پیگـرد جنایـی یـا اسـترداد در ارتبـاط بـا جرایم 
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سـن واقعـی قربانی باعـث جلوگیری از تحقیقـات جنایی و از 
جملـه تحقیقـات با هـدف تعیین سـن قربانی نشـود. 

3- کشـورهای عضو تـالش خواهند کرد که رفتـار نظام قضایی 
آنهـا بـا کـودکان قربانـی جرایـم مذکـور در ایـن پروتکل به 
نوعی باشـد کـه منافع عالیه کـودک همـواره در کانون توجه 

قـرار بگیرد. 
4- کشـورهای عضـو، اقداماتـی را بـه عمـل خواهنـد آورد تـا 
آمـوزش الزم، بـه ویژه آموزش هـای حقوقی و روانشـناختی، 
بـه افـرادی که بـا قربانیان جرایم ذکر شـده در ایـن پروتکل 

کار می کننـد داده شـود.
5- کشـورهای عضـو در صورت لـزوم اقداماتـی را اتخاذ خواهند 
نمـود تـا امنیـت و کرامت و عزت افـراد یا سـازمان هایی که 
دسـت انـدرکار پیشـگیری و یـا مراقبـت و یا بهبـود وضعیت 

قربانیـان چنین جرایمی هسـتند حفظ شـود.
۶- هیـچ یـک از مفـاد ایـن مـاده نباید به گونه ای تفسـیر شـود 
کـه مغایـر و یا ناسـازگار با حقـوق متهمان بـرای یک دادگاه 

بی طـرف و عادالنه باشـد.

ماده ۹ 
1- کشـورهای عضـو، قوانیـن، مقـررات اداری، سیاسـت هـای 
ایـن  پیشـگیری جرایمـی کـه در  برنامه هـای  و  اجتماعـی 
پروتـکل آمده اسـت را ایجـاد، تقویت، اجـرا و ترویج خواهند 
کـرد. بایـد توجـه ویژه ای بـه حمایـت از کودکانی بشـود که 

در مقابـل چنیـن اعمالـی آسـیب پذیر هسـتند.
2- کشـورهای عضـو بایـد بـه بـاال بـردن آگاهـی عمومـی و از 

ماده ۸
1- کشـورهای عضـو اقداماتـی را اتخاذ خواهند کـرد تا از حقوق 
و منافـع کـودکان قربانـی رفتارهـای خالف قانون ذکر شـده 
در ایـن پروتـکل و در تمـام مراحـل پیگـرد قانونـی حمایـت 

شـود، خصوصـا از طریق:
)الـف( تشـخیص آسـیب پذیر بـودن کـودکان قربانـی و انجـام 
اقداماتـی کـه نیازهـای ویـژه ایشـان را به عنـوان شـهود، مورد 

شناسـایی قـرار دهد؛ 
)ب( مطلـع سـاختن کـودکان قربانـی از حقوق، وظایـف، برنامه، 

زمـان و رونـد دادرسـی آنهـا و از ترتیب پرونده ایشـان؛ 
)پ( اجـازه دادن بـه ابـراز نظـر، نیازهـا و نگرانی هـای کـودکان 
قربانـی و توجـه بـه آنهـا در جریان دادرسـی و هرگاه کـه منافع 
شـخصی ایشـان تحـت تأثیـر قـرار می گیـرد بـه نوعـی کـه بـا 

مقـررات دادرسـی قوانین کشـوری سـازگاری داشـته باشـد. 
)ت( تأمیـن خدمـات حمایتی مناسـب بـرای کـودکان قربانی در 

تمـام جریان دادرسـی؛ 
و هویـت  امـور خصوصـی  از  لـزوم، حمایـت  در صـورت  )ث( 
کـودکان قربانـی و اتخـاذ تدابیـری مطابـق بـا قوانین  کشـوری 
بـرای پرهیـز از انتشـار اطالعـات غیرضـروری کـه منجـر بـه 

تشـخیص هویـت کـودکان قربانـی شـود؛ 
)ج( تأمیـن امنیـت کـودکان قربانـی در مـوارد الزم و همچنیـن 
خانواده ها و شـاهدان ایشـان در برابر تهدیدهـا و تالفی جویی ها؛ 
)چ( پرهیـز از تأخیرهـای غیرضروری در رسـیدگی به پرونده ها و 

اجـرای احکام پرداخت خسـارت به کـودکان قربانی؛
2- کشـورهای عضـو تـالش خواهنـد کـرد تـا عـدم اطمینان از 
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کـودکان و گردشـگری جنسـی کودکان پیشـگیری شـده و 
آنهـا شناسـایی، تحـت پیگـرد، محاکمـه و مجـازات گردند. 
هماهنگـی  و  همـکاری  عضـو،  کشـورهای  همچنیـن 
بین المللـی را مابیـن مقامات خـود و سـازمان های غیردولتی 
ملـی و بین المللـی و دیگـر سـازمان های بین المللـی تقویت 

کرد. خواهنـد 
2- کشـورهای عضـو، همـکاری بین المللـی بـرای کمـک بـه 
درمـان جسـمی و روانـی،  ادغـام اجتماعـی و بازگشـت بـه 

میهـن کـودکان قربانـی را افزایـش خواهنـد داد. 
3- کشـورهای عضـو تـالش بـرای همـکاری بین المللـی بـه 
منظـور شناسـایی و برخـورد بـا عوامـل ریشـه ای همچـون 
فقـر و توسـعه نیافتگی کـه بـه آسـیب پذیـری کـودکان در 
مقابـل خریـد و فـروش کـودکان، خـود فروشـی کـودکان و 
هرزه نـگاری کـودکان دامـن می زننـد را افزایـش خواهنـد داد. 
4- کشـورهای عضـوی کـه توانایـی کمک هـای مالـی، فنـی و 
غیـره را دارنـد ایـن کمک هـا را بـرای برنامه هـای موجـود 

دوجانبـه، منطقـه ای و چندجانبـه تأمیـن خواهنـد نمـود.

ماده ۱۱
هیـچ یـک از مفـاد ایـن پروتـکل، مـواد قانونـی دیگـری که به 
تحقـق حقـوق کـودکان بیشـتر کمـک می کننـد و احتمـاال در 
مجموعه هـای قانونـی زیـر وجـود دارنـد را نقـض نخواهـد کرد: 

)الف( قانون کشور عضو. 
)ب( قانون بین المللی حاکم بر کشور عضو.

جملـه آگاهـی کـودکان از طریـق اطالعـات بـه هر وسـیله 
مناسـب، آمـوزش و کارآمـوزی درباره روش های پیشـگیری 
و اثـرات مخـرب جرایـم ذکر شـده در این پروتـکل بپردازند. 
در  خـود  تعهـدات  اجـرای  جهـت  در  عضـو  کشـورهای 
چارچـوب ایـن مـاده بایـد مشـارکت محلـی و بـه خصوص 
مشـارکت کـودکان و کـودکان قربانـی در چنیـن برنامه های 
اطالعاتـی، آموزشـی و کارآمـوزی و در سـطح بین المللـی را 

کنند.  تشـویق 
3- کشـورهای عضـو، تمام اقدامـات ممکن را با هـدف تضمین 
تمـام کمک هـای مناسـب بـه قربانیـان چنین جرایمـی و از 
جمله بازگشـت کامل ایشـان به اجتماع و بازپروری جسـمی 

و روانـی آنهـا را بـه اجرا خواهند گذاشـت.
4- کشـورهای عضـو تضمیـن خواهنـد کرد که کـودکان قربانی 
جرایم تشـریح شـده در این پروتکل، دسترسی به فرایندهای 
مناسـب بـرای احقاق و جبـران تمامی خسـارت های وارده از 

آنهایـی کـه قانون مسـئول بوده اند را خواهند داشـت. 
5- کشـورهای عضـو بایـد به اتخـاذ مقرراتـی مناسـب پرداخته 
کـه هـدف از آنهـا جلوگیـری مؤثـر از تولیـد و انتشـار مـواد 

تبلیغاتـی جرایـم تشـریح شـده در ایـن پروتکل باشـد.

ماده ۱0
تقویـت  بـرای  الزم  اقدامـات  تمامـی  عضـو،  کشـورهای   -1
همـکاری بین المللـی از طریق تمهیـدات دوجانبه، منطقه ای 
و چنـد جانبـه را بـه عمل خواهند آورد تـا از فعالیت مرتکبین 
خریـد و فروش کودکان، خودفروشـی کـودکان، هرزه نگاری 
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ماده ۱۴
1- ایـن پروتـکل ظرف سـه مـاه از تاریـخ دریافت دهمین سـند 

تصویـب یا الحـاق، الزم االجـرا خواهد بود. 
2- بـرای هـر کشـوری کـه پروتـکل حاضـر را تصویـب کنـد و 
یـا بـه آن ملحـق شـود، ایـن پروتـکل بـه فاصلـه یـک ماه 
از تاریـخ تسـلیم سـند تصویب یا الحـاق، الزم االجـرا خواهد 

. د بو

ماده ۱۵
1- هـر کشـور عضـو می توانـد در هـر زمـان کـه مایـل باشـد 
الحـاق خـود بـه ایـن پروتـکل را از طریـق یـک یادداشـت 
کتبـی بـه دبیـر کل سـازمان ملل متحد فسـخ نمایـد و دبیر 
کل متعاقبـا ایـن موضـوع را به اطالع کلیه کشـورهای عضو 
دیگـر و کشـورهایی کـه پیمان نامـه حقـوق کـودک را امضا 
نموده انـد خواهـد رسـاند. اعـالم فسـخ، یـک سـال پـس از 
تاریـخ دریافـت آن توسـط دبیـر کل سـازمان ملـل متحـد 

الزم االجـرا خواهـد بود.
2- فسـخ ایـن پروتـکل باعـث از میـان رفتـن تعهـدات کشـور 
عضـو دربـاره مـوارد موضـوع ایـن پروتـکل و جرایمـی کـه 
قبـل از الزم االجـرا شـدن اعالم فسـخ، رخ داده انـد نخواهد 
شـد. همچنیـن فسـخ پروتـکل بـه هیـچ وجـه مـوارد مـورد 
بررسـی از طـرف کمیتـه حقـوق کـودک کـه قبـل از تاریخ 

فسـخ آغـاز شـده اند را تحـت تأثیـر قـرار نخواهـد داد.

ماده ۱۲
1- هـر کشـور عضـو، ظـرف دو سـال از زمـان پذیـرش ایـن 
پروتـکل طـی گزارشـی جامـع اطالعـات مربـوط بـه کلیـه 
اقدامـات انجـام شـده در زمینـه اجـرای مفاد و مقـررات این 
پروتـکل را بـه کمیتـه حقـوق کـودک تسـلیم خواهـد کـرد. 
2- هـر کشـور عضـو، در پی تسـلیم گزارش جامع خـود اقدام به 
منظـور نمـودن هرگونه اطـالع دیگری که مرتبـط با اجرای 
پروتـکل کنونـی بـوده و در راسـتای مـاده 44 پیمان نامـه 
حقـوق کـودک باشـد را در گزارش هـای بعـدی بـه کمیتـه 
حقـوق کـودک تسـلیم خواهـد کرد. تمـام کشـورهای عضو 
ایـن پروتـکل، هـر پنج سـال یـک گـزارش ارائه خواهنـد داد. 
3- کمیتـه حقوق کودک ممکن اسـت از کشـور عضو، اطالعات 

بیشـتری در زمینـه اجرای این پروتکل درخواسـت کند.

ماده ۱۳ 
1- پروتـکل کنونـی بـرای تصویـب در اختیـار کلیه کشـورهایی 
کـه عضـو پیمان نامـه حقوق کودک هسـتند و یـا آن را امضا 

قـرار می گیرد. کرده انـد 
2- ایـن پروتـکل آمـاده اسـت تـا از طـرف کشـورهای عضـو 
پیمان نامـه حقـوق کـودک و کشـورهایی کـه آن را امضـا 
کرده انـد مـورد تصویـب قـرار بگیـرد و یـا مـواردی بـه آن 
افـزوده شـود. مـوارد تصویـب شـده و متمم در نـزد دبیر کل 

سـازمان ملـل متحـد نگهـداری خواهـد شـد.
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ماده ۱۷
1- پروتکل کنونی که نسـخه های اسـپانیولی، انگلیسـی، چینی، 
روسـی، عربـی و فرانسـه آن به طـور برابر سـندیت دارند در 

بایگانی سـازمان ملـل متحد نگهداری خواهد شـد.
2- دبیـر کل سـازمان ملـل متحـد یـک نسـخه تأییـد شـده از 
پروتـکل حاضـر را بـه تمـام کشـورهای عضـو پیمان نامـه و 
کشـورهایی کـه پیمان نامـه را امضـا کرده انـد ارسـال خواهد 

. د نمو

ماده ۱۶
1- هـر کشـور عضـو می توانـد متممـی را پیشـنهاد و بـه دبیـر 
کل سـازمان ملـل متحـد تسـلیم نمایـد. دبیـر کل پـس از 
دریافـت ایـن پیشـنهاد مراتب را به اطالع سـایر کشـورهای 
عضـو می رسـاند و از آنهـا درخواسـت می نمایـد کـه نظـر 
خـود را در مـورد برگـزاری اجـالس کشـورهای عضـو برای 
اعـالم  پیشـنهادی  متمـم  مـورد  در  رأی گیـری  و  بررسـی 
نماینـد. در صورتـی کـه ظـرف چهـار مـاه از تاریـخ ارسـال 
ایـن درخواسـت، حداقل یک سـوم کشـورهای عضـو تمایل 
خـود را بـه برگـزاری چنین اجالسـی اعالم نماینـد، دبیر کل 
اجـالس را تحت نظـارت سـازمان ملل متحد برگـزار خواهد 
نمـود. هـر متممـی که به تصویـب اکثریت کشـورهای عضو 
حاضـر در اجـالس برسـد بـرای تصویـب نهایـی بـه مجمع 

عمومـی سـازمان ملـل متحـد ارائـه خواهد شـد.
2- هـر متممـی کـه بـه طریق ذکـر شـده در بند 1 مـاده حاضر 
تنظیـم شـود و بـه تصویـب نهایی مجمـع عمومی سـازمان 
ملـل متحـد نیـز برسـد و از طرف دو سـوم کشـورهای عضو 

نیـز پذیرفتـه شـود الزم االجرا خواهـد بود. 
3- هـرگاه متممـی الزم االجـرا شـود، کلیـه کشـورهای عضوی 
کـه آن را پذیرفته انـد بایـد آن را اجـرا نمـوده و بـرای سـایر 
کشـورهای عضـو، مفاد ایـن پروتـکل و متمم هـای قبلی را 

کـه پذیرفته انـد الزم االجـرا خواهـد بود.
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پروتکل اختیاری پیمان نامه حقوق کودک 
درباره به کارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه

مصوب 25 مه 2000 و الزم االجرا از تاریخ 12 فوریه 2000 

کشورهای عضو پروتکل حاضر،
از حمایـت همه جانبـه از پیمان نامـه حقـوق کـودک کـه نشـانه 
تعهـد گسـترده بـرای تالش درجهـت ارتقـا و حمایـت از حقوق 

کودک اسـت، تشـویق شـده اند،
بـار دیگـر تأکیـد می کننـد کـه حقـوق کـودک نیازمنـد حمایت 
تبعیـض  خـاص اسـت و خواسـتار پیشـرفت مسـتمر و بـدون 
وضعیـت کـودکان و همچنین رشـد و آموزش ایشـان در شـرایط 

صلـح و امنیـت هسـتند،
از اثـرات مخـرب و دامنه دار مخاصمات مسـلحانه بـر کودکان و 
پیامدهـای بلنـد مـدت آن بـر صلـح پایـدار، امنیت و توسـعه دل 

نگران هسـتند،
 هـدف گرفتـن کـودکان در وضعیت هـای مخاصمه مسـلحانه و 
حملـه مسـتقیم به مناطقـی که بنابـر قوانین بین المللـی حفاظت 
شـده بـوده  از جملـه محل هایـی کـه معمـوال تعـداد زیـادی از 
کـودکان در آن حضـور دارنـد ماننـد مـدارس و بیمارسـتانها را 

محکـوم می کننـد،
بین المللـی  اساسـنامه دیـوان  براسـاس   یـادآور می شـوند کـه 
کیفـری رم، ثبت نـام و سـربازگیری کـودکان زیـر 15 سـال یـا 
اسـتفاده از آنهـا بـه منظور شـرکت در فعالیت هـای خصمانه، چه 
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منع شـده اسـت.
بـا نگرانـی تمـام هرگونـه سـربازگیری، آمـوزش و اسـتفاده از 
کـودکان در مخاصمـات درون و بـرون مرزی، توسـط گروه های 
مسـلح غیـر از نیروهـای ارتـش هـر کشـور را محکـوم کـرده و 
افـرادی را کـه بـه سـربازگیری، آمـوزش و اسـتفاده از کـودکان 

می شناسـند. مسـئول  را  می پردازنـد 
وظیفـه تمـام طرف هـای درگیـر در مخاصمـات مسـلحانه را در 
رعایـت مفـاد حقوق بشـر دوسـتانه بین المللـی یادآور می شـوند،

تأکیـد می کننـد کـه پروتـکل حاضـر ناقـض اهـداف و اصـول 
بیان شـده در منشـور سـازمان ملل متحـد و از جمله مـاده 51 و 

هنجارهـای مربـوط بـه حقوق بشـر دوسـتانه نیسـت.
می داننـد کـه بـرای حمایـت از کـودکان گرفتـار در مخاصمـات 
مسـلحانه و اشـغال نظامـی خارجـی، شـرایط صلـح و امنیـت 
متکـی بـر احتـرام کامـل بـه اهـداف و اصـول منشـور و رعایت 

اسـناد حقـوق بشـر مربوطـه امـری ضـروری اسـت.
متوجه نیازهای ویژه آن دسـته از کودکان هسـتند که بیشـتر در 
برابـر سـربازگیری یـا اسـتفاده در مخاصمـات به خاطـر وضعیت 

اقتصـادی یـا اجتماعی و یا جنسـیت آسـیب پذیرند.
ضـرورت توجـه بـه ریشـه های اقتصـادی، اجتماعـی و سیاسـی 
گرفتـار شـدن کـودکان در مخاصمـات مسـلحانه را از نظـر دور 

نمی دارنـد.
بـه ضـرورت تقویـت همـکاری بین المللـی در اجـرای پروتـکل 
حاضـر و همچنیـن پیشـرفت جسـمی و روانی و ادغـام اجتماعی 

کودکانـی کـه قربانـی مخاصمـات مسـلحانه اند واقف هسـتند.
مشـارکت جوامـع محلی بـه خصوص کودکان و کـودکان قربانی 

در مخاصمـات مسـلحانه بین المللـی و چـه غیـر بین المللـی، در  
دسـته بنـدی جنایـات جنگـی محسـوب مـی گردد.

در نتیجـه چنیـن می پندارنـد کـه بـرای تقویـت هـر چـه بیشـتر 
اجـرای حقـوق بـه رسـمیت شـناخته شـده در پیمان نامـه حقوق 
کـودک الزم اسـت تـا حمایت از کـودکان گرفتـار در مخاصمات 

مسـلحانه افزایـش یابد.
کـودک  حقـوق  پیمان نامـه   1 مـاده  در  کـه  می شـوند  یـادآور 
مشـخص شـده اسـت کـه منظـور از کـودک در آن پیمان نامـه 
هـر فـردی اسـت کـه زیر 18 سـال سـن داشـته باشـد مگـر بنا 
بـر قانونـی کـه کـودک مشـمول آن اسـت، سـن کمتـری برای 

بزرگسـالی قید شـده باشـد.
مطمئـن هسـتند که یک پروتـکل اختیـاری بـه پیمان نامه برای 
بـاال بـردن سـن سـربازگیری و شـرکت افـراد در مخاصمـات 
مسـلحانه کمـک بزرگـی به اجـرای این اصـل خواهـد نمود که 
مصالـح عالیـه کودک بایـد در تمـام اقدامات مربوط بـه کودکان 

در کانـون اصلـی توجه باشـد. 
یادآور می شـوند که در بیسـت و ششـمین گردهمایـی بین المللی 
صلیب سـرخ و هالل احمر که در دسـامبر 1995 برگزار شـد، از 
طرف هـای درگیـر مخاصمه خواسـته شـد تـا هر تـالش ممکن 
را بـرای اطمینـان از عـدم بکارگیـری کـودکان زیر 18 سـال در 

بندند. مخاصمات بـکار 
پیمان نامـه شـماره 182 سـازمان  آرای  اتفـاق  بـه  از تصویـب 
جهانـی کار دربـاره منـع و اقـدام فـوری بـرای از میـان بـردن 
بدتریـن اشـکال کار کودک اسـتقبال می کنند کـه در آن هرگونه 
سـربازگیری قهـری یا اجبـاری کودکان در مخاصمات مسـلحانه 
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خـود را تعییـن کـرده و به وضـع مقرراتی خواهـد پرداخت تا 
از سـربازگیری اجبـاری و قهـری جلوگیـری بـه عمـل آورد.

3- کشـورهای عضـوی کـه اجـازه سـربازگیری داوطلبانـه زیـر 
سـن 18 سـال را بـه نیروهـای مسـلح خـود می دهنـد بایـد 
دسـتورالعمل های احتیاطـی تنظیـم کنند تا دسـت کم موارد 

زیـر را تضمیـن نمایند: 
الف( این سربازگیری ها واقعا داوطلبانه باشد؛ 

یـا سرپرسـتان  و  اولیـاء  بـا رضایـت  ایـن سـربازگیری ها  )ب( 
قانونـی افـراد انجـام شـود؛ 

)ج( بـه ایـن افـراد اطـالع کامـل دربـاره وظایف آنهـا در خدمت 
سـربازی داده شود؛ 

)د( از ایـن افـراد قبـل از ورود بـه خدمـت سـربازی، مـدارک 
معتبـری کـه نشـان دهنـده سـن ایشـان باشـد دریافـت کننـد. 
4- هـر کشـور عضـو می توانـد اعالمیه، خـود را جهت سـندیت 
بیشـتر بـه دبیر کل سـازمان ملل متحـد ارائه نمایـد تا از آن 
طریـق بـه اطالع کلیـه کشـورهای عضـو دیگر برسـد. این 
یادداشـت از تاریـخ دریافـت آن توسـط دبیـر کل الزم االجرا 

خواهـد بود. 
5- در مطابقـت بـا مـواد 28 و 29 پیمان نامـه حقـوق کـودک، 
ضـرورت بـاال بردن سـن، طبق بنـد 1 ماده، حاضر مشـمول 
مدارسـی کـه تحـت نظـارت نیروهـای مسـلح کشـور عضو 

هسـتند نمی شـود.

را در اطالع رسـانی و برنامه هـای آموزشـی مربـوط بـه اجـرای 
پروتـکل تشـویق می کننـد. کشـورهای عضـو بـر مـوارد زیـر 

توافـق کرده انـد:

ماده ۱
کشـورهای عضـو همه گونه اقـدام الزم را به عمـل خواهند آورد 
تـا اطمینـان حاصـل نماینـد هیچ یـک از افـراد نیروهای مسـلح 
آنهـا کـه هنـوز بـه سـن 18 سـالگی نرسـیده اند در درگیری هـا 

شرکت مسـتقیم نداشـته باشند.

ماده ۲
کشـورهای عضـو متعهـد می شـوند که افراد زیر سـن 18 سـال 
را به طـور اجبـاری بـه خدمـت سـربازی در نیروهای مسـلح خود 

نیاورند. در 

ماده ۳
1- کشـورهای عضـو حداقـل سـن سـربازگیری داوطلبانـه در 
نیروهـای مسـلح خـود را آن گونـه کـه در مـاده 38، بنـد 3 
پیمان نامـه حقـوق کـودک آمـده اسـت بـه تدریـج افزایش 
خواهنـد داد و اصـول مطـرح در آن مـاده را در نظـر گرفتـه 
و می پذیرنـد کـه براسـاس پیمان نامـه، افـراد زیـر سـن 18 

سـال سـزاوار حمایـت ویژه هسـتند. 
2- هـر کشـور عضـو، پـس از تصویـب یـا پیوسـتن بـه ایـن 
پروتـکل اعالمیـه ای صـادر خواهـد کـرد کـه براسـاس آن 
حداقـل سـن سـربازگیری داوطلبانه در نیروهای مسـلح ملی 
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کـه مغایـر بـا ایـن پروتکل بـه سـربازی گرفته شـده و یا در 
درگیری هـا از آنهـا اسـتفاده شـده خلـع سـالح شـوند و یا به 

هـر صـورت دیگـری از خدمت مرخـص گردند.

ماده ۷
1- کشـورهای عضـو بایـد در اجـرای پروتـکل حاضـر و از آن 
جملـه در جلوگیـری از هرگونـه اقـدام مغایر با ایـن پروتکل 
و در بهبـود وضعیـت و ادغـام اجتماعـی افـرادی کـه قربانی 
چنیـن اعمـال خالفـی شـده اند، بـا یکدیگـر همـکاری کنند 
یـا  و  فنـی  زمینه هـای  در  می تواننـد  همکاری هـا  ایـن  و 
مسـاعدت های مالی باشـند. ایـن مسـاعدت ها و همکاری ها 
بـا هماهنگـی بـا کشـورهای عضـو مایـل بـه همـکاری و 

سـازمان های بین المللـی مربوطـه انجـام خواهـد شـد.
2- کشـورهای عضـوی کـه قـادر به تأمیـن چنیـن کمک هایی 
هسـتند بایـد از طریق برنامه هـای چند جانبه و یـا دوجانبه و 
یـا برنامه هـای دیگر و یـا از طریق یک صنـدوق کمک های 
داوطلبانـه کـه مطابـق بـا قوانین مجمـع عمومی باشـد اقدام 

یند. نما

ماده ۸
1- هـر کشـور عضـو ظـرف دو سـال از تاریخ الزم االجرا شـدن 
این پروتکل برای آن کشـور، باید گزارشـی بـه کمیته حقوق 
کـودک شـامل کلیـه اطالعـات مرتبـط بـا اقدامـات انجـام 
شـده در زمینـه اجرای مفـاد این پروتـکل و از جمله اقدامات 
انجـام شـده در زمینـه اجـرای مفـاد مربـوط به مشـارکت و 

ماده ۴ 
1- گروه های مسلحی که متمایز از نیروهای مسلح کشور عضو 
هستند نباید تحت هیچ شرایطی به سربازگیری و یا استفاده 

از افراد زیر سن 18 سال در مخاصمات اقدام نمایند. 
2- برای پیشـگیری از سـربازگیری و اسـتفاده از چنیـن افرادی، 
کشـورهای عضو بایـد تمام اقدامات ممکـن از جمله اقدامات 
قانونـی الزم بـرای ممنوعیـت و مجـازات چنیـن اقداماتی را 

آورند.  به عمـل 
3- اجـرای مـاده حاضـر، وضعیـت قانونـی هیـچ یـک از طرفین 

مخاصمـات مسـلحانه را تحـت تأثیـر قـرار نمی دهد.

ماده ۵
هیـچ جزئـی از ایـن پروتـکل نبایـد ناقـض آن مـوادی از قانون 
یـک کشـور عضـو یا اسـناد بین المللی و یا حقوق بشـر دوسـتانه 
بین المللـی باشـد کـه بـه نحـو بهتـری حقـوق کـودک را تحقق 

می بخشـد.

ماده ۶
1- هـر کشـور عضـو، تمام اقدامـات الزم قانونـی، اداری و غیره 
بـرای تضمیـن اجـرای مؤثـر مفـاد پروتـکل حاضـر در حوزه 

حاکمیـت خـود را بـه عمل خواهـد آورد. 
2- کشـورهای عضـو متعهـد می شـوند تـا اصـول و مفـاد ایـن 
پروتـکل را بـه هـر وسـیله ممکـن به اطـالع بزرگسـاالن و 

کـودکان رسـانده و ترویـج و تبلیـغ نماینـد. 
3- کشـورهای عضـو تـالش خواهند کرد اطمینـان یابند افرادی 
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شـدن تصویـب کـرده یـا بـه آن محلـق شـود، پروتـکل به 
فاصلـه یک مـاه از ارائه اسـناد تصویب یا الحـاق الزم االجرا 

خواهـد بود.

ماده ۱۱
1- هـر کشـور عضـو می توانـد در هـر زمـان کـه بخواهـد بـا 
ارسـال یـک یادداشـت کتبـی بـه دبیـر کل سـازمان ملـل 
متحـد از پروتـکل حاضـر خـارج شـود و دبیـر کل، پیـرو آن 
مراتـب را بـه اطـالع کلیـه کشـورهای عضـو پیمان نامـه و 
کشـورهایی کـه پیمان نامـه را امضـا کرده اند خواهد رسـاند. 
خـروج از ایـن پروتکل یک سـال پـس از دریافت یادداشـت 
توسـط دبیـر کل جـاری می گردد. بـا این وجود اگـر چنانچه 
پس از اتمام یک سـال، کشـور خارج شـونده درگیر مناقشـه 
مسـلحانه باشـد، خـروج آن کشـور تـا زمانی که آن مناقشـه 

پایـان نپذیرفتـه اسـت به اجـرا در نخواهـد آمد. 
2- چنیـن خروجـی باعـث از میان رفتن تعهدات کشـور عضو در 
چارچـوب پروتـکل حاضـر و در ارتبـاط با رویدادهـای ماقبل 
جـاری شـدن خـروج آن کشـور نخواهد شـد و همچنین این 
خـروج هیچگونـه تأثیـری بـر مـوارد تحـت بررسـی کمیتـه 
حقـوق کـودک کـه متعلق بـه زمـان ماقبل خروج می باشـند 

نخواهد گذاشـت.

ماده ۱۲ 
1- هـر کشـور عضـو می تواند متمـم اصالحی را پیشـنهاد و آن 

را بـه دبیـر کل سـازمان ملـل متحـد ارائه دهد.

سـربازگیری را ارائـه دهد.
2- بـه دنبـال ارائـه گـزارش جامـع، هـر کشـور عضـو بایـد در 
گزارش هـای ارسـالی خـود به کمیتـه حقوق کـودک منطبق 
بـا مـاده 44 پیمان نامـه، هـر اطـالع دیگـر در زمینـه اجرای 
مفـاد ایـن پروتـکل را نیـز بگنجاند. سـایر کشـورهای عضو 
ایـن پروتـکل، بایـد گـزارش خـود را هـر پنـج سـال یکبـار 

نمایند. ارسـال 
3- کمیتـه حقـوق کودک ممکن اسـت از کشـور عضو اطالعات 

بیشـتری در زمینه اجـرای مفاد پروتکل درخواسـت نماید.

ماده ۹ 
بـرای هـر کشـوری کـه عضـو  پروتـکل حاضـر  امضـای   -1
اسـت.  آزاد  باشـد  کـرده  امضـا  را  آن  یـا  و  بـوده  پیمان نامـه 
2- پروتـکل حاضـر بـرای تصویـب و یـا الحـاق هـر کشـوری 
مفتـوح اسـت.  اسـناد تصویـب و یـا الحـاق بایـد در اختیـار 

دبیـر کل سـازمان ملـل متحـد قـرار بگیـرد. 
3- دبیـر کل بـه عنـوان امیـن پیمان نامـه و پروتـکل، باید تمام 
کشـورهای عضـو پیمان نامـه و تمام کشـورهای امضا کننده 
پیمان نامـه را از هـر سـند اعالمیـه موضـوع مـاده 3 مطلـع 

سازد.

ماده ۱0 
1- پروتـکل حاضـر سـه مـاه پـس از دریافـت دهمیـن سـند 

پیـدا می کنـد. اجرایـی  الحـاق، ضمانـت  یـا  تصویـب 
2- بـرای هـر کشـوری که پروتـکل حاضر را پـس از الزم االجرا 
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2- دبیـر کل سـازمان ملـل متحـد نسـخه هـای تأییـد شـده 
پروتـکل حاضـر را بـرای تمـام کشـورهای عضـو پیمان نامه 
و کشـورهای امضـا کننـده پیمان نامـه، ارسـال خواهـد کـرد.

اطـالع  بـه  را  پیشـنهاد اصالحـی  اسـاس،  ایـن  بـر  دبیـر کل 
نظـر خـود  آنهـا می خواهـد  از  و  کشـورهای عضـو می رسـاند 
را دربـاره تشـکیل یـک گردهمایـی از کشـورهای عضـو بـرای 
نماینـد. در  اعـالم  پیشـنهادها  بررسـی و رای گیـری در مـورد 
صورتـی کـه ظـرف چهار مـاه از تاریخ ایـن نظرخواهـی، حداقل 
یـک سـوم کشـورهای عضـو تمایـل خـود را بـرای شـرکت در 
ایـن گردهمایـی اعالم نماینـد، دبیـر کل اقدام به برگـزاری این 
گردهمایـی تحـت نظـارت سـازمان ملـل متحـد می نمایـد. هـر 
متممـی کـه بـه تصویـب اکثریـت حاضـر در گردهمایـی برسـد 
بـرای تصویـب نهایـی بـه مجمـع عمومی سـازمان ملـل متحد 

می شـود.  ارجـاع 
2- هـر متمـم اصالحی که براسـاس شـرایط بند 1 مـاده حاضر 
بـه تصویـب برسـد، یـک مـاه پـس از تصویـب نهایـی آن 
توسـط مجمـع عمومـی سـازمان ملـل متحـد و بـا اکثریـت 

دوسـوم کشـورهای عضـو الزم االجـرا می گـردد. 
3- هـر متمـم اصالحی که الزم االجرا شـود، برای کشـورهایی 
کـه آنـرا پذیرفته اند الـزام آور  خواهد بود و کشـورهای دیگر 
همچنـان متعهـد بـه مفاد پروتـکل حاضر و متمم هـای قبلی 

کـه مورد پذیـرش آنها قـرار گرفته اسـت، باقـی می مانند.

ماده ۱۳ 
1- پروتـکل حاضـر، که تمام نسـخ آن بـه زبان های اسـپانیولی، 
یکسـان  بـه  فرانسـه  و  عربـی  روسـی،  چینـی،  انگلیسـی، 
سـندیت دارنـد، در بایگانـی سـازمان ملـل متحـد نگهـداری 

شـد. خواهد 
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پروتکل اختیاری پیمان نامه حقوق کودک 
درباره آیین مکاتبات 

مصوب 19 دسامبر 2011 و الزم االجرا از تاریخ 14 آوریل 2014

کشورهای عضو پروتکل حاضر
بـا توجـه بـه ایـن که بـر اسـاس اصـول اعالم شـده در منشـور 
سـازمان ملـل متحـد، شناسـایی کرامت ذاتـی و حقوق یکسـان 
و غیـر قابـل انـکار و جدایـی ناپذیر، کلیـه اعضای خانواده  بشـر، 
شـالوده آزادی، عدالـت و صلـح در جهـان اسـت؛ بـا عنایـت بـه 
ایـن کـه کشـورهای عضو پیمان نامـه حقوق کودک )کـه از این 
پـس بـا عنوان »کنوانسـیون« از آن یاد می شـود( حقـوق مندرج 
در کنوانسـیون بـرای هر کودک را بدون هرگونـه تبعیض از نظر 
نـژاد، رنـگ، جنسـیت، زبـان، مذهـب، عقایـد سیاسـی یـا دیگر 
عقایـد ، خاسـتگاه ملـی، قومـی یـا اجتماعـی، دارایـی، معلولیت، 
تولـد یـا دیگر شـئون کودک یا والدیـن یا سرپرسـت قانونی او را 

در قلمـرو حقوقـی و قضایـی خود به رسـمیت می شناسـد؛
بـا تأکیـد مجـدد بـر جهـان شـمولی، تفکیک ناپذیری، وابسـتگی 
متقابـل و ارتبـاط فی مابیـن تمامـی حقـوق بشـر و آزادی هـای 

دین؛ بنیا
همچنیـن بـا تأکیـد مجـدد بـر وضعیـت کـودک به عنـوان یک 
موضـوع حقوقـی و به عنـوان یـک انسـان دارای کرامـت و بـا 

ظرفیت هـای رو بـه رشـد؛
بـا آگاهـی از ایـن کـه وضعیـت خـاص و وابسـتگی کـودکان 
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می توانـد موجـب بروز مشـکالت جدی بـرای آن هـا در پیگیری 
راه هـای مواجهـه و جبـران بـرای نقـض حقوقشـان شـود؛

بـا در نظـر داشـتن اینکـه این پروتکل بـا تقویت و تکمیل سـازو 
کارهـای ملـی و منطقـه ای بـه کـودکان اجـازه می دهـد برای 

نقض حقوقشـان شـکواییه ثبـت کنند.  
با درک این مطلب که در پیگیری شیوه های مقابله با نقض حقوق 
این  باشد و در  باید در کانون توجه  کودک، منافع عالیه کودک 
شیوه های مقابله و مواجهه، ضرورت توجه به رویه های حساس به 

نیازهای کودک در تمامی سطوح در نظر گرفته شود؛
تشـویق و ترغیـب کشـورهای عضـو بـه توسـعه  سـازوکارهای 
مناسـب و مطلـوب ملـی برای  فراهم سـازی دسترسـی کودکی 
کـه حقوقـش نقض شـده اسـت، بـه شـیوه های حمایتـی مؤثر و 

کارا در سـطح داخلـی؛
بـا یـادآوری نقش مهمـی که نهادهای ملی حقوق بشـر و سـایر 
نهادهـای تخصصی مرتبط، که مسـوولیت شـان ترویـج مراقبت 
و حمایـت از حقـوق کـودک اسـت، می تواننـد در ایـن رابطـه به 

باشند؛ داشـته  عهده 
بـا عنایت به ایـن که، برای تقویت و تکمیل چنین سـازوکارهای 
مقتضـی،  مـوارد  در  و  کنوانسـیون  اجـرای  همچنیـن  و  ملـی 
پروتکل هـای اختیـاری پیرامـون خرید و فروش کودکان، فحشـا 
و هرزه نـگاری کـودک و  بـه کارگیـری کـودکان در  مخاصمات 
مسـلحانه ضـروری اسـت تا کمیته حقـوق کودک )کـه از این به 
بعـد »کمیتـه« نامیـده می شـود( کارکردهای منـدرج در پروتکل 

حاضـر را  انجـام دهـد، بـه توافقات ذیل دسـت یافته اسـت:

بخش اول: مفاد کلی

ماده ۱ـ صالحیت کمیته حقوق کودک
1- کشور عضو پروتکل حاضر، صالحیت کمیته را آن گونه که در 

پروتکل حاضر تصریح شده است به رسمیت می شناسد.
2- کمیتـه صالحیـت خـود را در مـورد کشـور عضـو پروتـکل 
حاضـر در موضوعـات مربـوط بـه نقـض حقـوق منـدرج در 
اسـنادی کـه ایـن کشـور بـه آن هـا ملحـق نشـده اسـت را 

اعمـال نخواهـد کـرد.
3- هیـچ مکاتبـه ای از سـوی کمیتـه دریافـت نخواهـد شـد در 
صورتـی کـه ایـن مکاتبه مربوط به کشـوری باشـد که عضو 

پروتـکل حاضر نیسـت.

ماده ۲ـ اصول کلی راهنمای وظایف کمیته 
در اجـرای وظایـف و کارکردهایـی کـه ایـن پروتـکل بـه کمیته 
تفویـض کرده اسـت، اصـل منافع عالیه کـودک، راهنمای کمیته 
خواهـد بـود. همچنیـن کمیتـه، حقوق و دیـدگاه های کـودک را 
نیـز در نظـر می گیـرد، دیـدگاه هـای کـودک بر اسـاس سـن و 

میـزان بلـوغ کودک مـورد توجـه قرار مـی گیرد.

ماده ۳ـ قواعد رسیدگی  
1- کمیتـه بـرای اجـرای کارکردهایـی کـه پروتـکل حاضـر بـه 
وی تفویـض کـرده اسـت، قواعـد رسـیدگی را تصویـب و به 
آن عمـل خواهـد کـرد. در اجـرای ایـن امـر، کمیته بـه ویژه 
بـه مـاده 2 این پروتـکل توجه خواهد داشـت تـا به کارگیری  
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رویـه های حسـاس بـه نیازهـای کـودک را تضمیـن نماید .
2- کمیتـه بـرای جلوگیـری از سوءاسـتفاده و تحـت تأثیـر قـرار 
دادن کودک از سـوی کسـانی که از طـرف او عمل می کنند، 
در قواعـد رسـیدگی خـود  تضمیـن هایی را در نظـر می گیرد 
کـه می توانـد  هـر مکاتبـه را کـه منافـع عالیـه کـودک در 
آن هـا در نظـر گرفتـه نشـده باشـد را مورد بررسـی قـرار ندهد.

ماده ۴ـ اقدامات حمایتی
تا  می بندد  کار  به  را  الزم  اقدامات  تمامی  عضو،  کشور  هر   -1
تضمین نماید که افراد تحت صالحیت حقوقی و قضایی اش، 
و  تهدید  یا  و  بدرفتاری  بشر،  حقوق  نقض  هیچ گونه  مورد 
این  به موجب  کمیته  با  همکاری  یا  مکاتبه  دلیل  به  ارعاب 

پروتکل قرار نگیرند.
2- هویـت هیـچ فـرد یا گروهـی از افـراد بدون رضایـت صریح 

آن ها، آشـکار نخواهد شـد.

بخش دوم: آیین  مکاتبات

ماده ۵ـ مکاتبات فردی
1- مکاتبات می تواند توسط یا از طرف یک فرد یا گروهی از افراد 
در محدوده ی صالحیت قضایی یک کشور عضو تسلیم شود 
با ادعای اینکه قربانی نقض هریک از حقوق مصرحه در یکی 

از اسناد ذیل هستند که کشور عضو به آن پیوسته است:
الف( کنوانسیون؛

فـروش  و  خریـد  دربـاره  کنوانسـیون  اختیـاری  پروتـکل  ب( 

کـودک؛ هرزه نـگاری  و  کـودک  فحشـای  کـودکان، 
ج( پروتـکل اختیـاری کنوانسـیون  دربـاره به کارگیـری کودکان 

در  مخاصمات مسـلحانه.
2- وقتـی مکاتبـه ای از طـرف فـرد یـا گروهـی از افـراد تسـلیم 
می شـود، بایـد بـا رضایـت صریـح آن ها باشـد، مگـر آن که 
نویسـنده بتوانـد اقـدام بـدون وجـود چنین رضایتی از سـوی 

آن هـا را توجیـه نماید.

ماده ۶ـ اقدامات موقت
1- در هـر زمانـی پـس از وصـول یـک مکاتبه و پیـش از تعیین 
ارزش و اعتبـار آن، کمیتـه مـی توانـد درخواسـتی را بـرای 
بررسـی فـوری به کشـور عضـو مربوطه ارسـال نمایـد بدین 
منظـور کـه کشـور عضـو اقدامـات موقـت مـورد لـزوم را در 
شـرایط اسـتثنایی بـه کار گیـرد تـا از بـروز آسـیب احتمالـی 
جبران ناپذیـر بـه قربانـی و یـا قربانیـان خشـونت های مـورد 

ادعـا اجتناب شـود.
2- وقتـی کمیتـه صالحدیـد خـود را بـر طبق بند 1 مـاده  حاضر 
بـه کار می بنـدد، ایـن تصمیـم بـه معنـی تعییـن مقبولیـت و 

پذیـرش یـا اعتبـار و ارزش هـای مکاتبـه نخواهـد بود.

ماده ۷ـ پذیرش
کمیته مکاتبه ای را غیرقابل قبول می داند وقتی  که:

الف( مکاتبه بی نام و نشان باشد؛
ب( مکاتبه مکتوب نباشد؛

ج( مکاتبـه به  منزله  سوءاسـتفاده از حق تسـلیم چنیـن مکاتباتی 
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باشـد یـا در تناقـض بـا مفـاد کنوانسـیون حقـوق کـودک و یـا 
پروتکل هـای اختیـاری مربوطـه قرار داشـته باشـد؛

د( همـان موضـوع قبـاًل توسـط کمیته یـا تحت دیگـر آیین های 
بیـن المللـی تحقیـق یا حـل و فصـل مورد بررسـی قـرار گرفته 

یا درحال بررسـی باشـد؛
هــ( تمامـی راهکارهـای داخلی موجـود بـه کار گرفته نشـده اند. 
ایـن قاعـده در شـرایطی اعمـال نمـی شـودکه بـه کار بسـتن 
روش هـای حمایتـی بطـور نامعقولـی طوالنـی اسـت و یـا اینکه 

بعیـد اسـت کمـک مؤثـری فراهـم کند؛
و( مکاتبـه، آشـکارا بـی اسـاس باشـد یـا به انـدازه کافـی دلیل و 

مـدرک بـرای اثبـات آن وجود نداشـته باشـد؛
ز( واقعیاتـی کـه موضـوع مکاتبـه را تشـکیل می دهنـد قبـل از 
اجرایـی شـدن پروتـکل حاضـر بـرای کشـور عضـو مربوطه رخ 
داده انـد، مگـر آن کـه ایـن حقایـق، پـس از آن تاریخ هـم تداوم 

باشـند؛ یافته 
تمامـی  بسـتن  بـه کار  از  ح( مکاتبـه ظـرف یـک سـال پـس 
در  به جـز  باشـد،  نشـده  تسـلیم  داخلـی  جبرانـی  راهکارهـای 
مـواردی کـه نویسـنده بتوانـد نشـان دهد کـه تسـلیم آن در آن 

محـدوده زمانـی ممکـن نبـوده اسـت.

ماده ۸ـ ارسال مکاتبه
1- بـه غیـر از مـواردی کـه کمیتـه تشـخیص می دهـد، مکاتبه 
بـدون مراجعـه بـه کشـور عضـو مربوطه غیـر قابـل پذیرش 
اسـت، کمیتـه هرگونـه مکاتبـه ای را کـه تحـت پروتـکل 
حاضـر دریافت شـده اسـت در اسـرع وقت ممکن بـا رعایت 

اصـل محرمانگـی بـه اطـالع کشـور عضـو ذی ربط برسـاند.
اظهارات مکتوب خود جهت  یا  توضیحات  باید  2- کشور عضو 
جبران  برای  اقدامی  که  در صورتی  و  موضوع  شدن  روشن 
ارسال  کودک  حقوق  کمیته  به  را  است  انجام شده  خسارت 
نمایند. کشور عضو باید پاسخ خود را در اسرع وقت ممکن و 

ظرف شش ماه ارسال نماید.

ماده ۹ـ حل و فصل دوستانه
1- کمیتـه بـا  هدف حصـول توافقی دوسـتانه در مـورد موضوع 
بر اسـاس احتـرام به تعهـدات مصرحه در کنوانسـیون حقوق 
کـودک و یـا پروتکل اختیـاری مربوطه تمامـی امکانات خود 

را در اختیـار طرفین قـرار خواهد داد. 
2- توافـق دوسـتانه ای کـه تحت نظارت کمیته کسـب می شـود 

بـه بررسـی مکاتبه تحـت پروتـکل حاضر پایـان می دهد.

ماده ۱0ـ بررسی مکاتبات
1- کمیتـه بـا توجـه به تمامـی اسـناد تسـلیمی و به شـرطی کـه 
ایـن اسـناد به طرفیـن مربوطه ارسـال شـود، مکاتباتی را که 
تحـت پروتکل حاضـر دریافـت می کند در سـریع ترین زمان 

ممکـن بررسـی می کند.
2- کمیتـه، بررسـی مکاتبـات دریافتـی تحت این پروتـکل را در 

نشسـت های محرمانـه انجـام می دهد.
3- هنگامـی کـه کمیتـه درخواسـت اقدامات فـوری موقت نموده 

باشـد، در بررسـی مکاتبه تسـریع می شود.
4- وقتـی مکاتباتـی در مـورد نقـض حقوق اقتصـادی، اجتماعی 
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یـا فرهنگـی اقامه می شـود، کمیته طبق ماده 4 کنوانسـیون، 
مسـتدل و معقـول بـودن اقداماتی که از سـوی کشـور عضو 
انجـام شـده اسـت را مورد توجه قـرار می دهـد. در انجام این 
کار، کمیتـه در نظـر خواهـد داشـت که کشـور عضـو ممکن 
اسـت طیفـی از سیاسـت هـای ممکـن بـرای اجـرای حقوق 
اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـی مصـرح در کنوانسـیون را  

اتخـاد نماید.
5- پـس از بررسـی یک مکاتبـه، کمیته، بی درنـگ نظرات خود 
دربـاره مکاتبـه را بـه همـراه توصیه هـای احتمالـی خـود، به 

طرفیـن ذی ربط اعـالم می کند.

ماده ۱۱ـ پیگیری
1- کشـور عضـو، توجـه الزم را بـه نظـرات کمیتـه، همـراه بـا 
توصیه هـای احتمالـی آن، اعمـال نمـوده و پاسـخی مکتوب 
بـه انضمـام اطالعاتی در مـورد هرگونه اقدامی کـه با عنایت 
بـه نظـرات و توصیه  هـای کمیته انجام شـده اسـت را باید به 
کمیته تسـلیم کند. کشـور عضو باید پاسـخ خود را در اسـرع 

وقـت و ظرف شـش مـاه ارسـال نماید.
2- کمیتـه می توانـد از کشـور عضـو دعـوت نمایـد تـا اطالعات 
بیشـتری  دربـاره هرگونـه اقدامی که کشـور عضو در پاسـخ 
بـه نظـرات یـا توصیه هـای کمیتـه انجـام داده اسـت، و یـا 
اجـرای توافقنامـه حـل و فصـل دوسـتانه، در صـورت وجـود 
مقتضـی  کمیتـه  کـه  گونـه  آن  جملـه  از  توافقـی،  چنیـن 
بدانـد در گـزارش هـای بعـدی کشـور عضـو طبق مـاده 44 
کنوانسـیون، مـاده 12 پروتـکل اختیـاری کنوانسـیون درباره 

خریـد و فـروش کـودکان، فحشـای کـودک و هرزه نـگاری 
کـودک و یـا مـاده 8 پروتـکل اختیـاری کنوانسـیون دربـاره 
بـه کارگیـری کـودکان در مخاصمـات مسـلحانه، ارایـه نمایـد.

ماده ۱۲ـ مکاتبات بیندولتی
1- هـر کشـور عضـو این پروتـکل می توانـد در هر زمـان اعالم 
نمایـد کـه صالحیـت کمیتـه را بـرای دریافـت و بررسـی 
مکاتباتـی به رسـمیت می شناسـد کـه در آن ها، کشـور عضو 
ادعـا می کنـد که کشـور عضو دیگـری مسـوولیت و تعهدات 
خـود را تحت هریک از اسـناد ذیل که کشـور به آن پیوسـته 

اسـت، انجـام نمی دهد:
الف( کنوانسیون

فـروش  و  خریـد  دربـاره  کنوانسـیون  اختیـاری  پروتـکل  ب( 
کـودک؛ هرزه نـگاری  و  کـودک  فحشـای  کـودکان، 

ج( پروتـکل اختیـاری کنوانسـیون دربـاره به کارگیـری کودکان 
در مخاصمات مسـلحانه؛

2- کمیتـه نمی توانـد مکاتباتـی را در رابطـه بـا کشـور عضـوی 
دریافـت کنـد کـه چنیـن اعالمیـه ای را صـادر نکـرده و یـا 
مکاتباتـی از طـرف دولـت عضـوی کـه چنین اعالمیـه ای را 

صـادر نکرده اسـت.
3- کمیتـه بـا  هـدف حصـول بـه یـک راه حـل دوسـتانه در 
مـورد موضـوع، بـر اسـاس احتـرام بـه تعهـدات مصرحـه در 
کنوانسـیون حقـوق کـودک و پروتکل های اختیـاری ذی ربط 
تمامـی امکانات خـود را در اختیار کشـورهای عضـو مربوطه 

می دهد. قـرار 
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حاضر،  ماده ی   1 بند  اساس  بر  باید  عضو  کشورهای   -4
تا  نمایند،  تقدیم  متحد  ملل  سازمان  دبیرکل  به  اعالمیه ای 
دبیرکل، رونوشت های آن را به دیگر کشورهای عضو ارسال 
نماید. اعالمیه را می توان در هر زمان و با ارسال یادداشتی 
بررسی  به  خللی  گرفتن،  پس  این  گرفت.  پس  دبیرکل  به 
هر مساله ای که موضوع مکاتبه ای است که قبال طبق ماده 
حاضر دریافت شده است، وارد نمی کند. بعد از آن که یادداشت 
پس گرفتن اعالمیه از سوی دبیرکل دریافت می گردد هیچ 
گونه مکاتبات دیگری از سوی کشور عضو تحت ماده  حاضر 
اعالمیه ی  مربوطه  عضو  کشور  آنکه  مگر  نمی شود  دریافت 

جدیدی صادر کرده باشد.

بخش سوم: آیین تحقیق
 

ماده۱۳ـ آیین تحقیق برای نقض فاحش و  
سیستماتیک

1- اگـر کمیتـه اطالعـات موثقی کـه داللت بـر نقض های مهم 
یـا سیسـتماتیک کشـور عضـو، دربـاره ی حقـوق مصـرح در 
کنوانسـیون و یـا در پروتکل هـای اختیاری دربـاره ی خرید و 
فـروش کـودکان، فحشـای کـودک و هرزه نـگاری کودک و 
یـا درباره ی بـه کارگیری کـودکان در مخاصمات مسـلحانه 
دریافـت نمایـد، کمیتـه از کشـور عضـو دعوت می کنـد تا در 
امـر بررسـی اطالعـات همـکاری نمایـد و در همیـن رابطـه 
بـدون تأخیـر، مالحظـات خـود را بـا توجـه بـه اطالعـات 

مربوطـه اعـالم نماید.

2- بـا در نظـر گرفتـن تمـام مالحظاتی که توسـط کشـور عضو 
ارایـه شـده اسـت، همچنیـن هرگونـه اطالعـات  مربوطـه 
موثـق موجـود در مـورد آن، کمیتـه می توانـد یـک یـا چنـد 
نفـر از اعضـای خـود را بـرای انجـام یـک تحقیـق و ارایـه 
گـزارش فـوری به کمیتـه تعیین نمایـد. در صـورت اقتضا، و 
بـا رضایت کشـور عضـو، تحقیـق می توانـد شـامل بازدید از 

قلمـرو آن کشـور نیز باشـد.
3- چنیـن تحقیقـی به طور محرمانـه انجام می شـود و در تمامی 

مراحل، همکاری کشـور عضو خواسـته می شـود.
4- پـس از بررسـی یافته هـای حاصـل از چنین تحقیقـی، کمیته 
بـی درنگ ایـن یافته ها را همـراه با نظرات و پیشـنهادهایش 

در اختیـار کشـور عضو ذی ربط قـرار می دهد.
5- کشـور عضـو مربوطـه در اسـرع وقـت و ظـرف شـش ماه از 
زمـان دریافـت یافته هـا، نظـرات و توصیه های ارسـال شـده 
توسـط کمیتـه می تواند مشـاهدات خـود را به کمیته ارسـال 

دارد.
۶- پـس از آن کـه چنیـن تحقیقـی طبـق بنـد 2 مـاده حاضـر 
تکمیـل گردیـد، کمیتـه پـس از مشـورت بـا کشـور عضـو 
ذی ربـط می توانـد تصمیـم به گنجانـدن خالصـه ای از نتایج 
اقدامـات خـود در گزارشـی کـه طبـق مـاده )1۶( پروتـکل 

حاضـر  ارایـه مـی شـود، بگیـرد.
7- هـر یـک از کشـورهای عضـو می تواننـد در زمـان امضـا یـا 
تصویـب پروتـکل حاضـر و یا الحـاق به آن، اعـالم کنند که 
صالحیـت کمیتـه را در چارچـوب مـاده حاضـر در رابطـه بـا 
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حقـوق منـدرج در برخی یا همه اسـناد فهرسـت شـده در بند 
)1( بـه رسـمیت نمی شناسـد. 

8- هـر کشـور عضـوی کـه بـر اسـاس بنـد 7 مـاده  حاضـر 
اعالمیـه ای را صـادر کـرده باشـد، در هـر زمـان می توانـد از 
طریـق ارسـال یادداشـتی بـه دبیر کل سـازمان ملـل متحد، 

اعالمیـه ی خـود را پـس بگیـرد.

ماده ۱۴ـ پیگیری آیین تحقیق
1- کمیته در صورت لزوم می تواند پس از پایان دوره شش ماهه ی 
مذکور در بند 5 ماده 13 از کشور عضو ذی ربط دعوت نماید 
در  شده  برنامه ریزی  یا  شده  انجام  اقدامات  از  را  کمیته  تا 
پاسخ به تحقیق صورت گرفته بر اساس ماده ی 13 پروتکل 

حاضرمطلع نماید .
2- کمیته ممکن اسـت از کشـور عضو دعوت نماید تا اطالعات 
بیشـتری در مـورد هرگونه اقدامی که کشـور عضو در پاسـخ 
بـه تحقیـق  صـورت گرفته به موجـب ماده ی 13 انجـام داده 
اسـت را ارایـه نمایـد،  از جملـه در صورت صالحدیـد کمیته، 
در گـزارش هـای بعـدی کشـور عضو بر اسـاس مـاده ی 44 
کنوانسـیون، مـاده 12 پروتکل اختیاری کنوانسـیون درباره ی 
خریـد و فـروش کـودکان، فحشـای کـودک و هـرزه نگاری 
کـودک و یـا مـاده 8 پروتکل اختیـاری کنوانسـیون درباره ی 

بـه کارگیری کـودکان در مخاصمات مسـلحانه.

بخش چهارم: مقررات نهایی

ماده ۱۵ـ کمک ها و همکاری های بین المللی
و  نظرات  ذی ربط،  عضِو  کشور  رضایت  با  می تواند  کمیته   -1
توصیه های خود در رابطه با مکاتبات و تحقیقاتی که نیازمند 
و  مالحظات  همراه  به  را  است  مساعدت  یا  فنی  مشاوره  
پیشنهادها  این نظرات و  درباره ی  پیشنهادهای کشور عضو، 
به آژانس های تخصصی، صندوق ها و برنامه های ملل متحد 

و سایر نهادهای ذیصالح منتقل نماید.
2- کمیتـه همچنیـن می توانـد با رضایت کشـور عضـو ذی ربط، 
هرگونـه موضـوع حاصـل از مکاتبـات مـورد بررسـی تحـت 
پروتـکل حاضـر را که ممکن اسـت به چنین  سـازمان هایی 
کمـک نمایـد  تـا متناسـب بـا حـوزه  صالحیتشـان در اتخاذ 
تصمیـم دربـاره   توصیه اقدامـات بین المللی که مـی تواند به 
کشـورهای عضو در دسـتیابی به پیشـرفت در اجـرای حقوق 
به رسـمیت شـناخته شـده در کنوانسـیون و یـا پروتکل های 
اختیـاری آن نقـش داشـته باشـد، کمـک نمایـد را در اختیـار 

سـازمان های فوق الذکـر قـرار دهد.

ماده ۱۶ـ گزارش به مجمع عمومی
کمیتـه خالصـه ای از فعالیت هـای خـود را تحت پروتـکل حاضر 
در گزارشـی کـه هـر دو سـال یـک بـار به موجـب مـاده  44، بند 
5 کنوانسـیون، بـه مجمـع عمومـی ارایـه می دهد، درج مـی کند.
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مـاده ۱۷ـ آگاهی بخشـی ترویج اطالعـات پیرامون 
پروتـکل اختیاری

هـر کشـور عضـو، پروتکل حاضـر را به طـور گسـترده ای معرفی 
و اشـاعه می دهـد و دسترسـی به اطالعـات مربوط بـه نظرات و 
توصیه هـای کمیتـه، به ویژه آن دسـته از مسـایل کـه مربوط به 
کشـور عضـو می باشـند را از طـرق مناسـب و مؤثر و بـه صورتی 
قابل دسـترس و یکسـان بـرای بزرگسـاالن و کـودکان از جمله  

افـراد دارای معلولیـت، تسـهیل می نماید.

ماده ۱۸ـ امضا، تصویب و الحاق
1- ایـن پروتـکل بـرای امضـای هر کشـوری که کنوانسـیون یا 
هـر یـک از دو پروتکل اختیـاری نخسـتین آن را امضا کرده، 

تصویـب کـرده یا بـه آن ها ملحق شـده، باز اسـت.
2- این پـروتکل مشـروط به تصـویب هـر کشـوری است که 
کنوانسیون یا هر یک از دو پروتکل اختیاری نخستین آن را 
تصویب کرده و یا به آن ها ملحق شده است. اسناد تصویب 

نزد دبیرکل سازمان ملل متحد سپرده خواهند شد.
3- ایـن پروتـکل بـرای الحـاق هر کشـوری کـه کنوانسـیون یا 
هـر یـک از دو پروتـکل اختیـاری نخسـتین آن را تصویـب 

کـرده اسـت باز اسـت.
4- الحـاق به وسـیله  سـپردن سـند الحاق نـزد دبیرکل سـازمان 

ملـل متحـد بـه اجـرا در می آید.

ماده ۱۹ـ الزم االجرا شدن
1- ایـن پروتـکل سـه مـاه پـس از سـپرده شـدن دهمین سـند 

تصویـب یـا الحـاق بـه آن الزم االجـرا خواهـد می شـود.
2- ایـن پروتـکل بـرای هـر کشـوری که پـس از تاریـخ وصول 
دهمیـن سـند تصویـب یـا الحـاق، آن را تصویـب و یـا بـه 
آن ملحـق می شـود ، سـه مـاه پـس از تاریـخ سـپردن سـند 

تصویـب یـا الحـاق آن کشـور، الزم االجـرا  خواهـد بـود.

ماده ۲0ـ نقض  پروتکل  پس از الزم االجرا شدن 
1- کمیتـه تنهـا در مورد تخلفاتـی صالحیت تحقیـق دارد که از 
سـوی کشـور عضو در رابطه با حقوق مندرج در کنوانسـیون 
و یـا هریـک از دو پروتـکل اختیـاری نخسـتین آن پـس از 

تاریـخ الزم االجـرا شـدن پروتـکل حاضر رخ مـی دهد. 
2- اگـر کشـوری بعـد از الزم االجرا شـدن پروتـکل حاضر عضو 
آن شـود، تعهـدات آن کشـور در برابـر کمیته فقـط در ارتباط 
بـا آن دسـته از اقدامات ناقـض حقوق مصرح در کنوانسـیون 
و یـا هریـک از دو پروتـکل اختیاری نخسـتین آن خواهد بود 
کـه پـس از الزم  االجـرا شـدن پروتـکل حاضـر برای کشـور 

ذی ربـط رخ می دهد.

ماده ۲۱ـ اصالحیه 
1- هـر یک از کشـورهای عضو می توانـد اصالحیه ای را در مورد 
پروتـکل حاضـر پیشـنهاد کـرده و آن را به دبیرکل سـازمان 
ملل متحد تسـلیم نمایـد. دبیرکل، اصالحیه ی پیشـنهادی را 
بـرای کشـورهای عضو ارسـال خواهـد نمود و از کشـورهای 
عضـو درخواسـت خواهـد کرد نظـر خـود را دربـاره  برگزاری 
نشسـت کشـورهای عضـو به منظور بررسـی و اتخـاذ تصمیم 
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دربـاره ی پیشـنهادها، اعـالم نمایند. چنانچه ظـرف چهار ماه 
از تاریـخ مکاتبـه مذکور، حداقل یک سـوم کشـورهای عضو 
موافق چنین نشسـتی باشـند، دبیرکل جلسـه را با پشـتیبانی 
سـازمان ملـل متحـد برگـزار خواهـد کـرد. هـر اصالحیه ای 
کـه بـه تصویب اکثریت دو سـوم کشـورهای عضـو حاضر و 
رأی دهنده برسـد از سـوی دبیـرکل برای تصویـب به مجمع 
عمومـی سـازمان ملـل متحـد و متعاقـب آن، بـرای پذیرش 

به تمامـی کشـورهای عضو ارسـال خواهد شـد.
2- اصالحیـه اي که بر اسـاس بند 1 مـاده ي حاضر مورد پذیرش 
و تصویـب قـرار گیرد ، سـي روز پـس از این که تعداد اسـناد 
پذیرفتـه شـده به دو سـوم تعـداد کشـورهاي عضـو از تاریخ 
پذیـرش اصالحیه برسـدالزم االجرا خواهد بـود. از این زمان 
بـه بعـد، اصالحیـه  سـي روز پس از سـپردن سـند پذیرش از 
سـوي کشـور عضو بـراي آن کشـور الزم االجرا خواهـد بود. 
هـر اصالحیـه ای تنها برای آن دسـته از کشـورهایی الزام آور 

خواهـد بـود کـه آن را پذیرفته اند.
 

ماده ۲۲ـ خروج از پروتکل
1- هـر یـک از کشـورهای عضـو مي تواند در هر زمان با ارسـال 
اعالمیـه کتبـی خطـاب بـه دبیـرکل سـازمان ملل متحـد، از 
عضویـت در ایـن پروتـکل خـارج گـردد. خـروج از عضویـت 
پروتـکل، یـک سـال پـس از تاریـخ وصـول اعالمیه توسـط 

دبیـرکل صـورت مي پذیرد. 
2- خـروج از عضویـت بـه ادامـه  اجـراي مقـررات ایـن پروتکل 
نسـبت بـه هر شـکایتی کـه به موجب مـواد 5 یـا 12 و یا هر 

تحقیقـی کـه طبق مـاده  13 قبـل از تاریـخ به اجـرا درآمدن 
خـروج از عضویـت، ارایه شـده باشـد، خللـي وارد نمي کند. 

ماده ۲۳ـ امین پروتکل و اطالع رساني توسط 
دبیرکل

1- دبیـرکل سـازمان ملـل متحـد امیـن پروتـکل حاضـر خواهد 
 . بود

2- دبیرکل تمامی کشورها را درباره موارد ذیل آگاه می سازد: 
الف( امضاها، مصوبه ها و الحاقیه ها بر اساس پروتکل حاضر؛ 

ب( تاریـخ الزم االجـرا شـدن پروتکل حاضـر و هرگونه اصالحیه 
به موجب مـاده ي 21؛ 

ج( خاتمه عضویت ها به موجب ماده  22 پروتکل حاضر. 

ماده ۲۴ـ زبان ها
و  فرانسـوی، روسـی  انگلیسـی،  1- متن هـاي عربـی، چینـی، 
اسـپانیولی ایـن پروتکل، از اعتبار یکسـانی برخوردار اسـت و 

در بایگانـی سـازمان ملـل متحـد سـپرده خواهد  شـد.
تائیـد شـده  رونوشـت های  ملـل متحـد  دبیـرکل سـازمان   -2
پروتـکل حاضـر را بـراي تمامـی کشـورها ارسـال خواهـد کـرد.




