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مقدمــــه:

از زاوی ـهای در تالشــند تــا ســهمی مثبــت در
ایــن زمینــه ایفــا کننــد .رشــتههای پزشــکی،
روانشناســی ،جامعــه شناســی ،حقــوق،
مــددکاری ،هنــر ،ادبیــات و دیگــر رشــتههای
مرتبــط هــر یــک پیشــنهادات و راهکارهایــی
بــرای تامیــن وضعیــت مناســب کــودکان ارائه
میکننــد .از تالشگــران حــوزه کــودک
انتظــار مــیرود کــه هــم گســتردگی دامنــه
نیازهــای کــودکان را مــورد توجــه قــرار دهند
و هــم از دســتاوردهای علــوم مختلــف بــرای
پیشــبرد تالشهــای خــود بهــره بگیرنــد.
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کــودکان از جملــه گروههــای انســانی
هســتند کــه بهلحــاظ شــرایط جســمی
و روحــی نیازمنــد حمایتهــای خــاص
میباشــند تــا بتواننــد بــه رشــد و شــکوفایی
مناســب بــا اســتعدادهای ذاتــی خــود نائــل
آینــد .ایــن حمایتهــا در مــورد کودکانــی
کــه بــه علــل و عوامــل مختلــف از شــرایط
مناســب خانوادگــی یــا جســمی و روانــی
برخــوردار نیســتند ،طبیعتــا بایــد مضاعــف
باشــد .بــر مبنــای دو گــزاره فــوق ،امــروزه در
ســطح جهانــی هــم حقــوق کــودکان بهطــور
عــام ،خــود یــک حــوزه مشــخص پیگیــری
هماننــد دیگــر کشــورها در کشــور مــا نیــز
از مجموعــه مباحــث حقــوق بشــر اســت و
نهادهــای مختلــف حاکمیتــی و غیردولتــی
هــم حمایتهــای ویــژه از کــودکان خــاص
در زمینــه ارتقــاء حقــوق کــودک فعالنــد و
بهشــکل جداگانــه مــورد توجــه جــدی
هریــک زمینههایــی مشــخص یــا چنــد زمینــه
اســناد و موازیــن حقوقــی قــرار میگیــرد.
از نیازهــای کــودکان را پیگیــری میکننــد.
حمایتهــای مقــرر در اســناد حقوقــی بــرای رســیدن بــه وضعیــت مطلــوب الزم
ملــی و بینالمللــی طیــف گســتردهای از اســت تالشــگران حــوزه کــودک ،اوال
مــوارد ایجابــی و ســلبی را دربــر میگیرنــد (مطالعــات خوبــی در مباحــث مختلــف
و همــه ابعــاد زندگــی کــودکان از تغذیــه ،مربــوط بــه کــودکان بهویــژه حقــوق کــودکان
ســامت ،آمــوزش ،مســکن ،تامیــن اجتماعــی داشــته باشــند تــا بــا اشــراف علمــی الزم،
گرفتــه تــا شــادی و خالقیــت و آزادی بیــان و تالشهــای خــود را ســامان دهنــد) ثانیــا
حریــم خصوصــی و حــق مشــارکت و دیگــر (ضمــن شــناخت همدیگــر ،از فعالیتهــای
زمینههــا نظــر بهگســتردگی دامنــه بایدهــا مختلــف جــاری در کشــور مطلــع باشــند تا از
و نبایدهــای مربــوط بــه ارتقــاء وضعیــت موازیکاریهــا جلوگیــری شــود و در مــوارد
کــودکان در هــر کشــور ،طبیعتــا رشــتههای لــزوم ،همافزایــی و شبکهســازی مــورد نیــاز
مختلــف علمــی نیــز ورود کــرده و هــر یــک انجــام پذیــرد) ثالثــا (نگاهــی جهانــی داشــته

و همــواره تــاش کننــد تــا از دســتاوردهای
علمــی و تجربــی جهانــی بــرای بهبــود امــور
ملــی اســتفاده نماینــد و متقابــا تجربیــات
مفیــد خــود را در اختیــار دیگــر ملــل قــرار
دهنــد) .پیــرو تفاهمنامــه مشــترک بیــن
(کمیســیون حقــوق بشــر اســامی ایــران و
موسســه خیریــه و عامالمنفعــه داراالکــرام
حضــرت ابوالفضــل (ع) ،کمیســیون ،متعهــد
شــد کــه بهصــورت ادواری و در فواصل کمتر
از یکمــاه بســته خبــری مرتبــط بــا حقــوق
کــودکان را آماده ســازد و در اختیار تالشــگران
داراالکــرام در سراســر کشــور قــرار دهــد
تــا بهتدریــج مطالعــات و حساســیتهای
فعــاالن ذیربــط در زمینــه مباحــث تخصصــی
حقــوق کــودکان ارتقــاء یابــد و حاصــل
ایــن تــاش ،در فعالیتهــای مجموعــه و
خدمترســانی بهتــر بــه گروههــای هــدف
خــود را نشــان دهــد .بســته خبــری حاضــر بــا
همیــن دغدغــه تدویــن شــده اســت .در هــر
شــماره ســعی میشــود بــا همــکاری امــور
پژوهشــی و آموزشــی و امــور بینالملــل
کمیســیون ،متــن تعــدادی از اســنادی کــه از
حیــث رجــوع دائمــی فعــاالن حــوزه کــودک
مفیــد اســت ،ارائــه شــود .همچنیــن برخــی
ســوژههای جدیــد حقــوق کــودک در ایــران
و بحثهــای ذیربــط و فعالیــت نهادهــای
مدنــی ملــی یــا بینالمللــی از منظــر میــزان

کنشــگری حقوقــی آنهــا مــورد توجــه قــرار
گیــرد .نظــر بــه اینکــه ایــن بســته خبــری
بــرای مخاطبــان داراالکــرام تدویــن میشــود
طبیعتــا خبــری از فعالیتهــای خــود
داراالکــرام در آن درج نخواهــد شــد و فــرض
بــر ایــن اســت کــه فعــاالن درون آن مجموعــه
از مجــاری داخلــی خــود نســبت بــه ســازمان
متبوعشــان مطلــع میشــوند .بــا آرزوی مفیــد
بــودن ایــن توزیــع اطالعــات بــرای یکایــک
تالشــگران عرصــه حقــوق کــودک ،یــادآوری
مینمایــد کــه نقــل اخبــار و دادههــای منقــول
از رســانهها و منابــع مختلــف ،لزومــا بــه
معنــای تائیــد دیدگاههــای اعالمــی نخواهــد
بــود بلکــه صرفــا بــرای تســهیل دسترســی بــه
اطالعــات مزبــور ارائــه میشــود .عزیــزان
مخاطــب ایــن بســته خبــری ،هرگونــه نظــر
یــا پیشــنهاد خــود را لطفــا بــه ایمیــل مرکــزی
کمیســیون یــا تلگــرام ایــن ســازمان بــا عنــوان
امــور همــکاری هــای علمــی کاربــردی
منعکــس فرماینــد.
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محاســبه میکننــد و اگــر حداقــل ســه
میلیــون تومــان بودجــه بــرای هــر متــر
مربــع نیــاز باشــد اعتبــاری حــدود ۴۵
هــزار میلیــارد تومــان نیــاز دارد.

بخش اول

اخبار داخلی در حوزه حقوق کودک

سیـل اخـیر در ایـران

و هزینههای سنگین بازسازی و نیاز به مشارکت مردمی
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مهــدی زاهــدی ،عضــو کمیســیون آمــوزش اعتبــار نیــاز اســت .بایــد همــه دســت بــ ه
و تحقیقــات مجلــس شــورای اســامی گفــت :دســت هــم بدیــم تــا مــدارس را بازســازی
در جریــان ســیل اخیــر در کشــور  1384کنیــم.
مدرســه آســیب دیدنــد کــه برخــی تخریــب
وی بــا بیــان اینکــه حداقــل  ۱۰۰هــزار
کامــل شــدند و برخــی نیــاز بــه مقاومســازی کالس درس نیازمنــد مقاومســازی و
دارنــد .در لرســتان  ۱۱۲داریــم کــه کامــل بازســازی در کل کشــور داریــم اظهــار
تخریــب شــدهاند و عمدتــا در روســتاها کــرد :متوســط ســرانه هــر کالس حداکثــر
قــرار داشــتند ،در خوزســتان نیــز  ۸۰مدرســه  ۵۰متــر اســت ،امــا اتــاق مدیــر ،راهــرو و
و در گلســتان  ۲۰مدرســه تخریبــی اســت .نیــز در مدرســه وجــود دارد و بههمیــن
بــرای بازســازی مــدارس  ۴۰۰میلیــارد تومــان علــت متوســط ســرانه هــر کالس را  ۱۴۰متــر

زاهــدی ادامــه داد :در  ۱۰ســال
گذشــته قریــب بــه  ۶۰هــزار کالس
درس را بازســازی کردهایــم .وی بــا
بیــان اینکــه معمــوال ســاالنه بودج ـهای
بــرای حــوادث و بحرانهــا تصویــب
میشــود کــه در اختیــار وزارت
کشــور قــرار میگیــرد ،آمــوزش و
پــرورش هــم بودجـهای دارد ،امــا نیــاز
اســت کــه خیریــن پــای کار بیاینــد
گفــت :اگــر هرســاله بودجــه خوبــی
تخصیــص دهیــم شــاید در بــازه زمانــی
 ۱۰ســاله بتوانیــم مشــکل مــدارس
را حــل کنیــم ،امــا اگــر بخواهیــم
امــر ایمنســازی مــدارس ،ســرعت
بیشــتری داشــته باشــد بایــد بودجــه
فعلــی نوســازی را دو برابــر کنیــم.
زاهــدی ادامــه داد :هرچنــد بــا توجــه
بــه نیــاز شــدید آمــوزش و پــرورش،
نســبت بــه ســالهای قبــل ســه برابــر
بیشــتر بودجــه تخصیــص دادیــم .ایــن
نماینــده مجلــس شــورای اســامی
بــا بیــان اینکــه در قانــون آوردهایــم
کــه مراکــز آموزشــی فضاهــای مــازاد
خــود را بهفــروش رســانده یــا فضــای
مــدارس خــود را بهینهســازی کننــد
گفــت :از وزیــر و مدیــران آمــوزش و
پــرورش درخواســت میکنــم مقــداری
بــه کمــک دولــت بیاینــد .در آمــوزش
و پــرورش یــک عــرق درون ســازمانی
هســت کــه نبایــد زمیــن مــازاد را
فروخــت ،بایــد ایــن رویکــرد تغییــر
کنــد .وی ادامــه داد :حتــی در قانــون
آمــده کــه شــهرداریها ملــزم بــه
تغییــر کاربــری هســتند .اگــر آمــوزش

و پــرورش بپذیــرد کــه اینــکار را انجــام
دهــد میتوانــد حداقــل  ۲۰هــزار میلیــارد
تومــان از ایــن محــل عوایــد داشــته باشــد
و نیمــی از مشــکالت را حــل کنــد .اگــر
ناچــار شــویم دســتگاههای نظارتــی را
وارد کار کنیــم کار ســخت میشــود ،امــا
شــأن آمــوزش و پــرورش باالتــر از آن
اســت کــه دســتگاههای نظارتــی بخواهنــد
وارد شــوند و خــود آمــوزش و پــرورش
میتوانــد آن را حــل کنــد و بــه میــدان
بیایــد .زاهــدی بــا اشــاره بــه اینکــه نظــام
رتبهبنــدی معلمــان بعــد از شــش ســال
هنــوز بهطــور کامــل پیــاده نشــده اســت
گفــت :از هیئــت دولــت انتظــار داریــم
ایــن الیحــه بهفوریــت بــه مجلــس
ارســال شــود .عضــو کمیســیون آمــوزش
و تحقیقــات مجلــس شــورای اســامی بــا
تاکیــد بــر اینکــه بایــد مدیــران اســتانی
آمــوزش و پــرورش بــاور کننــد کشــور
تــوان نــدارد  ۴۵هــزار میلیــارد تومــان
بــرای بهبــود مــدارس صــرف کنــد گفت:
آنهــا بایــد اراده کننــد و اجــازه دهنــد کــه
مــدارس ،تغییــر کاربــری و یــا بهینــه
شــوند و خودشــان پــول بیاورنــد و
امــاک را تبدیــل بــه احســن کننــد مانــع
قانونــی وجــود نــدارد.

وی دربــاره ســاختمانهای آمــوزش
عالــی هــم گفــت :آمــوزش عالــی اکثــر
ســاختمانهایش بــه  ۳۵ســال قبــل
برمیگــردد و بیــش از  ۵۵درصــد
ســاختمانهایش اینگونــه اســت۵ .
میلیــون متــر مربــع ســاختمانهای
دانشــگاهی نیازمنــد بازســازی و یــا
مقاومســازی هســتند کــه آن هــم بــه ۱۰
میلیــارد تومــان بودجــه نیــاز دارد.
(مأخذ :میزان)
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اولیـن جلسـه شـورای هماهنگـی مرجع ملـی کنوانسـیون حقوق کودک در سـال جـاری با حضـور وزیر
دادگسـتری و اسـتاندار تهـران برگزار شـد .بـه گزارش روابـط عمومی وزارت دادگسـتری ،سـید
علیرضـا آوائـی وزیـر دادگسـتری و رئیـس مرجع ملی کنوانسـیون حقـوق کـودک در اولین
جلسـه شـورای هماهنگی این مرجع در سـال  ۱۳۹۸اظهار داشـت :خدمـت به مردم،
خدمـت بـه کشـور ،دین و خصوصـاً خدمت بـه کـودکان ،فرصتی اسـتثنائی برای
مـا اسـت کـه بایـد بـرای ایـن توفیـق ،خـدا را شـاکر باشـیم و امیدواریم با
خاطـرات خوبـی از صحنـه مسـئولیت خـارج شـویم .وزیر دادگسـتری با
اشـاره بـه تغییر و تحـوالت اخیر در قـوه قضائیه اظهار داشـت :بهنظر
میرسـد در حـال حاضـر در قوه قضائیـه ظرفیتهـای مطلوبتری
بـرای بحـث حمایـت از حقـوق کـودکان ایجاد شـده باشـد که
میتوانیـم در بخشهای مختلـف از جمله دادگاههـای اطفال و
حضـور در مجامع بینالمللی از این فرصت حسـن اسـتفاده
کنیـم .وی اسـتفاده از ظرفیت صدا و سـیما بـرای حمایت
از حقـوق کـودکان را بسـیار انـدک دانسـت و افـزود:
فـارغ از مباحـث تبلیغاتی و نمایشـی ،باید با اسـتفاده
از ظرفیتهـای صـدا و سـیما در خصـوص حقـوق
کـودکان ،فرهنگسـازی صـورت گرفتـه و تفکـر
جامعـه در سـطوح مختلـف از مسـئولین و مدیران
گرفتـه تـا آحـاد مختلف مردم نسـبت بـه موضوع
کودکان حسـاس شـود.
آوائـی پرهیـز از کمیـت گرایـی و تمرکـز
بـر پیگیـری جـدی امـور جـاری را از جملـه
ضرورتهـای روز در عرصـه مدیریـت کشـور
برشـمرد و تصریح کـرد :برای تصحیـح نوع نگاه
نهادهـای بینالمللـی و حقوق بشـری به وضعیت
حقـوق کـودکان در کشـور ،نیازمنـد بازنگـری در
برخـی قوانیـن و پیگیری برخی مشـکالت از جمله
معضـل اتباع بیگانه و کودکان حاصـل از ازدواج آنها
با اتبـاع ایرانی هسـتیم که این موضوع میبایسـت
بـا اولویتبنـدی صحیح و متناسـب با وسـع کشـور
مـورد پیگیـری قـرار گیرد.
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همچنین محسـنی بندپـی ،اسـتاندار تهـران در این
جلسـه بـا بیـان این کـه در هـر جامعـه و نظامـی بهدلیل
عـدم برخـورداری همـگان از شـرایط مسـاوی ،عـدهای
نیازمنـد نـگاه ویـژه هسـتند اظهـار داشـت :این نـگاه نباید
لزومـاً دولتـی باشـد بلکـه در بسـیاری از جوامع مـدرن ،بخش
زیادی از مشـکالت اجتماعی از سـوی نهادهـای مدنی و غیر دولتی
مـورد پیگیـری قـرار میگیرد.

بندپـی در ادامـه افـزود :متاسـفانه معضالتـی همچـون اعتیـاد ،طالق،
حاشیهنشـینی و غیـره همـواره مشـکالت زیادی را بـرای جامعه ایجـاد کرده
کـه خوشـبختانه امـروز بـا رشـد همافزایـی و همـکاری بیـن قـوای سـهگانه،
دسـتگاهها و سـازمانهای متولـی امـر ،شـاهد کاهـش آثـار این مشـکالت هسـتیم.

در ادامه این جلسـه سـایر اعضای شـورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسـیون حقوق کودک
بـه بیـان دیدگاهها و نقطه نظرات خـود پرداختند( .مأخذ :وزارت دادگسـتری)

رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت:
طبق قانون حمایت از کودک و نوجوان مصوبه سال  ،81اگر
مسئولی در سازمانها ،نهادها یا موسساتی که محل نگهداری
کودکان است ،متوجه نقض حقوق کودک یا خشونت علیه
کودکی شود و گزارش ندهد ،طبق قانون مجرم است .رضا
جعفری افزود :چنین فردی تحت پیگرد قانونی قرار میگیرد
و فرقی نمیکند که محل آن مدرسه ،مهد کودک یا مرکز
نگهداری کودکان بهزیستی باشد .وی خاطرنشان کرد :مواردی
داریم که خود پرسنل سیستم آموزش و پرورش مانند مدیر،
مربی یا ناظم از طریق مشاهده تغییرات رفتاری کودک ،افت
تحصیلی ،حضور نامنظم یا رفتارهای پرخاشگرانه متوجه
موارد سوء رفتار با کودکان میشوند و موارد اینچنینی را
به اورژانس اجتماعی اطالع میدهند .وی اضافه کرد :موارد
گزارش شده هنوز به حد مطلوبی نرسیده و نظاممند نیست.
رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت :از
مسئوالن آموزش و پرورش درخواست داریم تا الزاماتی
تدوین شود که بر مبنای آن گزارش خشونت علیه کودکان
یا دیگر موارد مربوط به حقوق کودک در مدارس نظاممند
شود .جعفری افزود :اورژانس اجتماعی مکانی برای ارائه
گزارش موارد وقوع خشونتهای خانگی و سایر موارد
آسیبرسان به گروههای در معرض آسیب از جمله زنان و
کودکان است که همگان اعم از شهروندان و سایر دستگاهها
میتوانند از این ظرفیت برای ارتقاء و تعالی سالمت روانی و
اجتماعی جامعه استفاده کنند .وی اظهار داشت :گزارشهای
نقض حقوق کودک در مدارس نیز از طریق کادر آموزشی و
اولیای مدارس به اورژانس اجتماعی اطالعرسانی میشود و
به محض دریافت خبر و پس از بررسیهای اولیه ،مداخالت
تخصصی الزم صورت میگیرد.

اورژانس اجتماعی یکی از برنامههای مداخلهای با هدف
پیشگیری از آسیبهای اجتماعی است که خدمات خود را
از طریق خط تلفن  ،123تیم سیار اورژانس و پایگاه خدمات
اجتماعی ارائه میدهد و در بحرانهای فردی ،خانوادگی و
اجتماعی مداخله میکند .مردم میتوانند خشونتهای خانگی
بهویژه کودکآزاری ،همسرآزاری ،سالمندآزاری ،معلولآزاری
و خودکشی را با کارشناسان سامانه  123در میان بگذارند .هم

جعفری با اشاره به اجرای طرح نظام مراقبتهای اجتماعی اکنون  350مرکز اورژانس اجتماعی در شهرهای باالی  50هزار
دانشآموزان موسوم به طرح نماد در مدارس کشور برای نفر در کشور فعال است.
پیشگیری از آسیبهای اجتماعی برای دانشآموزان ،اضافه
(ماخذ :ایرنا)
کرد :سازمان بهزیستی در کنار وزارتخانه و سازمانهای دیگر
در اجرای آن ،همکاری دارد و گزارش نقض حقوق کودک
در این طرح نیز پیشبینی شده است.
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وعـده سامانـدهی

کودکان کار و خیابان تهران
تا پایان سال 98

محمود عباسی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق
کودک گفت :یکی از مصوبات نشست شورای
هماهنگی و سیاستگذاری مرجع ملی کنوانسیون
حقوق کودک که چندی پیش با حضور استاندار
تهران و نمایندگان دستگاههای اجرایی و تشکلهای
مردم نهاد و با ریاست وزیر دادگستری برگزار شد،
ساماندهی کودکان کار و خیابان در استان تهران تا
پایان اسفند ماه سال جاری بود .وی اضافه کرد:
در جلسه شورا بر این نکته تأکید شد که یکی از
چالشهای جدی تهران ،کودکان کار و خیابان است
که ضرورت دارد استانداری تهران آن را مدیریت
و ساماندهی کنند .خوشبختانه دکتر محسنی بندپی
استاندار تهران هم ،از دانش و تجربه ارزشمندی در
این زمینه بهرهمندند و هم اقتدار الزم برای مدیریت
این مساله را دارند .عباسی تاکید کرد :بههمین دلیل،
موضوع ساماندهی کودکان کار و خیابان که در دستور
کار شورای هماهنگی بود ،پس از مذاکرات و دریافت
نقطه نظرات نمایندگان دستگاهها و برنامههای استاندار
تهران بهتصویب رسید .در این جلسه استاندار تهران بر
این نکته تأکید کرد که موضوع کودکان کار و خیابان
یک معادله چند وجهی است و برای مدیریت آن
همه دستگاههای مسئول باید با عزمی راسخ به صحنه
بیایند .معاون حقوق بشر وزیر دادگستری تصریح
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کرد :این موضوع از نظر انسانی فوقالعاده برای ما
مهم است .کودکی که حق دارد در خانواده باشد و از
مزایای آموزشی بهرهمند شود ،کودکی که حق دارد از
گرسنگی ،فقر و آوارگی بهدور باشد ،کودکی که حق
دارد کار نکند و در خیابان نباشد ،همه این حقها
تکلیف سنگینی بر دوش همه مسئوالن میگذارد که
کودکان کار و خیابان به حمایت اجتماعی نیازمندند
و آنان را باید ساماندهی کرد .بهگونهای که در خانه،
مدرسه و مکانی امن نگهداری شوند و دیگر به خیابان
بازنگردند .وی با اشاره به صحبتهای استاندار تهران
مبنی بر اینکه بیش از  65درصد کودکان کار و خیابان
تهران را اتباع بیگانه تشکیل میدهند ،افزود :در جلسه
امروز شورا گزارشی از سکونتگاههای غیر رسمی در
مناطق حاشیهای تهران ارائه کردیم که نشان میدهد
روزبهروز بر تعداد کودکان اتباع افزوده میشود و
ادامه این روند ضمن اینکه بر دامنه فعالیت گروههای
مافیایی که از این کودکان سوءاستفاده میکنند
میافزاید ،چالشهای این حوزه را نیز دوچندان
میکند و مدیریت آن دشوارتر میشود.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک ،به سخنان
علیرضا آوایی وزیر دادگستری در شورای هماهنگی
اشاره کرد و گفت :وزیر دادگستری با اشاره به
تأکیدات چندباره دکتر روحانی رئیس جمهوری در
هیأت وزیران مبنی بر ضرورت ساماندهی کودکان
کار و خیابان در تهران که پیشانی نظام است ،به
تجربیات و توانمندیهای استاندار تهران اشاره کرد
که سالها تجربه مدیریت سازمان بهزیستی کشور و
اشراف وی بر موضوع ،ایجاب میکند که بتوانند این
موضوع را در چند ماه آینده مدیریت کنند.
وی اضافه کرد :در این جلسه شورا همچنین گزارش
جامعی از وضعیت کودکان آسیبدیده از سیل اخیر
توسط صابونچی معاون جمعیت هالل احمر ارائه و
تصمیماتی در این زمینه اتخاذ شد و در پایان نشست،
وزیر دادگستری به ایراد سخنرانی پرداختند.
(ماخذ :برنا)

حبیــب اهلل مســعودی فریــد معــاون امــور اجتماعــی ســازمان بهزیســتی
بــا اشــاره بــه راهانــدازی ســامانه فرزندخواندگــی در ســازمان بهزیســتی
اظهــار کــرد :زوجهایــی کــه قصــد فرزندخواندگــی از شــیرخوارگاهها را
دارنــد ،میتواننــد بــا مراجعــه بــه ســامانه فرزندخواندگــی ،درخواســت
خــود را ثبــت کننــد .وی افــزود :در ایــن ســامانه زوجیــن میتواننــد بــدون
مراجعــه حضــوری ،مــدارک مــورد نیــاز خــود را بارگــذاری و بــا کــدی
کــه از طریــق ســامانه در اختیــار آنهــا قــرار میگیــرد ،رونــد کار را پیگیــری
کننــد .معــاون امــور اجتماعــی ســازمان بهزیســتی گفــت :راه انــدازی
ســامانه فرزندخواندگــی باعــث ایجــاد شــفافیت در رونــد کار میشــود و از
مراجــات متعــدد حضــوری شــهروندان جلوگیــری میکنــد.

راهانــدازی ســامانه
فرزندخواندگــی در
ســازمان بهزیســتی

مســعودی فریــد در خصــوص آمــار پیــش نوبتــی بــرای دریافــت فرزند
از مراکــز بهزیســتی بیــان کــرد :طبــق آمــار بــه ازای هــر یــک کــودک،
 ۱۰تــا  ۱۱زوج متقاضــی بــرای دریافــت فرزنــد خوانــده داریــم و دلیــل
آنهــم ایــن اســت کــه تعــداد کــودکان قابــل واگــذاری در مقایســه بــا
درخواســتها کــم اســت.
وی گفــت :متقاضیــان فرزندخواندگــی عمدتــا خواهــان فرزنــد دختــر،
نــوزاد و کــودکان زیــر  ۳ســال هســتند و تعــداد انــدک نــوزادان در مراکــز
بهزیســتی باعــث میشــود رونــد دریافــت فرزنــد طوالنــی شــود ،در
صورتیکــه اگــر زوجیــن درخواســت فرزندخواندگــی کــودکان بــا ســن
باالتــر را داشــته باشــند ،رونــد کار ســریعتر و طــی دو تــا ســه مــاه انجــام
میشــود.
(ماخذ :باشگاه خبرنگاران جوان)
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گـزارش یـونیسف در مـورد آمار محـرومین از تـحصیل

در اثر سیل اخیردر ایران و تکذیب آن
از سـوی مـقامات رسـمی
بالیــای طبیعــی ماننــد ســیل در ابعــاد مختلــف
خســارات بســیاری وارد میکنــد؛ یکــی از ایــن
خســارات ،محرومیــت کــودکان از تحصیــل
اســت .یونیســف در گــزارش اخیــر خــود اعــام
کــرده بــر اثــر ســیالبهای اخیــر در ایــران ۱۰۰
هــزار کــودک از تحصیــل و هــزاران کــودک از
فوریتهــای بهداشــتی محــروم شــدهاند .در ایــن
گــزارش کــه در روز جمعــه  ۳۰فروردیــن منتشــر
شــده ،بــا اعــام ایــن آمــار بــه خســارات گســترده
ســیالبهای اخیــر در ایــران اشــاره کــرده و آورده
کــه بــرای کمکهــای ضــروری بــه کــودکان بیــش
از  ۹میلیــون دالر بودجــه نیــاز اســت .کــودکان
بازمانــده از تحصیــل بیشــتر متعلــق بــه خانوادههای
فرودســت و دهکهــای پاییــن درآمــدی هســتند.
ایــن درحالیســت کــه وزیــر آمــوزش و پــرورش،
آمــار ارائــه شــده از ســوی یونیســف در خصــوص
دانشآمــوزان بازمانــده از تحصیــل را ناصحیــح
قلمــداد کــرد.
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ســیدمحمد بطحایــی در
صفحــه شــخصی خــود در
اینســتاگرام نوشــت :ظاهــرا ً
دفتــر یونیســف در ایــران
آمــاری از بازمانــدگان از
تحصیــل بهخاطــر ســیل،
منتشــر کــرده کــه

از اســاس ناصحیــح اســت .بهغیــر از معــدود
مــواردی در خوزســتان کــه بهدلیــل اســکان
هموطنــان ســیلزده در مدرســه هنــوز امــکان
تشــکیل کالس فراهــم نشــده اســت در ســایر
مناطــق و اســتانها بــا همــت معلمــان عزیــز،
دانشآمــوزان بــا روشهایــی مثــل ســرویس ایــاب
و ذهــاب رایــگان ،کانکــس ،کالسهــای ویــژه و...
مشــغول تحصیــل شــدهاند.
قاســم احمــدی الشــکی نایب رئیس کمیســیون
آمــوزش و تحقیقــات مجلــس نیــز در گفتگویــی با
اشــاره بــه آمــار منتشــر شــده از ســوی یونیســف
مبنــی بــر اینکــه  100هــزار کــودک بــر اثــر ســیل
اخیــر در ایــران از تحصیــل بازماندهانــد ،اظهــار
کــرد:
بهعنــوان یکــی از نمایندگانــی کــه از مناطــق
ســیلزده بازدیــد داشــتهام ایــن آمــار بههیــچ عنــوان
صحــت نــدارد .نماینــده مــردم چالــوس و
نوشــهر در مجلــس شــورای اســامی افزود:
کمیتهای از کمیســیون آمــوزش و تحقیقات
مجلــس ،هفتــه گذشــته بازدیــدی از مناطق
ســیلزده اســتان گلســتان داشــت کــه در
گمیشــان کــه اصلیتریــن منطقــه متأثــر
از ســیل اخیــر اســت ،مــدارس
بازگشــایی شــد و

بــا وجــود مشــکالت و دغدغههــا
و تنگناهــا خوشــبختانه هیــچ
دانشآمــوزی در حــال حاضــر در
گلســتان نداریــم کــه از تحصیــل بازمانــده
باشــد.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه ارگانهــای رســمی
بینالمللــی هیــچگاه نبایــد اینچنیــن آمــار غلــط
بدهنــد ،افــزود :امــروز معلمــان بهصــورت دقیــق
و منظــم در کالسهــای درس حاضــر میشــوند
تــا دانشآمــوزی از تحصیــل بــاز نمانــد و طــرح
اینگونــه مباحــث ،نادیــده گرفتن از خودگذشــتگی
ایــن عزیــزان اســت .احمدی الشــکی تصریــح کرد:
قطعــا ایــن آمارهــای دروغ ،ناشــی از خصومــت
بــا کشــور بــوده و نیتهــای دیگــری را دنبــال

میکنــد .وی بــا بیــان
اینکــه کمیســیون آمــوزش
در موضــوع بازمانــدگان از
ولــی نبایــد
تحصیــل انتقــادات زیــادی دارد
ایــن موضــوع را بــه ســیل ارتبــاط داد ،یــادآور شــد:
مدیریــت مناســبی در خصــوص ســیل اخیــر اعمال
شــده و اســتانهای متأثــر از ســیل ماننــد لرســتان،
خوزســتان ،گلســتان ،ایالم و سیســتان و بلوچســتان
بهنحــو مناســبی مدیریــت شــدهاند.
(ماخذ :خبر آنالین /ایلنا)

معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش:

 6ســال تمــام بــرای ثبتنــام کــودکان در ســال
ـت.
ـی اسـ
ـد کافـ
ـی جدیـ
تحصیلـ
از آنجاکه براساس مصوبه شورای عالی آموزش و
پرورش ،حداقل سن ثبت نام در پایۀ اول دبستان ۶
سال تمام تعیین شده است و آموزش و پرورش وظیفه
تحت پوشش قرار دادن همه کودکان الزمالتعلیم را
برعهده دارد و موظف است شرایط را برای بهرهمندی
از این فرصت برای کودکان فراهم نماید و با عنایت به
لزوم اجرای نظرات شورای عالی آموزش و پرورش
که طی نامه شماره  ۱۲۰/۱۰۰۴۳۱مورخ 98 /۰۲ /15
در پاسخ به استعالم این معاونت با موضوع فوقالذکر
تنظیم و ارسال شده است ،موارد ذیل جهت ثبت نام
کودکان با سن  ۶سال تمام مورد تاکید قرار میگیرد
و انتظار دارد با اطالعرسانی بهموقع و گسترده ،از
بروز هرگونه تخلف در مدارس در سال تحصیلی
آتی جلوگیری شود:

پوشش برنامههای این دوره قرار میگیرند ،لذا ثبت
نام کودکان  ۶سال تمام فقط در مدارس ابتدایی
بهعنوان دانشآموز پایۀ اول مجاز است و ثبت نام آنان
در سایر مراکز از جمله مراکز پیش دبستانی ممنوع
است لذا مدیران محترم مدارس و مراکز پیش دبستانی
موظفاند در ثبت نام ،شرایط سنی را رعایت کنند.

 -2در مواردیکه کودک  ۶سالهای با توجه به
استانداردهای تعیین شده (سنجش بدو ورود به
دبستان) ،آمادگی الزم برای ثبت نام در پایۀ اول را
نداشته باشد ،سازمان آموزش و پرورش کودکان
استثنایی تصمیمگیری میکند و مرجع تعیین عدم
امکان ثبت نام و حضور کودک با  ۶سال تمام در
پایۀ اول و صدور مجوز ثبت نام در این پایه با سنین
باالتر (در چهارچوب سن متعارف) ،کمیسیون خاص
 -1حداقل سن ثبت نام در پایۀ اول دبستان  ۶منطقه ،با ذکر دلیل (عدم دسترسی به مدرسه ،بیماری
سال تمام خواهد بود و مطابق اساسنامه دوره پیش و  )..است.
دبستانی ،کودکان گروه سنی  ۴تا  ۶سال تحت
(ماخذ :خبرگزاری دانشجو)
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پرونده موضوعی جدید قابل تامل در عرصه حقوق کودک:
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اخیـرا بعد از سـالها در مجلس شـورای اسلامی
مصوبـهای گذرانـده شـد در جهـت تعییـن تکلیـف
هـزاران کـودک ناشـی از ازدواج زن ایرانـی بـا مـرد
غیـر ایرانـی تا آنگونـه که برخـی آمـار دادهاند بدین
طریـق زمینـهای فراهـم شـود کـه حـدود  48هـزار
کـودک بیشناسـنامه تعییـن تکلیـف شـوند .مصوبه
مزبـور هنـوز به تائید شـورای نگهبـان نرسـیده تا به
قانـون تبدیـل شـود اما در همیـن مدت کوتـاه بعد از
تصویـب ،مورد تقدیر و از سـوی دیگـر مورد برخی
انتقادات واقع شـده است .تقدیرکنندگان ،این مصوبه
را رویـداد مهمـی میداننـد کـه حتـی بایـد دیگـر
کشـورهای اسلامی نیـز از آن تبعیت کنند .سـازمان
معـروف دیدهبـان حقـوق بشـر بالفاصلـه بعـد از
تصویـب این موضـوع در مجلس از آن اسـتقبال کرد
و آنرا رویـداد مهمـی در ایران دانسـت .امـا در نقطه
مقابـل ،برخـی از حقوقدانان داخل کشـور مصوبه را
دارای ایراداتی دانسـتند که در عمل و اجرا مشـکالتی
را بههمـراه خواهـد آورد .بـدون ورود در بحثهـای
فنـی و حقوقـی مربوط به این موضـوع ،جهت اطالع
اولیـه مخاطبان عالقمنـد به ابعاد این مصوبـه ،در زیر
متـن مصوبـه و دو اظهار نظر علنی انتقادی نسـبت به
مفـاد آن تقدیم میشـود.
انشـاءاهلل در بسته خبری شماره  2که در خرداد ماه
تدویـن میشـود موضـوع الیحه حمایـت از اطفال و
نوجوانان که مدتهاسـت در مجلس مطرح اسـت و

بعد از رفع اشـکاالت قبلی شـورای نگهبان مجددا در
 15اردیبهشـت ماه آخرین مصوبه از مجلس گذرانده
شـده و برای شـورای نگهبان ارسـال گردیده اسـت،
معرفی و بررسـی خواهد شد.
مصوبـه حـاوی مـاده واحـده و تبصرههـای ذیـل
آن ،قانـون تعییـن تکلیـف تابعیـت فرزنـدان حاصل
از ازدواج زنـان ایرانـی بـا مـردان خارجـی مصـوب
 2/7/85را بهشـرح زیـر اصلاح کـرده اسـت:
مـاده واحـده :فرزنـدان حاصـل از ازدواج زنـان
ایرانـی با مـردان غیرایرانی که قبل یـا بعد از تصویب
ایـن قانـون متولد شـده یـا میشـود ،قبل از رسـیدن
به سـن  ۱۸سـال تمام شمسـی بـه درخواسـت مادر
ایرانـی بـه تابعیـت ایـران در میآید.
فرزنـدان مذکور پس از رسـیدن به سـن  ۱۸سـال
تمام شمسـی ،در صـورت عدم تقاضای مـادر ایرانی
میتواننـد تابعیت ایـران را تقاضا کند کـه در صورت
نداشتن مشکل امنیتی به تشـخیص وزارت اطالعات
به تابعیت ایران پذیرفته میشـوند .پاسـخ به اسـتعالم
امنیتـی بایـد حداکثر ظرف مدت سـه ماه انجام شـود
و نیـروی انتظامـی مکلـف اسـت نسـبت بـه صدور
پروانـه اقامت بـرای پدر غیرایرانـی اقدام کند.
تبصـره  :۱در صورتیکـه پـدر یـا مـادر متقاضی
در قیـد حیـات نبـوده و یـا در دسـترس نباشـند ،در
صـورت ابهام در احراز نسـب متقاضی ،احراز نسـب
بـا دادگاه صالح میباشـد.

تبصـره  :۲افـراد فاقـد تابعیتی که خـود یا حداقل
یکـی از والدینشـان در ایـران متولـد شـده باشـند
میتواننـد بعـد از رسـیدن بـه سـن  ۱۸سـال تمـام
شمسـی تابعیـت ایرانی را تقاضا کنند کـه در صورت
نداشـتن سوءپیشـینه کیفـری و نیز نداشـتن مشـکل
امنیتـی بـه تشـخیص وزارت اطالعـات بـه تابعیـت
ایران پذیرفته میشـوند .شـایان ذکر اسـت در جریان
بررسـی مصوبـه مزبور در مجلس شـورای اسلامی،
امیرحسـین قاضیزاده هاشـمی ،عضو هیأت رئیسـه
مجلس شـورای اسلامی جهت رفع ابهـام و ثبت در
مذاکـرات مجلـس توضیح داد کـه منظـور از ازدواج،
ازدواج شـرعی اسـت .وی افزود :همچنین این قانون
مانـع اجرای بند چهـار ماده  ۹۷۶قانون مدنی نیسـت
و تبصره  ۲آن را فسـخ نمیکند .همچنین پیشـنهادی
مطـرح شـد مبنی بـر اینکه در ایـن قانون مـاده ۱۰۶۰
قانـون مدنـی اضافه شـود کـه در جریان بررسـی این
پیشـنهاد پزشـکیان نائب رئیس مجلس گفت که این
ماده در قانون مسـتتر اسـت .در نهایت هم نمایندگان
بـا اضافه شـدن این عبـارت در ایـن مصوبه مخالفت
کردنـد .در مـاده  ۱۰۶۰قانـون مدنـی آمـده اسـت:
ازدواج زن ایرانـی بـا تبعـه خارجـی حتـی اگـر منـع
قانونی نداشـته باشـد موکول بـه اجازه دولت اسـت.
قاضـیزاده هاشـمی بعد از بررسـی پیشـنهادهای
الحـاق بندهایـی بـه مـاده واحـده گفـت :باتوجـه به
تذکـری کـه دوسـتان دادنـد بـرای ثبـت در مشـروع
مذاکـرات مجـددا ً تاکیـد میشـود کـه ایـن الیحـه
بخشـی از مـاده  ۱۰۶۰قانون مدنـی را اصالح میکند،
امـا مـاده  ۹۷۶قانـون مدنـی بهخصـوص بنـد چهار
بهقـوت خـود باقـی اسـت.
اظهار نظر انتقادی اول:
مرضیـه محبی در گفتگو با ایسـنا ،بیـان کرد :چند
روز گذشـته نماینـدگان مجلـس مصـوب کردند که
فرزنـدان حاصـل از ازدواج زنـان ایرانـی بـا مـردان
غیرایرانـی کـه قبـل یـا بعـد از تصویـب ایـن قانون،
متولـد شـده یـا میشـوند ،قبـل از رسـیدن بـه سـن
 ۱۸سـال تمـام شمسـی بـه درخواسـت مـادر ایرانی
بـه تابعیـت ایـران در میآینـد .وی بـا بیـان اینکه این
مصوبـه تحول جـدی در تاریخ قانونگـذاری حقوق
کـودکان و حقـوق زنـان ایجـاد خواهد کـرد ،گفت:
این تحول خجسـته باعث میشـود کـودکان حاصل

از ازدواج زنـان ایرانـی بـا مـردان خارجـی که تاکنون
بـه دلیـل عـدم وجـود رابطـه سیاسـی بـا حاکمیت،
از حقـوق شـهروندی برخـوردار نبودنـد در صورت
تأییـد شـورای نگهبان ،شـهروند جمهوری اسلامی
ایـران تلقـی و از همـه حقوق اتبـاع ایران برخـوردار
شـوند .محبـی اگرچـه بـر ایـن بـاور اسـت کـه این
قانون ،بخشـی از مسـائل و مشـکالت زنانی را که با
مـردان خارجـی ازدواج کردهانـد برطـرف میکند ،اما
از نظـر قانونـی و حقوقـی ایراداتی نیز بـه این مصوبه
وارد کـرد و گفـت :در کشـور دو نـوع ازدواج قانونی
و شـرعی رایـج اسـت ،در ازدواج شـرعی عقد نکاح
میـان زن و مـرد جاری و آنها بـدون رعایت مقررات،
زن و شـوهر اعلام میشـوند ،ایـن درحالیسـت کـه
ایـن مصوبـه ،مـاده  ۱۰۶۰قانون مدنی مبنـی بر اینکه
"اگـر زن ایرانـی بخواهـد بـا مـرد خارجـی ازدواج
کنـد بایـد قانونـا از دولت اجـازه بگیرد و ایـن اجازه
موکـول بـه احراز شـرایط خاص مـرد از جمله تجرد
و تمکـن مالـی و حـق اقامـت در ایـران اسـت" را
نادیـده گرفته اسـت ،زیرا در مصوبـه "اعطای تابعیت
بـه فرزنـدان حاصـل از ازدواج زن ایرانـی بـا تبعـه
خارجـی ،نماینـدگان ازدواج شـرعی را مدنظـر قـرار
دادهانـد .ایـن فعـال حقـوق زنـان بـه ایراد دیگـر این
مصوبه اشـاره کرد و گفت :همچنیـن طبق ماده ۱۰۴۱
قانـون مدنـی ،عقـد نـکاح دختـر قبـل از رسـیدن به
سـن  ۱۳سـال تمام شمسـی و پسـر قبل از رسـیدن
بـه سـن  ۱۵سـال تمـام شمسـی منـوط بـه اذن ولی
به شـرط رعایت مصلحت و تشـخیص دادگاه صالح
صـورت میگیـرد ،ایـن درحالیسـت کـه نماینـدگان
مجلـس در مصاحبههـای خـود ،ازدواج شـرعی را
در ایـن قانـون مدنظـر دانسـتهاند و ایـن یعنـی مـاده
 ۱۰۴۱قانـون مدنـی بـا همـه کاسـتیهایش بـاز هـم
در مصوبـه اعطـای تابعیـت فرامـوش شـده اسـت.
بنابـر اظهـارات ایـن وکیـل دادگسـتری ،در ازدواج
شـرعی پـدر کـودکان زیر  ۹سـال براسـاس مقررات
فقهـی میتوانـد فرزند خـود را به عقد مـرد دیگر در
بیـاورد .حال سـوأل این اسـت که چطـور قانونگذار
بـدون درنظرگرفتن مـاده  ۱۰۴۱قانـون مدنی ،قانونی
را مصـوب کرده اسـت کـه در آن ازدواج شـرعی که
با قوانین کشـور معارض اسـت ،بهرسـمیت شناخته
شـده اسـت؟ چطور قانونگذار به عقد مشـروعی که
مخالـف قانـون اسـت اعتبار میبخشـد؟
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وی بـا بیـان اینکـه کـودک همسـران بسـیاری به
دلیـل فقـر و تنگدسـتی قربانـی ازدواج بـا مـردان
خارجـی شـدهاند ،عنـوان کـرد :باتوجه بـه اینکه نوع
ازدواج در این مصوبه مشـخص نشـده اسـت ،امکان
دارد بیـش از پیـش خانوادههای حاشیهنشـین به دلیل
مشـکالت اقتصـادی و اجتماعی ،کودکان خـود را به
عقـد مردان خارجـی درآورند و حتی شـاید در آینده
دختـران ایرانـی محمل مناسـبی بـرای انتقـال برخی
حقـوق بـه اتبـاع خارجـی شـوند .بـه گفتـه محبی،
آسـیبهای اجتماعـی ناشـی از کـودک همسـری،
آنهـم ازدواج کـودکان بـا مردانـی که وضعیـت آنان
از لحـاظ اقامـت ،تجرد و تمکن و… معلوم نیسـت،
افزایـش پیـدا میکند.
ایـن فعال حقوق زنان افزود :ایکاش ،این قانون به
شـکلی تصویب میشـد که با حفظ حقوق کودکانی
کـه تاکنـون از ازدواجهـای شـرعی بهدنیـا آمدهاند ،از
جهت التزام به قوانین موجود و پیشـگیری از توسـعه
ازدواجهـای مخالـف قانـون ،ازدواجهـای پـس از
تصویب قانون را مشـمول مقررات ماده  ۱۰۶۰ازدواج
زن ایرانـی با تبعه خارجـی در مواردیکه مانع قانونی
نـدارد ،موکـول به اجـازه مخصوص از طـرف دولت
اسـت و دسـت کم ماده  ۱۰۴۱قانون مدنی قرار میداد
تـا حالوت ناشـی از اسـتقرار ایـن حق بـرای زنان و
کـودکان ،بـا افزایـش بیرویـه ازدواجهـای خارجیان
بـا دختـران ایرانـی که بـه قصد تحصیل حـق اقامت،
مالکیـت و… ،صـورت میگیرد ،بـه تلخی نیانجامد.
(ماخذ :ایسنا 27 /اردیبهشت)
ر انتقاد
ی دوم:
شـهناز سـجادی در گفتگو با ایسـنا ،با بیـان اینکه
اصـول در کشـورهای جهـان تابعیـت براسـاس دو
سیسـتم حقوقـی اصـل "خـاک" و اصـل "خـون" به

افـراد تعلق میگیرد ،بیـان کرد :در اعطـای تابعیت به
روش اصـل "خاک" هر فردی که در قلمرو کشـوری
متولـد میشـود بـدون درخواسـت و به طـور قانونی
تابعیـت آن کشـور را دریافـت میکنـد و از مزایـای
حقوق شـهروندی بهرهمند میشـود ،در این سیسـتم
تابعیت پـدر و مادر ،مالک و موثر نیسـت .وی افزود:
امـا در سیسـتم خـون ،محـل تولـد در تابعیـت فـرد
تاثیـری نـدارد ،بلکـه تابعیت پـدر از طریـق خون به
فرزنـد انتقـال مییابـد و فرزند تابعیت پدر را کسـب
میکنـد .ماننـد کـودکان دارای پدران خارجـی که در
ایران متولد شـدهاند ،هرچند دارای مادر ایرانی باشـند
امـا ایرانی محسـوب نمیشـوند ،این درحالیسـت که
اگـر پـدر ایرانی باشـد حتی در ایران هم متولد نشـود
فـرد ایرانـی محسـوب میشـود چراکه قانـون مدنی
ایـران مصـوب سـال  ۱۳۰۷هجـری شمسـی بهدلیل
توجـه ویـژه به والیـت قهری پـدر و اختیـارات وی
نسـبت بـه فرزنـد و عدم تمایـل بـه مهاجرتپذیری
اتباع بیگانه ،از سیسـتم حقوقی "اصـل خون" پیروی
کرده اسـت.
دسـتیار حقـوق شـهروندی معاونـت زنـان و
خانواده ریاسـت جمهـوری تاکید کرد :در مـاده ۹۷۶
ایـن قانون صراحت ًا اعالم شـده "کسـانیکه پـدر آنها
ایرانـی اسـت اعـم از اینکـه در ایران یا خـارج متولد
شـده ایرانی محسوب میشـوند .بهعبارتی کسانیکه
پدر آنها ایرانی نباشـد و در ایران متولد شـوند ،ایرانی
محسـوب نمیشـوند حتـی اگـر دارای مـادر ایرانـی
باشـند ،زیرا اساسـ ًا زن در قانون مدنـی ایران کمرنگ
دیده شـده اسـت.
سـجادی با بیان اینکه این پیشـینه و سوابق قانونی،
 ۸۱سـال پیش باعث شد کودکان ناشـی از ازدواج زن
ایرانی با مرد خارجی ناشـی از مهاجرت در چهاردهه
فاقد هرگونه حقوق شهروندی و اسناد هویتی و سایر

شـرایط سـکونت قانونـی در ایران باشـند ،گفت :این
کـودکان ناخواسـته درگیر محرومیتهـای اجتماعی
ناشـی از مهاجـرت غیرقانونـی پدران خـود بودند در
حالیکـه در ایـن کشـور متولـد و دارای مـادر و اقوام
ایرانـی بودنـد .هرچند دولتهای جمهوری اسلامی
در ادوار مختلـف در مواجهـه بـا پدیـده مهاجـرت و
بعضـ ًا رخداد نوظهـور ازدواج زنـان ایرانـی بـا برخی
مهاجـران ،عملا موجبـات آمـوزش و پـرورش و
بهداشـت کـودکان حاصـل از ایـن نـوع ازدواج را از
حیـث رویکـرد حقوقی بشـری بهطـور سـلیقهای و
توصیـهای فراهـم میکردنـد ،امـا مشـکالت عدیـده
مهاجرت غیرقانونـی پدران ،در اصـل گریبانگیر این
نـوع کودکان شـده بـود که امید اسـت مصوبـه مورد
بحـث ،معضـل اجتماعی و هویتـی کـودکان زیر ۱۸
سـال را توسـط مـادر و همکاری دسـتگاههای دولتی
ذیربط رفـع کند.
بنابـر اظهـارات این وکیل دادگسـتری ،در صورت
تاییـد مصوبه جدید مجلس مبنـی بر "اعطای تابعیت
بـه فرزنـدان حاصـل از ازدواج زنـان ایرانی بـا مردان
خارجـی" این افراد ،ایرانی محسـوب خواهند شـد و
از حقـوق شـهروندی از جملـه حـق داشـتن مدارک
سجلی ،شناسـنامه و کارت ملی ،یارانه ،بیمه ،آموزش
و پـرورش رایـگان ،بهداشـت ،حـق تحصیلات در
سـطوح آمـوزش عالـی بهرهمنـد میشـوند .البتـه
سـجادی تاکید کـرد که در جهت اجـرای این مصوبه
برخـی دسـتگاههای اجرایـی دولتی از جملـه وزارت
امـور خارجـه ،وزارت کشـور ،ادارات ثبـت احوال و
احیانـ ًا محاکم خانواده (بهلحاظ اینکه بسـیاری از این
نوع ازدواجها ثبت نشـده اسـت) درگیر خواهند شد.
دسـتیار حقـوق شـهروندی معاونـت زنـان و
خانـواده ریاسـت جمهـوری در پاسـخ به این سـوال
کـه کودکانیکـه در خانـه متولـد شـدهاند و ضمـن
نداشـتن گواهـی بیمارسـتان ادعـای ایرانـی بـودن
میکننـد ،چگونـه میتوانند شناسـنامه دریافت کنند؟
گفـت :شـرط تابعیـت در این مصوبـه تولـد در ایران
نیسـت بلکـه داشـتن مـادر ایرانـی اسـت امـا ممکن
اسـت در مواقعی نیاز به بررسـی موضوع در محکمه
خانـواده از جهـت اثبات انتسـاب فرزنـد موردنظر به
مـادر متقاضـی تابعیـت باشـد کـه از طریق شـهود و
آزمایشـات پزشـکی از طریـق پزشـکی قانونـی قابل

اثبـات خواهد بـود .به گفته سـجادی ایـن مصوبه به
دلیـل عملکرد اشـتباه والدیـن ،از جملـه ازدواج ثبت
نشـده آنها ،در عمـل با چالشها و مشـکالتی روبرو
خواهد شـد.
وی بـا بیـان اینکـه ازدواج ثبت نشـده بهدلیل عدم
درخواسـت مجـوز از دولـت اسـت ،گفـت :اگرچـه
ازدواج زن ایرانـی با تبعه خارجـی مانع قانونی ندارد،
امـا منـوط به اجازه مخصـوص دولت اسـت و بدون
ایـن اجـازه ،امـر ازدواج ثبـت رسـمی دفاتـر ازدواج
نمیشـود و در حـد عقـد شـرعی بهصـورت دائم یا
موقت در حضور شـهود انجام میشـود ،لذا عملکرد
اشـتباه والدین نباید سـد راه درخواست تابعیت برای
فرزندان شـود و در همین راسـتا توصیه میشود که به
عنـوان رویه اجرایی عقدنامههای غیر رسـمی والدین
ایـن نوع کـودکان سـد راه اجرای این مصوبه نشـود.
دسـتیار حقوق شـهروندی معاونـت زنـان و خانواده
ریاسـت جمهـوری در ادامـه نیـز بـا بیـان اینکـه این
مصوبـه افـراد زیر  ۱۸سـال را در بر میگیـرد ،یادآور
شـد :اصوال کلیـه افراد دارای  ۱۸سـال تمام بهموجب
مقـررات مـاده  ۹۷۹قانون مدنی مصوب سـال ۱۳۰۷
تحـت شـرایطیکه قانـون تعییـن کـرده میتواننـد
تابعیـت ایرانی درخواسـت کنند که البتـه پس از طی
پروسه اداری ،امنیتی و سیاسی امکان دریافت تابعیت
ایـران بـرای آنهـا وجـود دارد .ایـن افـراد و نیـز افراد
مشـمول مصوبـه اخیر که بهدرخواسـت مـادر قبل از
 ۱۸سـالگی تابعیـت ایرانـی دریافـت میکننـد ،مانند
سـایر اشـخاص ایرانیاالصـل از حقـوق و مزایـای
شـهروندی بهرهمنـد میشـوند ،اما براسـاس مقررات
تابعیـت قانون مدنی مصـوب سـال  ۱۳۰۷از انتخاب
شـدن در انتخابات ریاسـت جمهـوری ،عضویت در
مجلس شـورای اسلامی ،شـورای نگهبان ،ریاسـت
قـوه قضائیـه و تصـدی وزارت و کفالت ،اسـتانداری
و فرمانداری و شـوراهای شـهر و استان و نیز تصدی
پسـتهای قضایـی ،ردههـای فرماندهـی نظامـی،
انتظامی ،اطالعاتی ،امنیتی و اسـتخدام در وزارت امور
خارجه و ماموریت سیاسـی ممنوع هسـتند.
وی بـر این باور اسـت که این مصوبه هم در عمل
مشـکالت ،نواقص و خألهای خود را نشـان خواهد
داد ،بهویـژه اینکـه همین مادری که اختیـار دارد برای
کودکانش در خواسـت تابعیت کند ،سازوکار مناسب
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از جملـه مـدارک رسـمی ازدواج نـدارد و باتوجه به
اینکـه اکثر اینگونه ازدواجها غیر رسـمی اسـت ،لذا
از نظر عملیاتی و اجرایی ،نیاز به دسـتورالعمل اداری
و رویههـای قضایـی دارد ،در غیـر اینصـورت ،ایـن
مادران ایرانی باید با اسـتفاده از کفش و عصای آهنی
سـالها در مراجـع قضایـی ،اداری و
سیاسـی مربوطه بهدنبـال تابعیت فرزند
باشـند .شـاید الزم بـود برای سـازوکار
اجرایـی آئیننامـهای در متـن
قانـون پیشبینـی میشـد تا
بهلحـاظ مشـکالت اجرایی،
مـادران از خیر درخواسـت
فرزندانشـان
تابعیـت
نگذرند ،شـاید باید سازمان
یـا وزارتخانـهای متولـی
اجـرای ایـن امر میشـد تا
مـادران مجبور بـه پیمودن
راه قضایـی نمیشـدند.
حقـوق
دسـتیار
شـهروندی معاونـت
زنـان و خانـواده ریاسـت
جمهـوری در ادامـه بـه
یکـی دیگـر از خألهـای
قانونی این مصوبه اشـاره
کـرد و بـه ایسـنا گفت:
ممکـن اسـت مـادری
در قیـد حیات نباشـد یا
قصد نداشـته باشـد که
بـرای دریافـت تابعیت
فرزنـد خود اقـدام کند
و یـا امـکان صـرف
هزینـه و وقـت بـرای ایـن
امـر وجود نداشـته باشـد ،تکلیـف حق ایـن کودکان
چیسـت؟ باید مقامی مانند دادسـتان محل سـکونت
ایـن کـودکان یـا اقربـای طفـل را بهعنوان اشـخاص
دارای اختیـار در مـوارد و شـرایط خـاص بهعنـوان
جایگزیـن مـادر در متـن قانـون پیشبینـی میکرد تا
حقـی از کودکانـی بـا ایـن شـرایط سـلب نمیشـد.
البتـه علیرغم وجـود خألهای ایـن مصوبه مجلس،
سـجادی از چنـد جهـت تصویـب ایـن الیحـه را به

فـال نیـک گرفت و افـزود :موضوع تابعیـت کودکان
متولـد در ایـران یـا دارای مادر ایرانـی و پدر خارجی
طی  ۴۰سـال گذشـته ،همـواره یکـی از دغدغههای
مسـئوالن سیاسـی و فعـاالن مدنـی و حقوق بشـری
بـوده اسـت و بـه نظـر بهروزرسـانی قانون  ۸۱سـال
قبـل براسـاس ضروریـات
و مصلحـت و نیـاز جامعه
اقـدام خردمندانهای اسـت.
همچنیـن در صورت نهایی
شـدن ایـن مصوبـه ،گام
عملـی در جهـت کاهش و
کنترل آسـیبهای اجتماعی
احتمالـی موضـوع مـاده ۸۰
قانـون برنامه ششـم توسـعه
در بعـد مهاجـرت برداشـته
میشـود و معضلات
حاشـیهای مهاجرت که خود
مولـد آسـیبهای بسـیاری
اسـت میتوانـد تاحـدودی
کاهـش یابد.
وی افـزود :از طرفی دیگر
اصـل تصویب الیحـه اعطای
تابعیـت بـه کـودکان حاصـل
از ازدواج زن ایرانـی بـا مـرد
خارجـی توسـط نماینـدگان
مجلـس شـورای اسلامی
حکایـت از رویکردی انعطافی
در حـوزه زنـان و کـودکان
اسـت که آرزوی اسـتمرار این
رویکـرد را در عرصـه تقنینـی
داریـم .همچنین نـگاه مثبت به
اختیـار ذاتـی مـادر نسـبت بـه
کودکـش در برابـر والیت قهری پـدر و اجداد پدری
رهآورد بینظیـر و اتفـاق نادر در عرصـه قانونگذاری
اسـت کـه میتوانـد سـر آغـاز تحولـی در توجـه به
حقـوق مـادران در عرصـه تقنینـی باشـد.
(ماخذ :ایسنا 28 /اردیبهشت)

در مـدارس ایـران و اجرای موسـیقی
عرفانـی ایـران توسـط دانشآمـوزان
فرانسـوی در هفتههـای اخیـر پیـرو
پخـش چنـد مـورد فیلـم ترانهخوانی در
مـدارس کشـور ،برخـی افـراد و نهادهـا
واکنشهـای انتقـادی تنـدی بـه آمـوزش و پرورش
گرفتنـد و دور جدیـدی از محدودیتهـا را تجویـز
کردند .در مقابل کارشناسـانی تاکیـد کردند که نباید
بـه ایـن بهانـه ،شـادی و تفریـح سـالم مـدارس را
تحتالشـعاع قـرار داد .در گردونـه بحثها و نقد و
نظرهای مزبور ،به ناگهان اسـتاد شـهرام ناظری فیلم
کوتاهـی را در صفحـه مجـازی خود منتشـر کرد که
نشـان میداد کودکان یک مدرسـه فرانسـوی شعر و
ترانـه عرفانـی (شـیدا شـدم) را بـا چه زیبایـی اجرا
میکننـد .اسـتاد ناظـری در توضیـح کلیـپ مزبـور
نوشـته بود" :شـیدا شـدم در لیـون فرانسـه"! جالب
اسـت بدانیـد کـه هیچیـک از ایـن دانشآمـوزان
ایرانـی نیسـتند .این ویدیو بخشـی از تمرین "دیوید
برولـه" بـا کودکان این مدرسـه اسـت .دیویـد بروله
از هنرمنـدان سـازهای کوبهای ایرانی اسـت که نزد
مجیـد خلـج و کامبیز گنجهای نواختـن دف و تنبک
را آموخته اسـت.

بخوانند
و شـادمانه ریتـم شـیش
و هشـت بگیرنـد کـه سـلطانه و
جنتلمنـه و احیانـا عشـق منه!

در همـه روزهایـی کـه بزرگـواران نماینـده
مجلـس نیـاز به شـنیدن موسـیقی حتی فاخـرش را
بـا تنگنظـری ممنوع کـرده بودنـد ،آنچه قـارچوار
و زیرزمینـی روییـد ،همین سـونامی جنتلمنهها بود
و آنچـه از یادهـا رفـت نوای فاخر موسـیقی سـنتی
خبـر آنالیـن بـا گذاشـتن کلیـپ مزبـور ،در نقد
بـود و اشـعار بیهمتـای حافظ و باباطاهـر و موالنا؛
عملکرد مسـئوالن کشـور از جمله اظهـارات برخی
نماینـدگان مجلـس شـورای اسلامی خطـاب بـه
مـا چـه کاشـتیم کـه جـای ایـن اشـعار و نـوای
وزارت آمـوزش و پـرورش نوشـت:
فاخـر امـروز طوفـان "جنتلمنـه" درو میکنیـم
دوسـتان نماینـده؟ شـایان ذکـر اسـت هـر دو وجه
آنهـا عارفانههـای مـا را میخواننـد و حـال ،مـا
رویدادهـای یاد شـده از منظر حقـوق فرهنگی قابل
کابوسـمان برخـورد بـا معلمانـی اسـت کـه در روز
تامـل و شایسـته بررسـی دقیقتـر اسـت.
معلـم گذاشـتهاند بچههایشـان از ساسـی مانکـن
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در چند هفته اخیر پس از شروع سال جدید انجمنها
و نهادهای مختلف حوزه حقوق کودک نیز فعالیتهای
مختلفی را معمول داشتهاند که عمدتا به نشر اطالعات
و فعالیتهای ترویجی ،اختصاص برخی منابع برای
حمایت از کودکان ،فعالیتهای مددکاری یا توانمندسازی
و امثالهم بوده است .بررسی فعالیت برخی از این انجمنها
از جمله انجمن حمایت از حقوق کودک ،انجمن حمایت
از کودکان ،انجمن حامیان سالمت کودکان ،انجمن خیریه
حامیان کودک هیوا ،جمعیت امام علی ،انجمن حامیان
کودکان کار و خیابان ،انجمن حمایت از کودکان کار،
انجمن حمایت از کودکان بهشت دارای معلولیت ،موسسه
نیکوکاری مهرآفرین حامی کودکان نیازمند ،بنیاد کودک
(حمایت از کودکان مستعد نیازمند) ،انجمن کودکان پیش
از دبستان و موسسأت خیریه متعدد حمایت از کودکان
بیمار در زمینههای مختلف بیماری حکایت از آن دارد
که کنشگری حقوقی این نهادها چندان قابل توجه نبوده
است .در عین حال چند خبر مربوط به این نهادها که از
حیث حقوقی قابل تامل است در زیر تقدیم میشود:
 .1انجمن حمایت از حقوق کودکان در هفتههای اخیر
دو نامه خطاب به وزیر آموزش و پرورش و رئیس قوه
قضائیه ارسال داشته و علنی منتشر کرده است .متن نامه ها
بهشرح زیر میباشد:
جناب آقای سیدمحمد بطحایی
وزیر محترم وزارت آموزش و پرورش
باسالم؛ احتراما در پی رسانهای شدن اظهارات
حضرتعالی در خصوص پخش کلیپهایی از شادی
کودکان در مدارس کشور و همچنین درخواستی که شما
بهعنوان شخص اول وزارت آموزش و پرورش از پلیس
فتا و قوه قضائیه جهت شناسایی و فرجامخواهی برای
عقوبت سازندگان این شادی داشتهاید و فارغ از تحلیل
جامعهشناختی رواج سبک و سیاق موسیقی مبتذل در
جامعه که بحث جدایی را میطلبد ،نکاتی را از طرف
انجمن حمایت از حقوق کودک و از سر دغدغه با شما
در میان میگذاریم.
نخست اینکه واکنشی که شرح آن رفت موجبات
تاثر بسیار است .نه بهخاطر تایید اقدامات سازندگان آن
کلیپها بلکه به این دلیل که اگر در اینروزها و در مدارس
ایران ،به هرطرف نظاره کنید ،متوجه آسیبهای سنتی و
نوپدید در میان دانشآموزان میشوید که دستگاههای
مسئول همچون وزارت آموزش و پرورش ،نگاه علمی و
برنامه شفافی برای حل این آسیبها ندارند .حال در این
وضعیت ،صحبت از کلیپ و استفاده از ادبیات برخورد،
کجای اولویتهای وزارت آموزش و پرورش قرار میگیرد؟
بهتر است کمی به اظهارات حضرتعالی گریز بزنیم .بنا

به اظهارت اخیر جنابعالی تعداد قابل توجهی از کودکان
درگیر سوءمصرف مواد مخدر هستند .بنا به گزارشات
واصله ،عدم مهارت در کنترل خشم از آسیبهای جدی
دانشآموزان است که نمود آن در مشاجرات مختلف،
اعتیاد کودکان و ...خود را نشان میدهد .دانشآموزان
آسیب دیدهای مانند دانشآموزان مدرسه درودزن فارس و
شینآباد ،هر روز در ادارات آموزش و پرورش حق خود
را فریاد میزنند .دانشآموزان سیلزده کشور با گذشت 2
ماه از سیل ویرانگر هنوز مدارس خود را خانهای روی
آب میبینند و از طرف دیگر بیتوجهیهای مکرر به
معیشت و منزلت معلمان ،دانشآموزان را با آموزگارانی
خسته و دلزده مواجه ساخته است.
جناب آقای وزیر همانگونه که استحضار دارید،
آسیب و مسائل در حوزه آموزش و پرورش بهقدری
شده که میتواند خود بهتنهایی موضوع یک برنامه درسی
دانشگاهی در حوزه بررسی مسائل اجتماعی ایران و
جامعهشناسی آموزش و پرورش باشد .از این روی از مقام
محترم وزارت انتظار میرود که جهت شناسایی عوامل
توزیع مواد مخدر بین دانشآموزان از مقامات انتظامی و
دیگر عوامل ایجادکننده امنیت کشور استمداد طلبد و نه
آنکه صرفا عوامل ایجاد کننده شادی را مورد پیگیری قرار
دهد.
جناب آقای وزیر همانگونه که میدانید شادی نیاز
روانی و اجتماعی هر انسانی بهویژه کودکان است ،آنهم
در شرایطی که فشارهای اقتصادی و اجتماعی از همه سو
جامعه و انسجام اجتماعی را به چالش میکشاند لذا در
فضای آکنده از ناامیدی شایسته است که شادی را تشویق
کنید و نه تنبیه را؛ شادی را تایید کنید و شکل شادی را در
مدارس و کیفیت آن را به رأی و نظر متخصصان بگذارید
نه اینکه با باال رفتن صدای هر آهنگ و کلیپی ،مجوزی
را برای حضور نیروهای انتظامی به مدارس صادر کنیم.
عالوه بر این ،نقل قولهایی مانند تاکید بر حضور ۱۴
میلیون دانشآموز ایرانی در میدان دفاع یا جنگ ،حتی اگر
به واسطه پیام فرستادن به جنگطلبان داخلی و خارجی
باشد ،نه تنها سودی برای وضعیت امروز کشور و آموزش
و پرورش ندارد ،بلکه باعث تزریق افکار غیر مرتبط با
مسائل نظام تعلیم و تربیت میشود و شخص مسئول
در یک وزارتخانه نمیتواند به نمایندگی از  ۱۴میلیون
انسان و دانشآموز که هر کدام از آنها حق انتخاب خود را
دارند ،اعالم آمادگی یا عدم آمادگی کند.
انجمن حمایت از حقوق کودکان ضمن تاکید بر
ی آفرین و پرهیز از
ضرورت گسترش برنامههای شاد 
هرگونه اقدامات تجسسی و خشونتآمیز در این زمینه
از شما درخواست توجه ویژه به حلوفصل این موضوع

را دارد ،همچنین انتظار میرود که وزارت محترم با ترسیم
چارچوبهایی کلی مسئوالن مدارس را تا حد امکان
جهت رفع فضای تلخ کنونی و همچنین ایجاد فضای
شاد و سالم در چارچوب صحیح پرورشی رهنمون کنند.
درخواست مؤکد این انجمن ،اتخاذ تدابیر اصالحاتی در
راستای پیشگیری از بروز خشونت و همچنین ایجاد فضای
شاد در مدارس است؛ بهنحوی که دیگر شاهد اینگونه
واکنشهای ناخوشایند نسبت به دانشآموزان آتیهساز
کشورمان نباشیم .به امید آنکه فضای پرورشی همدالنه ،بر
نظام مبتنی بر تکگویی آموزش و پرورش فائق آید.
ریاست محترم قوه قضائیه
احتراما ،در روزهای اخیر شاهد انتشار گزارشها و
اخبار غیررسمی مبنی بر اجرای مجازات شالق و سپس
اعدام دو نوجوان در زندان عادل آباد شیراز به نامهای
"سیدامین صداقتپور" و "مهدی سهرابیفر" بودهایم که
موجب نگرانی بسیار در میان فعالین حقوق کودک شده
است و برخالف تالش بسیار نیز موفق به دسترسی به
اطالعات دقیقی از نهادهای رسمی و منابع موثق در مورد
صحت خبر اجرای مجازات شالق و اعدام این دو که
ظاهرا هر دو زیر  ۱۸سال و کودک بودهاند ،نشدهایم.
متاسفانه در برخی از خبرگزاریهای رسمی کشور نیز
با عناوینی بسیار تامل برانگیز اطالعاتی در این خصوص
منتشر شده و به این مسئله اشاره شده است که حکم این
دو کودک بعد از فراز و نشیبهایی بار دوم در دیوان عالی
کشور مهر تایید خورده و صبح روز پنجم اردیبهشت ۱۳۹۸
این حکم در شیراز اجرا شده است.
از آنجایی که جمهوری اسالمی ایران در سال ۱۳۷۳
به پیماننامه جهانی حقوق کودک پیوسته است و از مفاد
مهم این پیماننامه که در ماده  ۳۷آن بیان شده این است
که مجازات اعدام را نمیتوان در مورد کودکان زیر ۱۸
سال اعمال کرد و همچنین با توجه به اینکه قانونگذار
در سال  ۱۳۹۲با اتخاذ تدابیر متفاوتی در خصوص اعدام
کودکان بهلحاظ جرایم ،مستوجب حدود و قصاص ،مقرر
کرده است که در این جرایم ،هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده
سال ،ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند یا
در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد ،اعمال
مجازات اعدام منتفی است ،انتشار چنین خبری بهواقع دور
از انتظار است.
از این روی ،انجمن حمایت از حقوق کودکان بهعنوان
یک سازمان مردم نهاد که قریب  ۲۵سال برای حمایت
از حقوق کودکان این سرزمین و تبلیغ و ترویج پیماننامه
جهانی حقوق کودک تالش کرده است از آن مرجع محترم
بهعنوان عالیترین مقام صیانت از حقوق افراد ،با درنظر
داشتن موضع قاطع شما از ابتدای ریاست در قوه قضائیه

در خصوص اینکه هیچکس تحت هیچ شرایطی و در هیچ
جایگاهی حق تخلف و دور زدن قانون را ندارد ،درخواست
دارد ضمن مدنظر قرار دادن قوانین داخلی و بینالمللی،
ابهامات موجود در خصوص رشد عقالنی و حالت روانی
این دو نوجوان و همچنین حق دسترسی آنها به وکیل ،در
طول فرآیند رسیدگی موضوع را پیگیری و وضعیت دو
نوجوان و صحت اخبار منتشر شده را در راستای تنویر اذهان
عمومی اعالم کنید .امید است پیگیری و حساسیت جنابعالی
برای حصول اطمینان از عادالنه بودن فرآیند رسیدگی به
پرونده سیدامین صداقتپور و مهدی سهرابیفر و منطبق
بودن آن با کلیه اصول مربوط به عدالت کیفری نوجوانان،
گامی باشد در راستای تضمین حقوق همه کودکان در نظام
عدالت کیفری تا حق هیچ کودکی در هر مورد و هر زمان
و هرکجا برخالف قوانین داخلی و بینالمللی نقض نشود.
 .2جمعیت امام علی که حوزه فعالیت خود را حمایت
از اقشار آسیبپذیر بهویژه کودکان خانوادههای زیر خط فقر
قرار داده است در ماه رمضان خبر داد که محدودیتهایی
برای برخی فعالیتهای این نهاد ایجاد شده است .متن
اطالعیه منتشره این جمعیت بهشرح زیر می باشد:
چرا باید یک نهاد مدنی مستقل ،تا این حد بیدلیل تحت
فشار قرار بگیرد؟
از ابتدای ماه مبارک رمضان ،پیرو رایزنی قبلی ،قرار بود
بخشی از درآمد اسنپ فود به طرح "کوچهگردان عاشق" که
در آن مایحتاج غذایی و بهداشتی  ۸۰۰۰خانواده در مناطق
محروم کشور تامین میشود تعلق گیرد؛ اما چند روز پس
از آغاز طرح ،برخی نهادهای امنیتی با این شرکت تماس
گرفته و خواستار توقف پروژه شدند .همچنین قرار مربوط
به اختصاص فضایی در مجموعه سعدآباد و مجموعه
نیاوران برای برگزاری مراسم جمعآوری کمک برای طرح
کوچهگردان عاشق ،قطعی شده بود که آنهم بدون هیچ
دلیلی ملغی شد .تماسهایی نیز با برخی افراد و صنوف که
پیش از این با جمعیت امام علی همکاری داشتهاند ،گرفته
شده و آنها را از همکاری با جمعیت امام علی منع کردهاند.
در شرایط اقتصادی حال حاضر جامعه و در حالی که تعداد
نیازمندان رو به افزایش است و رانتخواران و مفسدان
اقتصادی ،به دور از هر خطر امنیتی ،در حاشیه امن هستند،
یک نهاد مردمی مستقل و امدادی پس از دست و پنجه نرم
کردن با انواع اتهامات ،اکنون با کارشکنیهای پشت پرده
مواجه است که عمال ،قصد فلج کردن فعالیتهای جمعیت
را دارند؛ فعالیتهایی که هدفش کاهش آالم دردمندان جامعه
است .در اینجا روی صحبت با جریاناتی است که قصد
کارشکنی در فعالیتهای این نهاد مردمی را دارند .به راستی
آیا هیچ نهادی خطرناکتر از جمعیت امام علی برای جامعه
نیافتید تا اینگونه بر مسیرش سنگاندازی کنید؟
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مرور اطالعات حقوقی مرتبط با کودکان
شماره  : 1شرایط فرزندخواندگی چیست؟
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خانوادههـای متقاضـی فرزندخواندگی بـرای پذیرش
سرپرسـتی کـودکان بایـد به سـازمان بهزیسـتی مراجعه
کننـد امـا سرپرسـتی ایـن کـودکان شـرایط و ضوابـط
خاصـی دارد کـه ایـن خانوادهها بایـد از آنهـا برخوردار
باشـند .براسـاس قانون حمایـت از کـودکان و نوجوانان
بیسرپرسـت و بدسرپرسـت مصـوب سـال  ۹۲کـه در
اجـرای اصـل  123قانـون اساسـی بـه تصویـب مجلس
شـورای اسلامی رسـیده اسـت کلیه اتبـاع ایرانـی مقیم
ایـران و ایرانیـان مقیـم خـارج از کشـور میتواننـد
سرپرسـتی کودکان و نوجوانان مشـمول ایـن قانون را با
رعایـت مقـررات مندرج در آن و با حکـم دادگاه صالحه
برعهـده بگیرند .فرآینـد فرزندخواندگی شـامل دریافت
و بررسـی درخواسـت اولیه متقاضیان از سوی بهزیستی
میشـود که در صـورت تایید این درخواسـت متقاضیان
بایـد برگ مصاحبه اولیه توسـط بهزیسـتی شهرسـتان و
برگ مشـخصات فردی و تقاضانامه توسـط متقاضیان را
تکمیـل کنند .بعد از بررسـی مدارک متقاضیـان و بازدید
از منـزل از سـوی مـددکاران اجتماعـی ،متقاضیـان بـه

سـازمان پزشـکی قانونی ،اداره تشـخیص هویت ،مراکز
مشـاوره و خدمـات روانشناسـی معرفی میشـود.
در مرحلـه بعـد پس از بررسـی از نظر روانشناسـی و
اداره تشخیص هویت از متقاضیان به کمیته فرزندپذیری
دعـوت میشـود .بعـد از تایید متقاضیان ،کـودک مذکور
معرفـی میشـود و در ایـن مرحلـه متقاضیان به مشـاور
دینی و به دادگاه صالحه معرفی میشـوند .بعد از صدور
رأی سرپرسـتی به شکل قرار شـش ماهه آزمایشی ،امین
موقـت یا قیـم کودک بـه خانـواده تحویل داده میشـود
و خانـواده بـه مرکز مشـاوره جهت دورههـای والدگری
معرفـی میشـوند .سـپس مادرخوانـده بـه اداره محـل
خدمـت معرفـی میشـود و در وضعیـت فرزندپذیـری
در دوره شـش ماهـه آزمایشـی نظـارت میشـود و
گـزارش مـددکاری به دادگاه تهیه و ارسـال میشـود .در
ایـن مرحلـه صدور حکـم دائـم فرزندخواندگـی صادر
میشـود و پیگیـری و نظـارت تـا سـن ۱۸سـالگی طبق
دسـتورالعمل برای احـکام فرزندخواندگـی ،امین موقت
و قیـم صـورت میپذیـرد .در هریـک از ایـن مراحل در
صـورت رد صالحیت ،در همان مرحلـه پایان میپذیرد.

شرایط افراد متقاضی سرپرستی کودکان و نوجوانان
الف :زن و شوهری که پنج سال از تاریخ ازدواج آنان گذشته باشد و از این ازدواج ،صاحب فرزند نشده
باشند ،مشروط به این که دستکم یکی از آنان بیش از  ۳۰سال سن داشته باشند.
ب :زن و شوهر دارای فرزند ،مشروط بر این که دستکم یکی از آنان بیش از  ۳۰سال سن داشته باشد.

ج :دختران و زنان بدون شوهر در صورتیکه درخواست باید بهطور مشترک از طرف آنها تنظیم
دستکم  ۳۰سال سن داشته باشند .منحصرا حق و ارائه شود.
سرپرستی اناث را خواهند داشت.
سایر شرایط متقاضیان سرپرستی شامل تقید به
تبصره  :1چنانچه به تشخیص سازمان پزشکی انجام واجبات و ترک محرمات ،عدم محکومیت
قانونی امکان بچهدار شدن زوجین وجود نداشته جزایی موثر با رعایت موارد مقرر در قانون مجازات
باشد درخواست کننده از شرط مدت پنج سال مقرر اسالمی ،تمکن مالی ،عدم حجر ،سالمت جسمی
بند الف ،مستثنی هستند.
و روانی الزم و توانایی عملی برای نگهداری
و تربیت کودکان و نوجوانان تحت سرپرستی،
تبصره  :۲چنانچه درخواستکنندگان سرپرستی
نداشتن اعتیاد به مواد مخدر ،روانگردان و الکل،
از بستگان کودک یا نوجوان باشند دادگاه با گرفتن
صالحیت اخالقی ،عدم ابتال به بیماریهای واگیر
نظر سازمان و با رعایت مصلحت کودک و نوجوان
یا صعبالعالج و اعتقاد به یکی از ادیان مصرح در
میتواند آنان را از برخی شرایط مقرر در این ماده
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران؛
مستثنی کند.
تبصره  :۳اولویت در پذیرش سرپرستی به ترتیب
با زن و شوهر بدون فرزند ،سپس زنان و دختران
بدون شوهر فاقد فرزند و در نهایت زن و شوهر
دارای فرزند است.
تبصره  :۴درخواست کنندگان کمتر
از  ۵۰سال سن نسبت به درخواست
کنندگانی که  ۵۰سال و بیشتر دارند
در شرایط مساوی اولویت دارند.
تبصره  :5در مواردیکه زن و
شوهر ،درخواست کننده سرپرستی
باشند
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حقوق شهروندی و
حقوق کودکان
نوشـته دکتر محمود عباسـی معـاون وزیر دادگسـتری و
دبیـر مرجع ملی کنوانسـیون حقوق کودک حقـوق کودکان
مجموعـهای از حقـوق ویـژه اسـت کـه بـر پشـتیبانی و
نگهـداری از افـراد زیـر هجده سـال تمرکـز دارد .
مـاده  1پیمـان نامه حقـوق کودک مصـوب مجمع
عمومی سـازمان ملـل کودک را چنیـن تعریف میکند:
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اقتصـادی و اجتماعـی سـازمان ملـل ارائـه شـد و مـورد
تصویب قرار گرفت که در واقع اسـاس و بنیان کنوانسـیون
حقـوق کـودک را پیریـزی نمـود .امـا از آنجا کـه اعالمیه
 1959میلادی تعهد اجرایـی برای دولتهـا ایجاد نمیکرد
و ارزش حقوقـی قطعنامههای مجمـع عمومی ملل متحد را
نداشـت و از سـوی دیگـر ،جهـان به وضوح شـاهد تضییع
حقـوق کـودکان بـود و گزارشهای تکاندهنـدهای مبنی بر
افزایـش اسـتثمار و سوءاسـتفاده از کـودکان وجود داشـت،
دولـت لهسـتان در سـال 1978میلادی سـازوکارهای ویژه
بـرای حمایـت از کـودکان را مطـرح کرد که سـرانجام پس
از ده سـال بحـث و گفتگـو بیـن دولتهـا ،پیشنویـس
مذکـور در نوامبـر  1989میلادی طـی قطعنامـهای در 54
مـاده بهتصویـب مجمـع عمومـی رسـید و در سـال1990
میلادی بـا تصویب 20کشـور بهمرحلـه اجرا درآمـد و کم
کـم کشـورهای دیگـر نیـز آنرا پذیرفتنـد؛ بهطوریکـه در
سـال  1997میلادی تقریبا تمامی کشـورهای جهـان بهجز
ایـاالت متحـده آمریـکا بهصورتهـای مختلف مشـروط یا
غیرمشـروط ،آنرا مـورد تصویـب قـرار دادند و یـا تقاضای
پذیرفتـن آنرا بـه سـازمان ملـل متحـد ارسـال داشـتهاند.
کنوانسـیون حقـوق کودک بهعنـوان مهمترین سـند الزامآور
بینالمللـی در زمینـه حقـوق کـودکان قلمداد شـده اسـت.
دولـت جمهوری اسلامی ایـران نیـز در تاریـخ  14مهر ماه
 1370پیمـان جهانـی حقـوق کـودک را امضـاء کـرد و در
اسـفند  1372بـه کنوانسـیون حقوق کودک بهطور مشـروط
ملحق شـد.

"از نظـر پیماننامـه منظـور از کودک ،هر انسـان زیر 18
سـال سـن اسـت ،مگـر اینکـه طبـق قانـون قابل اعمـال در
مـورد کـودک ،سـن کمتری تعیین شـده باشـد" در حالیکه
کـودکان بهعلـت برخـورداری از ویژگیهـای خـاص،
نمیتواننـد از حقـوق خـود دفـاع و از مزایـای آن بهرهمنـد
شـوند .اهمیـت توجه بـه حقوق کـودک در جوامع بشـری
بهحـدی افزایـش یافتـه کـه وجـود کنوانسـیون حقوقـی
مسـتقل برای کـودکان ضرورتـی اجتنابناپذیر بوده اسـت.
در اولیـن قـدم ،قانونـی در سـال1924پس از جنـگ جهانی
اول ،بـرای حمایـت از حقـوق کـودک در زمینـه تغذیـه،
بهداشـت و مسـکن برای کودکان و حمایت از آنان در برابر
آسـیبهای جسـمی و روانی ناشـی از جنگ توسـط جامعه
ملل در ژنو تنظیم شـد .پس از آن در اعالمیه جهانی حقوق
بشـر کـه در سـال  1948میلادی بهتصویـب رسـید بهطور
محـدود بهحقـوق کودکان اشـاره شـد .امـا وضعیت خاص
کـودکان و تضییـع حقـوق آنهـا بهویـژه در مخاصمـات
مسـلحانه و آسـیبپذیری این قشـر در طـول جنگ جهانی
دوم ،ضـرورت توجـه به حقـوق کودکان و حمایـت از آنان
را در یـک سـند مجـزا و خاص مشـهود و نمایان سـاخت.
حـق برقـراری ارتبـاط بـا والدیـن ،هویـت انسـانی و
در سـال  1959میلادی پیشنویـس موقـت اعالمیه جهانی
حقـوق کـودک توسـط کمیسـیون حقوق بشـر به شـورای همچنیـن نیازهـای اساسـی بـرای حفاظـت فیزیکـی ،غذا،
آمـوزش عمومـی دولتـی ،مراقبتهـای بهداشـتی و قوانین

کیفری مناسـب براسـاس سـن و رشـد کودک ،حفاظت
برابـر از حقـوق مدنـی کـودک و برخـورداری از عـدم
تبعیـض براسـاس نـژاد ،جنسـیت ،گرایـش جنسـی،
هویت جنسـیتی ،منشـأ ملـی ،مذهب ،معلولیـت ،رنگ،
قومیـت یـا سـایر ویژگیهـا ،طیفـی از ظرفیت کـودکان
برای داشـتن اختیـار عمل تا اعمال نظـر فیزیکی ،روانی،
احساسـی بـدون هیچگونـه بدرفتـاری بـا کـودکان را
دربرمیگیـرد .کـودکان بهعنوان قشـر نیازمند بـه دفاع از
خـود بهویژه در منشـور حقوق شـهروندی مـورد توجه
قـرار گرفتهانـد .مـوادی از منشـور حقوق شـهروندی بر
حقـوق و حمایتهایی خاص از کودکان اشـعار دارد که
در ذیـل بهبرخـی از آنهـا اشـاره میشـود:

 .5ممنوعیـت اشـتغال اجباری :مـاده  84در خصوص
اشـتغال اجباری کـودکان بیان مـیدارد :اشـتغال اجباری
کـودکان بهکار ممنوع اسـت .موارد اسـتثناء که در جهت
منافـع و مصالـح آنان باشـد صرفا به حکم قانـون ،مجاز
میباشد.

 .6شناسـایی حـق آمـوزش و پژوهـش کـودکان:
براسـاس منشـور حقوق شـهروندی ،حق تحصیل برای
همه شـهروندان ولـو اتباع خارجی بهرسـمیت شـناخته
شـده اسـت .چـرا کـه براسـاس مـواد منشـور حقـوق
شـهروندی کـه از عنـوان شـهروند و دانشآمـوز بـدون
آنکـه بـه ایرانـی بـودن یـا غیرایرانی بـودن اشـاره کند،
اسـتفاده کـرده و حـق تحصیـل را برایشـان بهرسـمیت
 .1برخورداری از حمایت اجتماعی متناسـب :در ماده شـناخته اسـت .حـق آمـوزش و پژوهش کـودکان در 5
 4منشـور حقـوق شـهروندی بهبرخـی از حمایتهـای مـاده از مـواد منشـور حقـوق شـهروندی بهشـرح ذیـل
اجتماعـی از کـودکان در حـوزه سلامت ،خدمـات آمده اسـت:
بهداشـتی و درمانـی اشـاره شـده اسـت .این مـاده مقرر
مـاده  104شـهروندان از حـق آمـوزش برخوردارند.
مـیدارد :حق کـودکان اسـت که صرفنظر از جنسـیت آمـوزش ابتدایـی ،اجبـاری و رایگان اسـت .دولت زمینه
بهطـور خـاص از هرگونـه تبعیـض ،آزار ،بهرهکشـی دسترسـی بـه آمـوزش رایگان را تـا پایان دوره متوسـطه
مصـون و از حمایتهـای اجتماعی مناسـب از جمله در فراهم میسـازد و وسـایل تحصیالت عالی را تا سـرحد
حـوزه سلامت ،مراقبـت در مقابل بیماریهـای روحی ،نیاز و ضرورت کشـور بهطور رایگان گسـترش میدهد.
روانـی و جسـمانی و خدمـات بهداشـتی و درمانـی دولـت آمـوزش پایه را بـرای افراد فاقد آمـوزش ابتدایی
برخوردار باشـند.
فراهـم مـیآورد .همچنین مـاده  108اشـاره میکند :حق

 .2دسترسـی بـه اطالعات مناسـب با سـن :مـاده 32
منشـور حقوق شـهروندی به حق کودکان در دسترسـی
بـه اطالعات اختصـاص یافته و مقـرر مـیدارد :کودکان
حـق دارنـد به اطالعات مناسـب با سـن خود دسترسـی
داشـته باشـند و نبایـد در معـرض محتـوای غیراخالقی
خشـونتآمیز یـا هرنـوع محتوایـی قـرار گیرنـد کـه
موجـب غلبـه ترس یـا بروز آسـیب جسـمی یـا روانی
شود.

 .3مصونیت از تعرض و خشـونت :بر اساس ماده 54
منشـور ،حـق شـهروندان بهویژه زنـان و کودکان اسـت
کـه از تعرض و خشـونت گفتاری و رفتـاری دیگران در
تمـام محیطهـای خانوادگـی و اجتماعـی مصون باشـند
و در صـورت بـروز هرنـوع خشـونت ،امکان دسترسـی
آسـان بـه مکانهای امـن و نهادهـای امـدادی ،درمانی و
قضائـی جهـت احقاق حق خود را داشـته باشـند.

دانشآمـوزان اسـت که از آموزش و پرورشـی برخوردار
باشـند کـه منجـر بهشـکوفایی شـخصیت ،اسـتعدادها
و تواناییهـای ذهنـی و جسـمی و احتـرام بـه والدیـن
و حقـوق دیگـران ،هویـت فرهنگـی ،ارزشهـای دینی
و ملـی شـود و آنهـا را بـرای داشـتن زندگـی اخالقـی
و مسـؤالنه تـوأم بـا تفاهـم ،مسـالمت ،مـدارا و مروت،
انصـاف ،نظـم و انضبـاط ،برابـری و دوسـتی بیـن مردم
و احتـرام بـه محیـط زیسـت و میـراث فرهنگـی آمـاده
کنـد .مـاده  109حـق دانشآموزان اسـت که شـخصیت
و کرامـت آنـان مورد احتـرام قرار گیرد .نظـرات کودکان
در مسـائل مربـوط بـه زندگیشـان باید شـنیده شـود و
مـورد توجـه قرار گیـرد .مـاده  110هیچکس حـق ندارد
موجب شـکلگیری تنفرهـای قومی ،مذهبی و سیاسـی
در ذهـن کودکان شـود یا خشـونت نسـبت به یـک نژاد
یـا مذهـب خـاص را از طریـق آمـوزش یـا تربیـت یـا
رسـانههای جمعـی در ذهـن کـودکان ایجـاد کند.

 .4بهرهمندی از سرپرسـتان صالحیـتدار در ماده 55
مـاده  111منشـور به حقوق کـودکان معلول پرداخته،
منشـور آمـده اسـت :حق کـودکان اسـت کـه از والدین
و سرپرسـتان صالحیـتدار بهرهمند باشـند .جـدا کردن ایـن مـاده بیـان مـیدارد :توانخواهـان بایـد به تناسـب
کـودکان از والدیـن و سرپرسـتان قانونـی آنهـا ،صرفـا توانایـی از فرصـت و امـکان تحصیـل و کسـب مهارت
برخوردار باشـند .معلولیـت نباید موجـب محرومیت از
براسـاس قانون خواهـد بود.
حـق تحصیـل دانـش و مهارتهای شـغلی شـود.
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بخش دوم
اخبار فراملی مرتبط با حوزه حقوق کودک
تصویب قانون حمایت از کودکان در افغانستان
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نخستین قانون حمایت از حقوق کودکان در
افغانستان پس از نزدیک به دو سال بحث و بررسی
پیرامون تعیین سن کودکان در مجلس نمایندگان ،با
صدور فرمان از سوی رئیس جمهوری ،اشرف غنی
تصویب شد .معاون دوم رئیس جمهور افغانستان در
نشستی که بهمنظور معرفی قانون حمایت از حقوق
کودکان در کابل برگزار شد ،گفت :این قانون پس
از تصویب از سوی رئیس جمهور توسط وزارت
دادگستری در روزنامه رسمی منتشر شده است.
احمد سرور دانش ،قانون حمایت از حقوق
کودکان در افغانستان را یکی از جامعترین قوانین
در سطح کشورهای منطقه دانست و گفت در این
قانون تمام ابعاد حقوقی مربوط به کودکان در نظر
گرفته شده است .فراهم کردن زمینههای آموزش و
پرورش سالم ،صحت و سالمت جسمی و روانی
کودک ،مشخص کردن مسئولیت والدین و دولت
در برابر کودکان ،از جمله اهداف مهم این قانون
هستند .حقوق اساسی کودک ،بازتوانی کودکان
دارای معلولیت ،مواظبتهای اجتماعی ،رشد
فرهنگی ،مراقبت از کودکان کارگر ،حمایت کودک
در برابر بهرهکشیهای اقتصادی ،خرید و فروش و
قاچاق کودکان ،حمایت از کودکان در برابر فحشاء
و استفادههای جنسی از آنان از دیگر مواردی هستند
که در قانون حمایت از حقوق کودکان افغانستان
گنجانده شده است.

قانون حمایت از حقوق کودکان دو سال پیش
در  16فصل و  108ماده برای تصویب به مجلس
نمایندگان فرستاده شد ،اما این قانون چهار بار
نتوانست به تصویب مجلس برسد .تنها یکی از
مادههای این قانون که سن کودک را مشخص
میساخت دیدگاههای متفاوت نمایندگان دور
شانزدهم مجلس را برانگیخته بود ،شماری از
اعضای این مجلس سن کودک را در این قانون،
زیر  18سال میدانستند ،اما شماری دیگر بر این
باور بودند که اگر یک کودک نشانههای بلوغ را
داشته باشد در حالی که زیر  18سال است به او
کودک گفته نمیشود.
پدیده شوم جنگ و ناامنی ،نشاندهنده این
حقیقت است که آمار و ارقام کودکان قربانی از
جنگ در دو سال اخیر ،تکاندهنده و نگرانکننده
است .جنگ و ناامنی باعث شد  44درصد کودکان
از رفتن به مدارس محروم شوند که این رقم شامل
سه میلیون و  700هزار کودک میشود .براساس
گزارش دفتر معاونت سازمان ملل متحد تنها در
سال  2018میالدی 3804 ،غیرنظامی افغان در
جریان منازعات ،حمالت انتحاری و انفجارهای
پراکنده در افغانستان جان باختند که  927تن از آنان
را کودکان تشکیل میدهند( .ماخذ :ایرنا)

کاهــش مــرگ و
افزایش معلولیت در
کـودکان و نوجوانان
نتایج یک بررسی جهانی نشان میدهد در درحالیکه میزان معلولیت افزایش  ۴.۷درصدی
حالی که آمار مرگ و میر در میان کودکان و داشته است.
نوجوانان در سطح جهانی به نصف کاهش پیدا
در سال  ۲۰۱۷میالدی مشکالتی چون اسهال،
کرده اما براساس شواهد موجود ،میزان ناتوانی و
سوء تغذیه حاد و عفونت دستگاه تنفسی از
معلولیت در این گروه سنی رو به افزایش است.
شایعترین عوامل مرگ و میر در میان کودکان
با افزایش روند رشد جمعیت در جهان ،مرگ و
و نوجوانان بودهاند .با اینحال شمار مرگ و میر
میر کودکان کاهش یافته هرچند میزان معلولیت در
در میان کودکان و نوجوانان از  ۱۳.۷۷میلیون
آنها رشد داشته است.
در سال  ۱۹۹۰به  ۶.۶۴میلیون در سال ۲۰۱۷
براساس این مطالعات که در نشریه  JAMAکاهش یافته است .به گزارش شبکه خبری سی
 Pediatricsبهچاپ رسیده ،در فاصله سالهای ان ان ،در کشورهایی با باالترین رشد اقتصادی-
 ۱۹۹۰تا  ۲۰۱۷میالدی ،آمار جهانی مرگ و میر اجتماعی ،نارسایی مادرزادی ،سردرد و اضطراب
کودکان و نوجوانان  ۵۱.۷درصد کاهش داشته از اصلیترین عوامل معلولیت و ناتوانی بودهاند.
محققان همچنین در بررسی میزان مرگ و میر و
معلولیت در افرادی تا طیف سنی  ۱۹سال در ۱۹۵
کشور و منطقه دریافتند مناطقی از شرق و مرکز
آفریقا و منطقه آفریقای سیاه بیشترین کاهش را در
میزان مرگ و میر کودکان داشتهاند.
(ماخذ :ایسنا)
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یونیسف اعالم کرد در اثر تجاوزات مسلحانه
به یمن و درگیریهای ذیربط 80 ،درصد مردم
یمن یعنی بیش از  24میلیون نفر نیاز به کمکهای
بشردوستانه دارند که از این تعداد بیش از 12
میلیون سیصدهزار کودک هستند که طی سال
گذشته دچار انواع مصیبتها شدهاند .در میان این
کودکان  360هزار نفر از کودکان زیر  5سال حتی
برای تامین تغذیه اولیه با مشکل مواجه هستند.
از میان این کودکان چهار میلیون و هفتصد
هزار نفر نیاز به مساعدتهای آموزشی دارند.
مدیر صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) ،در
شورای امنیت سازمان ملل اعالم کرد که وضعیت
امروز کودکان یمن ،آزمونی برای ارزیابی انسانیت
ماست( .ماخذ :سایت جهانی یونیسف)

مـحرومـیـت
کـودکـان مـهاجـر

از حقوق اولیه خود در برخی کشورهای اروپایی
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شـبکه الجزیـره انگلیسـی گـزارش داد که
علیرغـم اینکـه در مقررات یونـان بهرهمندی
از تحصیـل بـرای کـودکان مهاجـران رایگان
اسـت امـا در عمـل ،یونانیهـا و مـدارس
مختلـف ایـن کشـور بـا تحصیـل رایـگان
کـودکان مهاجـر مخالفـت میکننـد .ایـن
رویکـرد مهاجرسـتیز نـه تنها در یونـان بلکه
در برخـی کشـورهای دیگـر اروپایـی نیـز
روبهرشـد اسـت و همیـن امـر موجب شـده
کـه تاکنـون گزارشهـای متعددی از سـوی
سـازمانهای فعـال حقـوق بشـر در نقـد
عملکرد کشـورهای اروپایـی از جمله یونان،
لهسـتان ،آلمان ،جمهوری چک ،بلغارسـتان،
ایتالیـا و ...در زمینه نحوه رفتـار با مهاجران از

دستاوردهای کودکان جهان ،سی سال پس
از تصویب کنوانسیون حقوق کودک یونیسف با
برپایی پویشی تحت عنوان سی سالگی کنوانسیون
حقوق کودک ضمن اعالم برخی دستاوردهای
حاصله طی سالهای پس از  1990تاکنون از
جمله اینکه بیش از  50درصد مرگ و میرهای
کودکان زیر  5سال از  1990کاهش یافته ،دو
میلیون و ششصد هزار نفر از کودکان ،نسبت به
سه دهه قبل از آب آشامیدنی مناسب برخوردار
شدهاند اعالم کرد هنوز چالشهای زیادی فراروی
رعایت حقوق کودکان در سراسر جهان وجود
دارد از جمله اینکه  262میلیون کودک از مدرسه
محرومند 650 ،میلیون دختربچه زیر  18سال به
ازدواج دیگری درآمدهاند 1 ،تا  4کودک هنوز تا
سال  2040به منابع بسیار محدود آب دسترسی
خواهند داشت و ...
(ماخذ :سایت جهانی یونیسف)

جملـه کودکان مهاجر منتشـر شـده
اسـت .اعلام نگرانـی خیریههـا و
نهادهای مدنی نسـبت بـه وضعیت
حقـوق کـودکان پـس از خـروج
انگلیـس از اتحادیـه اروپـا مرکـز حقوقی
کـودکان کـورام مسـتقر در اروپـا اعلام
کـرد هزاران کـودک با شـهروندی اروپایی
و تابعیت کشـورهای مختلـف اروپا پس از
اجرای برگزیت ،خـروج انگلیس از اتحادیه
اروپـا ،در معـرض انـواع نقـض حقها در
ایـن کشـور قـرار خواهنـد گرفـت .ایـن
موسسـه حقوقـی گفت که موضـوع نگرانی
یـاد شـده در خصـوص  900هـزار کـودک
مصـداق دارد و برهمیـن اسـاس اتحادیـه
اروپـا در مذاکـرات با انگلیـس باید حمایت
از حقوق کـودکان را مورد توجـه قرار دهد.
(ماخـذ :الجزیره انگلیسـی)

نشست
چهلم شورای
حقوق بشر

سازمان ملل و بیان برخی
نظرات مربوط به کودکان از
سوی فعاالن ایرانی
 .1.6تحریمهــای یکجانبــه علیــه
جمهــوری اســامی ایــران؛
 .1.7اجــرای عدالــت ترمیمی بــرای مجرمین
و بزهدیــدگان کــودک و نوجــوان؛
 .1.8شبکهســازی اجتماعــی و بالیــای
طبیعــی؛

در نشســت چهلــم شــورای حقــوق بشــر
کــه اوائــل امســال در ژنــو بــا مصوبــات
مختلــف بــه کار خــود پایــان داد تعــدادی از
نهادهــای غیردولتــی ایرانــی نیــز در میــان ســایر
ســازمانهای غیردولتــی کشــورهای دیگــر در
ایــن اجــاس حضــور یافتنــد و برخــی از آنهــا
بهصــورت رســمی بیانیــه کتبــی هــم ارائــه
کردنــد .برخــی از نهادهــای غیــر دولتــی ایرانــی
 .2بنیاد کودک:
در حــوزه کــودک ،اعــام موضــع کردنــد .نــام
بیانیــه بــدون عنــوان امــا بــا محتــوای نقــد
ســازمانهای مزبــور و عناویــن بیانیههــای
مکتــوب آنهــا در نشســت شــورای حقــوق تحریمهــای آمریــکا علیــه ایــران و تبییــن
بشــر بــه نقــل از ســایت شــورای حقــوق بشــر پیامدهــای غیرانســانی آن؛
ســازمان ملــل بهشــرح زیــر تقدیــم میشــود:
 .3انجمن سالمت خانواده ایران:
 .1جمعیت امداد دانشجویی امام علی:
 .3.1اثــرات تحریمهــا بــر ســامت مــردم
 .1.1گــزارش وضعیــت کلــی کــودکان افغان ایــران؛
در ایــران؛
 .3.2نقــض حقــوق زنــان و کــودکان در
 .1.2نوشــتن بــا قلــم صلــح در اســتان یمــن؛
خوزســتان؛
 .4جامعــه احیاگــران طــب ســنتی و
 .1.3توصیههایــی بــرای بهبــود شــرایط ســامت ایــران:
زیســت کــودکان و زنــان در ایــران؛
تحریمهــای ایــاالت متحــده حــق حیــات
 .1.4توانمندســازی مردمــان بومــی در اســتان وحــق ســامت ایرانیــان را نقــض میکنــد.
سیســتان و بلوچستان؛
 .1.5چگونــه ســازمان ملــل میتوانــد کمــک
دهــد تــا صداهــا و تصمیمــات ملتهــا شــنیده
شو د ؛
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که شامل آزادی تفحص ،دریافت و انتقال اطالعات
میشود؛ اینها دربرگیرنده همه عقاید ،صرفنظر از
مالحظات مرزی ،خواه به صورت شفاهی ،مکتوب
چاپی و بهصورت هنری و هر رسانه دیگر است.

یک تحقیق انجام شده در خصوص حریم
خصوصی کودکان و تحوالت فناوریهای نوین
اطالعات و ارتباطات در عصر کنونی ،در زمینه
خطرات متوجه کودکان در فضای مجازی اعالم کرد:

آسیبها و خطرات بالقوه موجود برای کودکان در
سراسر جهان را میتوان در سه دسته کلی هدفگیری
تجاری و تبلیغاتی ،بهرهبرداری و استثمار جنسی
کودکان و نقض حریم خصوصی آنها تقسیم کرد.
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 .1نقض حریم خصوصی :کودکان در اینترنت
بخش قابل توجهی از اطالعات شخصی خود را در
محیطهاییچوناتاقهایگفتگو،شبکههایاجتماعی،
سایتهای بازی آنالین و مثل آن افشاء میکنند که
جمعآوری غیرقانونی آنها تهدیدی جدی برای حریم
خصوصی آنها بهشمار میآید ،چرا که هرگز مشخص
نیست این اطالعات بهدست چه کسانی میافتد و
چگونه مورد استفاده قرار میگیرند ،چنین وضعیتی
میتواند کودکان را در معرض استفادههای تجاری از
اطالعات آنها با هدفگیری تبلیغاتی قرار دهد.

 .2بازیهای آنالین :در سراسر جهان کودکان
و نوجوانان بخشی از اوقات خود را به درگیرشدن
با بازیهای آنالین میگذرانند و گاه از شبکههای
اجتماعی برای آشنایی با هم سن و سالهای خود و
آزمودن چگونگی ارتباط با دیگران استفاده میکنند،
بیتردید فراگیر بودن فناوریهای مربوط به فضای

مجازی ،محدود کردن دسترسی
کودکان و نوجوانان را به امری
ناممکن تبدیل میکند.

 .3سوءاستفاده جنسی :در دهه
اخیر پدیده سوءاستفاده جنسی و
هرزهنگاری کودکان که عمدتا از
طریق فریب و جمعآوری اطالعات
کودک در فضای وب صورت میگیرد،
نگرانیای جدی در جامعه بینالمللی
ایجاد کرده است؛ حال باید دید که حقوق
بینالملل بشر برای جلوگیری از طعمه
قرار گرفتن کودکان چه راهکارهایی را
پیشبینی کرده است .مبنای حقوقی
اصلی برای دسترسی آزاد کودکان
به محتویات اینترنتی را میتوان ماده
 ۱۹میثاق بینالمللی حقوق مدنی
و سیاسی دانست .این ماده بر این
نکته تاکید دارد که هر کسی از
حق آزادی بیان برخوردار است

بهطور خاصتر ماده  ۱۷کنوانسیون حقوق کودک
اشاره میدارد که کودکان باید بهتمام منابع گوناگون
ملی و بینالمللی اطالعرسانی ،بهویژه منابعی که برای
سالمت جسمی و روانی وی مفید هستند ،دسترسی
داشته باشند .این ماده در ادامه به تمایل کشورهای
عضو به تشویق وسایل ارتباط جمعی در راستای
کاربریهای اجتماعی و فرهنگی و نیز همکاریهای
بینالمللی دولتها عضو در این زمینه تاکید میکند .با
نگاهی به اسناد بینالمللی میتوان ضرورت دسترسی
آزاد کودکان به منابع اینترنتی و نیز ضرورت گردش
آزاد اطالعات را برداشت کرد .اما از سوی دیگر،
واقعیتهای موجود در فضای اینترنت رویکردی
حفاظتی برای کودکان را طلب میکند .باتوجه به
ماهیت خاص فضای مجازی که آثار آن فراتر از
مرزهای سرزمینی دولت است و مخاطبان آن در
سراسر جهان به سادگی امکان دسترسی به محتویات
آنرا دارند ،ضرورت اتخاذ اقدامات بینالمللی برای
محدودسازی برخی محتویات زیانبار و مخرب آن
برای کودکان با همکاری همه اعضای جامعه بینالملل
امری انکارناپذیر است .پهنه اینترنت ،فضایی است
که حد و مرزی نمیشناسد و حتی اقدام اکثریت
و قریب به اتفاق کشورهای جهان بهوضع مقررات
حمایتی برای کودکان و پیشبینی قوانین در زمینه
کنترل محتویات ارسال شده به فضای وب چنانچه
با بیتفاوتی اقلیتی کوچک از کشورها در اینزمینه
همراه باشد ،نمیتواند مانعی برای در معرض خطر
قرار گرفتن کودکان و دسترسی آنها به محتویات
زیانبار باشد .کنوانسیون حقوق کودک در سال ۱۹۸۹
مورد پذیرش قرار گرفته و بعد از آن برخی پروتکلها
به آن اضافه شده است که فقط در یک مورد ابعاد
سوءاستفاده جنسی از کودکان را مورد توجه قرار داده
است .عصر دیجیتال و رسانه اما از سال  ۲۰۰۰شروع
و بهتدریج بیشتر و بیشتر شده است .حال بهنظر
میرسد الزم است تا مواد یا مواردی درباره حقوق
کودک در فضای مجازی به این کنوانسیون افزوده
شود( .ماخذ :عطنانیوز)

شایان ذکر است همین خألهای حقوقی بینالمللی
در مورد حقوق کودک و فضای مجازی ،باعث شده
تا در حال حاضر شورای حقوق بشر سازمان ملل به
فکر تدوین قواعد مشخصی راجع به فضای دیجیتال
و حقوق کودک بیفتد.
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بخش سوم

سند شماره :1

متن اسناد مرتبط با حوزه حقوق کودک
توضیح الزم :برای فعاالن حوزه کودک ،ضروری
است که اطالعات خود در زمینه اسناد حقوقی
مربوط به حقوق کودک را ارتقاء بخشند .امروزه
عالوه بر اسناد داخلی که در قالب مقررات کشور
منعکس شده است ،اسناد بینالمللی مهمی نیز در
دسترس میباشد که نباید از آنها غافل ماند بهویژه
که برخی از آنها از سوی ایران رسما پذیرفته شده و
متعهد به اجرای آن هستیم .در هر شماره بسته خبری
حاضر سعی خواهد شد تعدادی از این اسناد معرفی
شوند .در شماره نخست ،برخی از اسناد بینالمللی
که پایه دیگر اسناد مربوط به حقوق کودک هستند
در قالب فایلهای دیجیتالی تقدیم میشوند .امید
است مورد مطالعه دقیق قرار گیرند تا نسبت به
اجرای مفاد آن مطالبه الزم انجام شود .عناوین اسناد
ارائه شده در شماره  1بسته خبری حقوق کودک
بهشرح زیر هستند:
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جنگ را ایران امضا کرده اما هنوز در مجلس شورای
اسالمی ،روند تصویب و الحاق رسمی بدان انجام
نشده است .پروتکل سوم را ایران هنوز نه امضا و
نه ملحق شده است .متن سند پروتکل سوم هنوز به
فارسی ترجمه نشده است فلذا همان متن انگلیسی
تقدیم شد.
 .3میثاق حقوق کودک در اسالم ،مصوب سازمان
کنفرانس اسالمی( ،نام فعلی سازمان همکاری
اسالمی)؛ این میثاق تنها سند مشترک کشورهای
اسالمی در زمینه حقوق کودک است.
 .4کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت و
قانون الحاق ایران به سند یاد شده .این سند از آن
جهت باید از سوی فعاالن حوزه کودک مطالعه شود
که اگر کودکی دارای معلولیت بود ،بدانند از چه
حمایتهایی برابر کنوانسیون باید برخوردار شود و
دولت ،متعهد به اجرای چه نکاتی است.

 .1متن کنوانسیون یا پیماننامه حقوق کودک که
ایران نیز از ابتدای دهه هفتاد شمسی متعهد ب ه اجرای
 .5کنوانسیون مبارزه با تبعیض در آموزش،
آن شده است و تاکنون چند گزارش ملی به کمیته مصوب یونسکو که ایران نیز ملحق بدان شده و
نظارتی کنوانسیون ارائه کرده است و توصیههایی متعهد به اجراست.
برای رفع اشکاالت خود از سوی کمیته دریافت
 .6آخرین مالحظات و توصیههای نهایی ابالغی
نموده است.
به ایران از سوی کمیته نظارتی کنوانسیون حقوق
 .2متن سه پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک؛ این سند نشان میدهد که به ایران چه ایرادات
کودک( ،در مورد منع فروش یا استثمار جنسی و اشکاالتی از سوی مرجع نظارتی کنوانسیون حقوق
و هرزهنگاری کودک ،منع مشارکتدهی کودک کودک وارد شده است که علیالقاعده باید تا زمان
در مخاصمات مسلحانه ،امکاندهی مکاتبات و ارائه گزارش ملی بعدی ایران به کمیته حقوق کودک
شکایات کودکان به مرجع نظارتی کنوانسیون حقوق آنها را رفع کرد.
کودک) ایران به پروتکل اول در مورد منع فروش
 .7انشاءاهلل در شمارههای بعدی بسته خبری
یا استثمار جنسی کودکان ملحق شده و از حیث
حقوقی ،رسما متعهد به اجرای آن است .پروتکل حقوق کودک به تدریج متن سایر اسناد مفید برای
منع مشارکتدهی کودک در مخاصمات مسلحانه یا فعاالن حوزه حقوق کودک نیز ارائه خواهد شد.

ﻣﻘﺎوﻟﻪﻧﺎﻣﻪ (ﭘﺮوﺗﮑﻞ) اﺧﺘﯿﺎري ﺣﻘﻮق ﮐﻮدك در ﻣﻮرد ﻓﺮوش ﮐﻮدﮐﺎن
روﺳﭙﯿﮕﺮي و ﻫﺮزه ﻧﮕﺎري ﮐﻮدك (ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ)

(دو ﺷﻨﺒﻪ  14ﻓﻮرﯾﻪ )2005

دولتهای ﻋﻀﻮ اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪﻧﺎﻣﻪ:
ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﯿﺜﺎق
(ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ) ﺣﻘﻮق ﮐﻮدك و اﺟﺮاي ﻣﻘﺮرات آن
ﺑﻮﯾﮋه ﻣﻮاد  1- 11- 21- 32- 33- 34- 35و ،36
دولتهـای ﻋﻀﻮ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻗﺪاﻣﺎت
ﮔﺴﺘﺮده و ﻣﻘﺘﻀﯽ در دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮوش ،روﺳﭙﯿﮕﺮي و ﻫﺮزهﻧﮕﺎري آﻧﻬﺎ
بهعمـل آورﻧﺪ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻮدﮐﺎن را در اﯾﻦ ﻣﻮارد
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺜﺎق ﺣﻘﻮق ﮐﻮدك
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ بهرسـمیت ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري اﻗﺘﺼﺎدي (اﺳﺘﺜﻤﺎر) و ﻫﺮ ﻧﻮع
ﮐﺎر ﻣﺨﺎﻃﺮهآﻣﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺟﺴﻤﯽ
و رواﻧﯽ آﻧﻬﺎ زﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻊ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﮐﻮدﮐﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺮدد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻀﻤﯿﻦ و
ﺣﻔﺎﻇﺖ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮاوان ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺟﺪي ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮوش،
روﺳﭙﯿﮕﺮي و ﻫﺮزهﻧﮕﺎري آنهـا ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻤﯿﻖ
ﺑﺮ ﮔﺴﺘﺮش و اداﻣﻪ ﻋﻤﻠﯽ "ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺣﺮﻓﻪاي
ﺟﻨﺴﯽ  "Sex tourismﮐﻪ آﺳﯿﺐ آن ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن
میرسـد و ﻓﺮوش و روﺳﭙﯿﮕﺮي و ﻫﺮزهﻧﮕﺎري
ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺑﺎ ﯾﺎدآوري ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ گروههـای آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ
در ﻣﯿﺎن اﻓﺮادي ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ بـهوﯾﮋه ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻮدﮐﺎن دﺧﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮزهﻧﮕﺎري ﮐﻮدك
از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و دﯾﮕﺮ اﺑﺰارﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪاي ﻣﺠﻬﺰ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﯾﺎدآوري ﺑﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﻫﺮزهﻧﮕﺎري در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  1999در وﯾﻦ
ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺗﻮزﯾﻊ ،واردات ،ﺻﺎدرات،

اﻧﺘﻘﺎل ،ﺗﺼﺮف ﻋﻤﺪي و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻫﺮزهﻧﮕﺎري
ﮐﻮدك را در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ،ﺟﺮم اﻋﻼم ﻧﻤﻮد و ﻧﯿﺰ
ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎري و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ دولتهـا
و ﺻﻨﺎﯾﻊ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن
ﻓﺮوش ﮐﻮدﮐﺎن ،روﺳﭙﯿﮕﺮي و ﻫﺮزهﻧﮕﺎري ﮐﻮدك
ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ و ﺑﯿﺎن ﻋﻮاﻣﻞ ﯾﺎري دﻫﻨﺪه و اﺷﺎﻋﻪ ﮐﻨﻨﺪه
زﯾﺮ ﻣﯿﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ:
 ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ،ﻓﻘﺮ ،ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي اﻗﺘﺼﺎدي ،ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮيدر ﺳﺎﺧﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ،ﺑﻨﯿﺎد ﺳﺴﺖ
ﺧﺎﻧﻮاده ،ﮐﻤﺒﻮد داﻧﺶ و آﮔﺎﻫﯽ ،ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﯽ،
ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯽ ،ﻋﺪم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ در رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺑﻠﻮغ
ﺟﻨﺴﯽ ،ﻋﺎدات ﺳﻨﺘﯽ زﯾﺎنآور ،ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ و
ﺳﻮداﮔﺮي ﮐﻮدﮐﺎن؛
 ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﮐﻪ ﺑﺮاي آﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ درﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻓﺮوش ﮐﻮدﮐﺎن ،روﺳﭙﯿﮕﺮي
و ﻫﺮزهﻧﮕﺎري ﮐﻮدك ﺑﻪ ﺗﻼش ﻓﺮاوان ﻧﯿﺎز اﺳﺖ و
ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ همکاریهـای ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﻣﯿﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و ﻣﺪاﻓﻌﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدك و ﺑﻬﺒﻮدي
ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺟﺮاﺋﯽ داﺧﻠﯽ (ﻣﻠﯽ)؛
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و اﺳﻨﺎدﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﻤﺎن ﻻﻫﻪ
در ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن و ﻫﻤﮑﺎري در ﻣﻮرد
ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ در داﺧﻞ دوﻟﺖ و ﭘﯿﻤﺎن ﻻﻫﻪ در
ﻣﻮرد ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﻣﺪﻧﯽ رﺑﻮدن ﮐﻮدك و ﭘﯿﻤﺎن ﻻﻫﻪ در
ﻣﻮرد اﺧﺘﯿﺎرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺟﺮاﺋﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ و
وادارﮐﺮدن و ﻫﻤﮑﺎري در ﻣﻮرد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ واﻟﺪﯾﻦ و
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اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ در ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻮدﮐﺎن و ﭘﯿﻤﺎن ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر "ﺷﻤﺎره  "182در ﻣﻮرد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي
ﮐﺮدن ﻓﻮري ﺑﺮاي از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن اﺷﮑﺎل زﯾﺎنآور ﮐﺎرﮔﺮ
ﮐﻮدك؛
 ﺗﺸﻮﯾﻖ در ﺟﻬﺖ ﺷﺪت ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ازﻣﯿﺜﺎق ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﮐﻪ ﺷﺮح ﮔﺴﺘﺮده ﺗﻌﻬﺪاﺗﯽ اﺳﺖ در
ﻣﻮرد اﺟﺮا و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدك؛

ﻣﺎده ﺳﻮم:
 .1ﻫﺮ دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن
ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ فعالیتهـا و اﻋﻤﺎل زﯾﺮ بهطـور
ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺰاﺋﯽ و ﺟﻨﺎﺋﯽ آن دوﻟﺖ
ﻗﺮار دارد ،ﺧﻮاه اﯾﻦ ﺟﺮاﺋﻢ بهوسـیله ﯾﮏ ﻓﺮد ﯾﺎ ﯾﮏ
ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮاه ارﺗﮑﺎب آنهـا در
داﺧﻞ ﯾﺎ ﺧﺎرج از دوﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ:

 .1.1در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮوش ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮐﻪ در
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺟﺮاي ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻋﻤﻠﯽ
در ﺟﻬﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﻓﺮوش ﮐﻮدﮐﺎن ،روﺳﭙﯿﮕﺮي ﺷﺮح ﻣﺎده  2آﻣﺪه اﺳﺖ:
و ﻫﺮزه ﻧﮕﺎري ﮐﻮدك و اﻫﻤﯿﺖ اﻋﻼﻣﯿﻪ (ﺟﻬﺎﻧﯽ
 .1.1.1ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدن ،ﺗﺤﻮﯾﻞ دادن ﯾﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ) و ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﮐﻨﮕﺮه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪ و بهمنظـور اﻫﺪاف زﯾﺮ:
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺟﻨﺴﯽ از ﮐﻮدﮐﺎن
 .1.1.1.2ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﺟﻨﺴﯽ از ﮐﻮدك؛
در اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ ،ﺗﺎرﯾﺦ  27اﻟﯽ  31آﮔﻮﺳﺖ 1996
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ،ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎ
 .1.1.1.3ﻋﮑﺲﺑﺮداري از اﻋﻀﺎء ﺑﺪن ﮐﻮدك
و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ و ارﮐﺎن ﺑﯿﻦالمللـی ﺑﺎ ﺑﺮاي ﺳﻮدﺟﻮﺋﯽ؛
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻫﻤﯿﺖ ارزشهـای ﺳﻨﺘﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
 .1.1.1.4وادار ﮐﺮدن ﮐﻮدك ﺑﻪ ﮐﺎر اﺟﺒﺎري؛
ﻫﺮ ﻣﻠﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ و رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ
ﮐﻮدك ،دولتهـای ﻋﻀﻮ اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪﻧﺎﻣﻪ ،ﻣﻮاد زﯾﺮ
 .1.1.2ﻗﺒﻮل ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ واﺳﻄﻪ و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ:
ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﻘﺮرات ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ را
ﻧﻘﺾ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده اول:
دولتهـای ﻋﻀﻮ ﻓﺮوش ﮐﻮدﮐﺎن ،روﺳﭙﯿﮕﺮي و
 .1.2ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدن ،ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن (ﺗﺴﻬﯿﻼت)،
ﻫﺮزه ﻧﮕﺎري ﮐﻮدك را ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪﻧﺎﻣﻪ ﻣﻤﻨﻮع ﭘﯿﺪا و ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدن ﮐﻮدك ﺑﺮاي روﺳﭙﯿﮕﺮي ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﮐﻪ در ﻣﺎده  2ﺷﺮح داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﻣﺎده دوم:
 .1.3ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺮدن ،اﺷﺎﻋﻪ دادن ،وارد
بهمنظور اﻫﺪاف اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ ﻧﺎﻣﻪ:
و ﺻﺎدر ﻧﻤﻮدن ،ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدن ،ﻓﺮوﺧﺘﻦ ﯾﺎ ﺗﺼﺮف
اﻟﻒ -ﻓﺮوش ﮐﻮدك ﺑﻪﻣﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﻋﻤﻞ و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪاي ﮐﻮدك ﺑﺮاي ﻫﺮزهﻧﮕﺎري ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮐﻪ در ﻣﺎده 2
اﺳﺖ ﮐﻪ بهموجـب آن ،ﮐﻮدﮐﯽ بهوسـیله ﻓﺮد ﯾﺎ ﺷﺮح داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻓﺮادي در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻮد (ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ) ﯾﺎ ﻫﺮ ﻣﻮرد
 .2دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ ﺑﺮاي ﮐﺴﺎنیکـه ﻣﺮﺗﮑﺐ اﻋﻤﺎل
دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد.
ﻣﺰﺑﻮر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﯾﺎ ﻫﻤﺪﺳﺖ و ﺷﺮﯾﮏ در آن
ب -روﺳﭙﯿﮕﺮي ﮐﻮدك ،بهمعنـی بهکار ﺑﺮدن ﯾﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻗﻀﺎﺋﯽ آنهـا را ﻣﺠﺮم
ﮐﻮدك ﺑﺮاي فعالیتهـای ﺟﻨﺴﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻮد ﯾﺎ ﻣﺤﺴﻮب دارﻧﺪ.

دﯾﮕﺮ اﺷﮑﺎل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ.
 .3ﻫﺮ دوﻟﺖ ﻋﻀﻮي ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ
ج -ﻫﺮزهﻧﮕﺎري ﮐﻮدك بهمعنی ﻫﺮ ﻧﻮع ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﯿﻔﺮي ﺧﻮد ﺑﺮاي ﭼﻨﯿﻦ جرمهایـی
ﻫﺮ اﺑﺰاري ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﻮدك و ﺑﺮاي ﺑﻬﺮهﺑﺮداري مجازاتهـای ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺟﻨﺴﯽ واﻗﻌﯽ ﯾﺎ ﻣﺸﺎﺑﻬﺘﯽ و ﯾﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع
 .4ﻫﺮ دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ ،اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺟﻬﺖ
اﻫﺪاف
ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻋﻀﺎي ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدك بهمنظـور
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻓﺮاد در ﻣﻮرد ﺟﺮم ﮐﻪ در
ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻨﺪ  1ﻣﺎده ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه اﺳﺖ و در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﺧﻠﯽ ﺧﻮد ،بهعمـل آورد و ﭼﻨﯿﻦ اﺷﺨﺎﺻﯽ
را ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺌﻮل ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺟﺮم ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ.
 .5دولتهـای ﻋﻀﻮ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اداري را ﺟﻬﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﻓﺮادي ﮐﻪ
ﮐﻮدﮐﯽ را ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ ﻗﺒﻮل ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ ،بهعمـل آورﻧﺪ.

 .2اﮔﺮ دوﻟﺖ ﻋﻀﻮي ،ﻗﺮارداد ﺷﺮط اﺳﺘﺮداد را
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻃﺮف دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ دﯾﮕﺮي ﮐﻪ
ﻫﯿﭻ ﻗﺮارداد ﺷﺮط اﺳﺘﺮدادي را اﻣﻀﺎء ﻧﮑﺮده اﺳﺖ،
اﺳﺘﺮداد ﻣﺠﺮﻣﯽ را درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪﻧﺎﻣﻪ
درﺑﺎره ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺠﺮﻣﯿﻨﯽ و در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
دوﻟﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪه ،در ﺣﮑﻢ ﯾﮏ ﻗﺮارداد
اﺳﺘﺮدادي ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

 .3دولتهـای ﻋﻀﻮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻗﺮارداد ﺷﺮط اﺳﺘﺮداد
ﻣﺎده ﭼﻬﺎرم:
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮدادي را ﻣﻮﮐﻮل ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ
 .1ﻫﺮ دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را در ﻗﺎﻧﻮن دوﻟﺖ درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺟﻬﺖ وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮاي ﺟﺮمهایـی ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ
 .4اﺳﺘﺮداد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺠﺮﻣﯿﻨﯽ ﺑﯿﻦ دولتهـای ﻋﻀﻮ
در ﻗﻠﻤﺮو ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد و ﯾﺎ روي ﻋﺮﺷﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﯾﺎ
ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ آن دوﻟﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﻃﺒﻖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﺮﻣﯿﻨﯽ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﻗﻠﻤﺮو
دوﻟﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮم ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺠﺮﻣﯿﻨﯽ
ﻣﺎده  3ﺑﻨﺪ  1بهعمـل آورد.
را ﮐﻪ در ﻗﻠﻤﺮو دولتهای ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن
 .2ﻫﺮ دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را و ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺧﺘﯿﺎرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻫﺴﺘﻨﺪ
در ﺟﻬﺖ وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮاي اﻓﺮادي ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  4ﺷﺎﻣﻞ میشـود.
جرمهـای زﯾﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  3ﺑﻨﺪ  1بهعمـل
 .5اﮔﺮ درﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺘﺮداد ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم
آورد:
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻣﺎده  3ﺑﻨﺪ  1ﺷﺮح داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ
 .2.1وﻗﺘﯽ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺟﺮم ،ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ آن دوﻟﺖ را و دوﻟﺘﯽ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﺮداد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺘﺨﻠﻔﯽ بهعلـت
دارا ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ بهطـور ﻋﺎدي ﺳﺎﮐﻦ ﻗﻠﻤﺮو آن دوﻟﺖ ﻣﻠﯿﯿﺖ ﻣﺠﺮم ﻧﺒﺎﺷﺪ ،آن دوﻟﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ را
اﺳﺖ.
ﺟﻬﺖ روﻧﺪ اﺳﺘﺮداد ﻓﻀﺎﺋﯽ ﻣﺠﺮم ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت
 .2.2وﻗﺘﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺮم ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ آن دوﻟﺖ را دارد .ﺻﻼﺣﯿﺖدار ﻗﻀﺎﺋﯽ بهعمـل آورد.
ﻣﺎده ﺷﺸﻢ:
 .2.3ﻫﺮ دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ اﻗﺪاﻣﺎت
 .1دولتهـای ﻋﻀﻮ ،اﻗﺪاﻣﺎت ﺿﺮوري را ﺟﻬﺖ
ﻻزم را در ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺧﺘﯿﺎرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﺮاي
جرمهـای ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺟﺮم در ﻗﻠﻤﺮو ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ
آن دوﻟﺖ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ و ﯾﺎ جرمهائـی ﮐﻪ در ﻣﺠﺮم و اﺳﺘﺮداد ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم آنچه ﮐﻪ در ﻣﺎده
ﻗﻠﻤﺮو دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ دﯾﮕﺮي و درﺑﺎره ﯾﮑﯽ از ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ  3ﺑﻨﺪ  1ﺷﺮح داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪعمل ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد.
ﺧﻮد اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و آن دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ ،ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮاﻫﺪ
ﻻزم ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺬﮐﻮر را ﻣﺴﺘﺮد ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،بهعمـل آورد.
 .2دولتهـای ﻋﻀﻮ ،ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد را ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ 1
 .3اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاي جرمهایـی ﮐﻪ در ﻗﻠﻤﺮو
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن داﺧﻠﯽ آن دوﻟﺖ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ ﻧﺎﻣﻪ و ﻧﯿﺰ ﺑﻨﺎﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻗﺮاردادﻫﺎي
ﮐﻤﮑﯽ دوﺟﺎﻧﺒﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ،
اﺳﺖ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ﻗﺎﺋﻞ نمیشـود.
بهعمـل ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد .دولتهـای ﻋﻀﻮ در ﻧﺒﻮد
ﻣﺎده ﭘﻨﺠﻢ:
ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﯾﺎ ﻗﺮاردادﻫﺎﺋﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻃﺒﻖ
 .1ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺑﻨﺪ  1ﻣﺎده  3اﺳﺘﺮداد ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﺧﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﻪﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﯾﺎري رﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﻗﺮاردادﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ دولتهـای ﻋﻀﻮ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه
اﺳﺖ و ﯾﺎ ﻫﺮ ﻗﺮاردادي ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺮداد آن ﺑﯿﺎن
ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد.
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ﻣﺎده ﻫﻔﺘﻢ:
 .5ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺣﯿﺜﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
دولتهـای ﻋﻀﻮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﺧﻠﯽ ﺧﻮد
و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ آﻧﺎن و ﻧﯿﺰ اﻗﺪام در
ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﮐﻪ:
ﺟﻬﺖ اﺟﺘﻨﺎب از ﭘﺨﺶ و اﺷﺎﻋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
 .1اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻘﺘﻀﯽ را در ﺟﻬﺖ ﺿﺒﻂ و ﺗﻮﻗﯿﻒ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻓﺎش ﺷﺪن ﻫﻮﯾﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﮔﺮدد.
ﻣﻮارد زﯾﺮ بهعمـل آورﻧﺪ:
 .6بهعمـل آوردن اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻘﺘﻀﯽ در ﺟﻬﺖ
 .7.1ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺟﻨﺎس و داراﺋﯽﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ،ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و
وﺳﺎﯾﻞ و ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﮐﻪ بهوسـیله ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺷﺎﻫﺪﯾﻦ آﻧﻬﺎ از ﺗﻬﺪﯾﺪات و ﺗﻼﻓﯽﻫﺎ؛
ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .7اﺟﺘﻨﺎب از ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻏﯿﺮﺿﺮوري در اﺟﺮاي دﺳﺘﻮر
 .7.2ﻋﺎﯾﺪات ﺣﺎﺻﻠﻪ از درآﻣﺪ ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ؛
و ﺣﮑﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ؛
 .2اﺟﺮاي درخواسـتهای دﯾﮕﺮ دولتهـای
 .8دولتهـای ﻋﻀﻮ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ
ﻋﻀﻮ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺿﺒﻂ و ﺗﻮﻗﯿﻒ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﯾﺎ ﻋﺎﯾﺪاﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﯽ ﺳﻦ واﻗﻌﯽ ﻓﺮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از
در دو ﺑﻨﺪ قبـل آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﻨﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻦ
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 .3اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم در ﺟﻬﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻣﻮﻗﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﻧﺸﻮد.
و ﯾﺎ ﻗﻄﻌﯽ اﻣﺎﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ارﺗﮑﺎب ﭼﻨﯿﻦ جرمهائـی
 .9دولتهـای ﻋﻀﻮ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ
بهکار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر دﺳﺘﮕﺎه دادﮔﺴﺘﺮي آنهـا ﻫﻤﻮاره
در ﺟﻬﺖ اوﻟﻮﯾﺖ دادن ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﺎده ﻫﺸﺘﻢ:
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺮم ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺷﺮح آن در اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ ﻧﺎﻣﻪ
دولتهـای ﻋﻀﻮ ،اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻘﺘﻀﯽ را ﺟﻬﺖ
آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺣﻘﻮق و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﭼﻨﯿﻦ
جرمهائی ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻧﯿﺰ ﺣﻤﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎ در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ
 .10دولتهـای ﻋﻀﻮ ،ﺟﻬﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺗﻌﻠﯿﻢ
ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪﻧﺎﻣﻪ ،بـهوﯾﮋه بـهوﺳﯿﻠﻪ ﻣﻮارد و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻓﺮاديﮐﻪ ﺑﺮاي ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺎر
زﯾﺮ بهعمـل ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد:
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪﻧﺎﻣﻪ بهعمل
ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد.
 .1ﺑﺎ ﯾﺎدآوري ﺑﻪ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮي ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ،
اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎي آنها ﺑﻮﯾﮋه در
 .11دولتهای ﻋﻀﻮ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ،
ﻣﻮارد ﮔﻮاﻫﯽ دادن؛
ﺑﻬﺒﻮد و ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺮاد و ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎنهایـیﮐﻪ ﺑﺮاي
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺧﻼفﮐﺎریهـا و ﯾﺎ ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ اﻋﺘﺒﺎر
 .2آﮔﺎه ﻧﻤﻮدن ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ از ﺣﻘﻮق و وﻇﺎﺋﻒ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺟﺮم ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم و ﻣﻘﺘﻀﯽ
ﺧﻮد و ﻧﯿﺰ ﻣﻄﻠﻊ ﮐﺮدن آﻧﺎن از ﺣﺪود ،زﻣﺎن ،وﺿﻌﯿﺖ
را بهعمـل آورﻧﺪ.
و ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻣﻮرﺷﺎن؛
 .12ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ از ﻣﺎده اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪﻧﺎﻣﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪﻧﺤﻮي
 .3اﺟﺎزه اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ دادن ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﻬﺖ
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﻣﺘﻬﻢ در ﺑﺮﺧﻮرداري از ﯾﮏ
اﺑﺮاز ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪيﻫﺎﯾﺸﺎن ﺗﺎ ﺟﺎئیکـه اﺑﺮاز
دادﮔﺎه ﻋﺎدﻻﻧﻪ و بیطـرف ،ﻣﻨﺎﻓﺎت و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري
ﻧﻈﺮ آﻧﺎن در ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ ﻧﻈﺎمﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﺧﻠﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎﺛﯿﺮ در ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﯽ آنهـا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده ﻧﻬﻢ:
 .4اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و حفاظتهـای ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﻪ
دولتهـای ﻋﻀﻮ در ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از
ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ در ﯾﮏ روﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ؛
جرمهایـی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ آنهـا اﺷﺎره ﺷﺪه
اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و روشهای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و

اداري و وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را در ﺟﻬﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را ﺗﺮوﯾﺞ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.
و ﺗﻘﻮﯾﺖ آنهـا بهعمـل ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
 .3دولتهـای ﻋﻀﻮ ﻫﻤﮑﺎریهـای ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را
ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻬﺎت ﻻزم ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺑﺨﺼﻮص آنهائـی ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮي ﺟﻬﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺮم و ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد
وﺿﻌﯿﺖ رواﻧﯽ و ﺟﺴﻤﯽ و ﺑﺎزﺳﺎزي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آنها
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
و ﻧﯿﺰ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ دوﻟﺘﺸﺎن ،بهعمـل ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد.
 -2دولتهـای ﻋﻀﻮ آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ
 .4دولتهـای ﻋﻀﻮ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﻤﮑﺎریهـای
آﮔﺎﻫﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،در ﺳﻄﺢ وﺳﯿﻊ و ﺑﺎ
اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﻮزش و ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺣﺮﻓﻪاي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را در ﺟﻬﺖ ﺑﯿﺎن و ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻞ رﯾﺸﻪاي
و در ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﮐﺎرﻫﺎي زﯾﺎنﺑﺨﺶ و ﻣﻮاردي ﻣﺜﻞ ﻓﻘﺮ ،ﻋﺪم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ،اﻣﻮر زﯾﺎنآور
جرمهایـی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه ﮐﻮدﮐﺎن در ﻓﺮوش ،روﺳﭙﯿﮕﺮي ،ﻫﺮزهﻧﮕﺎري و
ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺟﻨﺴﯽ آنهـا ﺗﺮوﯾﺞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد.
اﺳﺖ را ﺗﺮوﯾﺞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.
 .5دولتهـای ﻋﻀﻮ ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺘﺸﺎن،
 -3دولتهـای ﻋﻀﻮ ﺗﻤﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﻤﻠﯽ
بهمنظـور اراﺋﻪ کمکهـای ﻣﻘﺘﻀﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ کمکهـای ﻣﺎﻟﯽ ،ﺣﺮﻓﻪاي ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و دﯾﮕﺮ
ﺑﺎزﺳﺎزي ﮐﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﻬﺒﻮد رواﻧﯽ و ﺟﺴﻤﯽ کمکهـای ﻻزم را از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮاردادﻫﺎي دو ﯾﺎ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﭼﻨﯿﻦ جرمهایـی اﺳﺖ را بهعمـل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪاي اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد.
آورد.
ﻣﺎده ﯾﺎزدﻫﻢ:
ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪﻧﺎﻣﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ
 -4دولتهـای ﻋﻀﻮ میبایـد اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ جرمهائـی ﮐﻪ ﺷﺮح ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﻘﻖ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدك
آن در اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪﻧﺎﻣﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ از اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ میشـود اﺛﺮ ﺑﮕﺬارد .اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ:
ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻏﺮاﻣﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺴﺎرتهایـی ﮐﻪ
اﻟﻒ -ﻗﻮاﻧﯿﻦ دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ؛
ﺑﻪ آنهـا وارد ﺷﺪه اﺳﺖ بهطـور ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ب -ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮاي دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ؛
ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ.
 -5دولتهـای ﻋﻀﻮ میبایـد اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را
بهمنظـور ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻋﻤﻠﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻮاد
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد جرمهایـی ﮐﻪ ﺷﺮح آن در اﯾﻦ
ﻣﻘﺎوﻟﻪﻧﺎﻣﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ بهعمـل آورﻧﺪ.
ﻣﺎده دﻫﻢ:
 .1دولتهـای ﻋﻀﻮ ﺗﻤﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺟﻬﺖ
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﻤﮑﺎریهـای ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎي
دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪاي و ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي،
ﮐﺸﻒ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﻣﺠﺎزات اﻓﺮادي ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل
و ﯾﺎ ﺷﺮﯾﮏ ﺟﺮم اﻋﻤﺎل ﻓﺮوش ﮐﻮدك ،روﺳﭙﯿﮕﺮي
و ﻫﺮزهﻧﮕﺎري و ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدك ﻫﺴﺘﻨﺪ
بهعمـل ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد.
 .2دولتهـای ﻋﻀﻮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﮑﺎریهـای
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و ﻣﻘﺎﻣﺎت داﺧﻠﯽ
و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺳﺎزﻣﺎنهای ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و سـازمانهای

ﻣﺎده دوازدﻫﻢ:
 -1ﻫﺮ دوﻟﺖ ﻋﻀﻮي ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ در ﺧﻼل دو ﺳﺎل
از زﻣﺎنیکـه اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاي آن دوﻟﺖ ﻗﺪرت
اﺟﺮاﺋﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮔﺰارﺷﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽﮐﻪ در
ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ،
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدك
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -2ﮔﺰارش ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻌﺪي ﮐﻪ ﻫﺮ دوﻟﺘﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ
ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ،ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺰارﺷﺎﺗﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺎده  44ﻣﯿﺜﺎق (ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدك)
و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮي در ﻣﻮرد اﺟﺮاي اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪﻧﺎﻣﻪ
اﺳﺖ .دولتهـای دﯾﮕﺮ ﻋﻀﻮ اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺮ 5
ﺳﺎل یکبـار ﯾﮏ ﮔﺰارش اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
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 -3ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدك ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از
دولتهـای ﻋﻀﻮ ،اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮي در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
اﺟﺮاي اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪﻧﺎﻣﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎده ﺳﯿﺰدﻫﻢ:
 -1اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﻣﯿﺜﺎق
(ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدك) اﺳﺖ و ﯾﺎ آنرا اﻣﻀﺎء
ﻧﻤﻮده ﺑﺮاي اﻣﻀﺎء آﻣﺎده ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -2اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﻫﺮ
دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ (ﻣﯿﺜﺎق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدك)
اﺳﺖ و ﯾﺎ آﻧﺮا اﻣﻀﺎء ﻧﻤﻮده ،آﻣﺎده اﻟﺤﺎق اﺳﺖ .اﺳﻨﺎد
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﯾﺎ اﻟﺤﺎق ﻧﺰد دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺳﭙﺮده
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎده ﭼﻬﺎردﻫﻢ:
 -1اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪﻧﺎﻣﻪ  3ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﺳﭙﺮده ﺷﺪن
دﻫﻤﯿﻦ ﺳﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﯾﺎ اﻟﺤﺎق ،ﻗﺪرت اﺟﺮاﺋﯽ ﭘﯿﺪا
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
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ﻣﺎده ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ:
 -1ﻫﺮ دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺻﻼﺣﯿﻪاي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﮐﻨﺪ و آﻧﺮا ﻧﺰد دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺴﭙﺎرد .دﺑﯿﺮ
ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻫﺮ ﻃﺮح و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﺻﻼﺣﯽ
را ﺑﺮاي دولتهـای ﻋﻀﻮ ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و
از آنهـا درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺎﯾﻠﻨﺪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ
از دولتهـای ﻋﻀﻮ و بهمنظـور ﺑﺮرﺳﯽ و اﺧﺬ
رأي در ﻣﻮرد ﻃﺮحهـاي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدد.
در ﺻﻮرتیکـه ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺳﻮم دولتهـای ﻋﻀﻮ
و در ﺧﻼل  4ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ،ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ را زﯾﺮﻧﻈﺮ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻫﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
اﺻﻼﺣﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل اﮐﺜﺮﯾﺖ دولتهـای ﺣﺎﺿﺮ
و رأيدﻫﻨﺪه در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ واﻗﻊ ﺷﻮد ،ﺑﺮاي ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.

 -2اﺻﻼﺣﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ  1اﯾﻦ ﻣﺎده
زﻣﺎﻧﯽ ﻗﺪرت اﺟﺮاﺋﯽ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ بهوسـیله
 -2اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ آنرا ﺑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ دو ﺳﻮم دولتهـای ﻋﻀﻮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ آن ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮد  3ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﭙﺮده ﺷﺪن اﺳﻨﺎد ﺗﺼﻮﯾﺐ ﯾﺎ اﻟﺤﺎق ،ﻗﺪرت رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
اﺟﺮاﺋﯽ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
 -3وﻗﺘﯽ ﯾﮏ اﺻﻼﺣﯿﻪاي ﻗﺪرت اﺟﺮاﺋﯽ
ﻣﺎده ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ:
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮاي آن دﺳﺘﻪ از دولتهائـی ﮐﻪ آنرا
 -1ﻫﺮ دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ بهوسـیله ﯾﺎدداﺷﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ اﺟﺮاي آن اﻟﺰاﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺳﺎﯾﺮ
ﮐﺘﺒﯽ ﺑﻪ دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و در ﻫﺮ زﻣﺎن اﻋﻼم دولتهـای ﻋﻀﻮ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﺟﺮاي
ﺧﺮوج از اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ .دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺧﺎرج اﺻﻼﺣﯿﻪﻫﺎﺋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ آنها را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺷﺪن آن دوﻟﺖ را ﺑﻪ اﻃﻼع دولتهـای ﻋﻀﻮ ﻣﯿﺜﺎق
ﻣﺎده ﻫﻔﺪﻫﻢ:
(ﺣﻘﻮق ﮐﻮدك) و دولتهائـی ﮐﻪ آن ﻣﯿﺜﺎق را اﻣﻀﺎء
 -1ﻣﺘﻦﻫﺎي ﻋﺮﺑﯽ ،ﭼﯿﻨﯽ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ،
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﺪ .ﺣﻖ ﺧﺮوج ﯾﮏﺳﺎل ﺑﻌﺪ از
درﯾﺎﻓﺖ رﺳﯿﺪ ﯾﺎدداﺷﺖ از ﺳﻮي دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺻﻮرت روﺳﯽ و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﺋﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪﻧﺎﻣﻪ از اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮاﺑﺮي
ﺑﺮﺧﻮردار میباشـند و در ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺳﭙﺮده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
 -2ﺧﺎرج ﺷﺪن از اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪﻧﺎﻣﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﺗﻌﻬﺪات دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪﻧﺎﻣﻪ و در راﺑﻄﻪ
ﺑﺎ ﺟﺮمهـاﺋﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺮوج اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﺗﺎﺛﯿﺮي ﺑﮕﺬارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺎرج ﺷﺪن از اﯾﻦ
ﻣﻘﺎوﻟﻪﻧﺎﻣﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ اداﻣﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﻮﺿﻮعهـاﺋﯽ ﮐﻪ
ﻗﺒﻼ از ﻃﺮف ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدك و ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﯾﺦ
اﻋﻼم ﺧﺮوج اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻟﻄﻤﻪاي وارد آورد.

سند شماره 2

ﻣﻘﺎوﻟﻪﻧﺎﻣﻪ اﺧﺘﯿﺎري ﻣﯿﺜﺎق ﺣﻘﻮق ﮐﻮدك
در ﻣﻮرد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺟﻨﮓ
(دو ﺷﻨﺒﻪ  14ﻓﻮرﯾﻪ )2005
دولتهای ﻋﻀﻮ اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪﻧﺎمه:
ﺑﺮاي ﭘﯿﺸﺒﺮد و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ از ﻣﯿﺜﺎق ﺣﻘﻮق
ﮐﻮدك و ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﮔﺴﺘﺮده آن و
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدك؛ در ﺗﺎﯾﯿﺪ دوﺑﺎره بــه رﻋﺎﯾﺖ
ﺣﻘﻮق ﮐﻮدك ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺣﻔﺎﻇﺖ وﯾﮋهاي اﺳﺖ و
ﯾﺎدآوري و درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮاي اداﻣﻪ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ
ﮐﻮدﮐﺎن در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و آﻣﻮزش آنهــا ﺑﺪون ﺗﺒﻌﯿﺾ
و در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺳﺮﺷﺎر از ﺻﻠﺢ و اﻣﻨﯿﺖ؛ بهخــاﻃﺮ
آﺷﻔﺘﮕﯽ و اﺿﻄﺮاﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺮاي ﮐﻮدﮐﺎن
بــهوﺟﻮد میآیــد و ﻧﺘﺎﯾﺞ درازﻣﺪت آن ﺑﺮاي ﺻﻠﺢ
و اﻣﻨﯿﺖ ﭘﺎﯾﺪار و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺎنآور اﺳﺖ.
ﺟﻬﺖ ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدن ﺟﻨﮓ ﮐﻪ آﻣﺎج آن ﮐﻮدﮐﺎن
ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺣﻤﻼت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ ﻣﻮاﺿﻌﯽ
ﮐﻪ بهوســیله ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ و
مکانهایــی ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﮐﻮدﮐﺎن در آنجــا ﺣﻀﻮر
دارﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪارس و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنهــا ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ دادﮔﺎه ﺟﺰاﯾﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ رم ،بــهوﯾﮋه در
ﻣﻮرد ﺟﺮائــم جنگــی ،ﺳﺮﺑﺎزﮔﯿﺮي و ﻧﺎمﻧﻮﯾﺴﯽ
ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ  15ﺳﺎل و اﺳﺘﻔﺎده آﻧﺎن در جنگهــای
داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب میشــود .ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪﺗﻘﻮﯾﺖ اﺟﺮاي ﻣﻮاد ﻣﯿﺜﺎق ﺣﻘﻮق ﮐﻮدك
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﯿﺎز ﻣﺒﺮم ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻮدﮐﺎن در
جنگهــا و ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ؛ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎده
اول ﻣﯿﺜﺎق ،اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻦ  18ﺳﺎﻟﮕﯽ را ﺗﻤﺎم ﻧﮑﺮده
اﺳﺖ ،ﮐﻮدك ﻣﺤﺴﻮب میشــود ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻦ
ﺑﻠﻮغ از ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮق ﺟﺎري دوﻟﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه

ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﺎوﻟﻪﻧﺎﻣﻪ اﺧﺘﯿﺎري ﺣﻘﻮق
ﮐﻮدك ،ﺳﻦ اﻓﺮاد را در جنگهــا اﻓﺰاﯾﺶ میدهــد
و اﯾﻦ اﻗﺪام را ﯾﮑﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت اوﻟﯿﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻮدﮐﺎن میدانــد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺻﻠﯿﺐ ﺳﺮخ و ﻫﻼل اﺣﻤﺮ در دﺳﺎﻣﺒﺮ  ،1995ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ
اﯾﻨﮑﻪ دولتهــای ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ در ﺟﻨﮓ ﺑﺎﯾﺪ گامهــای
ﻣﻮﺛﺮي در ﺟﻬﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻋﺪم ﺷﺮﮐﺖ اﻓﺮاد زﯾﺮ 18
ﺳﺎل در ﺟﻨﮓ را بهعمــل آورﻧﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل از رأي
ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ( ،اﻋﻀﺎء) ﻣﯿﺜﺎق ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر،
ژوﺋﻦ  1999ﺷﻤﺎره  182ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺬﯾﺮش ﺣﺬف ﮐﺎر
ﮐﻮدﮐﺎن و ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻓﻮري اﺳﺘﺨﺪام اﺟﺒﺎري ﮐﻮدﮐﺎن
ﺑﺮاي جنگهــا؛ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺷﺪﯾﺪ
گروههــا و دســتهجات ﻣﺴﻠﺢ و ﺟﺪا از ﻧﯿﺮوﻫﺎي
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ،در اﺳﺘﺨﺪام ،آﻣﻮزش و بــهکارﮔﯿﺮي
ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮاي ﺟﻨﮓ در درون و ﺑﺮون ﻣﺮزﻫﺎ ،و ﻧﯿﺰ
ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ و آﮔﺎﻫﯽ ،ﻣﺮﺗﮑﺐ
ﭼﻨﯿﻦ اﻋﻤﺎﻟﯽ میشــوند .ﺑﺎ ﯾﺎدآوري ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪات
ﻫﺮ دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ ،در ﭘﺎﯾﺒﻨﺪي ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺟﻨﮓ ،ﺑﺎ اﺻﺮار
ﺑﺮ اﺟﺮاي ﻣﻮاد اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﻌﺼﺐ و
ﺗﺒﻌﯿﺾ در ﺟﻬﺖ اﻫﺪاف و اﺻﻮل ﻣﻨﺪرج در ﻣﻨﺸﻮر
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،ﻣﺎده  51و اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﯾﺎدآوري ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺻﻠﺢ و
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اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﺣﺘﺮام ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ اﺻﻮل ﻣﻨﺪرج در ﻣﻨﺸﻮر
و رﻋﺎﯾﺖ ﻋﻤﻠﯽ اﺳﻨﺎد و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ
ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻮدﮐﺎن بهویــژه در ﺧﻼل جنگهــا
و اﺷﻐﺎل ﺳﺮزمینهــا ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﺑﻪوﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و
اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت وﯾﮋه آنهــا و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮي
ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﻮاﻗﻊ اﺳﺘﺨﺪام و بــهکارﮔﯿﺮي آنهــا
در جنگهــا و ﻣﺨﺎﺻﻤﺎت ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻮاد اﯾﻦ
ﻣﻘﺎوﻟﻪﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورﯾﺎت اﻗﺘﺼﺎدي،
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ میشــود ﮐﻮدﮐﺎن در
جنگهــا ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﻣﺒﺮم در
ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﻤﮑﺎریهــای ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮاي اﺟﺮاي
اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪﻧﺎﻣﻪ و ﻧﯿﺰ ﺟﻬﺖ اﺣﯿﺎي ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ
و رواﻧﯽ و ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺳﻼﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻮﯾﮋه
ﮐﺴﺎنیکــه ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ جنگهــا ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ
ﺷﺮﮐﺖ در اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺸﺎر و اﻃﻼﻋﺎت و
آﻣﻮزشهــای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺟﺮاي
ﻣﻮاد اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ ،بــهوﯾﮋه ﺑﺮاي ﮐﻮدﮐﺎن و
ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ جنگهــا؛ دولتهــای ﻋﻀﻮ اﯾﻦ
ﻣﻘﺎوﻟﻪﻧﺎﻣﻪ ،ﻣﻮاد زﯾﺮ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪانــد:
ﻣﺎده اول
دولتهــای ﻋﻀﻮ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم
را ﺟﻬﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻋﺪم ﺷﺮﮐﺖ اﻓﺮاد زﯾﺮ  18ﺳﺎل
در ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺮاي ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺨﺎﺻﻤﺎت و
جنگهــا بهعمــل در آورنــد.
ﻣﺎده دوم
دولتهــای ﻋﻀﻮ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد زﯾﺮ  18ﺳﺎل ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام اﺟﺒﺎري
ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ درﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﺎشــند.
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ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ ﺧﺪﻣﺖ اﻓﺮاد در ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ ﺧﻮد،
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﻓﺮاد ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺪام در ﻧﯿﺮوﻫﺎي
ﻣﺴﻠﺢ بهعمــل آورد ﺗﺎﺑﺪﯾﻦوﺳﯿﻠﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ
اﺳﺘﺨﺪام در ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ ﻧﺸﻮد.

 .2دولتهــاي ﻋﻀﻮ ﻣﻮﻇﻒاﻧﺪ ،اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم و
ﻋﻤﻠﯽ را ﺟﻬﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از اﺳﺘﺨﺪام و بــهکارﮔﯿﺮي
اینگونــه اﻓﺮاد ،اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ
بــهکار ﺑﺮدن اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ
اینگونــه اﻋﻤﺎل اﺳﺖ.

 .3ﻫﺮ دوﻟﺖ ﻋﻀﻮي ﮐﻪ اﺟﺎزه ﺧﺪﻣﺖ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ
ﺑﻪ اﻓﺮاد ﮐﻤﺘﺮ از  18ﺳﺎل ،در ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ ﺧﻮد
میدهــد ،ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و حمایتهایــی
اﺳﺖ ﮐﻪ در زﯾﺮ آورده میشــود:

 .3اﺟﺮاي ﻣﺎده ﺣﺎﺿﺮ در وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دوﻟﺖ
ﻋﻀﻮي ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺟﻨﮓ اﺳﺖ ،ﺗﺎﺛﯿﺮي ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﮔﺬاﺷﺖ.

 .3.1ﺧﺪﻣﺖ (در ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ) ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ
داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 .3.2ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎ اﻃﻼع و رﺿﺎﯾﺖ واﻟﺪﯾﻦ و ﯾﺎ ﻗﯿﻢ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻓﺮد ﺑﺎﺷﺪ.
 .3.3اﯾﻦ اﺷﺨﺎص (واﻟﺪﯾﻦ و ﻗﯿﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ)
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﮐﺎﻣﻼ از وﻇﺎﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد در ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ آن روﺑﺮو اﺳﺖ ،ﻣﻄﻠﻊ ﺑﺎﺷﺪ.
 .3.4اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ،ﻣﺪرك ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮﺷﯽ
ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﺳﻦ ﻓﺮد داوﻃﻠﺐ اﺳﺖ را اراﺋﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
 .4ﻫﺮ دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ میتوانــد در ﻫﺮ زﻣﺎن
بهوســیله ﯾﺎدداﺷﺘﯽ ،ﺧﻄﺎب ﺑﻪ دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻠﻞ اﻇﻬﺎر ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻋﻼم (ﻣﺬﮐﻮر)
را ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺑﺨﺸﺪ .دﺑﯿﺮ ﮐﻞ اﯾﻦ ﻣﻮرد را ﺑﻪ اﻃﻼع
ﺳﺎیــر دولتهــای ﻋﻀﻮ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
ﯾﺎدداﺷﺘﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ آن بهوســیله دﺑﯿﺮ ﮐﻞ
اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 .5ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﺎده  28و  29ﻣﯿﺜﺎق ﺣﻘﻮق ﮐﻮدك ،ﻻزﻣﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻨﯽ ﮐﻪ در ﺑﻨﺪ اول اﯾﻦ ﻣﺎده آﻣﺪه اﺳﺖ،
ﻣﺎده ﺳﻮم
ﺑﺮاي ﻣﺪارﺳﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ
 .1دولتهــای ﻋﻀﻮ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ دولتهــای ﻋﻀﻮ اﺳﺖ ،ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
داوﻃﻠﺒﺎن ﺧﺪﻣﺖ در ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ و ﻣﻠﯽ ﺧﻮد
ﻣﺎده ﭼﻬﺎرم
را ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  38ﻣﯿﺜﺎق ﺣﻘﻮق ﮐﻮدك ،ﺑﻨﺪ ﺳﻮم ،ﻗﺮار
 .1گروههــای ﻣﺴﻠﺤﯽ ﮐﻪ ﺟﺪا از ﻧﯿﺮوﻫﺎي
دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺎده از ﻣﯿﺜﺎق ،ﻣﺘﻀﻤﻦ اﺻﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از
حکومتهــا میخواهــد اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺟﻬﺖ ﻣﺴﻠﺢ دوﻟﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،اﻓﺮاد
حمایتهــای وﯾﮋه اﻓﺮاد زﯾﺮ  18ﺳﺎل اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .زﯾﺮ  18ﺳﺎل را ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻨﮓ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام
ﺧﻮد درآورﻧﺪ.
 .2ﻫﺮ دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺼﻮﺑﻪ و ﯾﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﯽ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪﻧﺎﻣﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻇﻬﺎر ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ

ﻣﺎده ﻫﻔﺘﻢ
 .1دولتهــای ﻋﻀﻮ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮاي ﺑﻪ اﺟﺮا
درآوردن اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﮑﺎري ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﯾﻦ همکاریهــا ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻫﺮ اﻗﺪام
و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ میباشــد ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪﻧﺎﻣﻪ
اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ همکاریهــا میتوانــد در
ﺟﻬﺖ اﺣﯿﺎء و ﺑﺎزﺳﺎزي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺨﺎﻟﻒ اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪﻧﺎﻣﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
اﯾﻦ همکاریهــا ،کمکهــای ﻣﺎﻟﯽ و ﻓﻨﯽ را ﻧﯿﺰ
ﺷﺎﻣﻞ میگــردد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎورت دولتهــای ﻋﻀﻮ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺳﺎزﻣﺎنهــاي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺠﺎم میگیــرد.

ﻣﺎده ﭘﻨﺠﻢ
هیچکــدام از ﻣﻮاد اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪﻧﺎﻣﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات دولتهــای
 .2دولتهــای ﻋﻀﻮي ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ
ﻋﻀﻮ و ﯾﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ
کمکهــای ﻗﺮاردارﻧﺪ میبایســت کمکهــای
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪن و (دﻓﺎع)
دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﯾﺎ ﺳﺎیــر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ را از ﻃﺮﯾﻖ
از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدك وﺿﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ بهعمــل
ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ
آورد.
اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ.
ماده ﺷﺸﻢ
ﻣﺎده ﻫﺸﺘﻢ
 .1دولتهــای ﻋﻀﻮ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ،
 .1دولتهــای ﻋﻀﻮ 2 ،ﺳﺎل ﭘﺲ از ﻗﺪرت
اداري و اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ و اﺟﺮاي ﻣﻮاد
اﺟﺮاﺋﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪﻧﺎﻣﻪ ﮔﺰارﺷﯽ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪﻧﺎﻣﻪ را در دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﻃﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدك ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت و اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽﮐﻪ
 .2دولتهــای ﻋﻀﻮ ﻣﺘﻌﻬﺪ میباشــند ﮐﻪ اﺻﻮل در ﻣﻮرد ﻣﻮاد ﻣﻘﺎوﻟﻪﻧﺎﻣﻪ و ﻧﯿﺰ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽﮐﻪ در ﻣﻮرد
و ﻣﻘﺮرات ﻣﻘﺎوﻟﻪﻧﺎﻣﻪ ﺣﺎﺿﺮ را بهطــور وﺳﯿﻊ و ﺑﺎ اﺟﺮاي ﺷﺮﮐﺖ اﻓﺮاد و ﺳﺮﺑﺎزﮔﯿﺮي اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ،
اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن و ﮐﻮدﮐﺎن آﻣﻮزش ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
دﻫﻨﺪ.
 .2پیــرو اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﺟﺎﻣﻊ ،ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﺎده  44ﻣﯿﺜﺎق
 .3دولتهــای ﻋﻀﻮ میبایســت اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺣﻘﻮق ﮐﻮدك ،دولتهــای ﻋﻀﻮ میتواننــد
و ﻋﻤﻠﯽ را در دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﺟﻬﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻣﻨﺒﻌﺪ ﻫﺮ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل یکبــار ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدك
افرادیکــه در ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪهاﻧﺪ و ﯾﺎ ﮔﺰارش دهنــد.
در جنگهــا بــهکار ﮔﺮﻓﺘﻪ میشــوند در وﺿﻌﯿﺖ
 .3کمیتــه ﺣﻘﻮق ﮐﻮدك ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﺰارﺷﺎت
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻮاد اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪﻧﺎﻣﻪ بهســر ﻧﺒﺮﻧﺪ .آﻧﺎن ﻣﻠﺰم
و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮي ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮاد اﺟﺮاﯾﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻓﺮادي را ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺘﺸﺎن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻮاد اﯾﻦ
ﻣﻘﺎوﻟﻪﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ ،از دولتهــای ﻋﻀﻮ در ﺧﻮاﺳﺖ
ﻣﻘﺎوﻟﻪﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ را ﯾﺎ از ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻈﺎم ﻣﺮﺧﺺ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
ﻧﻤﺎیــد.
و ﯾﺎ در ﺟﻨﮓ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺪﻫﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دولتهــای
ﻋﻀﻮ ﻣﻮﻇﻒاﻧﺪ در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن کمکهــای ﻻزم
ﻣﺎده ﻧﻬﻢ
را ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮدي ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮاد و
 .1اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺜﺎق ﺣﻘﻮق
ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﺪد آنهــا بهعمــل آورﻧﺪ .ﮐﻮدك را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﯾﺎ آنرا اﻣضاء ﻧﻤﻮده ،آﻣﺎده
اﻣﻀﺎ میباشــد.
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 .2اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﺑﻪﺗﺼﻮﯾﺐ اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﻫﺮ
دوﻟﺘﯽ آﻣﺎده ﺑﻪ اﻟﺤﺎق اﺳﺖ .اﺳﻨﺎد ﺗﺼﻮﯾﺐ ﯾﺎ اﻟﺤﺎق،
ﻧﺰد دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺳﭙﺮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 .3دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻣﺎﻧﺖدار ﻣﯿﺜﺎق و ﻣﻘﺎوﻟﻪﻧﺎﻣﻪ
ﺣﻘﻮق ﮐﻮدك ،وﻇﯿﻔﻪ دارد ﺑﻪ دولتهــای ﻋﻀﻮ و
دولتهائــی ﮐﻪ ﻣﯿﺜﺎق را اﻣﻀﺎء ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده
 3اﻃﻼع دﻫﺪ.
ﻣﺎده دﻫﻢ
 .1اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪﻧﺎﻣﻪ  3ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﺳﭙﺮده ﺷﺪن دﻫﻤﯿﻦ
ﺳﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﯾﺎ اﻟﺤﺎق ﻗﺪرت اﺟﺮاﺋﯽ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد.
 .2بــرای ﻫﺮ دوﻟﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪﻧﺎﻣﻪ را ﺗﺼﻮﯾﺐ
میکنــد و ﯾﺎ ﺑﻪ آن ﻣﻠﺤﻖ میشــود ﯾﮏﻣﺎه ﺑﻌﺪ از
ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﭙﺮده ﺷﺪن اﺳﻨﺎد ﺗﺼﻮﯾﺐ ﯾﺎ اﻟﺤﺎق ﻗﺪرت
اﺟﺮاﺋﯽ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻣﺎده ﯾﺎزدﻫﻢ
 .1هــردوﻟﺘﯽ میتوانــد در ﻫﺮزﻣﺎن بهوســیله
ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﻪ دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،اﻋﻼن ﺧﺎرج ﺷﺪن
"اﻧﺼﺮاف" از اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ ،دﺑﯿﺮ ﮐﻞ اﯾﻦ
اﻧﺼﺮاف را ﮐﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع دولتهــای ﻋﻀﻮ ﻣﯿﺜﺎق
و دولتهائــی ﮐﻪ آن را اﻣﻀﺎء ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ
رﺳﺎﻧﺪ .اﻧﺼﺮاف از ﻣﻘﺎوﻟﻪﻧﺎﻣﻪ ﺑﻌﺪ از یکســال از
درﯾﺎﻓﺖ ﯾﺎدداﺷﺖ دﺑﯿﺮ ﮐﻞ اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﮔﺮ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎل اﻋﻼن اﻧﺼﺮاف از ﻣﻘﺎوﻟﻪﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻟﯽ
ﻣﻨﻘﺼﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ دوﻟﺖ (اﻧﺼﺮاف دﻫﻨﺪه) درﮔﯿﺮ
ﺟﻨﮓ اﺳﺖ ،ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ،اﻧﺼﺮاف آن دوﻟﺖ
ﺑﻪ اﺟﺮا درﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
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 .2ایــن ﻗﺒﯿﻞ اﻋﻼن اﻧﺼﺮاف ﻧﺒﺎﯾﺪ روي ﺗﻌﻬﺪات
دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪﻧﺎﻣﻪ و ﯾﺎ ﻫﺮ
ﻗﺮاردادي ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﻼن اﻧﺼﺮاف اﻧﺠﺎم داده
اﺳﺖ ،ﺗﺎﺛﯿﺮي ﮔﺬارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ اﻧﺼﺮاف ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ
اداﻣﻪ روﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺗﺤﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪ
ﺣﻘﻮق ﮐﻮدك ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﻟﻄﻤﻪاي وارد ﮐﻨﺪ.

ماده دوازدﻫﻢ
 .1هــر دوﻟﺖ ﻋﻀﻮي ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺻﻼﺣﯿﻪاي
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﻨﺪ و آنرا ﻧﺰد دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ
ﺑﺴﭙﺎرد .در اﯾﻦ ﺻﻮرت دﺑﯿﺮ ﮐﻞ اﺻﻼﺣﯿﻪﻫﺎي
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي را ﺑﻪ دولتهــای ﻋﻀﻮ اﯾﻦ ﻣﯿﺜﺎق
اﺑﻼغ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و از آنهــا درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد ،ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ از
دولتهــای ﻋﻀﻮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدن و اﺧﺬ
رأي ﻃﺮحهــاي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدد .ﺑﻌﺪ از
ﭼﻬﺎر ﻣﺎه از زمانیکــه دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﺻﻼﺣﯽ
را ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ دولتهــای ﻋﻀﻮ رﺳﺎﻧﺪ ،اﮔﺮ ﺣﺪاﻗﻞ
ﯾﮏ ﺳﻮم دولتهــای ﻋﻀﻮ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،دﺑﯿﺮﮐﻞ ،ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ ﺗﺤﺖ
ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﻫﺮ
اﺻﻼﺣﯿﻪاي ﮐﻪ ﺑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ آراي دولتهــای ﻋﻀﻮ
ﺣﺎﺿﺮ و رأيدﻫﻨﺪه در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد (آن
اﺻﻼﺣﯿﻪ) ﺑﺮاي ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 .2اﺻﻼﺣﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه زﻣﺎﻧﯽ ﻗﺪرت اﺟﺮاﯾﯽ
ﭘﯿﺪا میکنــد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ اول ﻣﻘﺎوﻟﻪﻧﺎﻣﻪ ﺣﺎﺿﺮ،
ﺑﻪﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ
و اﮐﺜﺮﯾﺖ دو ﺳﻮم دولتهــای ﻋﻀﻮ آنرا ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 .3ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻗﺪرت اﺟﺮاﺋﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮد
ﺑﺮاي دوﻟﺖ ﻋﻀﻮي ﮐﻪ آنرا ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻻزماﻻﺟﺮا
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺳﺎیــر دولتهــا ﮐﻤاکان ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ
ﻣﻘﺎوﻟﻪﻧﺎﻣﻪ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺻﻼﺣﯿﻪاي ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ،
ﻣﻠﺰم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺎده ﺳﯿﺰدﻫﻢ
 .1متــن ﻣﻘﺎوﻟﻪﻧﺎﻣﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ زبانهــای ﻋﺮﺑﯽ،
ﭼﯿﻨﯽ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،روﺳﯽ و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ
میباشــد و از اﻋﺘﺒﺎر ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و در
ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻧﮕﻬﺪاري ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 .2دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ میبایست روﻧﻮﺷﺖﻫﺎي
ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﺪه اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم دولتهــای
ﻋﻀﻮ ﻣﯿﺜﺎق و ﺗﻤﺎم دولتهائــی ﮐﻪ ﻣﯿﺜﺎق را اﻣﻀﺎ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ارﺳﺎل دارد.
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Annex
Optional Protocol to the
Convention on the Rights of
the Child on a communications
procedure
The States parties to the present
Protocol,
Considering that, in accordance

Resolution adopted by the General
Assembly on 19 December 2011
[on the report of the Third
])Committee (A/66/457
66/138. Optional Protocol to
the Convention on the Rights of
the Child on a communications
procedure
The General Assembly,
Taking note with appreciation
of the adoption by the Human
Rights Council, through its
resolution 17/18 of 17 June 2011,
of the Optional Protocol to the
Convention on the Rights of
the Child on a communications
procedure,
1. Adopts the Optional Protocol
to the Convention on the Rights
of the Child on a communications
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with the principles proclaimed in the Charter of the United Nations, the
recognition of the inherent dignity and the equal and inalienable rights
of all members of the human family is the foundation of freedom, justice
and peace in the world,
Noting that the States parties to the Convention on the Rights of the Child
(hereinafter referred to as “the Convention”) recognize the rights set forth
in it to
_______________
See Official Records of the General Assembly, Sixty-sixth Session,
Supplement No. 53 (A/66/53), chap. I. A/RES/66/138
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each child within their jurisdiction without discrimination of any kind,
irrespective
of the child’s or his or her parent’s or legal guardian’s race, colour, sex,
language,
religion, political or other opinion, national, ethnic or social origin,
property,
disability, birth or other status,
Reaffirming the universality, indivisibility, interdependence and
interrelatedness of all human rights and fundamental freedoms,
Reaffirming also the status of the child as a subject of rights and as a
human being with dignity and with evolving capacities,
Recognizing that children’s special and dependent status may create real
difficulties for them in pursuing remedies for violations of their rights,
Considering that the present Protocol will reinforce and complement
national and regional mechanisms allowing children to submit complaints
for violations of
their rights,
Recognizing that the best interests of the child should be a primary
consideration to be respected in pursuing remedies for violations of the
rights of the child, and that such remedies should take into account the
need for child-sensitive procedures at all levels,
Encouraging States parties to develop appropriate national mechanisms
to enable a child whose rights have been violated to have access to
effective remedies at the domestic level,

Recalling the important role that national human rights institutions and
other relevant specialized institutions, mandated to promote and protect
the rights of the child, can play in this regard,
Considering that, in order to reinforce and complement such national
mechanisms and to further enhance the implementation of the
Convention and, where applicable, the Optional Protocols thereto on
the sale of children, child prostitution and child pornography and on the
involvement of children in armed conflict, it would be appropriate to
enable the Committee on the Rights of the Child (hereinafter referred to
as “the Committee”) to carry out the functions provided for in the present
Protocol,
Have agreed as follows:
Part I
General provisions
Article 1
Competence of the Committee on the Rights of the Child
1. A State party to the present Protocol recognizes the competence of the
Committee as provided for by the present Protocol.
2. The Committee shall not exercise its competence regarding a State
party to the present Protocol on matters concerning violations of rights
set forth in an instrument to which that State is not a party.
3. No communication shall be received by the Committee if it concerns a
State that is not a party to the present Protocol.
Article 2
General principles guiding the functions of the Committee
In fulfilling the functions conferred on it by the present Protocol, the
Committee shall be guided by the principle of the best interests of the
child. It shall also have regard for the rights and views of the child, the
views of the child being given due weight in accordance with the age and
maturity of the child.
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Article 3
Rules of procedure
1. The Committee shall adopt rules of procedure to be followed when
exercising the functions conferred on it by the present Protocol. In doing
so, it shall have regard, in particular, for article 2 of the present Protocol
in order to guarantee child-sensitive procedures.
2. The Committee shall include in its rules of procedure safeguards to
prevent the manipulation of the child by those acting on his or her behalf
and may decline to examine any ommunication that it considers not to be
in the child’s best interests.
Article 4
Protection measures
1. A State party shall take all appropriate steps to ensure that individuals
under its jurisdiction are not subjected to any human rights violation,
ill-treatment or intimidation as a consequence of communications or
cooperation with the Committee pursuant to the present Protocol.
2. The identity of any individual or group of individuals concerned shall
not be revealed publicly without their express consent.
Part II
Communications procedure
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Article 5
Individual communications
1. Communications may be submitted by or on behalf of an individual or
group of individuals, within the jurisdiction of a State party, claiming to
be victims of a violation by that State party of any of the rights set forth
in any of the following instruments to which that State is a party:
(a) The Convention;
(b) The Optional Protocol to the Convention on the sale of children, child
prostitution and child pornography;
(c) The Optional Protocol to the Convention on the involvement of
children in armed conflict.
2. Where a communication is submitted on behalf of an individual or
group of individuals, this shall be with their consent unless the author can

justify acting on their behalf without such consent.
Article 6
Interim measures
1. At any time after the receipt of a communication and before a
determination on the merits has been reached, the Committee may
transmit to the State party concerned for its urgent consideration a request
that the State party take such interim measures as may be necessary in
exceptional circumstances to avoid possible irreparable damage to the
victim or victims of the alleged violations.
2. Where the Committee exercises its discretion under paragraph 1 of the
present article, this does not imply a determination on admissibility or on
the merits of the communication.
Article 7
Admissibility
The Committee shall consider a communication inadmissible when:
(a) The communication is anonymous;
(b) The communication is not in writing;
(c) The communication constitutes an abuse of the right of submission
of such communications or is incompatible with the provisions of the
Convention and/or the Optional Protocols thereto;
(d) The same matter has already been examined by the Committee or
has been or is being examined under another procedure of international
investigation or settlement;
(e) All available domestic remedies have not been exhausted. This shall
not be the rule where the application of the remedies is unreasonably
prolonged or unlikely to bring effective relief;
(f) The communication is manifestly ill-founded or not sufficiently
substantiated;
(g) The facts that are the subject of the communication occurred prior to
the entry into force of the present Protocol for the State party concerned,
unless those facts continued after that date;
(h) The communication is not submitted within one year after the
exhaustion of domestic remedies, except in cases where the author can
demonstrate that it had not been possible to submit the communication
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within that time limit.
Article 8
Transmission of the communication
1. Unless the Committee considers a communication inadmissible without
reference to the State party concerned, the Committee shall bring any
communication submitted to it under the present Protocol confidentially
to the attention of the State party concerned as soon as possible.
2. The State party shall submit to the Committee written explanations or
statements clarifying the matter and the remedy, if any, that it may have
provided. The State party shall submit its response as soon as possible
and within six months.
Article 9
Friendly settlement
1. The Committee shall make available its good offices to the parties
concerned with a view to reaching a friendly settlement of the matter on
the basis of respect for the obligations set forth in the Convention and/or
the Optional Protocols thereto.
2. An agreement on a friendly settlement reached under the auspices of
the Committee closes consideration of the communication under the
present Protocol.
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Article 10
Consideration of communications
1. The Committee shall consider communications received under the
present Protocol as quickly as possible, in the light of all documentation
submitted to it, provided that this documentation is transmitted to the
parties concerned.
2. The Committee shall hold closed meetings when examining
communications received under the present Protocol.
3. Where the Committee has requested interim measures, it shall expedite
the consideration of the communication.
4. When examining communications alleging violations of economic,
social or cultural rights, the Committee shall consider the reasonableness
of the steps taken by the State party in accordance with article 4 of

the Convention. In doing so, the Committee shall bear in mind that
the State party may adopt a range of possible policy measures for
the implementation of the economic, social and cultural rights in the
Convention.
5. After examining a communication, the Committee shall, without
delay, transmit its views on the communication, together with its
recommendations, if any, to the parties concerned.
Article 11
Follow-up
1. The State party shall give due consideration to the views of the
Committee, together with its recommendations, if any, and shall submit
to the Committee a written response, including information on any action
taken and envisaged in the light of the views and recommendations of the
Committee. The State party shall submit its response as soon as possible
and within six months.
2. The Committee may invite the State party to submit further information
about any measures the State party has taken in response to its views or
recommendations or implementation of a friendly settlement agreement,
if any, including as deemed appropriate by the Committee, in the State
party’s subsequent reports under article 44 of the Convention, article 12
of the Optional Protocol to the Convention on the sale of children, child
prostitution and child pornography or article 8 of the Optional Protocol to
the Convention on the involvement of children in armed conflict, where
applicable.
Article 12
Inter-State communications
1. A State party to the present Protocol may, at any time, declare that
it recognizes the competence of the Committee to receive and consider
communications in which a State party claims that another State party
is not fulfilling its obligations under any of the following instruments to
which the State is a party:
(a) The Convention;
(b) The Optional Protocol to the Convention on the sale of children, child
prostitution and child pornography;
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(c) The Optional Protocol to the Convention on the involvement of
children in armed conflict.
2. The Committee shall not receive communications concerning a State
party that has not made such a declaration or communications from a
State party that has not made such a declaration.
3. The Committee shall make available its good offices to the States
parties concerned with a view to a friendly solution of the matter on the
basis of the respect for the obligations set forth in the Convention and the
Optional Protocols thereto.
4. A declaration under paragraph 1 of the present article shall be deposited
by the States parties with the Secretary-General of the United Nations,
who shall transmit copies thereof to the other States parties. A declaration
may be withdrawn at any time by notification to the Secretary-General.
Such a withdrawal shall not prejudice the consideration of any matter that
is the subject of a communication already transmitted under the present
article; no further communications by any State party shall be received
under the present article after the notification of withdrawal of the
declaration has been received by the Secretary-General, unless the State
party concerned has made a new declaration.
Part III
Inquiry procedure
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Article 13
Inquiry procedure for grave or systematic violations
1. If the Committee receives reliable information indicating grave or
systematic violations by a State party of rights set forth in the Convention
or in the Optional Protocols thereto on the sale of children, child
prostitution and child pornography or on the involvement of children in
armed conflict, the Committee shall invite the State party to cooperate
in the examination of the information and, to this end, to submit
observations without delay with regard to the information concerned.
2. Taking into account any observations that may have been submitted
by the State party concerned, as well as any other reliable information
available to it, the Committee may designate one or more of its members
to conduct an inquiry and to report urgently to the Committee. Where

warranted and with the consent of the State party, the inquiry may include
a visit to its territory.
3. Such an inquiry shall be conducted confidentially, and the cooperation
of the State party shall be sought at all stages of the proceedings.
4. After examining the findings of such an inquiry, the Committee shall
transmit without delay these findings to the State party concerned,
together with any comments and recommendations.
5. The State party concerned shall, as soon as possible and within six
months of receiving the findings, comments and recommendations
transmitted by the Committee, submit its observations to the Committee.
6. After such proceedings have been completed with regard to an
inquiry made in accordance with paragraph 2 of the present article, the
Committee may, after consultation with the State party concerned, decide
to include a summary account of the results of the proceedings in its
report provided for in article 16 of the present Protocol.
7. Each State party may, at the time of signature or ratification of the
present Protocol or accession thereto, declare that it does not recognize
the competence of the Committee provided for in the present article in
respect of the rights set forth in some or all of the instruments listed in
paragraph .
8. Any State party having made a declaration in accordance with
paragraph 7 of the present article may, at any time, withdraw this
declaration by notification to the Secretary-General of the United
Nations.
Article 14
Follow-up to the inquiry procedure
1. The Committee may, if necessary, after the end of the period of six
months referred to in article 13, paragraph 5, invite the State party
concerned to inform it of the measures taken and envisaged in response
to an inquiry conducted under article 13 of the present Protocol.
2. The Committee may invite the State party to submit further information
about any measures that the State party has taken in response to an
inquiry conducted under article 13, including as deemed appropriate by
the Committee, in the State party’s subsequent reports under article 44 of
the Convention, article 12 of the Optional Protocol to the Convention on
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the sale of children, child prostitution and child pornography or article
8 of the Optional Protocol to the Convention on the involvement of
children in armed conflict, where applicable.
Part IV
Final provisions
Article 15
International assistance and cooperation
1. The Committee may transmit, with the consent of the State party
concerned, to United Nations specialized agencies, funds and
programmes and other competent bodies its views or recommendations
concerning communications and inquiries that indicate a need for
technical advice or assistance, together with the State party’s observations
and suggestions, if any, on these views or recommendations.
2. The Committee may also bring to the attention of such bodies, with
the consent of the State party concerned, any matter arising out of
communications considered under the present Protocol that may assist
them in deciding, each within its field of competence, on the advisability
of international measures likely to contribute to assisting States parties in
achieving progress in the implementation of the rights recognized in the
Convention and/or the Optional Protocols thereto.
Article 16
Report to the General Assembly
The Committee shall include in its report submitted every two years to
the General Assembly in accordance with article 44, paragraph 5, of the
Convention a summary of its activities under the present Protocol.
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Article 17
Dissemination of and information on the Optional Protocol
Each State party undertakes to make widely known and to disseminate
the present Protocol and to facilitate access to information about the
views and recommendations of the Committee, in particular with regard
to matters involving the State party, by appropriate and active means and
in accessible formats to adults and children alike, including those with

disabilities.
Article 18
Signature, ratification and accession
1. The present Protocol is open for signature to any State that has signed,
ratified or acceded to the Convention or either of the first two Optional
Protocols thereto.
2. The present Protocol is subject to ratification by any State that has
ratified or acceded to the Convention or either of the first two Optional
Protocols thereto. Instruments of ratification shall be deposited with the
Secretary-General of the United Nations.
3. The present Protocol shall be open to accession by any State that has
ratified or acceded to the Convention or either of the first two Optional
Protocols thereto.
4. Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession
with the Secretary-General.
Article 19
Entry into force
1. The present Protocol shall enter into force three months after the
deposit of the tenth instrument of ratification or accession.
2. For each State ratifying the present Protocol or acceding to it after the
deposit of the tenth instrument of ratification or instrument of accession,
the present Protocol shall enter into force three months after the date of
the deposit of its own instrument of ratification or accession.
Article 20
Violations occurring after the entry into force
1. The Committee shall have competence solely in respect of violations
by the State party of any of the rights set forth in the Convention and/or
the first two Optional Protocols thereto occurring after the entry into force
of the present Protocol.
2. If a State becomes a party to the present Protocol after its entry into
force, the obligations of that State vis-à-vis the Committee shall relate
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only to violations of the rights set forth in the Convention and/or the first
two Optional Protocols thereto occurring after the entry into force of the
present Protocol for the State concerned.
Article 21
Amendments
1. Any State party may propose an amendment to the present Protocol and
submit it to the Secretary-General of the United Nations. The SecretaryGeneral shall communicate any proposed amendments to States parties
with a request to be notified whether they favour a meeting of States
parties for the purpose of considering and deciding upon the proposals. In
the event that, within four months of the date of such communication, at
least one third of the States parties favour such a meeting, the SecretaryGeneral shall convene the meeting under the auspices of the United
Nations. Any amendment adopted by a majority of two thirds of the
States parties present and voting shall be submitted by the SecretaryGeneral to the General Assembly for approval and, thereafter, to all States
parties for acceptance.
2. An amendment adopted and approved in accordance with paragraph
1 of the present article shall enter into force on the thirtieth day after the
number of instruments of acceptance eposited reaches two thirds of
the number of States parties at the date of adoption of the amendment.
Thereafter, the amendment shall enter into force for any State party
on the thirtieth day following the deposit of its own instrument of
acceptance. An amendment shall be binding only on those States parties
that have accepted it.
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Article 22
Denunciation
1. Any State party may denounce the present Protocol at any time by
written notification to the Secretary-General of the United Nations. The
denunciation shall take effect one year after the date of receipt of the
notification by the Secretary-General.
2. Denunciation shall be without prejudice to the continued application of
the provisions of the present Protocol to any communication submitted

under articles 5 or 12 or any inquiry initiated under article 13 before the
effective date of denunciation.
Article 23
Depositary and notification by the Secretary-General
1. The Secretary-General of the United Nations shall be the depositary of
the present Protocol.
2. The Secretary-General shall inform all States of:
(a) Signatures, ratifications and accessions under the present Protocol;
(b) The date of entry into force of the present Protocol and of any
amendment thereto under article 21;
(c) Any denunciation under article 22 of the present Protocol.
Article 24
Languages
1. The present Protocol, of which the Arabic, Chinese, English, French,
Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited in the
archives of the United Nations.
2. The Secretary-General of the United Nations shall transmit certified
copies of the present Protocol to all States.
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سند شماره 4

کمیته حقوق کودک
مالحظات نهایی گزارش مشترک سوم و چهارم
ادواری جمهوری اسالمی ایران

بخش نخست /دیباچه
 .1.1پروتکل اختیاری کنوانسـیون بینالمللی
حقـوق کـودک در موضـوع خریـد و فـروش،
فحشـا و هرزهنـگاری کـودکان ،در سـال 2007
میالدی؛
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کمیته حقوق کودک گزارش مشـترک سـوم
و چهـارم ادواری جمهـوری اسلامی ایـران را
در جلسـات  2055و  2057مـورخ  11و 12
ژانویـه  2016مطابـق بـا  21و  22دی ماه 1394
بررسـی و مالحظـات نهایی زیر را در نشسـت
 .1.2کنوانسـیون بینالمللـی حقـوق افـراد
 2016مـورخ  29ژانویـه ( 9بهمـن )1394
دارای معلولیـت ،در سـال  2009میلادی؛
تصویـب نمود.
 .2کمیتـه از اقدامـات قانونـی ذیـل قدردانی
 .1کمیتـه از دولـت عضـو بابـت ارسـال
مینمایـد:
گـزارش ادواری سـوم و چهارم ،پاسـخ کتبی به
برخـی مسـائل ،کـه درک بهتـری را از وضعیت
 .2.1بازنگـری قانـون آئین دادرسـی کیفری
حقـوق کودکان کشـور عضو ایجـاد نمود و نیز در سـال  ،1392از جملـه ایجـاد دادگاههـای
از برگزاری گفتگوی سـازنده با هیئت متشـکل اطفـال و نوجوانـان؛
از نماینـدگان دسـتگاههای ذیربـط دولتـی
 .2.2قانـون حمایـت خانـواده مصوب سـال
تقدیـر و تشـکر بهعمـل آورد.
 ،1391کـه در آن بـهرعایـت منافع عالیه کودک
و نوجوانـان در تصمیمـات و آراء همه دادگاهها
و مقامـات اجرایی تصریح شـده اسـت؛
بخـش دوم /اقدامـات و پیشـرفتهای
حاصلـه دولـت عضـو
 .3کمیتـه از تأسـیس مرجع ملی کنوانسـیون
حقـوق کـودک در  1آوریـل  2012برابـر بـا
کمیتـه از تصویـب و پیوسـتن به اسـناد زیر
( )1391/01/13اسـتقبال میکنـد.
اسـتقبال میکند:
 .4کمیتـه دعـوت دولـت ایـران از رویههای

ویژه سـازمان ملل در تاریـخ  24جوالی  2002ممنوعیـت مغایـرت مفاد کنوانسـیون بـا قوانین
را مثبـت ارزیابـی میکند.
اسلامی اشـاره دارد ،ابـراز و ایـن موضـوع را
مانـع اجـرای بسـیاری از مفـاد کنوانسـیون و
بخـش سـوم /عوامـل و چالشهـای
مغایـر موضـوع و هـدف کنوانسـیون اعلام
تأثیرگـذار بـر اجـرای کنوانسـیون
میدارد.
 .5کمیته یادآور میشـود تحریمهـا در ایجاد
علاوه برایـن ،درخصـوص رأی مـورخ
شـرایط سـخت اقتصـادی و اجتماعـی جامعـه
تیرمـاه  1391دیوانعالـی کشـور مبنـی بـر
تأثیرگـذار بـوده و بهرهمندی کـودکان از حقوق
ارجحیـت قوانیـن داخلـی بـر مفاد کنوانسـیون
خـود بهویـژه در حـوزه اقتصـادی -اجتماعـی
در صـورت مغایـرت ،ابـراز نگرانـی میکنـد.
را متأثـر نمـوده اسـت و اذعـان دارد بـر اینکـه
وضعیـت مذکور اجـرای کامل کنوانسـیون را با
 .8کمیتـه ،مطابـق بـا توصیههـای پیشـین و
مانع مواجه سـاخته اسـت.
براسـاس اعالمیـه و برنامـه اقـدام ویـن ،1993
از دولـت عضـو میخواهـد ماهیـت کلـی حق
بخـش چهـارم /نگرانیهـای عمـده و
شـرط خـود را مـورد بازنگـری قـرار داده و
تو صیههـا
دولـت عضـو را ترغیـب بهلغـو صریـح حـق
الـف .اقدامـات کلـی جهـت اجـرای شـرط خـود میکنـد .کمیتـه بـه دولـت عضـو
توصیـه میکنـد قوانین و مقـررات داخلی خود
کنوانسـیون (مـواد  42 ،4و ()44 )6
را با کنوانسـیون مطابقت داده و اطمینان حاصل
توصیههای پیشین کمیته
نمایـد در صـورت تعارض ،مفاد کنوانسـیون بر
 .6کمیتـه بـه دولـت عضـو توصیـه میکنـد قوانیـن داخلی رجحـان دارد.
کلیـه اقدامـات الزم را جهت اجرای توصیههای
قانونگذاری
مـورخ 1383/11/09؛ خصوصـ ًا ،مـوارد مربوط
 .9کمیتـه برخـی از قوانیـن مصـوب دولـت
بـه عدم تبعیـض ،حق حیات ،حمایـت در برابر
شـکنجه ،و رفتارهـا و مجازاتهای غیرانسـانی عضـو در طـول زمـان گـزارش ادواری و
و تحقیرآمیـز و عدالـت کیفـری نوجوانـان کـه بازنگـری در قانـون مجـازات اسلامی مصوب
بهطـور کامـل بهموقـع اجـراء گذاشـته نشـده  1392را مدنظـر قـرار میدهـد ،بـا اینحـال،
کمیتـه همچنـان در مـورد شـماری از قوانیـن
اسـت ،معمول بـدارد.
کشـور عضـو از جمله قانون مجازات اسلامی،
حق شرط
کـه حـاوی مفـاد تبعیضآمیـز علیـه دختـران و
 .7بهرغـم اطالعـات ارائه شـده دولت عضو کـودکان متعلـق بـه اقلیتهای قومـی و مذهبی
مبنـی بر انجـام مطالعـات برای تببین شـفاف و بـوده و آنـانرا از برخـی حقـوق منـدرج در
صریـح حـق شـرط ،معالوصف کمیتـه از اینکه کنوانسـیون محـروم میسـازد اعلام نگرانـی
دولـت ایـران ،برخلاف توصیههـای پیشـین ،میکنـد .همچنیـن کمیتـه در مـورد اختیـارات
از زمـان ارسـال گـزارش مقدماتـی و ادواری گسـتره قوهقضائیه در تفسـیر و اجـرای قوانین
دوم جهـت تجدیدنظـر در حـق شـرط مذکـور نگران اسـت.
اقدامـی بهعمـل نیـاورده اسـت ،ابـراز تأسـف
 .10کمیتـه از دولت عضـو میخواهد قوانین
میکنـد .کمیتـه مراتب نگرانی خـود را در مورد و سیاسـتهای تبعیضآمیـز علیـه دختـران و
ماهیـت مبهـم حق شـرط ایران که بـر ضرورت
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کـودکان متعلـق بـه اقلیتهای مذهبـی و قومی
را بـا قیـد فوریـت اصلاح کـرده و تضمیـن
نمایـد همـه کـودکان ،صرفنظـر از جنسـیت،
قومیـت و عقایـد مذهبـی از آزادیهـا و حقوق
برابـر ،مقـرر در کنوانسـیون بهرهمنـد شـوند.
کمیتـه بهویـژه از دولـت عضـو میخواهـد تـا
اطمینـان حاصل نمایـد قوانین ،امکان تفسـیر و
کمیتـه بـه دولـت عضـو توصیـه میکنـد
اجرا بدون دسـتورالعملهای الزامآور آموزشـی
تـا مرجـع ملـی کنوانسـیون حقـوق کـودک را
و تفسـیر ،در صالحدیـد گسـترده قـوه قضائیه
از اختیـارات کافـی و وظایـف شـفاف جهـت
قـرار ندهد.
هماهنـگ نمـودن کلیـه فعالیتهـای مربوط به
سیاست و راهبرد جامع
اجرای کنوانسـیون در سـطوح محلی ،منطقهای،
ملـی و میـان بخشـی برخـوردار نمایـد ،حیطه
 .11کمیتـه اطالعـات دولت عضـو در مورد
صالحیـت آن را تقویـت نمـوده و تضمین کند
نهاییسـازی پیشنویـس برنامـه اقـدام ملـی
منابع انسـانی ،فنـی و مالـی الزم در اختیار همه
حقـوق کـودک را مـورد توجـه قـرار میدهـد؛
کارگروههـای مربوطـه قـرار گرفته اسـت.
معالوصـف از فقـدان اطالعـات کافـی از جمله
در مورد نحوه تأثیرگـذاری اجرای یازده راهبرد
تخصیص منابع
پیشـنهادی بر تحقـق مفاد کنوانسـیون خصوص ًا
 .14کمیتـه مراتـب نگرانـی خـود را اعلام
نسـبت بـه کـودکان در وضعیتهای حاشـیهای
میکنـد از اینکـه دولـت عضـو اطالعاتـی در
و نامسـاعد ،و همچنیـن فقـدان اطالعـات در
مـورد تخصیـص هدفمنـد منابـع مالـی بـرای
خصـوص منابـع اعتبـاری بـرای اجـرای برنامه
تحقـق حقوق مقـرر درکنوانسـیون خصوص ًا در
اقـدام ،اعلام نگرانـی میکند.
مورد کـودکان متعلـق به گروههای آسـیبپذیر
 .12کمیتـه بـه دولـت عضـو توصیـه و در حاشـیه بهنحـوی کـه در توصیههـای
میکنـد اقدامـات مقتضـی را بهعمـل آورد تـا پیشـین ذکـر شـده بـود ،ارائـه نکرده اسـت.
اطمینـان حاصـل شـود سیاسـتها ،راهبردها و
 .15کمیتـه مطابـق مباحثـه عمومـی مـورخ
برنامههـای اقـدام بهویـژه ،حقـوق کـودکان در
 ،1386در مـورد "منابـع حقـوق کـودکان -
وضعیـت حاشـیهای و نامسـاعد را مدنظـر قرار
مسـئولیت دولتهـا" بـه دولـت عضـو توصیه
داده و بـا تخصیـص منابع انسـانی ،فنی و مالی،
میکنـد:
بهبـود وضعیـت آنـان و بهرهمنـدی ایشـان از
فرصتهـای برابـر در کلیه عرصههـای زندگی
 .15.1بودجـه مورد نیـاز برای حـوزه کودک
را میسـر نمایـد.
را مـورد ارزیابـی جامـع قـرار داده و وفـق ماده
 4کنوانسـیون ،منابـع مالـی مورد نیـاز را جهت
همکاری
تحقـق حقوق کـودک تخصیص دهـد و بهطور
 .13کمیتـه تأسـیس مرجـع ملی کنوانسـیون خـاص ،ردیـف بودجـه بخشهـای اجتماعـی
حقـوق کـودک در وزارت دادگسـتری با هدف را افزایـش داده و نابرابریهـا را بـر پایـه
نظـارت و همـکاری بـرای ترویـج حقـوق شـاخصهای حقـوق کـودک ملحـوظ توجـه
کـودک در سـال  1391را مدنظر قـرار میدهد؛ بدارد؛
معالوصـف ،از اینکـه بـه جز ایجـاد کارگروهها
در برخـی حوزههـای مهم نظیر خشـونت علیه
کـودکان ،هیچ اطالعاتی در مورد دسـتاوردهای
حاصلـه و برونـداد مرجـع ملـی کنوانسـیون
حقـوق کودک و کارگروهها ارائه نشـده اسـت،
ابـراز تأسـف میکند.
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 .15.2از طریـق اجـرای نظـام پایـش
تخصیـص منابـع و بهرهگیـری از منابـع بـرای
کـودکان و اسـتفاده از نظـام پایـش مذکـور
در ارزیابـی چگونگـی سـرمایهگذاری در
بخشهـای مختلـف و تأثیر این سـرمایهگذاری
بـر تأمین منافع عالیـه کـودکان ،رویکرد حقوق
کـودک -محـور را در تدویـن بودجـه سـاالنه
کشـور معمـول بـدارد و نیـز تضمیـن نماید که
تبعـات متفـاوت این نـوع از سـرمایهگذاری بر
وضعیـت دختران و پسـران مـورد ارزیابی قرار
گیر د ؛
 .15.3تعییـن ردیف بودجه بـرای کودکان در
وضعیتهای نامسـاعد و آسـیبپذیر که ممکن
اسـت نیازمند اقدامات ایجابی اجتماعی باشـند،
اطمینـان حاصـل کند ایـن ردیـف بودجه حتی
در شـرایط بحـران اقتصـادی ،بالیـای طبیعی و
دیگـر شـرایط اضطراری حفظ خواهد شـد.
جمعآوری اطالعات

 .19کمیتـه اطالعـات ارسـالی دولـت عضو
در حوزههـای آمـوزش ،تغذیـه بـا شـیر مـادر،
کودکان محـروم از محیط خانواده و کودکان در
نظـام دادرسـی ،همچنین ایجاد بانـک اطالعاتی
جهـت گـردآوری اطالعات مربوط بـه کودکان
را منـاط توجـه دارد؛ معالوصـف ،کمیتـه نگران
ایـن اسـت کـه آیـا بانـک اطالعاتـی مذکـور،
ایـن قابلیـت را دارد کـه دادههـای طبقهبنـدی
شـده ک ّمـی و کیفـی راجع بـه مفاد کنوانسـیون
و مربـوط بـه همـه گروههـای کـودکان را بـه
صـورت نظاممنـد و جامـع گـردآوری نماید تا
بهموجـب آن امـکان نظـارت بردسـتاوردهای
حاصلـه و ارزیابـی تأثیـر سیاسـتهای مصوب
در ارتبـاط بـا کـودکان وجود داشـته باشـد؟
 .20براسـاس نظریـه تفسـیری شـماره 5
( )2003بـا موضـوع "تدابیـر کلـی مربـوط بـه
اجـرای کنوانسـیون" ،کمیتـه از دولـت عضـو
میخواهـد نظام جمـعآوری اطالعـات خود را

تقویـت کنـد .اطالعـات باید تمامـی حوزههای
کنوانسـیون را بـه تفکیـک جنـس ،سـن،
معلولیـت ،منطقـه جغرافیایـی ،منشـاء قومـی و
اقتصـادی -اجتماعـی پوشـش داده تـا امـکان
تحلیـل وضعیت همه کـودکان بهویـژه کودکان
آسـیبپذیر را فراهـم نمایـد .علاوه بـر ایـن،
کمیتـه توصیـه میکنـد دادههـا و شـاخصها
را در اختیـار وزارتخانههـای ذیربـط قـرار
داده تـا از آن در تدویـن ،نظـارت و ارزیابـی
سیاسـتها ،برنامههـا و طرحهـای مربـوط بـه
اجـرای مؤثر کنوانسـیون اسـتفاده شـود .از این
حیـث ،کمیته همچنیـن به دولـت عضو توصیه
میکند در راسـتای حمایـت از بانک اطالعاتی،
منابـع انسـانی و مالـی الزم را در نظـر گرفتـه و
همکاریهـای فنـی خود را با یونیسـف و دیگر
نهادهـای مرتبـط تقویـت نماید.
نظارت مستقل

 .21کمیتـه بـا لحـاظ پاسـخ دریافتـی دولت
عضـو بـه سـواالت مقـرر در بنـد  ،22-21در
مـورد تأسـیس مرجع ملـی کنوانسـیون حقوق
کـودک ،مراتـب نگرانـی خـود را از فقـدان
سـازوکار دائمـی و مسـتقل نظـارت بـر اجرای
کنوانسـیون اعلام مـیدارد.
 .22کمیته براسـاس نظریه تفسـیری شـماره
 ،)2002( 2بـا موضـوع "نقش نهادهای مسـتقل
حقـوق بشـری" ،بـه دولـت عضـو توصیـه
میکنـد بـا قیـد فوریـت و مطابـق بـا اصـول
پاریـس ،اقداماتـی را جهت تأسـیس سـازوکار
مسـتقل بـرای نظارت بـر حقوق بشـر از جمله
سـازوکار ویـژه نظـارت بـر حقـوق کـودک که
صالحیـت دریافـت ،تحقیـق و رسـیدگی بـه
شـکایات کـودکان بـه شـیوه دوسـتدار کـودک
را دارا میباشـد ،ایجـاد نمـوده تـا در پرتـو آن،
ضمـن صیانت از حریم خصوصـی قربانی ،وی
را مـورد حمایـت قـرار دهد و اقدامـات مربوط
به نظـارت ،پیگیری و رسـیدگی بـرای قربانیان
را متعهد شـود.
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اطالعرسـانی ،ارتقـاء آگاهیهـا و
آمـوزش
 .23کمیتـه از اینکـه دولـت عضـو ،اقدامات
کافی جهت ارتقاء آگاهی نسـبت به کنوانسـیون
اتخـاذ ننمـوده و گزارشهـای خـود و نیـز متن
مالحظـات نهایـی صـادر شـده را در سـطح
گسـترده در اختیـار عمـوم از جملـه کـودکان
قـرار نداده اسـت ،اعالم نگرانـی میکند .کمیته
همچنیـن مراتب نگرانی خـود را اعالم میدارد
از اینکـه آمـوزش مجریـان قانـون ،قضـات
و دیگـر متخصصانـی کـه بـا کـودکان و بـرای
کـودکان کار میکننـد ،بـه شـکل فراگیـر در
سراسـر کشـور وجود نـدارد.
 .24کمیتـه بهمنظور ارتقـاء آگاهیهای عامه،
از جملـه کـودکان نسـبت بـه مفاد کنوانسـیون،
بـه دولت عضـو توصیه میکنـد کلیـه اقدامات
ممکـن را از طریـق برنامههـای ارتقـاء آگاهـی،
نظیـر کمپینهـا ،اتخـاذ نمایـد و تضمیـن کنـد
کنوانسـیون در زمـره دروس اجبـاری کلیـه
مـدارس و کلیـه گروههـای سـنی کـودکان در
نظر گرفته شـده اسـت .علاوه بـر آن ،کمیته به
دولـت عضو توصیـه میکند اقدامات آموزشـی
منظـم و نظاممنـد نسـبت بـه مفـاد کنواسـیون
بـرای مجریـان قانـون ،قـوه قضائیـه و دیگـر
متخصصانـی کـه با و بـرای کودکان در سراسـر
کشـور فعالیـت میکننـد ،اسـتمرار بخشـد.
همکاری با جامعه مدنی
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ب :تعریف سن (ماده  1کنوانسیون)
 .27کمیتـه مراتب نگرانی شـدید خـود را از
اینکـه بهرغـم توصیههـای پیشـین ،سـن بلـوغ
همـان سـنین از پیـش تعریـف شـده  9سـال
قمـری بـرای دختـران و  15سـال قمـری برای
پسـران باقیمانـده و لذا دختران و پسـران باالتر
از این سـن از حمایتهای مقرر در کنوانسـیون
محـروم میشـوند ،اعلام مـیدارد .علاوه بـر
ایـن ،کمیتـه نسـبت بـه سـن ازدواج  13سـال
بـرای دختـران و  15سـال بـرای پسـران عمیق ًا
اظهـار نگرانـی میکنـد ،چـرا کـه آن را نقـض
جـدی حقـوق مقـرر در کنوانسـیون قلمـداد
مینمایـد کـه در اثر آن کـودکان بهویژه دختران
در معـرض خطر ازدواج اجبـاری ،زودهنگام و
موقت قـرار میگیرند و تبعـات غیرقابل جبران
متوجـه سلامت جسـم و روان و رشـد آنهـا
میشـود.
 .28کمیتـه بـ ه دولـت عضـو تأکیـد میکنـد
قوانیـن خـود را بـا قیـد اولویـت و فوریـت
اصلاح نمایـد تـا از ایـن طریق تضمیـن نماید
کلیـه افراد زیر  18سـال ،بدون اسـتثناء ،کودک
تلقی شـده و از کلیه حقوق مقرر در کنوانسیون
بهرهمند خواهد شـد .عالوه بـر آن کمیته موکدا ً
از دولـت عضـو میخواهد حداقل سـن ازدواج
دختران و پسـران را به  18سـال افزایش داده و
براسـاس تعهدات خـود بهموجب کنوانسـیون،
کلیـه اقدامـات الزم را بهمنظـور پایاندهـی بـه
ازدواج کـودکان اتخـاذ نماید.

 .25کمیتـه از گزارشهـای مربوط سـرکوب
پ :موازیـن پایـهای (مـواد  6، 3، 2و 12
سـازمانهای غیردولتـی فعال در حـوزه حقوق
کنوانسیون)
کـودکان و آزار و اذیـت و تعقیـب مدافعـان
عدم تبعیض
حقـوق کـودک شـدیدا ً ابـراز نگرانـی میکند.
 .26کمیتـه بـه دولـت عضـو تأکیـد میکنـد
بـه سـرکوب سـازمانهای غیردولتـی فعـال در
حـوزه حقـوق کـودک پایـان داده و خواهـان
پاسـخگوئی عاملان اذیـت و آزار و تعقیـب
فعـاالن حقـوق بشـر باشـد.

 .29کمیتـه نگرانی عمیق خود را از اسـتمرار
تبعیـض علیـه دختـران در قوانیـن و در عمـل،
در بسـیاری از ابعـاد زندگی از جملـه در روابط
خانوادگـی ،نظـام عدالـت کیفـری ،حقـوق

مالکیـت ،جبـران خسـارات جسـمی و دیگـر
حوزههـا ابـراز مـیدارد .کمیتـه بهویـژه نگـران
والیـت قهری قانونی مـردان بر دختران اسـت،
و آن را مغایـر بـا کنوانسـیون قلمـداد مینماید.
علاوه بـر ایـن ،کمیتـه محدودیتهـای جدی
ناشـی از کلیشـههای جنسـیتی و ارزشهـای
مردسـاالری بـر بهرهمنـدی دختـران از حقـوق
مقـرر در کنوانسـیون را مـورد نگرانـی قـرار
میدهـد.
 .30کمیتـه بـه دولـت عضـو تأکیـد میکنـد
جهـت تضمیـن بهرهمنـدی دختـران از حقـوق
و مزایـای مشـابه پسـران در کلیه ابعـاد زندگی
بهویـژه در روابـط خانوادگـی ،نظـام عدالـت
کیفـری و مدنـی و حقـوق مالکیـت ،قوانیـن
خـود را بازنگـری کرده و اقدامـات الزم جهت
پایاندهـی بـه کلیـه اشـکال تبعیـض در عمـل
معمـول بدارد .همچنیـن به دولـت عضو تأکید
میکنـد بـرای تغییـر کلیشـههای جنسـیتی و
ارزشهـای مردسـاالری کـه حقـوق دختـران
را نقـض میکنـد ،اقداماتـی را جهـت ارتقـاء
آگاهیبخشـی معمـول بـدارد.
 .31کمیتـه همچنیـن از تبعیـض مسـتمر
علیـه کـودکان متعلـق بـه اقلیتهـای مذهبـی
بهویـژه کـودکان بهایـی و سـنی و همچنیـن
کـودکان اقلیتهـای قومـی و گروههـای زبانی،
کـودکان متولـد شـده در خـارج از چهارچوب
ازدواج و در برخـی حوزههـا ،کـودکان پناهجـو
و پناهنـده اعلام نگرانـی میکند .علاوه براین
کمیتـه نگـران اسـت از اینکه کـودکان متعلق به
گروههـای  LGBTIبـه دلیـل گرایشهـا یـا
هویـت جنسـی واقعـی یـا مفروض بـا تبعیض
مسـتمر مواجـه هسـتند ،و نیـز از جرمانـگاری
رفتارهـای همجنسگرایـی در سـنین باالتـر
از سـن واقعـی مسـئولیت کیفـری و اعمـال
مجازاتهایـی در درجـات مختلـف از شلاق
تا مرگ نسـبت بـه ایـن جرایم قـرار میگیرند،
اعلام نگرانـی میکنـد.

 .32کمیتـه بـه دولـت عضـو توصیـه میکند
جهـت پایـان بخشـیدن بـه تبعیـض علیـه
اقلیتهـای مذهبـی ،قومـی و زبانـی کـودکان
متولـد شـده در خـارج از چهارچـوب ازدواج
و پناهجویـان و پناهنـدگان اقدامـات مؤثـر را
معمول بدارد و از جمله سـازوکار پاسـخگویی
عاملان آنرا ایجـاد نمـوده و اطمینـان حاصـل
کنـد مرتکبـان اِعمـال هرگونـه تبعیـض علیـه
گروههـای مذکـور ،پاسـخگو شـناخته شـوند.
علاوه بـر ایـن ،کمیته بـه دولت عضـو توصیه
میکنـد همجنسگرایـی را جرمزدایـی کـرده
و اقداماتـی جهـت رفـع تبعیض علیـه کودکان
 LGBTIترتیـب دهـد.
منافع عالیه کودک

 .33کمیتـه از تصویـب قانـون حمایـت
خانـواده مصـوب  ،1391کـه مقـرر مـیدارد
"منافـع عالیه کـودکان و نوجوانـان باید در کلیه
دادگاههـا و تصمیمات مقامـات اجرایی رعایت
شـود" قدردانـی میکنـد .معالوصـف ،از اینکـه
منافـع عالیـه کـودک بـه عنـوان یـک مالحظـه
اساسـی در عمـل یـا تصمیمسـازیهای مربوط
بـه کـودکان از جملـه در موضوعـات مربـوط
بـه حقـوق خانـواده ،رعایـت نمیشـود اعلام
نگرانـی میکنـد .کمیتـه باالخص ابـراز نگرانی
میکنـد از اینکـه مـاده  1169قانـون مدنـی در
موضـوع حضانـت کـودکان پـس از طلاق،
دادگاه را از رعایـت منافـع عالیـه کـودک بـاز
مـیدارد؛ بهزعـم کمیتـه حضانتـی که صرفـ ًا بر
مبنای سـن کـودک تعیین میشـود ،خودسـرانه
و تبعیضآمیـز اسـت.
 .34کمیتـه مطابـق بـا نظریـه تفسـیری
شـماره  )2013( 14در موضـوع "حق کودک به
رعایـت منافـع عالیـهاش بهعنوان یـک مالحظه
اساسـی" ،بهدولـت عضـو توصیـه میکنـد
بـر ایـن اسـاس ،قانـون مدنـی خـود را اصالح
کنـد و اقدامـات خـود را تقویـت نمایـد تـا در
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پرتـو آن تضمیـن شـود کـه ایـن حق به شـکل
 .36کمیتـه قویـ ًا بـه دولـت ایـران تأکیـد
مقتضـی و مسـتمر در کلیه رویههـا و تصمیات میکنـد ،تدابیـر زیـر را بـه عنـوان موضوعـات
قانونـی ،اجرایـی و قضایی و همچنیـن در کلیه حائـز اهمیـت ،بهانجـام رسـاند:
سیاسـتها ،برنامههـا و طرحهـای مربـوط و
 .36.1بـه اعـدام کـودکان و افـرادی کـه زیر
تأثیرگـذار بر کـودکان ،مورد لحاظ قـرار گرفته،
سـن  18سـال مرتکـب جـرم میشـوند ،پایـان
تفسـیر و اعمـال شـود .در همین راسـتا ،دولت
بخشد ؛
عضـو تشـویق میشـود بـه اینکـه بـرای کلیـه
اشـخاص ذیربـط ،آئینهـا و شـاخصهایی را
 .36.2بهمنظـور لغـو مجـازات مـرگ در
تدویـن نمایـد که آنهـا را در تعییـن منافع عالیه جرایـم مشـمول حـدود و قصـاص بـرای
کـودک در تمامـی حوزههـا و لحاظ ایـن منافع اشـخاصی کـه زیر سـن  18سـال مرتکـب این
بـه عنـوان مالحظات اساسـی راهنمایـی نماید .نـوع از جرایم میشـوند ،اقدامـات قانونی را در
قانـون مجـازات اسلامی معمـول بـدارد ،و در
حق حیات ،بقاء و رشد
ایـن موضـوع برای قضـات قائل بـه صالحدید
 .35کمیتـه رأی وحدت رویـه  )2015( 737نشو د ؛
دیـوان عالی کشـور و مـاده  91قانـون مجازات
 .36.3کلیـه احـکام محکومـان در نوبـت
اسلامی مصـوب  1392را مـورد توجـه قـرار
اجـرای مجازات مرگ را که زیر سـن  18سـال
میدهـد که وفـق آن ،کودکان زیر  18سـال ،در
مرتکـب جـرم شـدهاند ،تبدیل مجـازات نماید.
فـرض عـدم احـراز ماهیت جـرم ارتکابـی و یا
ممنوعیـت آن و یـا عـدم کمـال رشـد از امکان
 .37کمیتـه مراتـب نگرانـی شـدید خـود را
اعـاده دادرسـی برخـوردار شـده و در شـرایط نسـبت بـه مـواد  301و  612قانـون مجـازات
خـاص از مجازاتهـای حـدود و قصـاص که اسلامی  1392اعلام مـیدارد .ایـن مـواد در
مشـتمل بـر مجـازات مرگ میباشـد ،مسـتثنی مـواردی کـه قاتـل ،پـدر یـا جدپـدری قربانـی
شـده و تحـت اقدامـات جایگزیـن تأدیبی قرار باشـد جرایـم موسـوم بـه جرایـم ناموسـی
میگیرنـد؛ معالوصـف ،کمیتـه مراتـب نگرانـی قائـل بـه مجـازات مالیمتـر هسـتند .در چنیـن
عمیـق خـود را اعلام میـدارد از اینکـه چنیـن پروندههایـی ،قضـات دارای صالحدیـد مطلـق
اسـتثنایی تحـت صالحدید مطلق قضـات قرار بـوده و حتـی میتواننـد بدون اعمـال مجازات،
دارد و قضـات الزامـی بـه اخـذ نظریه پزشـکی مرتکـب را آزاد نماینـد و ایـن بهنوبـه خود راه
قانونـی در موضـوع ندارند و نیز اعلام نگرانی را بـرای بیکیفـر مانـدن آنهـا کـه مرتکـب قتل
شـدید میکنـد از اینکـه برخـی اشـخاص کـه فرزنـد خـود میشـوند ،همـوار میسـازد.
مبـادرت به اعـاده دادرسـی نمودند ،مجـددا ً به
 .38کمیتـه قویـ ًا بـه دولـت عضـو تأکیـد
مجـازات مـرگ محکـوم شـدند .کمیتـه مراتب
تأسـف خـود را ابـراز میکنـد از اینکـه دولـت میکنـد که مـاده  301قانـون مجازات اسلامی
عضـو بـا وجود توصیههـای پیشـین و انتقادات را لغـو نمایـد و تضمیـن کنـد کلیـه مرتکبـان
متعـدد از ناحیـه ارکان معاهـدهمحـور حقـوق قتلهـای ناموسـی بـه مجـازات متناسـب بـا
بشـری ،همچنـان بـه اعـدام کـودکان و آن عده شـدت جـرم خـود محکـوم شـوند .کمیتـه بـه
که قبل از سـن  18سـال مرتکب جرم شـدهاند ،دولـت عضـو تأکیـد میکنـد بـه سـرعت و از
طریق بررسـی بـه پروندههای در ایـن موضوع،
ادامـه میدهـد.
مرتکبـان را تحـت تعقیب قرار دهـد و تضمین

نمایـد آنهایـی که مجرم شـناخته میشـوند به
مجـازات متناسـب محکـوم خواهند شـد.
 .39کمیتـه از اینکـه تعـدادی از کـودکان در
اثـر مینهـای زمینـی کـه از مخاصمـه ایـران و
عـراق در آذربایجـان غربـی ،ایلام ،کردسـتان،
کرمانشـاه و خوزسـتان باقـی مانـده ،کشـته و
زخمـی شـدهاند ،اعلام نگرانـی میکنـد.

منطبقسـازی رفتـار دادگاههـا و مـددکاران
اجتماعـی پیشبینـی شـده باشـد .همچنیـن به
دولـت عضـو پیشـنهاد میشـود جهـت ارتقـاء
مشـارکت مؤثـر و تعییـن کننده تمامـی کودکان
خصوصـ ًا دختـران و کـودکان در وضعیتهای
آسـیبپذیر در خانـواده ،جامعـه و مدرسـه ،از
جملـه در شـوراهای دانشآمـوزی ،طرحهـا و
فعالیتهـای آگاهیبخشـی را اجـرا نمایـد.

 .40کمیتـه بـه دولـت عضـو تأکیـد میکنـد
ت :حقـوق و آزادیهـای شـهروندی (مواد 8
در سـریعترین زمـان ممکـن و بـا حمایـت
 7،و )17 -13
سـازمانهای بینالمللـی ،تمامی سـرزمین خود
را از مینهـای زمینـی و کلیـه بقایـای جنـگ
ثبت والدت
پاکسـازی نمایـد.
 .43کمیتـه از افزایـش ثبـت والدت در
احترام به نظرات کودکان
طـی چنـد سـال گذشـته ،بـه تقریبـ ًا  97درصد
قدردانـی میکنـد؛ معالوصـف همچنـان نگران
 .41کمیتـه از اینکـه نظـرات کـودکان در
اسـت کـه بر اسـاس گزارشهای واصلـه ،برای
تصمیمـات قضایـی مربـوط بـه حضانـت،
کودکان متعلـق به پناهندگان قانونی و خارجیان
طلاق و تصمیمـات اداری مـورد توجـه قـرار
غیرقانونـی کـه در ایران متولد میشـوند ،اسـناد
نمیگیـرد ،ابـراز نگرانـی میکنـد؛ چـرا کـه در
والدت صـادر نمیشـود و ایـن مهم دسترسـی
اینمواقـع نظـرات کـودک نـه بهطور مسـتقیم،
آنهـا به خدمـات اولیـه از جمله آمـوزش را با
بلکـه صرفـ ًا از طریـق پـدر یـا جـد پـدری یـا
مانـع روبـرو میکند.
سرپرسـت قانونـی اسـتماع میشـود .علاوه بر
ایـن ،کمیتـه بـا توجه بـه نگرش جامعه نسـبت
 .44کمیتـه بـه دولـت عضـو تأکیـد میکنـد
بـه کـودکان ،اعلام نگرانـی میکنـد از اینکـه بهمنظـور تضمین ثبـت والدت تمامـی کودکان
نظـرات کـودک در خانـواده ،مدرسـه و جامعه منصـرف از منشـاء یـا وضعیت قانونـی والدین
بـه اینمنظور،
شـنیده نمیشـود و دولـت عضـو ،اقدامـات آنهـا تدابیـری را معمـول بـدارد .
کافـی را برای آگاهی بخشـی عمومـی در مورد کمیتـه بـه دولـت عضـو تأکیـد میکنـد بـرای
حـق کـودک بـه مشـارکت در کلیه امـوری که کـودکان متعلـق بـه پناهنـدگان قانونـی و
بـر وضعیـت وی تأثیرگـذار میباشـد ،اتخـاذ خارجیـان غیرقانونی ،بدون هیچ شـرطی ،سـند
نکرده اسـت.
والدت صـادر شـود.
 .42کمیتـه وفـق نظریـه تفسـیری شـماره
 )2009( 12در موضـوع "حـق کـودک بـه
شـنیده شـدن" ،بـه دولـت عضـو توصیـه
میکنـد بهمنظـور بهرسـمیت شـناختن حـق
کـودک بـه شـنیده شـدن در تمامـی فرآیندهای
قانونـی ،مقرراتـی را تدویـن و اجـرا نمایـد که
بـه موجـب آن ،سیسـتم یـا رویههایـی بـرای

تابعیت

 .45کمیتـه از تدویـن قانـون تعییـن تکلیف
تابعیت فرزنـدان حاصـل از ازدواج زنان ایرانی
بـا مـردان خارجـی ،مصـوب  1385بهمنزلـه
اصلاح مـاده  976قانـون مدنـی ،مبنـی بـر
اعطـای تابعیـت ایرانـی از طریـق نسـب پدری
(سیسـتم خون) میباشـد ،قدردانـی میکند؛ مع
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الوصـف ،کمیته اعلام نگرانی میکنـد از اینکه
بـه موجب قانـون مذکور ،کسـب تابعیت صرف ًا
پـس از رسـیدن بـه  18سـال امکانپذیر اسـت
و بـه ایـن ترتیـب ،بیتابعیتـی دوارن کودکـی
را پوشـش نمیدهـد .علاوه بـر ایـن ،قانـون
مرقـوم ،الزامـات دشـواری را از جملـه اثبـات
اوراق پـدر و اثبـات زوجیـت ،برای مشـمولین
قانـون تعییـن میکنـد و ایـن شـروط ،بهطـور
خودبهخـود ،کـودکان متولـد شـده خـارج از
چارچـوب ازدواج را از مشـموالن ایـن قانـون
مسـتثنی میکنـد .علاوه بـر ایـن ،کمیتـه ابراز
تأسـف میکنـد از اینکه دولت عضـو اطالعاتی
در مـورد شـمار کودکان متولد از مـادر ایرانی و
پـدر خارجـی کـه از سـال  2006دارای تابعیت
شـدهاند ،ارائـه نکرده اسـت.
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محـدود میسـازند .کمیتـه همچنیـن از تفسـیر
موسـع جرایمـی نظیر "عضویت در تشـکیالت
غیرقانونـی" و "مشـارکت در تجمعـات
غیرقانونـی" کـه نقـض حـق کـودک بـر آزادی
انجمنهـا و اجتماعـات مسـالمتآمیز اسـت
اعلام نگرانـی میکنـد.

 .48کمیتـه بـه دولـت عضـو توصیـه میکند
جهـت تضمیـن رعایـت کامـل حـق کـودک
بـه آزادی بیـان ،انجمنهـا و گردهماییهایـی
مسـالمتآمیز و اینکـه ایـن حقوق ،مشـروط به
محدودیتهـای نـاروا و مبهـم نشـوند ،تدابیـر
مقتضی را معمول داشـته و محدودیتهای وارد
بـر ایـن حقوق را بـا اصـول بینالمللـی انطباق
دهـد .کمیتـه بـه دولـت عضـو تأکیـد میکنـد
قوانیـن خـود را بهمنظـور تضمیـن معافیـت
 .46کمیتـه بـه دولـت عضـو تأکیـد میکنـد کـودکان زیـر  18سـال از مسـئولیت کیفری در
مفـاد مقـرر در قانـون تعییـن تکلیـف تابعیـت ایـن جرایـم ،مـورد بازنگـری قـرار دهد.
فرزنـدان حاصـل از ازدواج زنان ایرانی با مردان
آزادی عقیده ،اندیشه و مذهب
خارجـی را مورد بازنگری قـرار دهد و تضمین
نماید کلیـه کودکانی که از مـادران ایرانی متولد
 .49کمیتـه در مـورد تبعیـض مسـتمر علیـه
میشـوند از جملـه کـودکان متولد شـده خارج اعضـای متعلـق بـه گروههـای اقلیـت مذهبی،
از چارچـوب ازدواج ،در شـرایطی مشـابه بـا خصوصـ ًا آنهایـی کـه توسـط دولـت عضـو
کـودکان حاصـل از پدر ایرانی ،شـهروند ایرانی بهرسـمیت شـناخته نمیشـوند ،ماننـد اقلیـت
محسـوب شـوند .کمیتـه همچنیـن بـه دولـت مذهبـی بهایـی ،اظهـار نگرانـی میکنـد .کمیته
عضـو توصیـه میکند در گـزارش ادواری بعدی باالخـص در خصـوص ارعـاب ،تهدیـد و
خـود ،تعـداد کودکان حاصـل از مـادران ایرانی بازداشـت اشـخاص بهایـی از جملـه کـودکان
کـه دارای تابعیـت شـدهاند را ارائـه نماید.
آنهـا بهدالیـل مبتنـی بر مذهـب ،ابـراز نگرانی
میکنـد .کمیتـه همچنیـن حجـاب اجبـاری
آزادی بیـان ،انجمنهـا و اجتماعـات
دختـران کمتـر از  7سـال ،صرفنظـر از
مسـا لمتآ میز
باورهـای مذهبیشـان را نقـض جدی مـاده 14
 .47کمیتـه ابـراز نگرانـی میکنـد از اینکه به کنوانسـیون محسـوب میکنـد.
موجـب برخـی از گزارشهـا جرایـم اندیشـه
 .50کمیتـه بـه دولـت عضـو تأکیـد میکنـد
محـور ماننـد "تبلیـغ علیـه نظـام" یـا "توهیـن
بهمنظـور پیشـگیری و امحـای تبعیـض مبتنـی
بـه اسلام" کـه میتـوان بـا اسـتناد بـه آن افراد
بـر مذهـب یـا عقیـده ،تدابیـری را معمـول
را بـه زنـدان ،شلاق و حتـی مجـازات مـرگ
بـدارد و تضمیـن کند کلیـه اعضـای گروههای
محکـوم نمود ،بهطـور منجز ،تعریف و تفسـیر
اقلیـت مذهبـی بهویـژه پیـروان بهایـی ،بهدلیل
نشـدهاند و لـذا حـق کـودک بـه آزادی بیـان را
مذهـب ،تحـت تعقیـب ،بازداشـت و سـوء

رفتـار قـرار نمیگیرنـد .علاوه بـر ایـن ،کمیته
توصیـه میکند دولـت عضو قوانیـن و مقررات
حجـاب خـود را مـورد بازنگـری قـرار داده و
تضمیـن نمایـد حـق دختـران بـه داشـتن یـا
نداشـتن حجـاب ،بهطـور کامـل مـورد احتـرام
قـرار گیرد.
دسترسی به اطالعات مناسب

مجازاتهـا و رفتارهـای ظالمانـه ،غیرانسـانی
و تحقیرآمیـز میشـوند ،نسـبت بـه آنهـا اعمال
خواهـد شـد .همچنیـن گرچـه بهموجـب
فرمـان مقـام معظـم رهبـری حضـور کـودکان
در مراسـم اجـرای اعـدام در مالءعـام ممنـوع
میباشـد ،معالوصـف کمیتـه همچنـان نگـران
تبعـات منفـی اعـدام در مالءعـام بر بهزیسـتی
و سلامت روانـی کودکانـی اسـت کـه شـاهد
صحنـه اعـدام بودهانـد .علاوه برایـن ،کمیتـه
نسـبت بـه گزارشهـای مبنی بر اینکـه کودکان
 LGBTIجهـت درمان ،تحت شـوک درمانی،
هورمـون درمانـی و داروهـای روانگـردان قوی
قـرار میگیرنـد ،اعلام نگرانـی میکنـد.

 .51کمیتـه از سانسـور گسـترده اطالعـات،
بهموجـب قوانیـن مربـوط بـه مطبوعـات و
اینترنـت ،کـه حـق کـودک بـه دسترسـی بـه
اطالعـات را متأثـر میکنـد نگـران اسـت.
همچنیـن از اینکـه هرنوعـی از اطالعـات،
نظیـر اطالعـات مضـر را میتـوان بـدون هیـچ
 .54کمیتـه وفـق نظریـه تفسـیری شـماره
توجیهـی ،بـا اسـتناد بـه امنیـت ملـی ،محـدود
 )2011(13در موضـوع "حق کـودک به رهایی
نمـود ،ابـراز نگرانـی میکنـد.
از کلیـه اشـکال خشـونت" و نیـز بـا توجـه
 .52کمیتـه بـه دولـت عضـو توصیـه میکند بـه بنـد  16.2اهـداف توسـعه پایـدار "مبنـی
قوانیـن و سیاسـتهای خود را مـورد بازنگری بـر پایاندهـی بـه سوءاسـتفاده ،بهرهکشـی،
قـرار دهـد تـا در پرتـو آن اطالعات مناسـب با قاچـاق و کلیـه اشـکال خشـونت و شـکنجه
سـن در اختیـار کـودکان قـرار گرفتـه و تـوازن علیـه کـودکان" قویـ ًا بـه دولـت عضـو تأکیـد
معقـول میـان تهدید امنیـت ملـی و آزادی بیان میکنـد بـا قید فوریت تمـام مقرراتی کـه رفتار
ظالمانـه ،غیرانسـانی و تحقیرآمیـز علیه کودکان
برقـرار نماید.
را مجـاز قلمـداد مینماینـد و یا مـورد اغماض
ث :خشـونت علیه کـودکان (مواد  24، 19قـرار میدهنـد لغـو کنـد .همچنیـن بـه دولـت
بنـد  28، 3بنـد  34،37بند الف و )39
عضـو تأکید میکنـد با اجـرای فرمـان رهبری،
شکنجه و سـایر رفتارها یا مجازاتهای مقـرر در بند  53همین سـند ،اعـدام در مالءعام
را کـه واجـد تأثیـرات جبرانناپذیـر منفـی
ظالمانه یا تحقیرآمیز
بـر سلامت روان کـودکان حاضـر در صحنـه
 .53کمیتـه ضمـن ابـراز خرسـندی از لغـو میباشـد ،پایـان بخشـد .علاوه برایـن ،کمیتـه
مجـازات بدنـی و شلاق بـرای افـراد زیـر مؤکـدا ً از دولـت عضـو میخواهـد ،تضمیـن
 18سـال در جرایـم تعزیـری مقـرر در قانـون نمایـد کـودکان  LGBTIمـورد رفتـار ظالمانه
مجـازات اسلامی  ،1392معالوصـف همچنان و تحقیرآمیـز ،نظیـر درمان با شـوک الکتریکی،
ابـراز نگرانی شـدید میکنـد از اینکـه وفق این هورمـون درمانـی و دارودرمانـی بـا داروهـای
قانـون ،در صورتیکـه کـودکان در سـن قانونی روانگـردان قـوی قـرار نگیرنـد و عاملان این
مسـئولیت کیفری ( 9سـال قمری برای دختران اعمـال پاسـخگو قلمداد شـوند.
و  15سـال قمـری بـرای پسـران) مرتکـب
جرایـم مسـتوجب حـدود و قصـاص شـوند،
مجازاتهـای مربوطـه کـه شـامل شـکنجه یـا
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مجازات بدنی
 .55کمیتـه بهشـدت اعلام نگرانـی میکنـد
از اینکـه مـاده  1179قانـون مدنـی تنبیهـات
معقـول کـودک با اهـداف تربیتـی و حمایتی را
مجـاز میدانـد و نیـز بنـد "ت مـاده  158قانون
مجـازات اسلامی" ،مصـوب  1392تأدیـب
کودکان توسـط والدیـن و اولیـای قانونی را در
حدود متعارف و شـرعی تأدیـب ،مجاز قلمداد
میکنـد .همچنیـن کمیتـه از اینکـه تنبیـه بدنی
در مـدارس ممنوع نشـده اسـت ،اعلام نگرانی
میکنـد.
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سوءاسـتفاده از کـودک میشـوند ،ملغـی نموده
و تضمیـن کنـد عاملان سـوءرفتار جنسـی بـا
کـودک تحت تعقیـب قرار گیرنـد .دولت عضو
بایـد سـن قانونی رضایـت به ارتباط جنسـی را
بـه  16سـال افزایـش دهـد .همچنین بـه دولت
عضـو تأکیـد میکند سـن قانونـی ازدواج را به
 18سـال ارتقاء داده و تجاوز به عنف زناشـویی
را جرمانـگاری نمایـد .علاوه بـر ایـن ،کمیتـه
بـه دولـت عضـو توصیـه میکنـد در راسـتای
اسـناد مصـوب ،کنگرههـای جهانـی علیـه
بهرهکشـی جنسـی تجاری از کـودکان ،طرحها
و سیاسـتهایی را بهمنظـور پیشـگیری ،بهبـود
و ادغـام اجتماعـی کـودکان قربانـی ،از جملـه
دختـران متأهـل تدویـن نماید.

 .56کمیتـه وفـق نظریـه تفسـیری شـماره 8
( )2006در موضـوع "تنبیـه بدنـی" ،بـه دولـت
عضـو تأکیـد میکنـد بهمنظـور منـع تمامـی
رویههای مضر
اشـکال تنبیـه بدنـی؛ منصـرف از هـدف آن ،از
ً
 .59کمیتـه عمیقا در مـورد گزارشهای مبنی
جملـه توسـط والدین ،اولیاء قانونـی و معلمان،
قوانیـن خـود را مـورد بازنگـری قـرار دهـد و بـر افزایـش ازدواج کـودک و ازدواج اجبـاری
شـیوههای مثبت ،غیرخشن و مشـارکتی تربیتی دختـران  10سـاله و کمتـر بـا مـردان مسـن
اعلام نگرانـی میکنـد .همچنین کمیتـه مراتب
و تأدیبـی را جایگزیـن آن سـازد.
نگرانـی خـود را ابـراز مـیدارد از اینکـه گرچه
سوء استفاده و بهرهکشی جنسی
ختنـه دختـران بـه موجـب مـاده  663قانـون
 .57کمیتـه ابـراز تأسـف میکنـد از اینکـه مجـازات اسلامی جرمانـگاری شـده اسـت،
دولت عضـو برقراری روابط جنسـی با دختران معالوصـف در سـطح گسـترده ،در اسـتانهای
 9سـال قمـری را مجـاز میدانـد و حتـی دیگر کردسـتان ،آذربایجـان غربـی ،کرمانشـاه ،ایالم،
اشـکال سوءاسـتفاده جنسـی علیه کـودکان زیر لرسـتان و هرمـزگان انجـام میشـود .کمیتـه
ایـن سـن را جرمانـگاری نکـرده اسـت .کمیته همچنیـن نگرانی خـود را در خصـوص قانونی
قویـ ًا اعلام نگرانی میکند از اینکـه ماده  1108بـودن تعـدد زوجـات کـه بهموجـب آن مردان
قانـون مدنـی ،زوجـه را در هـر زمـان ،ملزم به میتواننـد بیـش از دو همسـر دائـم و بـه تعداد
تمکیـن خـاص در برابـر زوج میکنـد ،و ایـن فـراوان ،همسـر موقـت اختیـار کننـد ،اعلام
مهـم کـودکان دختـر را در معـرض خشـونت میدارد.
جنسـی ،ازجملـه تجـاوز بـه عنـف زناشـویی
 .60کمیتـه قویـ ًا بـه دولـت عضـو تأکیـد
قـرار میدهـد.
میکنـد :
 .58کمیتـه بـه دولـت عضـو تأکیـد میکنـد
 .60.1کمپینهـا و برنامههـای اطالعرسـانی
تمامـی مقرراتـی را که سوءاسـتفاده جنسـی از
در مـورد پیامدهـای مضـر ازدواج کـودکان بـر
کـودکان را مجـاز میداننـد یـا مـورد اغمـاض
بهزیسـتی و سلامت جسـمی و روانی دختران،
قـرار میدهنـد و یـا منتهـی بـه ایـن شـکل از
بـرای گـروه هـدف شـامل افـراد خانـهدار،

مقامـات محلـی ،رهبـران مذهبـی و قضـات و موجب آن سـهماالرث پسـران دو برابر دختران
دادسـتانها ترویـج نمایـد؛
اسـت ،اظهـار نگرانـی میکنـد.
 .60.2قوانیـن ملـی که کلیـه اشـکال ازدواج
کـودک را ممنـوع مـیدارد را معرفـی و اجـرا
نمایـد؛ همچنیـن تضمیـن کنـد کلیـه کـودکان
متاهـل قادر بـه اقامه دعوی در امـور خانوادگی
ماننـد طلاق ،حضانـت کـودکان و خسـارت
مالی هسـتند؛
 .60.3از پاسـخگویی تمامـی اشـخاص
مسـئول تاییـد ازدواج کـودک و ازدواج اجباری
از جملـه قضـات ،والدیـن ،اولیـای قانونـی،
رهبران مذهبی و سـنتی اطمینـان حاصل نماید؛
 .60.4براسـاس نظریـه تفسـیری شـماره 18
بـا موضـوع "رویههای مضر" ( )2014مشـترک
کمیتـه حقـوق کـودک و کمیتـه رفـع تبعیـض
علیـه زنـان ،مـاده  663قانون مجازات اسلامی
را اجرایـی نمایـد و بهطـور مؤثر ،ختنـه زنان را
در سراسـر کشـور متوقـف نمایند؛
 .60.5بهمنظـور منـع تعدد زوجـات که مغایر
کرامـت زنـان و دختـران و ناقـض آزادیهـا و
حقـوق بشـر آنها از جملـه برابـری و حمایت
در خانـواده اسـت ،مقـررات خـود را بازنگری
نماید.
ج :محیـط خانـواده و مراقبـت جایگزیـن
(مـواد ( )11،18 -9 ،5بنـد  1و 25 ،21 ،20 )2
و ( 27بنـد )4
محیط خانواده

 .61کمیتـه عمیقـ ًا رفتـار تبعیضآمیـز علیـه
زنـان و مـردان از جملـه ازدواج دختـران زیـر
 18سـال ،در قوانیـن حاکـم بـر امـور خانـواده
کـه مـردان را سرپرسـت انحصـاری خانـواده
میدانـد (مـاده  1105قانـون مدنـی) از مـوارد
دغدغـه خود عنوان مـیدارد .همچنین در مورد
تبعیـض علیـه دختـران در قوانیـن ارث کـه بـه

 .62کمیتـه بـا عنایـت بـه بنـد  27این سـند،
بـه دولـت عضـو تأکیـد میکند جهـت تضمین
حقـوق برابـر دختـران در امـور خانوادگـی،
قانـون مدنـی و دیگـر قوانیـن مربوطـه را مورد
بازنگـری قرار داده و سـهماالرث دختران را در
شـرایط برابـر بـا پسـران قـرار دهـد .علاوه بر
ایـن ،کمیتـه بـه دولـت عضـو توصیـه میکنـد
تصویـب کنوانسـیون بینالمللـی الهـه  2007با
عنـوان "بهبـود بینالمللی حمایـت از کودکان و
سـایر اشـکال نفقه در خانواده" و  1996الهه در
موضـوع "صالحیـت ،قانـون حاکم ،شناسـایی،
اجـراء و همـکاری در موضـوع مسـئولیت
والدیـن و تدابیـر حمایتـی از کـودکان" را مورد
بررسـی قـرار دهد.
کودکان محروم از محیط خانواده

 .63بهرغـم تضمیـن دولـت مبنـی بـر عـدم
ازدواج بین فرزند خوانده و سرپرسـت در رویه
عملـی ،معالوصـف کمیته مراتب انتقـاد خود را
نسـبت به مـاده  26قانون حمایـت از کودکان و
نوجوانان بیسرپرسـت و بدسرپرسـت مصوب
 1392اعلام مـیدارد؛ ایـن مـاده ازدواج بیـن
سرپرسـت و فرزندخوانده مجـاز قلمداد نموده
و لذا موجبات سوءاسـتفاده جنسـی از کودک را
در خانـواده فرزندپذیـر ،هموار میسـازد .کمیته
دربـاره تعـداد رو به افزایش کـودکان محروم از
محیط خانـواده ،خصوص ًا در کـودکان متعلق به
اقلیتهـای قومـی کـه والدینشـان محبـوس یا
کشـته شـدهاند ،اعلام نگرانـی میکند.
 .64کمیتـه بهمنظـور منـع ازدواج و یا سـایر
اشـکال روابـط جنسـی بـا فرزندخوانـده ،بـه
دولـت عضـو تأکیـد میکنـد قانـون حمایـت
از کـودکان و نوجوانـان بیسرپرسـت و
بدسرپرسـت را اصلاح نماید .علاوه بر این به
دولـت عضـو توصیـه میکنـد کلیه تدابیـر الزم
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را جهـت تضمیـن حـق همـه کـودکان ،بهویژه
کـودکان اقلیتهـای قومی به حضـور در محیط
خانـواده اتخـاذ نمایـد .کمیتـه بـه دولـت عضو
توصیـه میکنـد دسـتورالعمل مراقبتهـای
جایگزیـن از کودکان ،منضم به قطعنامه شـماره
 64/142مجمـع عمومـی سـازمان ملـل متحـد
مـورخ دسـامبر  2009را مدنظـر قـرار دهـد.

 .68کمیتـه وفـق نظریـه تفسـیری شـماره 9
( )2006در موضـوع "حقـوق کـودکان دارای
معلولیـت" ،بهدولـت عضـو تأکیـد میکنـد
راهبـرد جامـع ادغـام کـودکان دارای معلولیـت
را تدویـن نمایـد:

 .68.1دادههـای مربـوط بـه کـودکان دارای
معلولیـت را گـردآوری نمـوده و نظـام موثـر
کودکان همراه مادران مقیم در زندان
تشـخیص معلولیـت را کـه ضرورتـ ًا بایـد در
سیاسـتها و طرحهـای مرتبـط بـه کـودکان
 .65کمیتـه نگرانـی خـود را از ایـن که طبق
دارای معلولیـت گنجانده شـود ،تدویـن نماید؛
گزارشهـای واصلـه کـودکان بهویـژه بهائیـان،
همـراه بـا مادرانشـان در زنـدان بهسـر میبرند
 .68.2بهمنظـور تضمیـن اولویـت آمـوزش
و بهدلیـل شـرایط زیسـتی نامسـاعد در زنـدان فراگیـر بر مؤسسـات و کالسهـای تخصصی،
دچـار مسـائل سلامتی ،اعلام مینماید.
تدابیـر جامـع را جهت توسـعه آمـوزش فراگیر
معمـول دارد؛
 .66کمیتـه بهدولـت عضـو توصیـه میکنـد
شـرایط زیسـتی مناسـب را بـرای کلیه مـادران
 .68.3بهمنظـور تضمیـن دسترسـی کـودکان
محبـوس دارای فرزنـد فراهـم آورد و تبعـات دارای معلولیـت بـه خدمات سلامت ،از جمله
زنـدان بر رشـد جسـمی و روانی کـودکان را به طرحهـای تشـخیص و مداخلـه زودهنـگام،
حداقـل ممکن برسـاند.
تدابیـر فـوری را اتخـاذ نمایند؛
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چ :معلولیـت ،سلامت و رفاه پایـه (مواد ،6
 .68.4بهمنظـور ارائـه حمایتهـای فـردی و
( 18بنـد ( 27 ،26 ،24 ،23 ،)3بنـد  )3-1و  )33عطف توجـه ویژه به کـودکان دارای اختالالت
یادگیـری در کالسهـای ادغامـی کارکنـان و
کودکان دارای معلولیت
معلمـان ویـژه را آمـوزش داده و بـهکار گیرد؛
 .67کمیتـه ،خرسـندی خـود را از اطالعـات
سالمت و خدمات سالمت
ارائـه شـده دولت عضو در مـورد ادغام کودکان
دارای معلولیـت در مـدارس فراگیـر و ارزیابـی
 .69کمیتـه از اینکـه بـارداری زودهنـگام
تبعـات قوانیـن در ایـن موضـوع ابـراز میکند .دختـران در زیـر سـن  15سـال ،منجـر بـه
معهـذا ،در خصـوص فقدان اطالعـات مبنی بر افزایـش میـزان مـرگ و میـر نـوزادان و مادران
دامنـه شـمول ایـن اقـدام و تدابیـری که جهت میشـود و نیـز از ناکافـی بودن سـرمایهگذاری
ارائـه حمایـت انسـانی ،فنـی و مالـی در ایـن دولـت عضـو در توسـعه کلینیکهـای درمانـی
موضـوع پیشبینـی شـده اسـت اظهـار تأسـف و دیگر تسـهیالت مناطـق دورافتاده روسـتایی،
مینمایـد .همچنیـن مراتـب تأسـف خـود اعلام نگرانـی میکنـد .کمیتـه همچنیـن در
را از فقـدان اطالعـات مربـوط بـه دسترسـی مـورد "طرح جامـع جمعیت و تعالـی خانواده"
کـودکان دارای معلولیت به تسـهیالت خدمات کـه بـر دسترسـی بـه تجهیزات ضـد بـارداری
سلامت و حمایـت و مسـاعدت موجـود برای محدودیتهـای قابـل توجـه اعمـال نمـوده و
خانوادههـای کـودکان دارای معلولیـت اعلام ارائـه خدمـات پزشـکی سـقط جنیـن را جـرم
میدارد.
تلقـی میکنـد ،نگـران اسـت.

 .70کمیتـه توجـه دولـت عضو را بـه نظریه
تفسـیری شـماره  )2013( 15در موضـوع "حق
کودک بـه بهرهمندی از باالترین اسـتانداردهای
قابـل حصول سلامت" جلـب کـرده و توصیه
میکنـد دولـت عضو بـا منـع ازدواج زودهنگام
و تسـهیل دسترسـی به تجهیزات ضدبارداری و
خدمـات مراقبتـی حیـن و پس از سـقط جنین
ایمن در سراسـر کشـور ،کلیه تمهیدات الزم را
جهـت پیشـگیری از بـارداری زودهنـگام اتخاذ
نمایـد .همچنین به دولت عضـو توصیه میکند
سـقط جنیـن را بهطـور کل ،جرمزدایـی نموده
و تضمیـن نمایـد همـواره دیدگاههـای دختران
بـاردار در موضوع سـقط جنین شـنیده شـده و
مـورد احتـرام قرار گیـرد .عالوه بر ایـن ،کمیته
جهـت افزایـش اعتبـارات عمومی بـرای بهبود
وضعیـت سلامت سـاکنان مناطـق دور افتـاده
بهویـژه بـا تأکیـد بر زیرسـاختهای سلامت،
توصیـه میکنـد تدابیـری معمـول شـود .بهاین
منظور ،دولت عضو باید از یونیسـف و سـازمان
بهداشـت جهانی و دیگـر سـازمانهای مرتبط،
درخواسـت مسـاعدت مالی و فنـی نماید.
سالمت نوجوانان

دولـت عضـو توصیـه میکنـد سیاسـت جامـع
ملی سلامت جنسـی و باروری برای نوجوانان
را تدویـن و تضمیـن نمایـد ،بخشـی از برنامـه
درسـی اجباری مدارس برای دختران و پسـران
نوجـوان را بـه آمـوزش جنسـی و بـاروری بـا
تمرکز ویژه بر پیشـگیری از بـارداری زودهنگام
و بیماریهـای جنسـی واگیـردار اختصـاص
دهـد .همچنیـن بـه دولـت عضو تأکیـد میکند
تمهیـدات الزم را جهـت دسترسـی کـودکان
 LGBTIبـه اطالعـات هویـت جنسـیتی و
گرایشـات جنسـی اتخـاذ نماید .علاوه بر این،
جراحـی درمانـی اجباری بـرای افـراد دگرباش
جنسـی را پایان بخشـد.
سالمت محیطی

 .73کمیتـه از تبعـات نامطلـوب محیطـی
طرحهـای تغییـر مسـیر رودخانـه ،کشـت و
صنعـت نیشـکر و آلودگـی صنعتـی در اسـتان
خوزسـتان و نیـز پیامدهـای منفـی آن بـر
بهرهمنـدی اعـراب اهـواز از حـق خـود بـه
بهرهمنـدی از اسـتانداردهای مطلوب زیسـتی و
سلامت ،اظهـار نگرانـی میکنـد.
 .74کمیتـه بـه دولـت عضـو توصیـه میکند
جهـت مقابلـه بـا تبعـات ناشـی از تغییر مسـیر
رودخانـه و فعالیتهـای صنعتـی در اسـتان
خوزسـتان از جملـه آلودگـی زیسـتی و کمبود
آب ،بر سلامت انسـانی و کشـاورزی ،گامهای
فـوری را بـردارد.

 .71کمیتـه اطالعـات دولت عضـو ،در طول
مذاکـرات مبنی بـر اینکه اطالعرسـانی در مورد
سلامت بـاروری و جنسـی در برنامههـای
درسـی مـدارس برخـی مناطق کشـور گنجانده
شـدهاسـت را مدنظر دارد؛ معالوصـف نگرانی
خـود را از ناکافـی بـودن سـطح اطالعرسـانی،
اعلام میکنـد .همچنیـن کمیته مراتـب نگرانی
استاندارد زیستی
خـود را از عـدم دسترسـی کـودکان LGBTI
 .75کمیتـه مراتـب نگرانی خود را از سـطح
بـه اطالعـات مربـوط بـه هویـت جنسـی یـا
گرایشـات جنسـی و الـزام کـودکان دگربـاش بـاالی فقـر در برخـی مناطـق توسـعه نیافتـه
جنسـی بـه انجـام جراحـی پزشـکی ،اعلام بهویـژه از شـرایط نامناسـب زیسـتی مناطـق
سـنتی اسـکان اقلیتهـای قومـی کـه بعضـ ًا
میدارد.
بهطـور کامـل ،فاقـد خدمـات پایه ،نظیـر برق،
 .72کمیتـه وفـق نظریـه تفسـیری شـماره  4لولهکشـی ،فاضلاب ،حمـل و نقـل عمومـی،
( )2003در موضـوع "سلامت نوجوانـان" ،بـه تسـهیالت پزشـکی یـا مـدارس هسـتند ،ابـراز
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مینمایـد؛ این وضعیت ،تبعات منفی مسـتقیمی
 .77.4شناسـایی ،ارعـاب و آزار کـودکان
را متوجـه حقوق کودکان سـاکن در این مناطق بهائـی در مـدارس و عدم دسترسـی ایـن گروه
میسـازد.
از کـودکان بـه آمـوزش عالـی؛
 .76کمیتـه بـه دولـت عضـو توصیـه میکند
اقدامـات خـود در حـوزه کاهـش فقـر و فقـر
گسـترده بهویژه در اسـتانهایی نظیر سیسـتان و
بلوچسـتان ،خوزسـتان و کردسـتان که جمعیت
آن را اقلیتهـای نـژادی تشـکیل میدهنـد،
 .77.6فقدان معلمان زن در مناطق روستایی؛
تقویـت نمایـد و پیشـنهاد میکنـد تدابیر فوری
بهعنـوان مثـال ،از طریـق افزایـش بودجـه
 .77.7وجـود تفـاوت در توانایـی کارکنـان
تخصیصـی ،جهـت بهبـود شـرایط سـکونت و آموزشـی و تجهیـزات آموزشـی میـان مدارس
زیسـتی در ایـن مناطق ،از جملـه در حوزههایی مناطـق شـهری و روسـتایی؛
نظیـر دسترسـی به آب آشـامیدنی سـالم ،آب و
 .78کمیته به دولت عضو توصیه میکند:
فاضلاب مناسـب ،بـرق ،تسـهیالت حمـل و
نقـل ،مـدارس و مراکز بهداشـتی درمانی تمهید
 .78.1تضمیـن نمایـد دختـران از جملـه
شو د .
دختـران متأهـل ،بدون هیـچ مانعی بـرای مثال،
خ :فعالیتهـای آموزشـی ،تفریحـی و موانعـی که توسـط همسـران ،والدیـن و جامعه
ایجـاد میشـود ،بـه آمـوزش پایـه و متوسـطه
فرهنگـی (مـواد  30 ،29 ،28و )31
دسترسـی داشـته و آگاهـی عمومـی نسـبت به
آمـوزش ،شـامل دسـتورالعمل و آموزش اهمیـت آمـوزش ،بهویـژه میـان جوامـع بومـی
فنـی و حرفهای
عـرب را ارتقـاء بخشـد؛
 .77.5آزار ،زورگیـری و اخـراج کـودکان
 LGBTIاز مـدارس بهدلیـل عـدم رعایـت
الگوهـای اجتماعـی مربـوط به نقشهـای زنانه
و مردانـه؛

 .77کمیتـه از پیشـرفتهای حاصلـه در
حـوزه آمـوزش از جمله میـزان بـاالی ثبت نام
کـودکان در مـدارس ابتدایـی و متوسـطه ابـراز
خرسـندی میکنـد؛ معالوصـف نسـبت بـه
مـوارد زیـر اعلام نگرانـی مینمایـد.
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 .78.2تدابیـری جهـت دسترسـی بـه برنامـه
آمـوزش ملـی بـه زبـان مـادری اقلیتهـای
قومـی ،خصوصـ ًا آذری ،عربی ،کـردی و دیگر
زبانهـا اتخـاذ شـود؛

 .78.3به شناسـایی کودکان بهائی در مدارس
 .77.1میـزان بـاالی بازماندگـی از تحصیـل و تهدیـد و اخـراج آنهـا بهدلیـل مذهـب ،پایان
دختـران در مـدارس روسـتایی پس از رسـیدن بخشد ؛
بـه سـن بلـوغ و کـودکان بومـی عرب؛
 .78.4ارعـاب ،زورگیـری و اخـراج کودکان
 .77.2محدودیتهـای وارد بر حـق آموزش متعلـق بـه گروههـای  LGBTIاز مـدارس،
دختـران توسـط حکـم دادگاه در مواقعـی کـه ممنوع ،پیشـگیری و تحت مجـازات قرار گیرد؛
زوج ادامـه تحصیـل زوجـه را مغایـر مصالـح
 .78.5در حـوزه آمـوزش و افزایـش تعـداد
خانـواده و یـا کرامـت وی یـا خـود بدانـد؛
معلمـان زن ،بهویژه در مناطق روسـتایی کشـور
 .77.3فقـدان آمـوزش به زبـان مـادری برای سـرمایهگذاری نمایـد؛
اقلیتهـای قومـی مانند آذری ،کـردی ،عربی و
سـایر زبانها؛

 .78.6منابـع انسـانی ،فنی و مالـی کافی برای
مـدارس مناطق روسـتایی را تضمین نماید.
اسـتراحت ،تفریـح و اوقـات فراغـت،
خالقیـت و فعالیتهـای هنـری و فرهنگـی

 .79کمیتـه از اینکـه بعضـ ًا الـزام دختـران
بـاالی  7سـال بـه داشـتن حجـاب ،بهرهمنـدی
آنهـا از حـق فعالیتهـای ورزشـی ،فرهنگـی،
هنـری در مدرسـه و خـارج از مدرسـه را بـا
محدودیـت شـدید مواجـه مینمایـد و نیـز از
اینکـه زنـان و دختـران بهمنظـور پیشـگیری از
بـروز پیامدهـای غیراخالقـی ،از حضـور در
اسـتادیومهای ورزشـی منـع میشـوند ،اعلام
نگرانـی میکنـد و ایـن مهـم را ناقض مـاده 31
کنوانسـیون قلمـداد مینمایـد.

 .81.1اگرچـه دولـت عضو ،امکان دسترسـی
بـه آمـوزش و سلامت را بـرای پناهنـدگان
قانونـی فراهـم آورده اسـت ،لیکـن پناهنـدگان
فاقـد کارت آمایش معتبر ،در دسترسـی به کلیه
خدمـات ،از جملـه آمـوزش بـا مشـکل مواجه
هستند ؛
 .81.2کـودکان پناهنـده ،ملـزم بـه پرداخـت
شـهریه مـدارس هسـتند ،در حالیکـه بـرای
کـودکان ایرانـی آمـوزش رایـگان اسـت؛
 .81.3در فراینـد اخـراج از کشـور ،هیـچ
فرصتـی به کـودکان جهت شـکایت و مخالفت
بـا این موضوع داده نمیشـود و لـذا کودکان را
بهراحتـی میتـوان از خانوادههـا جـدا کـرد.
 .82کمیته بهدولت عضو توصیه میکند:

 .80کمیتـه توجـه دولـت عضو را بـه نظریه
 .82.1بهمنظـور توسـعه طرحهـا و
تفسـیری شـماره  )2013( 17بـا موضـوع "حق
سیاسـتهای حمایـت از پناهنـدگان ،اقـدام به
کـودک بـه اسـتراحت ،اوقـات فراغـت ،بازی،
گـردآوری دادههـای نظاممند و تفکیک شـده از
فعالیتهـای خالقانـه ،حیـات فرهنگـی و
کـودکان پناهنـده و پناهجـو نمایـد؛
هنـری" جلـب کـرده و تأکیـد میکنـد دولـت
عضـو بـه تبعیض علیـه دختـران در دسترسـی
 .82.2بهمنظـور دسترسـی کـودکان پناهنده و
بـه ایـن حقوق پایان بخشـد ،همچنیـن تضمین پناهجـو بـه کلیه خدمات پایه از جمله سلامت
نمایـد دختـران در بهرهمنـدی از فعالیتهـای و آمـوزش رایـگان ،از کلیـه کـودکان پناهجو و
ورزشـی ،هنـری و فرهنگی ،از حقوق یکسـان پناهنـده بـا قید فوریـت ،ثبت نـام نماید؛
بـا پسـران در ایـن شـرایط برخوردار هسـتند.
 .82.3تضمیـن نمایـد کـودکان پناهجـو و
خ :خدمـات حمایتی خاص (مـواد  ،30 ،22پناهنـده غیـر همـراه در طـول مهاجـرت از
)40 ،39 ،38 ،)b)، (d( 37 ،36 ،35 ،32 ،33
حضانـت و معاضدت حقوقی رایـگان بهرهمند
هسـتند و بـه آموزش ،خدمات سلامت ،غذا و
کودکان پناهجو و پناهنده
پناهـگاه مناسـب دسترسـی دارنـد؛
 .81کمیته خرسـندی خـود را از اینکه دولت
 .82.4تضمین نماید در فرآیند مهاجرتهایی
عضو از بزرگترین کشـورهای میزبان پناهندگان
کـه کـودکان در آن درگیـر هسـتند ،هرگونـه
در جهـان اسـت ،ابـراز میکنـد ،معالوصـف،
تصمیمگیـری بـر مبنـای منافـع علیـه کـودکان
مراتب تأسـف خـود از اینکـه دادههـای آماری
صـورت پذیرد و کـودکان در فرآینـد اخراج از
بـه تفکیک جنس و سـن از جمعیت پناهندگان
خانوادههـای خـود جدا نشـوند.
کشـور وجـود نـدارد ،اعلام مـیدارد .در عین
حال کمیته نسـبت بـه موارد زیر اعلام نگرانی
میکند :
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کـودکان متعلق به اقلیتهـا و گروههای بهویـژه نگرانـی خـود را در خصـوص قانـون
 1383کـه کارگاههـای زیـر  10نفـر کارگر را از
بو می
مقـررات کار معاف مـیدارد ،و بـه این وصف،
 .83کمیتـه نسـبت بـه تبعیض گسـترده علیه
خطر بهرهکشـی اقتصادی از کودکان را تشـدید
اقلیتهـای قومـی و نژادی مانند اعـراب اهواز،
میکنـد ،اعلام مـیدارد.
ترکهـای آذربایجـان ،اقلیتهـای بلـوچ و کرد
 .86کمیته به دولت عضو تأکید میکند:
عمیقـ ًا اعلام نگرانـی میکنـد .کمیتـه بهطـور
ویـژه از گزارشهـای مبنـی بـر دسـتگیری،
 .86.1اشـتغال کـودکان زیـر  18سـال را در
بازداشـت ،حبـس ،قتـل ،شـکنجه و اعـدام
شـرایط خطرناکی که سلامت جسـمی ،روانی
هدفمنـد گروههـای مذکـور ،توسـط مأمـوران
یـا اخالقـی و ایمنـی آنهـا را دچـار مخاطـره
اجـرای قانـون و مقامـات قضایی ابـراز نگرانی
میکنـد ،ممنـوع نمایـد.
میکنـد .همچنیـن از عـدم دسترسـی کـودکان
گروههـای اقلیـت قومـی نـژادی بـه روزنامـه،
 .86.2تضمیـن نمایـد تأسیسـات و کارگاهها
کتـب و نشـریات به زبان بومـی و بهرهمندی از در تمامـی اشـکال خـود ،از مشـمولین مقررات
فرهنـگ و هنـر خود ،تحت فشـار شـدید قرار کار هسـتند و جهـت شناسـایی نقـض بالقـوه
دارد ،اعلام نگرانـی میکنـد.
حقـوق کارگـران کـودک ،بـه شـکل نظاممنـد
توسـط بازرسـان کار تحـت کنتـرل و نظـارت
 .84کمیتـه توصیه میکند بهمنظور شناسـایی
قـرار دارند؛
رسـمی گروههای اقلیت زبانـی ،قومی و نژادی،
اقدامـات فعاالنـه ،اتخـاذ و فرصتهایـی فراهم
 .86.3از برنامه بینالمللـی امحای کار کودک
شـود تـا بـدون هرگونـه مداخلـه غیرموجـه ،سـازمان بینالمللـی کار درخواسـت معاضدت
مذهـب ،فرهنـگ ،هنـر ،و زبـان خـود را فنـی نماید.
فراگیرنـد ،تعامـل کننـد و بـه آن عمـل نمایند.
کودکان در وضعیت خیابان
کمیتـه همچنیـن تأکیـد میکنـد گزارشهـای
مربـوط به دسـتگیری ،بازداشـت ،حبـس ،قتل،
 .87کمیتـه نسـبت بـه کودکانـی کـه در
شـکنجه و اعـدام غیرقانونـی و هدفمنـد علیـه خیابـان زندگـی میکننـد و مـورد اشـکال
گروههـای اقلیـت از جملـه کـودکان ،بـا قیـد مختلـف بهرهکشـی اقتصـادی ،اسـتفاده از مواد
فوریـت ،رسـیدگی و عاملان آن تحت تعقیب و سوءاسـتفاده جنسـی هستند ،توسـط مأموران
قـرار گیرند.
نهادهـای عمومـی و نیروهـای پلیـس مـورد
بهرهکشـی قـرار میگیرنـد و در معـرض خطـر
بهرهکشی اقتصادی ،شامل کار کودک
جـدی ابتلاء بـه ویـروس ایـدز /اچ .ای وی
 .85کمیتـه اطالعـات ارائـه شـده از ناحیـه هسـتند ،اعلام نگرانـی میکنـد.
دولـت عضـو در خصـوص اقدامات بازرسـان
 .88کمیته به دولت عضو تأکید میکند:
کار کشـور را مدنظـر میدهـد ،لیکن نسـبت به
آمـار بـاالی کودکان مشـغول به کار در شـرایط
 .88.1راهبـرد جامـع حمایت از کـودکا ِن در
خطرنـاک ،ماننـد جمـعآوری زبالـه ،کورههـای وضعیـت خیابـان را تدوین نماید و تعـداد آنها
آجرپـزی ،و کارگاههـای صنعتـی ،بـدون را کاهـش دهـد و از جملـه با هدف پیشـگیری
پوشـیدن لبـاس ایمنـی و برای دسـتمزد بسـیار و کاهـش ایـن پدیـده ،عوامـل عمـده آن را که
انـدک ،بـه شـدت ابـراز نگرانی میکنـد .کمیته برای مثال ،فقر ،خشـونت خانگـی ،مهاجرت و

فقدان دسترسـی به آموزش میباشـد ،شناسایی عاملان قاچـاق تحـت پیگـرد قانونـی قـرار
نماید؛
گرفتـه ،محکـوم و مجـازات شـوند.
اجرای عدالت کیفری نوجوانان

 .88.2بـا همـکاری سـازمانهای غیردولتـی
و خـود کـودکان ،حمایتهـای الزم از جملـه
 .91کمیتـه قانـون آئیندادرسـی کیفـری
محیـط خانـواده ،خدمـات سلامت محـور
جدیـد 1392 ،کـه دادگاههـا و دادسـرای ویـژه
مناسـب ،امـکان حضـور در مـدارس و سـایر
نوجوانـان را پیشبینـی نمـوده اسـت ،مطمـح
خدمـات اجتماعـی را بـرای کـودکان خیابـان
توجـه دارد؛ معالوصـف بـه شـدت نسـبت بـه
فراهـم نمایـد؛
مـوارد زیـر اعلام نگرانـی میکنـد:
 .88.3تضمیـن نمایـد کـودکان در وضعیـت
 .91.1سـن مسـئولیت کیفـری ،کـه خصوص ًا
خیابان توسـط مأموران اجرای قانون و مأموران
در برخـی جرائـم بـرای دختران  9سـال قمری
نهادهـای عمومـی مـورد تبعیض ،سـوءرفتار و
میباشـد ،بهشـدت پاییـن اسـت؛
آزار قرار نگرفته و مورد دسـتگیری خودسـرانه
و بازداشـت غیرقانونـی قـرار نمیگیرند؛
 .91.2دادگاههـای عمومـی همچنـان بـر
جرایم سـنگین و منافی عفـت اعمال صالحیت
 .88.4شـکایات مربـوط بـه سـوءرفتار و
میکننـد؛
سوءاسـتفاده از کـودکان در وضعیـت خیابان را
مـورد رسـیدگی فـوری قـرار دهـد؛
 .91.3کودکان متهم به جرایم سـنگین شـامل
مجـازات مـرگ یـا حبس بیـش از  5سـال ،در
 .88.5در صورتیکـه منافـع عالیـه کـودک
مرحلـه تحقیقـات مقدماتـی نمیتواننـد وکیـل
ایجـاب کنـد ،طرحهـای بازگشـت بـه خانواده
انتخـاب کنند؛
را اجرایـی سـازند.
 .91.4دادگاههـا قـدرت تخفیف مجـازات و
فروش ،قاچاق و ربایش
بازداشـت را ندارنـد؛
 .89کمیتـه همانطـور کـه در مالحظـات
 .91.5قانـون آئیـن دادرسـی کیفـری
نهایـی پیشـین مطـرح شـد ،نسـبت بـه رونـد
محدودیتـی بـرای بازداشـت قبـل از دادرسـی
رو بـه افزایـش قاچـاق و فـروش افـراد زیر 18
کـودکان پیشبینـی نکـرده اسـت؛
سـال ،بهویـژه دختران جـوان مناطق روسـتایی
کـه از طریـق "ازدواج موقـت" یـا "صیغـه"
 .91.6هیـچ ضمانـت اجرایـی بـرای حمایت
تسـهیل میشـود و همچنیـن قاچـاق دختـران از حریـم خصوصـی کـودکان متهـم پیشبینـی
از افغانسـتان بـه ایران ،که توسـط خانوادهشـان نشـده است؛
فروختـه یـا فرسـتاده میشـوند ،اعلام نگرانی
 .91.7در شـهرهای کوچـک پسـران در کنار
میکنـد؛
بزرگسـاالن و در سراسـر کشـور دختـران در
 .90کمیتـه مجـددا ً بـه توصیههـای پیشـین کنـار بزرگسـاالن زندانـی میشـوند.
خـود اشـاره کـرده و لـذا از دولـت عضـو
 .92کمیتـه وفـق نظریـه تفسـیری شـماره
میخواهـد بهمنظـور پیشـگیری و ریشـهکنی
ایـن پدیـده ،کلیـه اقدامـات مقتضـی قانونـی  )2007( 10در موضـوع "حقـوق کـودکان در
و اجرایـی را معمـول بـدارد و تضمیـن نمایـد عدالـت کیفـری نوجوانـان" بـه دولـت تأکیـد
میکنـد نظام دادرسـی ویـژه نوجوانـان را کامال
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همسـو بـا کنوانسـیون و دیگـر اسـتانداردهای
 .92.6تضمینـات مربوط به صیانـت از حریم
مرتبـط نمایـد و خصوصـ ًا با جدیت بـه دولت خصوصـی کودکان معارض قانـون را در تمامی
تأکیـد میکند مـوارد زیر را بهعنـوان موضوعی مراحـل تحقیقات و دادرسـی تضمین نماید؛
حائـز اولویـت مـورد توجـه قـرار دهد:
 .92.7در صورتیکـه بازداشـت کـودک
 .92.1سـن مسـئولیت کیفـری دختـران را غیرقابـل اجتناب باشـد ،تضمیـن نماید کودکان
افزایـش داده و تضمیـن نمایـد نظـام دادرسـی در کنـار بزرگسـاالن نگهـداری نخواهنـد شـد
کیفـری بهطـور برابر بـا دختران و پسـران رفتار و شـرایط بازداشـت مطابـق بـا اسـتانداردهای
میکنـد؛
بینالمللـی از جملـه دسترسـی بـه آمـوزش و
خدمـات سلامت میباشـد.
 .92.2بهفوریـت ،دادرسـی و دادگاههـای
ویـژه نوجوانـان را با منابع انسـانی ،فنی و مالی
 .93بهایـن منظـور ،کمیتـه بـه دولـت عضـو
کافـی بـرای همـه پروندههایـی که کـودکان در توصیـه میکنـد از ابزارهـای مسـاعدت فنـی
آن درگیـر هسـتند ،از جملـه کـودکان متهـم به هیئـت بیـن سـازمانی عدالت کیفـری نوجوانان
ارتـکاب جرایـم سـنگین ،ایجاد نمایـد ،قضات اسـتفاده نماید و در ایـن حوزه از اعضای هیئت
ویـژه بـرای کـودکان بـهکار گیـرد و تضمیـن و دیگـر ارکان مرتبط بینالمللی مسـاعدت فنی
نمایـد قضات مزبور تحت آمـوزش و تعلیمات دریافـت نماید.
مقتضـی قـرار گرفتهانـد؛
د :تصویب پروتکلهای اختیاری
 .92.3تضمیـن نمایـد کـودکان معـارض
 .94کمیتـه بـه دولـت عضـو توصیـه میکند
قانـون ،از مرحلـه اولیـه دادرسـی و در طـول
جهـت تقویـت بیشـتر تحقـق حقـوق کـودک،
مـدت آن ،از معاضدت قانونی مسـتقل و کیفی،
تصویـب پروتکلهـای اختیـاری کنوانسـیون
در صـورت امکان بـه انتخاب خـود ،برخوردار
بینالمللـی حقوق کودک در موضـوع "کودکان
هستند ؛
در مخاصمات مسـلحانه" و " آئین مکاتبات" را
 .92.4اقدامـات جایگزیـن بازداشـت؛ نظیـر مـورد بررسـی قـرار دهد.
تعلیـق ،التـزام ،میانجیگـری ،مشـاوره ،یـا
ذ :تصویب اسناد بینالمللی حقوق بشری
خدمـات اجتماعـی ،حسـب امـکان ،توسـعه
بخشـد و تضمیـن نمایـد بازداشـت بـه عنـوان
 .95کمیتـه بـه دولـت عضـو توصیـه میکند
آخریـن راهـکار و در کوتاهترین زمـان ممکن ،بهمنظـور تقویـت بیشـتر تحقق حقـوق کودک،
بـهکار گرفته خواهد شـد و بصـورت منظم و تصویـب اسـناد کلیـدی حقـوق بشـر را کـه تا
بـا رویکـرد لغو بازداشـت ،مـورد بررسـی قرار کنـون بـه آن ملحـق نشـده ،یعنـی کنوانسـیون
گیر د ؛
بینالمللـی امحـای کلیـه اشـکال خشـونت
علیـه زنان و پروتـکل اختیاری آن ،کنوانسـیون
 .92.5اقدامـات جایگزیـن پیش از بازداشـت
بینالمللی ممنوعیت شـکنجه و سایر رفتارها یا
را بایـد تـا باالترین حد ممکـن ،تقویت و بهکار
مجازاتهای ظالمانه ،غیرانسـانی و تحقیرکننده
گرفـت تا در پرتو آن ،تضمین شـود محرومیت
و پروتـکل الحاقـی آن ،کنوانسـیون بینالمللـی
از آزادی ،واقعـ ًا بهعنـوان آخریـن راهـکار و در
حمایـت از حقـوق همـه کارگـران مهاجـر و
کوتاهتریـن زمـان ممکـن ،مـورد اسـتفاده قرار
اعضـای خانـواده آنهـا و کنوانسـیون بینالمللی
میگیـرد؛

حمایـت از افراد در برابر ناپدیدشـدگی اجباری
را مـورد بررسـی قـرار دهد.
 .96کمیتـه بـه دولـت عضـو تأکیـد میکنـد
تعهـدات خـود در موضـوع گزارشدهـی
نسـبت به پروتـکل اختیـاری فروش ،فحشـا و
هرزهنـگاری کـودکان را کـه مهلـت ارسـال آن
 16آوریـل  2013بـوده اسـت ،بـه موقـع اجـرا
گذارد.
بخش پنجم :اجرا و گزارشدهی

 .99کمیتـه همچنیـن از دولـت عضـو
میخواهـد وفـق الزامـات مربـوط بـه اسـناد
کلیـدی مشـترک مقـرر در قواعـد راهنمـای
گزارشدهـی متحدالشـکل اسـناد بینالمللـی
حقـوق بشـر ،از جملـه قواعد راهنمـای مربوط
بـه اسـناد کلیـدی مشـترک و اسـناد مختـص
معاهـده و بنـد  16قطعنامـه شـماره 68/268
مجمـع عمومـی ملـل متحـد ،سـند کلیـدی
روزآمـد شـده خـود را کـه از  42400لغـت
تجـاور نخواهـد کـرد ،تسـلیم نمایـد.

الف :پیگیری و اطالعرسانی
 .97کمیتـه بهمنظور تحقـق کامل توصیههای
مقـرر در ایـن سـند ،بـه دولـت عضـو توصیـه
میکنـد کلیـه تدابیـر مقتضـی را اتخـاذ نمایـد
و همچنیـن گـزارش مشـترک سـوم و چهـارم
ادواری دولـت ،متن پاسـخ کتبی بـه محورهای
موضوعـی کمیتـه از دولت ایران و سـند حاضر
را در سـطح گسـترده بـه زبانهـای موجـود در
کشـور در دسـترس عمـوم قـرار دهد.
ب :گزارش بعدی

تهیه و تنظیم:

 .98کمیتـه از دولـت عضـو میخواهـد
گـزارش پنجـم و ششـم ادواری خـود را تـا
دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک
تاریخ  11آگوسـت سـال  2021ارسـال نماید و
وزارت دادگستری
اطالعـات مربوط به پیگیـری مالحظات مندرج
در سـند حاضـر را در آن گـزارش منعکـس
بـدارد .گزارش مذکور  12بایـد مطابق با قواعد
راهنمـای گزارشدهـی متحدالشـکل مختـص
آدرس :تهـران ـ پاییـن تـر از میـدان ولـی عصر
معاهـده مصـوب  31ژانویـه  2014باشـد و
از  21200لغـت تجـاوز نکنـد .درصورتـی کـه (عـج) ـ وزارت دادگسـتری ـ طبقـه پنجـم
گـزارش از تعـداد کلمات مجاز تجـاوز کند ،از
: 7 - 33068988 0369+تلفن
دولـت عضـو درخواسـت میشـود گـزارش را
: 33099899 0369+دورنگار
مطابـق بـا قطعنامه فوق ،کوتـاه نماید و چنانچه
دولـت در شـرایطی باشـد کـه امـکان بازنگری
نشانی پست الکترونیکی:
و تقدیـم مجـدد گـزارش را نداشـته باشـد،
Childrights@justice.ir
نمیتـوان ترجمـه آن را جهـت اسـتفاده کمیتـه
irnbcrc@gmail.com
ضمانـت نمود.
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سند شماره5

ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
ﻣﺎده واﺣﺪه -ﻛﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد داراي
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻣﻮرخ  1385/9/22هجـری ﺷﻤﺴﻲ
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ١٣دﺳﺎﻣﺒﺮ  ٢٠٠٦ﻣﯿﻼدي مشـتمل بـر
ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺎده بهشـرح ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﻲﮔﺮدد و
بـه دوﻟﺖ جمهـوری اﺳﻼﻣﻲ اﯾﺮان اﺟﺎزه ﺗﻮدﯾﻊ
اﺳﻨﺎد ﺗﺼﻮﯾﺐ آن ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺒﺼﺮههـای زﯾﺮ داده
 .3ﺑﺎ ﺗﺎﻛﯿﺪ ﻣﺠﺪد ﺑﺮ جهـان ﺷﻤﻮﻟﻲ ،ﻋﺪم
ﻣﻲﺷﻮد:
اﻧﻔﻜﺎك ،واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ
ﺗﺒﺼﺮه  -١وزارت رﻓﺎه و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و آزادیهـای ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ و ﻧﯿﺎز اﻓﺮاد
(ﺳﺎزﻣﺎن بهزیسـتی ﻛﺸﻮر) و ﺑﻨﯿﺎد شـهید و اﻣﻮر داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ بـه ﺗﻀﻤﯿﻦ بهـرهﻣﻨﺪي ﻛﺎﻣﻞ و
اﯾﺜﺎرﮔﺮان بـهﻋﻨﻮان ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻠﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ﺑﺪون ﺗﺒﻌﯿﺾ آنهـا؛
( )٣٣ﻛﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ هماهنگـی
 .4ﺑﺎ ﯾﺎدآوري ﻣﯿﺜﺎق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﻘﻮق
ﯾﻜﺪﯾﮕﺮ ﻧﺴﺒﺖ بـه اﺟﺮاء ﻣﻔﺎد ﻛﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اﻗﺪام اﻗﺘﺼﺎدي ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و فرهنگـی ،ﻣﯿﺜﺎق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻲ و ﺳﯿﺎﺳﻲ ،ﻛﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ
در اعالمیـه جهانـی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﻣﯿﺜﺎقهـای
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻋﻼم و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ کـه همـگان ﺑﺪون هرگونـه ﺗﻤﺎﯾﺰي ،از
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺣﻘﻮق و آزادیهـای ﻣﻨﺪرج در اﺳﻨﺎد
ﻣﺬﻛﻮر ،ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ؛
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ﺗﺒﺼﺮه  -٢باتوجـه بـه ﻣﺎده ( )٤٦ﻛﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ،ﺣﺬف ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺷﻜﺎل ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﮋادي ،ﻛﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن
جمهوری اﺳﻼﻣﻲ اﯾﺮان ﺧﻮد را ﻣﻠﺘﺰم به رﻋﺎﯾﺖ رﻓﻊ کلیـه اﺷﻜﺎل ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﺴﺒﺖ بـه زﻧﺎن،
آن دسـته از ﻣﻔﺎد ﻛﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن کـه ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ ﻛﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﻨﻊ شـکنجه و ﺳﺎﯾﺮ مجازاتهـا
ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺟﺎري ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ نمیباشـد.
ﯾﺎ رفتارهـای ﺗﺤﻘﯿﺮآﻣﯿﺰ ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﻲ و ظالمانـه،
ﻛﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﻛﻮدك و ﻛﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن بیـن
اﻟﻤﻠﻠﻲ حمایـت از ﺣﻘﻮق ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺎرﮔﺮان مهاجر
مقدمه:
و اﻋﻀﺎء ﺧﺎﻧﻮادههـای آﻧﺎن؛
دولتهای ﻋﻀﻮ اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن:
 .5ﺑﺎ اذﻋﺎن بـه اﯾﻦ کـه ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ مفهومـی
 .1ﺑﺎ ﯾﺎدآوري اﺻﻮل اﻋﻼم ﺷﺪه در ﻣﻨﺸﻮر ﺗﺤﻮلﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و اﯾﻦکـه ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻣﻨﺘﺞ از
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ کـه ﻣﻨﺰﻟﺖ و ارزش ذاﺗﻲ و ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻓﺮاد داراي ﻧﻘﺺ و ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺤﯿﻄﻲ اﺳﺖ
ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ و ﻻﯾﻨﻔﻚ همـه اﻋﻀﺎي خانـواده کـه ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﺎﻣﻞ و ﻣﺆﺛﺮ آﻧﺎن در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
ﺑﺸﺮي را بـهﻋﻨﻮان ﺑﻨﯿﺎن آزادي ،ﻋﺪاﻟﺖ و ﺻﻠﺢ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ در جامعـه را ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻲﮔﺮدد؛
در جهـان بـهرﺳﻤﯿﺖ ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﺪ؛
 .6ﺑﺎ اذﻋﺎن بـه اهمیـت اﺻﻮل و ﺧﻂ
 .2ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ اﯾﻦکـه ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﺸﻲهـای ﻣﻨﺪرج در برنامـه جهانـی اﻗﺪام در

ﻣﻮرد اﻓﺮاد ﻣﻌﻠﻮل و در ﻗﻮاﻋﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در
 .14ﺑﺎ اذﻋﺎن بـه اﯾﻦکـه ﺑﺮاي اﻓﺮاد داراي
خصـوص ﯾﻜﺴﺎنﺳﺎزي فرصتهـا ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،اﺳﺘﻘﻼل ﻓﺮدي و ﻋﺪم واﺑﺴﺘﮕﻲ از
داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاري ﺑﺮ ارﺗﻘﺎء ،ﺗﻨﻈﯿﻢ جملـه آزادي اﻧﺘﺨﺎب ،مهـم ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ؛
و ارزﯾﺎﺑﻲ سیاسـتها ،طرحهـا ،برنامههـا و
 .15ﺑﺎدرﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ کـه اﻓﺮاد داراي
اﻗﺪاﻣﺎت در ﺳﻄﻮح ﻣﻠﻲ ،منطقـهاي و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را داشـته ﺑﺎﺷﻨﺪ کـه
بـهﻣﻨﻈﻮر آنکـه فرصتهـا ﺑﺮاي اﻓﺮاد داراي فعاالنـه در روﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢگیریهـا در ﻣﻮرد
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﻜﺴﺎن ﮔﺮدد؛
سیاسـتها و برنامههـا از جملـه ﻣﻮارديکـه
ً
 .7ﺑﺎ ﺗﺎﻛﯿﺪ ﺑﺮ اهمیـت ﺟﺮﯾﺎنﺳﺎزي ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ به آنها ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲﺷﻮد ،دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ بـهﻋﻨﻮان ﺟﺰء ﺟﺪاﯾﻲﻧﺎﭘﺬﯾﺮ راهبردهای
 .16ﺑﺎ اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﻲ از وﺿﻌﯿﺖ دﺷﻮاري کـه
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ توسـعه ﭘﺎﯾﺪار؛
اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ کـه ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﯾﺎ اﺷﻜﺎل

 .8ﺑﺎ اذﻋﺎن بـه اﯾﻦکـه ﺗﺒﻌﯿﺾ علیه هر ﻓﺮد ﺑﺮ ﺗﺸﺪﯾﺪ یافتـه ﺗﺒﻌﯿﺾ بهواسـطه ﻧﮋاد ،رﻧﮓ،
ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺗﺨﻄﻲ از ﻣﻨﺰﻟﺖ و ارزش ذاﺗﻲ ﺟﻨﺴﯿﺖ ،زﺑﺎن ،مذهـب ،ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﻲ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ
هـر ﻓﺮد اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ؛
ﻋﻘﺎﯾﺪ ،ﻣﻨﺸﺄ ﻣﻠﻲ ،ﻗﻮﻣﻲ ،ﺑﻮﻣﻲ ﯾﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
 .9ﺑﺎ اذﻋﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﺗﻨﻮع ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد داراي داراﯾﻲ ،ﺗﻮﻟﺪ ،ﺳﻦ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت مواجـه
ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ؛
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ؛
 .10ﺑﺎ اذﻋﺎن بـه ﻧﯿﺎز بـه ارﺗﻘﺎء و ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ از جمله
آنهـا کـه ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮي ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ؛

 .17ﺑﺎ اذﻋﺎن بـه اﯾﻦ کـه زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان
ً
ﻏﺎﻟﺒﺎ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮي
داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
هـم در درون و هـم در ﺑﯿﺮون خانـه ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ و
ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ،آﺳﯿﺐ ،ﯾﺎ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ،ﻏﻔﻠﺖ،
ﯾﺎ ﺑﺮﺧﻮردهـای ناآگانـه ،ﺳﻮءرﻓﺘﺎر و ﯾﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎر
واﻗﻊ ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ؛

 .11ﺑﺎ ﻧﮕﺮاﻧﻲ از اﯾﻦکـه ﻋﻠﻲرﻏﻢ وﺟﻮد
اﯾﻦگونـه اﺳﻨﺎد و تعهدات ،اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
ﻛﻤﺎﻛﺎن ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻌﻲ در ﻣﺸﺎرﻛﺖ بـهﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ
 .18ﺑﺎ اذﻋﺎن بـه اﯾﻦکـه ﻛﻮدﻛﺎن داراي
ﺑﺮاﺑﺮ جامعه و همچنین ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮي آﻧﺎن
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ از بهـرهﻣﻨﺪي ﻛﺎﻣﻞ از ﺣﻘﻮق
در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻘﺎط جهـان مواجـه ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ؛
ﺑﺸﺮ و آزادیهـای ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ
 .12ﺑﺎ اذﻋﺎن ﺑﺮ اهمیـت همکاریهـای ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﯾﺎدآوري تعهـدات
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮاي بهبـود ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﻲ اﻓﺮاد دولتهـای ﻋﻀﻮ در ﻣﻮرد ﻛﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق
داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در ﺗﻤﺎﻣﻲ کشـورها بهویـژه در ﻛﻮدك؛
کشـورهای در ﺣﺎل توسـعه؛
 .19ﺑﺎ ﺗﺎﻛﯿﺪ ﺑﺮ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن دﯾﺪﮔﺎههـای ﺟﻨﺴﯿﺘﻲ
 .13ﺑﺎ اذﻋﺎن بـه ﻣﺸﺎرکتهـای ارزﺷﻤﻨﺪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ تالشهـا در جهـت ارﺗﻘﺎء بهـرهﻣﻨﺪي
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ و ﺑﺎﻟﻘﻮه اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در ﻣﻮرد ﻛﺎﻣﻞ از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و آزادیهـای ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺗﻮﺳﻂ
رﻓﺎه ﻛﻠﻲ و ﺗﻨﻮع ﺟﻮاﻣﻌﺸﺎن و اینکـه ارﺗﻘﺎء اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ؛
بهـرهﻣﻨﺪي ﻛﺎﻣﻞ اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در ﻣﻮرد
 .20ﺑﺎ ﺗﺎﻛﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ کـه اﻛﺜﺮ اﻓﺮاد
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و آزادیهـای ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ
ﻛﺎﻣﻞ اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻣﻨﺘﺞ بـه ﮔﺴﺘﺮش داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻘﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
ﺣﺲ ﺗﻌﻠﻖ و ﭘﯿﺸﺮفتهـای مهـم در توسـعه و در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ،ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﯿﺎز اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮاي
اﻗﺘﺼﺎدي ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻧﺴﺎﻧﻲ جامعه و ﻓﻘﺮ زداﯾﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻣﻨﻔﻲ ﻓﻘﺮ ﺑﺮ اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ؛
ﻣﻲﮔﺮدد؛
 .21ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ اﯾﻦکـه ﺷﺮاﯾﻂ ﺻﻠﺢ
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و اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﺣﺘﺮام ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮاي اهـداف و
اﺻﻮل ﻣﻨﺪرج در ﻣﻨﺸﻮر ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و رﻋﺎﯾﺖ
اﺳﻨﺎد ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮي ﺣﺎﻛﻢ جهـت ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻛﺎﻣﻞ
از اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ بـهوﯾﮋه در ﻣﻨﺎزﻋﺎت
ﻣﺴﻠﺤانـه و اﺷﻐﺎل ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﺿﺮوري ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ؛
 .22ﺑﺎ اذﻋﺎن بـه اهمیـت دﺳﺘﺮﺳﻲ بـه ﻣﺤﯿﻂ
فرهنگـی ،اﻗﺘﺼﺎدي ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﯿﺰﯾﻜﻲ و
بهداشـت و آﻣﻮزش و اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت
در جهـت ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
در بهـرهﻣﻨﺪي ﻛﺎﻣﻞ از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و
آزادیهـای ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ؛
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ﻣﺎده  -١هدف
هـدف اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ،ارﺗﻘﺎء ،ﺣﻤﺎﯾﺖ و
ﺗﻀﻤﯿﻦ بهـرهﻣﻨﺪي ﺑﺮاﺑﺮ و ﻛﺎﻣﻞ اﻓﺮاد داراي
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ از کلیـه ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و آزادیهـای
ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ و ارﺗﻘﺎء اﺣﺘﺮام ﻧﺴﺒﺖ بـهﻣﻨﺰﻟﺖ ذاﺗﻲ
آنهـا ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ
کـه داراي ﻧﻮاﻗﺺ ﻃﻮیـلاﻟﻤﺪت ﻓﯿﺰﯾﻜﻲ ،ذهنی،
ﻓﻜﺮي ﯾﺎ ﺣﺴﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ کـه در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻣﻜﺎن دارد ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﺎﻣﻞ و ﻣﺆﺛﺮ آﻧﺎن
در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان در جامعـه ﻣﺘﻮﻗﻒ
	.23ﺑﺎ وﻗﻮف بـه اﯾﻦکه ﻓﺮد ،ﻧﺴﺒﺖ به ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮدد.
اﻓﺮاد و ﺟﺎمعـهاي کـه بـه آن ﺗﻌﻠﻖ دارد ،داراي
ﻣﺎده  -٢ﺗﻌﺎرﯾﻒ
وﻇﺎﯾﻔﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و در جهـت ارﺗﻘﺎء و رﻋﺎﯾﺖ
از ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن:
ﺣﻘﻮق بـهرﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎختـه ﺷﺪه در ﻣﻨﺸﻮر
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺷﺎﻣﻞ :زﺑﺎن ،ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺘﻦ ،ﺧﻂ ﺑﺮﯾﻞ،
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ مسـئول اﺳﺖ ﺗﻼش ﻧﻤﺎﯾﺪ؛
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺣﺴﻲ ،ﭼﺎپ درﺷﺖ ،روشهـای ﭼﻨﺪ
 .24ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد بـه اﯾﻦکـه ﺧﺎﻧﻮاده واﺣﺪ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ رﺳﺎنـهاي ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس و همچنیـن روشهـا و
و ﻃﺒﯿﻌﻲ در ﺟﺎمعـه ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺤﻖ اﺳﺖ کـه اﺷﻜﺎل ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﻲ ﻛﺘﺒﻲ ،ﺷﻔﺎهی ،زﺑﺎن ﺳﺎده ،اﻧﺴﺎن
از ﺣﻤﺎﯾﺖ جامعـه و دوﻟﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮان و روشهـای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻛﻨﻨﺪه و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ،
اﯾﻦ کـه بـهﻣﻨﻈﻮر آنکـه ﺧﺎﻧﻮادههـا در جهـت از جملـه ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺮاي بهـرهﻣﻨﺪي ﻛﺎﻣﻞ و ﯾﻜﺴﺎن از دﺳﺘﺮس ﻣﻲﮔﺮدد.
ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﮔﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ
"زبـان" ﺷﺎﻣﻞ زبانهـای ﮔﻔﺘﺎري و اﯾﻤﺎء
اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ و اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده آنهـا
از حمایتهـا و ﻣﺴﺎﻋﺪتهـای ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار و اﺷﺎره و ﺳﺎﯾﺮ اﺷﻜﺎل زبانهـای ﻏﯿﺮﻛﻼﻣﻲ
ﻣﻲﮔﺮدد" .تبعیـض ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ" بـهﻣﻌﻨﺎي
ﮔﺮدﻧﺪ؛
هرگونـه ﺗﻤﺎﯾﺰ ،اﺳﺘﺜﻨﺎء ﯾﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي
 .25ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد به اﯾﻦ که ﻛﻨﻮاﻧﺴﯿﻮﻧﻲ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ،ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ اﺳﺖ کـه هـدف ﯾﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ،ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ
ﮐﺎﻣﻞ و ﺟﺎﻣﻊ در جهـت ارﺗﻘﺎء و ﺣﻤﺎﯾﺖ از و ﯾﺎ ﻧﻔﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ ،بهـرهﻣﻨﺪي ﯾﺎ اﻋﻤﺎل کلیـه
ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،سـهم ﻋﻤﺪهاي در ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و آزادیهـای ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
ﺟﺒﺮان ﻛﻤﺒﻮدهـای ﺷﮕﺮف اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻓﺮاد داراي دﯾﮕﺮان در زمینههای ﻣﺪﻧﻲ ،فرهنگی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ و ارﺗﻘﺎء ﻣﺸﺎرﻛﺖ آنهـا در عرصههای اﻗﺘﺼﺎدي ،ﺳﯿﺎﺳﻲ ﯾﺎ هـر زمینـه دﯾﮕﺮي ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
فرهنگـی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،اﻗﺘﺼﺎدي ،ﺳﯿﺎﺳﻲ و ﻣﺪﻧﻲ ایـن اﺻﻄﻼح در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه تمامی اﺷﻜﺎل ﺗﺒﻌﯿﺾ
ﺑﺎ فرصتهـای ﺑﺮاﺑﺮ در ﻛﺸﻮرهـای در ﺣﺎل از جملـه ﻧﻔﻲ همسانسـازی ﻣﺘﻌﺎرف ﻧﯿﺰ
توسـعه و توسـعه یافتـه اﯾﻔﺎء ﻣﻲﻧﻤﺎﯾﺪ؛
ﻣﻲﮔﺮدد.
بهﺷﺮح زﯾﺮ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ:
"همسـانﺳﺎزي ﻣﺘﻌﺎرف" بهﻣﻌﻨﺎي اﺻﻼﺣﺎت
و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻘﺘﻀﻲ و ﺿﺮوري اﺳﺖ کـه ﻓﺸﺎر
ﺑﻲﻣﻮرد و ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺒﻲ را در ﺟﺎﯾﻲکـه در ﻣﻮرد

ﺧﺎﺻﻲ ﻧﯿﺎز ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ بهرهﻣﻨﺪي
 .4.1.1ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ،اداري و ﺳﺎﯾﺮ
ﯾﺎ اﻋﻤﺎل کلیـه ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و آزادیهـای ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺗﺪاﺑﯿﺮ را در جهـت اﺟﺮاي ﺣﻘﻮق بـهرﺳﻤﯿﺖ
ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ شـناخته ﺷﺪه در اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛
ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 .4.1.2ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﻘﺘﻀﻲ از جملـه

"طراحی جهانی" بـهﻣﻌﻨﺎي ﻃﺮاﺣﻲ ﺗﻮﻟﯿﺪات،
ﻣﺤﯿﻂهـا ،برنامههـا و ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ اﺳﺖ کـه ﺗﺎ
ﺳﺮﺣﺪ اﻣﻜﺎن ،جهـت ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻓﺮاد ،ﺑﺪون ﻧﯿﺎز
بـه ﺗﻄﺒﯿﻖ ﯾﺎ ﻃﺮاﺣﻲ وﯾﮋه ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﺪ.
"ﻃﺮاﺣﻲ جهانـی" ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻌﻲ را ﺑﺮاي وﺳﺎﯾﻞ
 .4.1.3ﺣﻤﺎﯾﺖ و ارﺗﻘﺎء ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮي اﻓﺮاد
اﻣﺪادي ﺑﺮاي گروههـای ﺧﺎﺻﻲ از اﻓﺮاد داراي داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ را در ﺗﻤﺎﻣﻲ سیاسـتها و
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز بـه آنهـا ،اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺮﻧﺎمههـا ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دهنـد؛
ﻣﺎده  -٣اﺻﻮل ﻛﻠﻲ
 .4.1.4از اﻋﻤﺎل هرگونـه اﻗﺪام ﯾﺎ روﺷﻲ کـه
اﺻﻮل اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮدداري ﻛﻨﻨﺪ
 .3.1اﺣﺘﺮام بـهﻣﻨﺰﻟﺖ ذاﺗﻲ ،ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎري و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ کـه ﻣﻘﺎﻣﺎت و نهادهـای دوﻟﺘﻲ
ﻓﺮدي از جملـه آزادي اﻧﺘﺨﺎب و اﺳﺘﻘﻼل اﻓﺮاد؛ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻋﻤﻞ ﻣﻲﮐﻨﻨﺪ؛
 .4.1.5ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم جهـت ﺣﺬف
 .3.2ﻋﺪم ﺗﺒﻌﯿﺾ؛
ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺗﻮﺳﻂ هـر ﻓﺮد،
 .3.3ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﺎﻣﻞ و ﻣﺆﺛﺮ و ورود در جامعه؛ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ ﺗﺸﻜﯿﻼت ﺷﺨﺼﻲ را بـهﻛﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ؛
 .3.4اﺣﺘﺮام بـه تفاوتهـا و ﭘﺬﯾﺮش اﻓﺮاد
 .4.1.6ﭘﮋوهـش و توسـعه ﻛﺎﻻهـا ،ﺧﺪﻣﺎت،
داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ بـهﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﻲ از ﺗﻨﻮع اﻧﺴﺎﻧﻲ تجهیـزات و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﻲ جهانـی
و ﺑﺸﺮﯾﺖ؛
را بهگونـهاي کـه در ﻣﺎده  ٢اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن
ﻗﺎﻧﻮنگـذاري ،بـه ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎ اﻟﻐﺎء ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﻣﻮﺟﻮد ،ﻣﻘﺮرات ،آداب و رﺳﻮم و اﻋﻤﺎﻟﻲ کـه
ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﺗﺒﻌﯿﺾ علیـه اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
ﻣﻲﺷﻮد را اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛

 .3.5ﺑﺮاﺑﺮي فرصتها؛
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻧﺠﺎم دهنـد ﯾﺎ ارﺗﻘﺎء ﺑﺨﺸﻨﺪ،
بهﻧﻮﻋﻲ که ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻛﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎزﮔﺎري و هزینه در
 .3.6دﺳﺘﺮﺳﻲ؛
ﺗﺄﻣﯿﻦ نیازهـای وﯾﮋه اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ،
	.3.7ﺑﺮاﺑﺮي ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد؛
دﺳﺘﺮﺳﻲ و بهـرهﻣﻨﺪي از آنهـا را ارﺗﻘﺎء ﺑﺨﺸﯿﺪه
 .3.8اﺣﺘﺮام بـه ظرفیتهـای ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻮل و ﻃﺮاﺣﻲ جهانـی را در توسـعه اﺳﺘﺎﻧﺪاردهـا و
ﻛﻮدﻛﺎن داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ و اﺣﺘﺮام بـه ﺣﻘﻮق دﺳﺘﻮرالعملهـا ارﺗﻘﺎء ﺑﺨﺸﻨﺪ.
ﻛﻮدﻛﺎن داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در جهـت ﺣﻔﻆ هویت
 .4.1.7ﭘﮋوهـش و توسـعه را اﻧﺠﺎم داده
ﺧﻮﯾﺶ؛
ﯾﺎ ارﺗﻘﺎء ﺑﺨﺸﯿﺪه و دﺳﺘﺮﺳﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از
ﻓﻨﺎوریهـای ﺟﺪﯾﺪ از جملـه ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت
و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،کمکهـای ﺗﺮددي ،وﺳﺎﯾﻞ و
ﻓﻨﺎوریهـای اﻣﺪادي جهت اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ اوﻟﻮﯾﺖ بـه ﻓﻨﺎوریهای ﺑﺎ هزینه ﻣﻨﺎﺳﺐ
را ارﺗﻘﺎء ﺑﺨﺸﻨﺪ.

ﻣﺎده  -٤تعهدات ﻛﻠﻲ
 .4.1دولتهـای ﻋﻀﻮ متعهـد ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ
ﺗﺤﻘﻖ کلیـه ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و آزادیهـای ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ
ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ را ﺑﺪون
هرگونـه ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،ﺗﻀﻤﯿﻦ و
ارﺗﻘﺎء دهنـد .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،دولتهـای ﻋﻀﻮ
 .4.1.8اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس در ﻣﻮرد
متعهـد ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ:
کمکهـای ﺗﺮددي ،وﺳﺎﯾﻞ و فناوریهـای
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اﻣﺪادي از جملـه فناوریهـای ﻧﻮﯾﻦ و ﻧﯿﺰ ﺳﺎﯾﺮ بـه بهانـه اینکـه ایـنﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن آن دسـته از
اﺷﻜﺎل اﻣﺪادي ،ﺧﺪﻣﺎت و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﻲ را ﺣﻘﻮق ﯾﺎ آزادیهـا را بـهرﺳﻤﯿﺖ نمیشناسـد
جهـت اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﯾﺎ آنهـا را ﺑﺎ درجـه اهمیـت ﻛﻤﺘﺮي بـهرﺳﻤﯿﺖ
 .4.1.9آﻣﻮزش ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻧﻲ ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﺪ ،اﻋﻤﺎل نمیگـردد.
کـه ﺑﺎ اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در زمینـه ﺣﻘﻮق
	.4.5ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن بـهﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ
بـهرﺳﻤﯿﺖ شـناخته ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻛﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن در دولتهـای ﻓﺪرال ﺑﺪون هیچگونـه ﻣﺤﺪودﯾﺖ
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ را بـهﻣﻨﻈﻮر ارائـه ﺧﺪﻣﺎت و ﯾﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﻲ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻲﯾﺎﺑﺪ.
کمکهـای ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻘﻮق ﻣﺬﻛﻮر،
ﻣﺎده  -٥ﺑﺮاﺑﺮي و ﻋﺪم ﺗﺒﻌﯿﺾ
ارﺗﻘﺎء ﺑﺨﺸﻨﺪ.
 .5.1دولتهـای ﻋﻀﻮ ،ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﻲﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
 .4.2هـر ﯾﻚ از دولتهـای ﻋﻀﻮ در کـه ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻓﺮاد در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺎوي هسـتند
ﻣﻮرد ﺣﻘﻮق فرهنگـی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي و ﺑﺪون هیچگونـه ﺗﺒﻌﯿﻀﻲ از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺮاﺑﺮ و
متعهـد ﻣﻲﮔﺮدد در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺗﺪاﺑﯿﺮي را ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردار باشـند.
اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد در چهارچـوب
 .5.2دولتهـای ﻋﻀﻮ ﺗﻤﺎﻣﻲ تبعیضهـا ﺑﺮ
همکاریهـای ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ،ﺑﺎ ﻧﯿﺖ ﻧﯿﻞ ﺗﺪرﯾﺠﻲ
بـهﺗﺤﻘﻖ ﻛﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮق ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺪون خدشـه وارد ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ را ﻣﻤﻨﻮع ﻧﻤﻮده و جهـت اﻓﺮاد
ﻛﺮدن بـه تعهـدات ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮاﺑﺮي و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺆﺛﺮ
کـه بالفاصلـه ﻃﺒﻖ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاء ﻧﺴﺒﺖ بـه ﺗﺒﻌﯿﺾ در ﺗﻤﺎﻣﻲ زمینههـا را ﺗﻀﻤﯿﻦ
ﻣﻲﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ اﺗﺨﺎذ نماینـد.
 .5.3دولتهای ﻋﻀﻮ بـهﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎء ﺑﺮاﺑﺮي
 .4.3دولتهـای ﻋﻀﻮ در توسـعه و
اﺟﺮاي سیاسـتها و ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺳﺎﯾﺮ روندهـای و رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ ،ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ را جهـت
تصمیمگیـری راﺟﻊ بـه ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺗﺄﻣﯿﻦ همسـانﺳﺎزي ﻣﺘﻌﺎرف اﺗﺨﺎذ
بـه اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ بـهﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮاي اﯾﻦ خواهنـد ﻧﻤﻮد.

ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ،از ﻧﺰدﯾﻚ ﺑﺎ اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
از جملـه ﻛﻮدﻛﺎن داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ از ﻃﺮﯾﻖ
سـازمانهایی کـه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﻲ آنهـا را برعهـده
دارﻧﺪ ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﻮده و آنهـا را بـهﻃﻮر ﻓﻌﺎل
بـهکار خواهنـد ﮔﺮﻓﺖ.
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 .5.4ﺗﺪاﺑﯿﺮ وﯾﮋهاي کـه ﺑﺮاي ﺗﺴﺮﯾﻊ ﯾﺎ
دستیابی به ﺑﺮاﺑﺮي ﻋﻤﻠﻲ اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
ﺿﺮوري اﺳﺖ ،ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺗﺒﻌﯿﺾ
ﺗﻠﻘﻲ ﻧﻤﻲﮔﺮدد.

ﻣﺎده  -٦زﻧﺎن داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
 .6.1دولتهـای ﻋﻀﻮ اذﻋﺎن ﻣﻲدارﻧﺪ کـه
زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ دﭼﺎر ﺗﺒﻌﯿﻀﺎت
چندگانـه ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ و در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ،ﺗﺪاﺑﯿﺮي را
جهـت ﺗﻀﻤﯿﻦ بهـرهﻣﻨﺪي ﺑﺮاﺑﺮ و ﻛﺎﻣﻞ آنهـا در
ﻣﻮرد ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و آزادیهـای ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ
اﺗﺨﺎذ خواهنـد ﻧﻤﻮد.

 .4.4هیـچ ﭼﯿﺰ در اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺑﺮ ﻣﻘﺮراﺗﻲ
کـه ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻨﺎسـبتر ﺣﻘﻮق اﻓﺮادي کـه
داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ هسـتند و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻗﺎﻧﻮن
دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ ﯾﺎ ﺣﻘﻮق بیـن الملل ﻻزماﻻﺟﺮاء در
آن ﻛﺸﻮر وﺟﻮد داشـته ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺄﺛﯿﺮي نخواهـد
داﺷﺖ .هیچگونـه ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﯾﺎ ﻓﺴﺨﻲ در ﻣﻮرد
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و آزادیهـای ﺑﻨﯿﺎدﯾﻨﻲ کـه ﺗﻮﺳﻂ
 .6.2دولتهـای ﻋﻀﻮ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ
دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ بـهرﺳﻤﯿﺖ شـناخته ﺷﺪه ﯾﺎ در آن
را جهـت ﺗﻀﻤﯿﻦ توسـعه ﻛﺎﻣﻞ ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و
دوﻟﺖ وﺟﻮد دارد ﻧﺴﺒﺖ بـه اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي زﻧﺎن بـهﻣﻨﻈﻮر ﺗﻀﻤﯿﻦ بهـرهﻣﻨﺪي
بـهﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ،ﻛﻨﻮاﻧﺴﯿﻮنها ،ﻣﻘﺮرات ﯾﺎ رﺳﻮم

و اﻋﻤﺎل ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و آزادیهای ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻣﻨﺪرج
 .8.2.1آﻏﺎز و ﺣﻔﻆ ﺟﺮﯾﺎن آﮔﺎهﺳﺎزي ﻋﻤﻮﻣﻲ
در اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن از ﺳﻮي آنهـا خواهنـد ﻧﻤﻮد .ﻣﺆﺛﺮ ،ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه جهت:

 .8.2.1.1ﺗﻘﻮﯾﺖ ﭘﺬﯾﺮش ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد داراي
ﻣﺎده  -٧ﻛﻮدﻛﺎن داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
 .7.1دولتهـای ﻋﻀﻮ ،ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ؛
جهـت ﺗﻀﻤﯿﻦ اﯾﻦکه ﻛﻮدﻛﺎن داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ از
 .8.2.1.2ارﺗﻘﺎء ادراك ﻣﺜﺒﺖ و آگاهیهـای
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و آزادیهـای ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ بـه اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ؛
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻛﻮدﻛـﺎن بهـرهﻣﻨﺪ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ را اﺗﺨﺎذ
 .8.2.1.3ارﺗﻘﺎء ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ مهارتهـا،
خواهند ﻧﻤﻮد.
ﺷﺎیسـتگیها و ﺗﻮاﻧﺎییهـای اﻓﺮاد داراي
 .7.2در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط بـهﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ آنهـا در ﻣﺤﯿﻂ ﻛﺎر و ﺑﺎزار
داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،ﻋﺎﻟﻲﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻛﻮدك در ﻛﺎر؛
اوﻟﻮﯾﺖ ﻧﺨﺴﺖ خواهـد ﺑﻮد.
 .8.2.2ﺗﺮوﯾﺞ ﻧﮕﺮش اﺣﺘﺮام بـه ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد
 .7.3دولتهـای ﻋﻀﻮ ﺗﻀﻤﯿﻦ خواهنـد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻄﻮح ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ
ﻧﻤﻮد کـه ﻛﻮدﻛﺎن داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ از ﺣﻖ ﺑﯿﺎن از جملـه ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﻮدﻛﺎن از ﺳﻨﯿﻦ اولیـه؛
آزادانـه ﻧﻈﺮات ﺧﻮد در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻣﻮر ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ
 .8.2.3ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺗﻤﺎﻣﻲ ارﮐﺎن رسـانهاي جهـت
آنها ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﻈﺮات آنها ﺑﺮ اﺳﺎس
بـه ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻛﺸﺎﻧﺪن اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ بـه
ﺳﻦ و ﺑﻠﻮغ و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻛﻮدﻛﺎن
روﺷﻲ کـه ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ اهـداف اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن
از ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲﮔﺮدد و در
ﺑﺎﺷﺪ؛
ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻘﻮق آنهـا کمکهای ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻦ و
 .8.2.4ارﺗﻘﺎء برنامههـای آﻣﻮزﺷﻲ آﮔﺎهﺳﺎزي
ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ارائـه ﻣﻲﮔﺮدد.
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ و ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد
ﻣﺎده - ٨آﮔﺎه ﺳﺎزي
داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ؛
 .8.1دولتهـای ﻋﻀﻮ ،متعهـد ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ
ﻣﺎده  -٩دﺳﺘﺮﺳﻲ
ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻓﻮري ،ﻣﺆﺛﺮ و ﻣﻨﺎﺳﺐ را در ﻣﻮارد زﯾﺮ
 .9.1دولتهـای ﻋﻀﻮ ﺑﺮاي ﺗﻮاﻧﺎﺳﺎزي اﻓﺮاد
اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ:
داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ جهـت ﻣﺴﺘﻘﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﻧﻤﻮدن
 .8.1.1اﻓﺰاﯾﺶ آگاهـی در ﺗﻤﺎﻣﻲ جامعـه از
و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﺎﻣﻞ در ﺗﻤﺎﻣﻲ جنبههـای زﻧﺪﮔﻲ،
جملـه در ﺳﻄﺢ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﻮرد اﻓﺮاد داراي
ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را جهـت ﺗﻀﻤﯿﻦ دﺳﺘﺮﺳﻲ اﻓﺮاد
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ و ﺗﺮوﯾﺞ اﺣﺘﺮام و ﻣﻨﺰﻟﺖ اﻓﺮاد داراي
داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ به ﻣﺤﯿﻂ
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ؛
ﻓﯿﺰﯾﻜﻲ ،ﺗﺮاﺑﺮي ،اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت از جملـه
 .8.1.2ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت کلیشهاي ،جانبدارانه ﻧﻈﺎم و ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺳﺎﯾﺮ
و ﻣﻀﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ از جملـه تسـهیالت و ﺧﺪﻣﺎت ارائـه ﯾﺎ فراهـم ﮔﺮدﯾﺪه
آن دسـته از ﻣﻮارد ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﺳﻦ در جهت ﻋﻤﻮم در ﻣﻨﺎﻃﻖ شـهری و روﺳﺘﺎﯾﻲ اﺗﺨﺎذ
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺣﻮزههـای زﻧﺪﮔﻲ؛
خواهنـد ﻧﻤﻮد .ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﺬﻛﻮر کـه در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه
 .8.1.3ارﺗﻘﺎء آگاهـی در ﻣﻮرد ظرفیتهـا و تشـخیص و ﺣﺬف ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺤﺬورات در
دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ از جملـه در ﻣﻮارد زﯾﺮ اﻋﻤﺎل
ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ؛
خواهـد ﺷﺪ:
 .8.2ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻧﯿﻞ به اﯾﻦ هدف ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:

81

 .9.1.1سـاختمانها ،ﺟﺎدههـا ،ﺗﺮاﺑﺮي و ﺳﺎﯾﺮ اﯾﻦ نظامهـا و فناوریهـا ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﯾﻦ هزینـه ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺑﯿﺮوﻧﻲ و دروﻧﻲ از جملـه ﻣﺪارس ،دﺳﺘﺮس ﮔﺮدد.
خانههـا ،ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﭘﺰﺷﻜﻲ و محیطهـای ﻛﺎر؛
ﻣﺎده  -١٠ﺣﻖ ﺣﯿﺎت
 .9.1.2اﻃﻼﻋﺎت ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت از
دولتهـای ﻋﻀﻮ ،ﻣﺠﺪدا ً ﺗﺎﻛﯿﺪ ﻣﻲﻧﻤﺎﯾﻨﺪ که
جمله ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺲ؛ هـر اﻧﺴﺎﻧﻲ از ﺣﻖ ذاﺗﻲ ﺣﯿﺎت ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
 .9.2دولتهـای ﻋﻀﻮ همچنین در ﻣﻮارد زﯾﺮ و ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم را ﺑﺮاي ﺗﻀﻤﯿﻦ بهرهمنـدی
ﻣﺆﺛﺮ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را اﺗﺨﺎذ خواهند ﻧﻤﻮد:
 .9.2.1توسـعه ،اﻋﻼم و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮاي ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ،اﺗﺨﺎذ خواهنـد ﻧﻤﻮد.
ﺣﺪاﻗﻞ معیارهـا و ﺧﻂ ﻣﺸﻲهـای ﻣﺮﺑﻮط بـه
دﺳﺘﺮﺳﻲ بـه تسـهیالت و ﺧﺪﻣﺎت آزاد ﯾﺎ ارائـه
ﺷﺪه جهـت ﻋﻤﻮم؛

 .9.2.2ﺗﻀﻤﯿﻦ اﯾﻦکـه ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﺼﻮﺻﻲ
ارائـه ﻛﻨﻨﺪه تسـهیالت و ﺧﺪﻣﺎت آزاد جهـت
ﻋﻤﻮم ،ﺗﻤﺎﻣﻲ جنبههـای دﺳﺘﺮﺳﻲ اﻓﺮاد داراي
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ را ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﻲدهنـد؛
 .9.2.3ﺗﺄﻣﯿﻦ آﻣﻮزش جهـت ﻣﺮﺗﺒﻄﯿﻦ ﺑﺎ
ﻣﻮﺿﻮع دﺳﺘﺮﺳﻲ اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ؛

 .9.2.4تهیـه ﻋﻼﺋﻤﻲ بـه ﺧﻂ ﺑﺮﯾﻞ و ﺳﺎﯾﺮ
اﺷﻜﺎل بـه سـهولت ﻗﺎﺑﻞ فهـم و ﺧﻮاﻧﺪن در
سـاختمانها و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت آزاد ﺑﺮاي ﻋﻤﻮم؛

 .9.2.5ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻧﻮاع کمکهـا و
ﻣﯿﺎﻧﺠﻲگریهـای ﺣﻀﻮري از جملـه راهنمـا،
ﻗﺮاﺋﺖﮔﺮ و ﻣﺘﺮﺟﻤﯿﻦ حرفـهاي زبانهای اﯾﻤﺎء و
اﺷﺎره جهت تسـهیل در دﺳﺘﺮﺳﻲ به ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنها
و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت آزاد جهـت ﻋﻤﻮم؛
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ﻣﺎده  -١١وضعیتهـای ﻣﺨﺎﻃﺮهآﻣﯿﺰ و
ﻓﻮریتهـای اﻧﺴﺎﻧﻲ
دولتهـای ﻋﻀﻮ ﻃﺒﻖ تعهـدات ﺧﻮد
بـهﻣﻮﺟﺐ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ از جملـه ﺣﻘﻮقﺑﺸﺮ
دوسـتانه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ و ﺣﻘﻮقﺑﺸﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ،
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم را جهـت ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ
و اﯾﻤﻨﻲ اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در ﺷﺮاﯾﻂ
ﻣﺨﺎﻃﺮهآﻣﯿﺰ از جمله وﺿﻌﯿﺖ مناقشـه مسلحانه،
فوریتهـای اﻧﺴﺎﻧﻲ و وﻗﻮع ﺑﻼﯾﺎي ﻃﺒﯿﻌﻲ اﺗﺨﺎذ
خواهنـد ﻧﻤﻮد.
ﻣﺎده  -١٢ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ ﺑﺮاﺑﺮ در ﭘﯿﺸﮕﺎه
ﻗﺎﻧﻮن
 .12.1دولتهـای ﻋﻀﻮ ،ﻣﺠﺪدا ً ﺗﺎﻛﯿﺪ
ﻣﻲﻧﻤﺎﯾﻨﺪ کـه اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ از ﺣﻖ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ در هـر ﻛﺠﺎ ،بـه ﻋﻨﻮان اﻓﺮاد در ﭘﯿﺸﮕﺎه
ﻗﺎﻧﻮن ،ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.

 .12.2دولتهـای ﻋﻀﻮ ،ﺗﺼﺪﯾﻖ خواهنـد
ﻧﻤﻮد کـه اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ از ﺻﻼﺣﯿﺖ
 .9.2.6ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺳﺎﯾﺮ اﺷﻜﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﯾﺎري و
اقامـه دﻋﻮي ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ در ﺗﻤﺎﻣﻲ
ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،جهـت ﺗﻀﻤﯿﻦ
جنبههـای زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.
دﺳﺘﺮﺳﻲ آنها بـه اﻃﻼﻋﺎت؛
 .12.3دولتهـای ﻋﻀﻮ ،ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ
 .9.2.7ﺗﺮﻏﯿﺐ دﺳﺘﺮﺳﻲ اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
را جهـت دﺳﺘﺮﺳﻲ اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ بـه
بـه ﻧﻈﺎم و ﻓﻨﺎوري ﺟﺪﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت
حمایتهایـی کـه ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ آنهـا در اﻋﻤﺎل
از جمله اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ؛
ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺧﻮد در اقامـه دﻋﻮي ﺑﺪان ﻧﯿﺎز داشـته
 .9.2.8ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻃﺮاﺣﻲ ،توسعه ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﺗﺨﺎذ خواهنـد ﻧﻤﻮد.
نظامهـا و فناوریهـای اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت
 .12.4دولتهـای ﻋﻀﻮ ،ﺗﻀﻤﯿﻦ خواهنـد
ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس در ﻣﺮاﺣﻞ اولیـه بهگونـهای کـه
ﻧﻤﻮد ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺪاﺑﯿﺮي که ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺻﻼﺣﯿﺖ

اقامـه دﻋﻮي ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮاي پادمانهـای ﻣﻨﺎﺳﺐ
و ﻣﺆﺛﺮ ﻃﺒﻖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ جهـت
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﻲ ﻣﻲﮔﺮدد.
ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎدﻣﺎنهایـی ﺗﻀﻤﯿﻦ خواهنـد ﻧﻤﻮد کـه
ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺻﻼﺣﯿﺖ اقامـه دﻋﻮي،
ﺣﻘﻮق ،اراده و رﺟﺤﺎن ﻓﺮد را ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻤﺮده،
ﻋﺎري از ﺗﻀﺎد ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺑﻲﻣﻮرد ﺑﻮده،
ﻣﻨﻄﺒﻖ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮد ،در کوتاهتریـن
زﻣﺎن ﻣﻤﻜﻦ بـه اﺟﺮاء درآورده ﻣﻲﺷﻮد و ﻣﻨﻮط
بـه ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻣﻨﻈﻢ ﺗﻮﺳﻂ رﻛﻦ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﯾﺎ مرجـع
ﺑﻲﻃﺮف ،ﻣﺴﺘﻘﻞ و ذيﺻﻼح ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ایـن
پادمانهـا ﺑﺎ مراتبیکـه اینگونـه ﺗﺪاﺑﯿﺮ ،ﻣﻨﺎﻓﻊ و
ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﻲدهد ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
خواهـد ﺑﻮد.

ﻣﺎده  -١٤آزادي و اﻣﻨﯿﺖ ﻓﺮدي
 .14.1دولتهـای ﻋﻀﻮ ﺗﻀﻤﯿﻦ خواهنـد
ﻧﻤﻮد کـه اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ:
 .14.1.1از ﺣﻖ آزادي و اﻣﻨﯿﺖ ﻓﺮدي
ﺑﺮﺧﻮردار هسـتند؛

 .14.1.2بهطـور ﺧﻮدسـرانه ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ از
آزادي ﺧﻮد ﻣﺤﺮوم ﻧﻤﻲﮔﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ که هرگونه
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از آزادي ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ
کـه وﺟﻮد ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ بههیچوجـه ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از
آزادي را توجیـه ﻧﻤﻲﻧﻤﺎﯾﺪ.

 .14.2دولتهای ﻋﻀﻮ ﺗﻀﻤﯿﻦ خواهند ﻧﻤﻮد
در ﺻﻮرﺗﻲکـه اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ از آزادي در
ﻃﻲ هـر روﻧﺪي ﻣﺤﺮوم ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،آنهـا
ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ از ضمانتهـای ﻣﻨﻄﺒﻖ
ﺑﺮ ﺣﻘﻮقﺑﺸﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ
آنهـا در راﺳﺘﺎي اهـداف و اﺻﻮل اﯾﻦ ﻛﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن
از جملـه در ﻣﻮرد ﺗﺄﻣﯿﻦ همسـانﺳﺎزي ﻣﺘﻌﺎرف
رﻓﺘﺎر ﻣﻲﮔﺮدد.

	.12.5ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻣﺎده ،دولتهـای
ﻋﻀﻮ ،ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﺆﺛﺮ و ﻣﻨﺎﺳﺐ را جهـت
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
ﺑﺮاي ﺗﻤﻠﻚ ﯾﺎ ﻣﯿﺮاث ﺑﺮدن داراﯾﻲ ،ﻛﻨﺘﺮل اﻣﻮر
ﻣﺎﻟﻲ ﺧﻮد و دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺮاﺑﺮ بـه وامهـای ﺑﺎﻧﻜﻲ،
رهنهـا و ﺳﺎﯾﺮ اﺷﻜﺎل اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺎﻟﻲ اﺗﺨﺎذ و
ﺗﻀﻤﯿﻦ خواهنـد ﻧﻤﻮد کـه اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
ﻣﺎده  -١٥آزادي از شکنجه ﯾﺎ ﻣﺠﺎزات ﯾﺎ
بـهﻃﻮر ﺧﻮدﺳﺮانـه از داراﯾﻲ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺤﺮوم رﻓﺘﺎر ظالمانه ،ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﯾﺎ ﺗﺤﻘﯿﺮآﻣﯿﺰ
ﻧﻤﻲﮔﺮدﻧﺪ.
 .15.1اﺣﺪي ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ شکنجه ﯾﺎ ﻣﺠﺎزات ﯾﺎ
رﻓﺘﺎر ظالمانـه ،ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺗﺤﻘﯿﺮآﻣﯿﺰ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده  -١٣ﺣﻖ دادﺧﻮاهی
 .13.1دولتهـای ﻋﻀﻮ ،ﺣﻖ دادﺧﻮاهی ﻣﺆﺛﺮ بـهوﯾﮋه اﺣﺪي ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ آزادانـه ﺗﺤﺖ
اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ را ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﯾﺎ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺮار نمیگیـرد.
از جملـه از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﻲ اﻧﻄﺒﺎق ﺷﻜﻠﻲ و
 .15.2دولتهـای ﻋﻀﻮ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ،
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻦ ،بـهﻣﻨﻈﻮر تسـهیل ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮ آﻧﺎن اداري و ﻗﻀﺎﺋﻲ و دﯾﮕﺮ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﺆﺛﺮ را در ﻣﻮرد
بهﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ
از جملـه بـهﻋﻨﻮان شـهود در کلیـه جریانهـای اﺗﺨﺎذ خواهنـد ﻧﻤﻮد ﺗﺎ از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻧﺎن در
دادرﺳﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ از جملـه در ﺑﺎزﺟﻮﯾﻲ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻌﺮض شـکنجه ﯾﺎ رﻓﺘﺎر ﺗﺤﻘﯿﺮآﻣﯿﺰ ﯾﺎ ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﻲ
ﻣﺮاﺣﻞ اولیـه رﺳﯿﺪﮔﻲ ﺗﻀﻤﯿﻦ خواهنـد ﻧﻤﻮد .ﯾﺎ ظالمانـه ﯾﺎ ﻣﺠﺎزات ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي بـهﻋﻤﻞ آﯾﺪ.
 .13.2دولتهـای ﻋﻀﻮ ،بـهﻣﻨﻈﻮر ﯾﺎري در
ﻣﺎده  -١٦آزادي از اﺳﺘﺜﻤﺎر ،ﺧﺸﻮﻧﺖ و
ﺗﻀﻤﯿﻦ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﺆﺛﺮ بـه ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده
داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،آﻣﻮزش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻓﺮادي
 .16.1دولتهـای ﻋﻀﻮ ،ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺪاﺑﯿﺮ
کـه در ﺣﻮزه اﺟﺮاي ﻋﺪاﻟﺖ ﻛﺎر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ از ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ،اداري ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ
جملـه ﭘﻠﯿﺲ و ﻛﺎرﻛﻨﺎن زندانهـا را ارﺗﻘﺎء ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ را جهـت ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻓﺮاد داراي
خواهنـد ﺑﺨﺸﯿﺪ.
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ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در درون و ﺑﯿﺮون از خانـه در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦکـه ﻣﻮاردي از اﺳﺘﺜﻤﺎر ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده
ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺷﻜﺎل اﺳﺘﺜﻤﺎر ،ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﻧﺴﺒﺖ بـه اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ،
از جملـه در ﻣﻮرد جنبههـای ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ رﺳﯿﺪﮔﻲ ﺷﺪه و در ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻘﺘﻀﻲ ﻣﻮرد ﭘﯿﮕﺮد
اﺗﺨﺎذ خواهنـد ﻧﻤﻮد.
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،اﺗﺨﺎذ خواهنـد ﻧﻤﻮد.

 .16.2دولتهـای ﻋﻀﻮ ،ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ
را جهـت ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺷﻜﺎل اﺳﺘﺜﻤﺎر،
ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻀﻤﯿﻦ
ﻣﻮاردي از جملـه اﺷﻜﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ کمکهـای
ﺣﺴﺎس ﺟﻨﺴﯿﺘﻲ و ﺳﻨﻲ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻓﺮاد
داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ و ﺧﺎﻧﻮادههـا و ﻣﺮاﻗﺒﯿﻦ آنهـا
از جملـه از ﻃﺮﯾﻖ ارائـه اﻃﻼﻋﺎت و آﻣﻮزش
در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ پرهیـز ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ و ﮔﺰارش
در ﻣﻮرد نمونههایـی از اﺳﺘﺜﻤﺎر ،ﺧﺸـﻮﻧﺖ و
ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﻧﯿﺰ اﺗﺨﺎذ خواهنـد ﻧﻤﻮد .دولتهای
ﻋﻀﻮ ﺗﻀﻤﯿﻦ خواهند ﻧﻤﻮد که ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﻲ
ﻧﺴﺒﺖ به ﺳﻦ ،ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ از ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
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ﻣﺎده  -١٧ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷﺄن ﻓﺮد
هـر ﻓﺮد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ از ﺣﻖ اﺣﺘﺮام بـه
ﺷﺄن ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ و روﺣﻲ ﺧﻮد ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده  -١٨آزادي ﺗﺮدد و ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ
 .18.1دولتهـای ﻋﻀﻮ ،ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد داراي
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در ﻣﻮرد آزادي ﺗﺮدد ،آزادي اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ و ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ
را بـهرﺳﻤﯿﺖ خواهند ﺷﻨﺎﺧﺖ از جمله ﺗﻀﻤﯿﻦ
اﯾﻦ کـه اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ:

 .18.1.1داراي ﺣﻖ أﺧﺬ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ
ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦکـه از ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﺧﻮد بهطـور
 .16.3دولتهـای ﻋﻀﻮ ،بـهﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺧﻮدسرانه ﯾﺎ بهدﻟﯿﻞ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻣﺤﺮوم ﻧﻤﻲﮔﺮدﻧﺪ؛
از وﻗﻮع ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺷﻜﺎل اﺳﺘﺜﻤﺎر ،ﺧﺸﻮﻧﺖ و
 .18.1.2بـهدﻟﯿﻞ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﻲ أﺧﺬ،
ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﺗﻀﻤﯿﻦ خواهنـد ﻧﻤﻮد کـه ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻤﻠﻚ و اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻨﺎد ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ
تسـهیالت و برنامههـای ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﺮاي اﺳﻨﺎد هویـت ﯾﺎ بـهﻛﺎرﮔﯿﺮي روﻧﺪهـای ﻣﺮﺗﺒﻂ،
ﺧﺪﻣﺖ بـه اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ بهطـور ﻣﺆﺛﺮ ﻧﻈﯿﺮ روﻧﺪ مهاجـرت کـه ممکـن اسـت ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﻈﺎرت ﻣﻲﮔﺮدد.
تسـهیل در اﻋﻤﺎل ﺣﻖ آزادي ﺗﺮدد ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﺮوم
 .16.4دولتهـای ﻋﻀﻮ ،ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ نمیگردنـد؛
از جملـه ارائـه ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﻲ را جهت ارﺗﻘﺎء
 .18.1.3آزاد ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ هـر ﻛﺸﻮري از
ﻓﯿﺰﯾﻜﻲ ،ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ،بهبـود رواﻧﻲ ،توانبخشـی و جملـه ﻛﺸﻮر ﺧﻮد را ﺗﺮك ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛
ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﻣﺠﺪد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﻣﻮرد اﻓﺮاد داراي
 .18.1.4بهطـور ﺧﻮدﺳﺮانـه ﯾﺎ بـهدﻟﯿﻞ
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ کـه بـهﻧﻮﻋﻲ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎر ،ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﯾﺎ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ ،اﺗﺨﺎذ خواهنـد ﻧﻤﻮد .ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ از ﺣﻖ ورود بـه ﻛﺸﻮر ﺧﻮد ﻣﺤﺮوم
بهبـود و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ ﻣﺰﺑﻮر در ﻣﺤﯿﻄﻲ بـهوﻗﻮع ﻧﻤﻲﮔﺮدﻧﺪ.
خواهـد ﭘﯿﻮﺳﺖ کـه بهداشـت ،رﻓﺎه ،ﻋﺰت
 .18.2ﻛﻮدﻛﺎن داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،بالفاصله ﭘﺲ
ﻧﻔﺲ ،ﺷﺄن و اﺳﺘﻘﻼل ﻓﺮد را ﭘﺮورش میدهـد از وﻻدت ﺛﺒﺖ خواهند ﮔﺮدﯾﺪ و از زﻣﺎن وﻻدت
و نیازهـای ﺧﺎص ﺟﻨﺴﯿﺘﻲ و ﺳﻨﻲ را در ﻧﻈﺮ داراي ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻧﺎم ،ﺣﻖ أﺧﺬ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ
ﻣﻲﮔﯿﺮد.
و ﺗﺎ آنجائیکـه ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﺣﻖ ﺷﻨﺎﺧﺖ و
 .16.5دولتهـای ﻋﻀﻮ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺗﻮﺳﻂ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮردار خواهند ﮔﺮدﯾﺪ.
سیاسـتهای ﻣﺆﺛﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و سیاسـتهای
ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ زﻧﺎن و ﻛﻮدﻛﺎن را بـهﻣﻨﻈﻮر ﺗﻀﻤﯿﻦ

 .20.3ارائـه آﻣﻮزش در ﻣﻮرد مهارتهـای
ﻣﺎده  -١٩زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺣﻀﻮر در
ﺣﺮﻛﺘﻲ بـه اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ و بـه ﻛﺎرﻛﻨﺎن
جامعـه
دولتهـای ﻋﻀﻮ اﯾﻦ ﻛﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ،ﺣﻘﻮق ﻣﺘﺨﺼﺼﻲ کـه ﺑﺎ اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻛﺎر
ﺑﺮاﺑﺮ را جهـت ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در ﻣﻲنماینـد.
ﻣﻮرد زﻧﺪﮔﻲ در جامعـه ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ
 .20.4ﺗﺮﻏﯿﺐ نهادهایـی کـه کمکها ،وﺳﺎﯾﻞ
به ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ بـهرﺳﻤﯿﺖ خواهند ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺗﺪاﺑﯿﺮ و فناوریهـای ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻛﯿﻔﻲ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻲﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺆﺛﺮ را جهـت تسـهیل در بهـرهﻣﻨﺪي در جهـت ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادن ﺗﻤﺎﻣﻲ جنبههـای
ﻛﺎﻣﻞ اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ از اﯾﻦ ﺣﻖ و ﺣﻀﻮر ﺣﺮﻛﺘﻲ اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ؛
و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﺎﻣﻞ آنهـا در جامعـه از جملـه
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺗﺨﺎذ خواهنـد ﻛﺮد:
ﻣﺎده  -٢١آزادي ﺑﯿﺎن و ﻋﻘﯿﺪه و دﺳﺘﺮﺳﻲ
 .19.1اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ داراي اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ به اﻃﻼﻋﺎت
دولتهـای ﻋﻀﻮ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ را
ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ کـه ﻣﻜﺎن اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد و ﻣﺤﻞ و اﻓﺮادي
کـه ﻣﻲخواهند ﺑﺎ آنهـا زﻧﺪﮔﻲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ را ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي اﺗﺨﺎذ خواهند ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اﻓﺮاد داراي
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﻨﺪ و ﻣﺠﺒﻮر بـه زﻧﺪﮔﻲ در ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﻖ آزادي ﺑﯿﺎن و ﻋﻘﯿﺪه از
جملـه آزادي ﺟﺴﺖوﺟﻮ ،درﯾﺎﻓﺖ و سـهیم
ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺴﺘﻲ وﯾﮋهاي ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﺷﺪن در اﻃﻼﻋﺎت و ﻋﻘﺎﯾﺪ را ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﺑﺮاﺑﺮ
 .19.2اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ داراي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ و از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺷﻜﺎل ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﻲ
بـه ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﻲ ﺧﺎﻧﮕﻲ ،ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ و بـه اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد و بهﮔﻮنـهای کـه در ﻣﺎده ()٢
ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از جملـه ایـن ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ،از جملـه از
مسـاعدتهای ﺷﺨﺼﻲ ﺿﺮوري ﺑﺮاي ﺣﻤﺎﯾﺖ راههـای زﯾﺮ اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ:
از زﻧﺪﮔﻲ و ﺣﻀﻮر در جامعـه و ﭘﺮهیـز از اﻧﺰوا
 .1ارائـه اﻃﻼﻋﺎت درﻧﻈﺮ گرفتـه ﺷﺪه ﺑﺮاي
ﯾﺎ ﺟﺪاﯾﻲ از اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم بـه اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در اﺷﻜﺎل
 .19.3ﺧﺪﻣﺎت و تسـهیالت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮاي و فناوریهـای ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻧﻮاع
ﻋﻤﻮم ،جهت اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،بـه ﻣﻮﻗﻊ و ﺑﺪون هزینـه اضافـی؛
مهیـا و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي ﻧﯿﺎزهـای آنها ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
 .2ﭘﺬﯾﺮش و تسـهیل اﺳﺘﻔﺎده از زﺑﺎن اﺷﺎره،
ﻣﺎده  -٢٠ﺗﺤﺮك ﺷﺨﺼﻲ
ﺑﺮﯾﻞ ،روشهـای ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﻲ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه و
دولتهـای ﻋﻀﻮ ،جهـت ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺗﺤﺮك ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﯿﻮههـا ،روشهـا و اﺷﻜﺎل
ﺷﺨﺼﻲ اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﻘﻼل ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ بـه
ﻣﻤﻜﻦ ،ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﺆﺛﺮي را از جملـه در ﻣﻮارد زﯾﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮدﺷﺎن در ﺗﻌﺎﻣﻼت رﺳﻤﻲ؛
اﺗﺨﺎذ خواهنـد ﻧﻤﻮد:
 .3ﻣﻠﺰم ﺳﺎﺧﺘﻦ نهادهـای ﺧﺼﻮﺻﻲ کـه
 .20.1تسـهیل ﺗﺤﺮك ﺷﺨﺼﻲ اﻓﺮاد داراي ارائـه ﻛﻨﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت بـه ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم از جملـه از
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ بـهﺷﯿﻮه و در زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ آنها و ﺑﺎ ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ جهـت ارائـه اﻃﻼﻋﺎت
هزینـه ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ؛
و ﺧﺪﻣﺎت در اﺷﻜﺎل ﻣﻔﯿﺪ و ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﺮاي
 .20.2تسـهیل دﺳﺘﺮﺳﻲ اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ؛
بـه کمکهـا ،وﺳﺎﯾﻞ ،فناوریهـای ﻛﻤﻜﻲ و
 .4ﺗﺮﻏﯿﺐ رسـانههای همگانـی از جملـه
اﻧﻮاع مسـاعدتهای ﺣﻀﻮري و واسـطهاي ارائـهﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻃﻼﻋﺎت از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ جهـت
ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻛﯿﻔﻲ از جملـه فراهم ﺑﻮدن آﻧﺎن ﺑﺎ هزینه ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﻧﻤﻮدن ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد ﺑﺮاي اﻓﺮاد
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ؛
داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ؛
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 .5ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ و ﺗﺮوﯾﺞ اﺳﺘﻔﺎده از زبانهـای
 .23.1.3اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،از جملـه
اﺷﺎره؛
ﻛﻮدﻛﺎن ،ﺑﺎروري ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ
ﺣﻔﻆ ﻣﻲﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﺎده  -٢٢اﺣﺘﺮام به ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﻲ
 .23.2دوﻟﺖهـای ﻋﻀﻮ ،ﺣﻘﻮق و
 .22.1هیـچ ﻓﺮد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺘﻲ ﺻﺮفﻧﻈﺮ
از ﻣﻜﺎن اﻗﺎﻣﺖ ﯾﺎ زﻧﺪﮔﻲ ،ﻣﺸﻤﻮل دخالتهـای مسـئولیتهای اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ را ﺑﺎ
خودسـرانه ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ در اﻣﻮر ﺷﺨﺼﻲ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﯿﻤﻮﻣﺖ ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ،مسـئولیت،
ﺧﻮد ،ﺧﺎﻧﻮاده ،خانـه ،ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺷﻜﺎل ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﻲ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ نهادهای مشـابه چنانچه
ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﻲ ﯾﺎ حملـه ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ بـه ﺷﺨﺼﯿﺖ و اﯾﻦگونـه مفاهیـم در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻠﻲ وﺟﻮد داشـته
اﻋﺘﺒﺎرش ﻧﻤﻲﮔﺮدد .اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ از ﺣﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻀﻤﯿﻦ خواهنـد ﻧﻤﻮد .در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮارد،
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺪاﺧﻼت ﯾﺎ ﻋﺎﻟﻲﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻛﻮدك ﺣﺎﺋﺰ اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
دولتهـای ﻋﻀﻮ کمکهـای ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را جهـت
ﺣﻤﻼﺗﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در اﺟﺮاء مسـئولیتهای
 .22.2دولتهـای ﻋﻀﻮ ،ﺣﺮﯾﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻛﻮدﻛﺎن آنهـا ارائـه ﻣﻲﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺷﺨﺼﻲ ،بهداشـتی و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ اﻓﺮاد داراي
 .23.3دوﻟﺖهـای ﻋﻀﻮ ﺗﻀﻤﯿﻦ خواهنـد
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ را ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻧﻤﻮد کـه ﻛﻮدﻛﺎن داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﻗﺮار خواهنـد داد.
زﻧﺪﮔﻲ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ از ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
ﻣﺎده  -٢٣اﺣﺘﺮام به خانه و ﺧﺎﻧﻮاده
دولتهـای ﻋﻀﻮ ﺑﺎ هـدف ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻘﻮق ﻣﺬﻛﻮر
 .23.1دولتهـای ﻋﻀﻮ ،ﺑﺮاي رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﺧﺘﻔﺎء ،ﺗﺮك ،ﻏﻔﻠﺖ و ﺗﻔﻜﯿﻚ
ﻧﺴﺒﺖ بـه اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮارد ﻛﻮدﻛﺎن داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،تعهـد خواهنـد ﻧﻤﻮد ﺗﺎ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ازدواج ،ﺧﺎﻧﻮاده ،وﻇﺎﯾﻒ واﻟﺪﯾﻦ و اﻃﻼﻋﺎت ،ﺧﺪﻣﺎت و حمایتهـای اولیه و ﺟﺎﻣﻊ
رواﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺗﺪاﺑﯿﺮ را بـه ﻛﻮدﻛﺎن داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ و ﺧﺎﻧﻮاده آنهـا
ﻣﺆﺛﺮ و ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را اﺗﺨﺎذ خواهنـد ﻛﺮد ﺗﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ارائـه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ کـه:
 .23.4دوﻟﺖهـای ﻋﻀﻮ ﺗﻀﻤﯿﻦ خواهنـد
 .23.1.1ﺣﻘﻮق ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
کـه بـه ﺳﻦ ازدواج رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ،جهـت ازدواج و
ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي رﺿﺎﯾﺖ ﻛﺎﻣﻞ و آزادانـه
همسـران ﻣﻮردﻧﻈﺮ بهرﺳﻤﯿﺖ شـناخته ﻣﻲﺷﻮد؛
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ﻧﻤﻮد کـه ﻛﻮدك از واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻼف اراده
آنهـا ﺟﺪا ﻧﮕﺮدد ﻣﮕﺮ زﻣﺎﻧﻲ کـه ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺻﺎﻟﺢ
بـه ﺷﺮط ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت دﺳﺘﮕﺎههای اﺟﺮاﺋﻲ
دوﻟﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ دادﮔﺎه ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ کـه ﺑﺮ
اﺳﺎسﺗﺸﺮﯾﻔﺎت و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺎﻛﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺪاﯾﻲ
جهت ﻋﺎﻟﻲﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻛﻮدك ﺿﺮوري ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
در هیـچ ﻣﻮردي ﻛﻮدك از واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻛﻮدك ﯾﺎ ﯾﻜﻲ ﯾﺎ هـردوي واﻟﺪﯾﻦ ﺟﺪا
ﻧﻤﻲﮔﺮدد.

 .23.1.2ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ جهـت
اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ بهﻃﻮر آزادانه و ﻣﺴﺆوﻻنه در ﻣﻮرد
ﺗﻌﺪاد و ﻓﺎﺻلـه ﺑﯿﻦ ﻛﻮدﻛﺎن آنهـا و برﺧﻮرداري
از دﺳﺘﺮﺳﻲ بـه اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻦ،
آﻣﻮزش ،ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺑﺎروري بـهرﺳﻤﯿﺖ
شـناخته ﻣﻲﺷﻮد و روشهای ﺿﺮوري بهﻣﻨﻈﻮر
 .23.5دوﻟﺖهـای ﻋﻀﻮ چنانچـه واﻟﺪﯾﻦ
ﻗﺎدر ﺳﺎﺧﺘﻦ آنهـا جهـت اﻋﻤﺎل ﺣﻘﻮق ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻼﻓﺼﻞ ﻗﺎدر ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ از ﻛﻮدك داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻲﮔﺮدد؛
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،تعهـد خواهنـد ﻧﻤﻮد هرگونـه
ﺗﻼﺷﻲ را جهـت ارائـه مراقبتهـای ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
در درون ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺰرﮔﺘﺮ و در ﺻﻮرت ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ،

در درون جامعـه در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ بهعمـل
 .24.2.5ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺣﻤﺎﯾﺘﻲ ﻓﺮدي ﻣﺆﺛﺮ در
آورﻧﺪ.
ﻣﺤﯿﻂهایـی ارائـه ﻣﻲﮔﺮدد کـه ﺣﺪاﻛﺜﺮ توسـعه
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و داﻧﺸﮕﺎهـی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اهـداف
ﻣﺎده  -٢٤آﻣﻮزش
ﺣﻀﻮر ﻛﺎﻣﻞ را ﺳﺒﺐ ﮔﺮدد.
 .24.1دوﻟﺖهـای ﻋﻀﻮ ،ﺣﻖ آﻣﻮزش را ﺑﺮاي
 .24.3دوﻟﺖهای ﻋﻀﻮ ،اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ بـهرﺳﻤﯿﺖ ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﻨﺪ.
دولتهـای ﻋﻀﻮ از ﻧﻈﺮ ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﺣﻖ ،ﺑﺪون را ﻗﺎدر خواهنـد ﺳﺎﺧﺖ کـه مهارتهـای
ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ،ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ توسـعه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و زﻧﺪﮔﻲ جهـت تسـهیل در
ﻓﺮاﮔﯿﺮي را در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻄﻮح و بـهﺻﻮرت ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﺎﻣﻞ و ﺑﺮاﺑﺮ آنهـا در اﻣﺮ آﻣﻮزش را
آﻣﻮزش ﻣﺎداماﻟﻌﻤﺮ در ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺗﻀﻤﯿﻦ خواهند بـهﻋﻨﻮان اﻋﻀﺎي جامعـه ﻓﺮا ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر
دولتهـای ﻋﻀﻮ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را از جملـه در
ﻧﻤﻮد:
ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺗﺨﺎذ خواهنـد ﻧﻤﻮد:
 .24.1.1توسـعه ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻮاﻧﺎئیهـاي اﻧﺴﺎﻧﻲ و
 .24.3.1تسـهیل آﻣﻮزش ﺧﻂ ﺑﺮﯾﻞ و
ﺣﺲ ﻣﻨﺰﻟﺖ و ﺧﻮد ارزﺷﻲ و ﺗﺤﻜﯿﻢ اﺣﺘﺮام بـه
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،آزادیهـای ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ و ﺗﻨﻮع اﻧﺴﺎﻧﻲ؛ خطهـای ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ،ﺷﯿﻮههـای ﺗﻘﻮﯾﺘﻲ و
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ،روشهـا و قالبهـای ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﻲ و
 .24.1.2توسـعه ﺷﺨﺼﯿﺖ ،اﺳﺘﻌﺪاد و مهارتهـای ﺗﺮددي و جهـتﯾﺎﺑﻲ و تسـهیل
ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎییهـاي ﺟﺴﻤﻲ و ذهنـی ﺣﻤﺎﯾﺖ و راهنمایـی همسـان؛
اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺗﺎ نهایـت ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیهـاي
 .24.3.2تسهیل در ﯾﺎدﮔﯿﺮي زﺑﺎن اﯾﻤﺎ و اﺷﺎره
آنهـا؛
و ارﺗﻘﺎء هویت زﺑﺎﻧﻲ جامعه ﻧﺎﺷﻨﻮاﯾﺎن؛
 .24.1.3ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
 .24.3.3ﺗﻀﻤﯿﻦ ارائـه آﻣﻮزش بـه اﻓﺮاد و
جهـت ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺆﺛﺮ آﻧﺎن در جامعه آزاد؛
بـهوﯾﮋه ﻛﻮدﻛﺎﻧﻲ کـه ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ،ﻧﺎﺷﻨﻮاﻧﺎ ﯾﺎ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ-
 .24.2در ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﺣﻖ ،دولتهـای ﻋﻀﻮ ﻧﺎﺷﻨﻮا هسـتند بـه ﻣﻨﺎسـبترﯾﻦ زبانهـا،
ﺗﻀﻤﯿﻦ خواهنـد ﻧﻤﻮد کـه:
ﺷﯿﻮههـا و روشهـای ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﻲ ﺑﺮاي اﻓﺮاد و در
 .24.2.1اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ از ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش محیطهایـی کـه توسـعه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و داﻧﺸﮕﺎهی
همگانـی ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻧﻤﻲﮔﺮدﻧﺪ و را بـه ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻲدهـد.
اﯾﻦکـه ﻛﻮدﻛﺎن داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻧﯿﺰ از آﻣﻮزش
 .24.4دولتهـای ﻋﻀﻮ بـهﻣﻨﻈﻮر ﻛﻤﻚ
اﺟﺒﺎري و راﯾﮕﺎن اﺑﺘﺪاﯾﻲ ﯾﺎ متوسـطه ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي بـه ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﺣﻖ ،ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻧﻤﻲﮔﺮدﻧﺪ؛
بـهﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ ،از جملـه ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ
 .24.2.2اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ بـه
آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﻲ و ﻣﺘﻮسـطه راﯾﮕﺎن ﺑﺎ ﻛﯿﻔﯿﺖ و
ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ در جوامعـی کـه
در آن زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،دﺳﺘﺮﺳﻲ داشـته ﺑﺎﺷﻨﺪ؛

 .24.2.3همسـانﺳﺎزي ﻣﺘﻌﺎرف در ﻣﻮرد
نیازهـای ﻓﺮدي ارائـه ﻣﻲﮔﺮدد؛

 .24.2.4اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻻزم در
ﺣﻮزه ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش همگانی را بهﻣﻨﻈﻮر تسـهیل
در آﻣﻮزش ﻣﺆﺛﺮ آنها درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻲﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛

داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ کـه از ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﻲ در زﺑﺎن اﯾﻤﺎ
و اﺷﺎره و ﯾﺎ ﺧﻂ ﺑﺮﯾﻞ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و آﻣﻮزش
اﻓﺮاد حرفـهای و ﻛﺎرﻛﻨﺎﻧﻲ کـه در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻄﻮح
آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﺎر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ اﺗﺨﺎذ خواهنـد ﻧﻤﻮد .ﭼﻨﯿﻦ
آموزشهایـی ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ آگاهـی از ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
و اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﻮههـای ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ و ﺗﻘﻮﯾﺘﻲ و
روشهـا و قالبهـای ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﻲ ،ﻓﻨﻮن آﻣﻮزﺷﻲ
و ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز جهـت ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻓﺮاد داراي
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ خواهـد ﺑﻮد.
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 .24.5دوﻟﺖهـای ﻋﻀﻮ ﺗﻀﻤﯿﻦ خواهنـد آنهـا از جملـه در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﻲ فراهـم
ﻧﻤﻮد کـه اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻗﺎدر هسـتند خواهنـد ﻧﻤﻮد؛
بـه آموزشهـای ﻋﺎﻟﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ،آموزشهـای
	.25.4ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن بهداشـت حرفـهاي را ﻣﻠﺰم
ﻓﻨﻲ و حرفـهای ،آﻣﻮزش وﯾﮋه ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن و بـه ارائـه ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺎ همـان ﻛﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮاي ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ
آموزشهـای ﻣﺎداماﻟﻌﻤﺮ ﺑﺪون ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي بـه اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ از ﻃﺮﯾﻖ آﻣﻮزش و
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦﻣﻨﻈﻮر ،ﺗﺮوﯾﺞ معیارهـای اﺧﻼﻗﻲ ﺑﺮاي مراقبتهـای
دولتهـای ﻋﻀﻮ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ همسـانﺳﺎزي ﻣﺘﻌﺎرف بهداشـتی ﻓﺮدي و ﻋﻤﻮﻣﻲ از جملـه ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي
ﺑﺮاي اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ را ﺗﻀﻤﯿﻦ خواهنـد رﺿﺎﯾﺖ آگاهانـه و آزادانـه ﻧﻈﯿﺮ ارﺗﻘﺎء آﮔﺎهـی
ﻧﻤﻮد.
حقـوق ﺑﺸﺮي ،ﻣﻨﺰﻟﺖ ،اﺳﺘﻘﻼل و اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت

ﻣﺎده  -٢٥بهداشت
دوﻟﺖهـای ﻋﻀﻮ ،ﺑﺮاي اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ،
ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرهـای ﻧﺎﯾﻞ
ﺷﺪﻧﻲ بهداشـتی را ﺑﺪون ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ بـهرﺳﻤﯿﺖ ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .دوﻟﺖهـای
ﻋﻀﻮ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺮاي ﺗﻀﻤﯿﻦ
دﺳﺘﺮﺳﻲ اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ بـه ﺧﺪﻣﺎت
بهداشـت کـه داراي ﺣﺴﺎسـیتهای ﺟﻨﺴﯿﺘﻲ
ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ،از جمله ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ بهداشـت
را اﺗﺨﺎذ خواهنـد ﻧﻤﻮد .بهوﯾﮋه دولتهای ﻋﻀﻮ
ﻣﻮارد زﯾﺮ را اﻧﺠﺎم خواهنـد داد:

	.25.1ﺑﺮاي اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ همـان ﺣﺪ،
ﻛﯿﻔﯿﺖ و ﻣﻌﯿﺎرهـای راﯾﮕﺎن ﯾﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ
در ﻣﻮرد مراقبتهـا و ﺑﺮنامههـای بهداشـتی را
همانگونـه کـه ﺑﺮاي ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ارائـه ﻣﻲﮔﺮدد از
جملـه در زمینـه بهداشـت ﺟﻨﺴﻲ و ﺑﺎروري و
برنامههـای بهداشـت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ،
فراهـم خواهنـد ﻧﻤﻮد؛
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	.25.2ﺧﺪﻣﺎت بهداشـتی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي اﻓﺮاد
داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ بـهوﯾﮋه بهواسـطه ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ آنها
از جملـه ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ و مداخلـه زودهنـگام در
ﺻﻮرت اﻗﺘﻀﺎء و ﺧﺪﻣﺎت طراحـی گردیده ﺑﺮاي
بـهﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻧﺎﺗﻮاﻧﺎئیهـاي
ﺑﯿﺸﺘﺮ از جمله در ﻣﯿﺎن ﻛﻮدﻛﺎن و اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﺨﻮرده
را فراهـم خواهند ﻧﻤﻮد.

اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ خواهنـد ﻛﺮد؛

	.25.5ﺗﺒﻌﯿﺾ علیـه اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در
ﺗﺄﻣﯿﻦ بیمـه درﻣﺎﻧﻲ و بیمه ﻋﻤﺮ را در ﺻﻮرﺗﻲکه
اﯾﻦگونـه بیمههـا در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻠﻲ ﻣﺠﺎز شـناخته
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻤﻨﻮع خواهنـد ﻧﻤﻮد ﺗﺎ آنکـه
بـهروﺷﻲ عادالنـه و ﻣﻨﻄﻘﻲ ارائـه ﮔﺮدﻧﺪ؛

 .25.6از اﻋﻤﺎل ﺗﺒﻌﯿﺾآﻣﯿﺰ مراقبتهـای
بهداشـتی ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت بهداشـتی ﯾﺎ ﻏﺬا و ﻣﺎﯾﻌﺎت
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي خواهنـد ﻧﻤﻮد.
ﻣﺎده  -٢٦ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ و ﺑﺎزﭘﺮوری
 .26.1دوﻟﺖهـای ﻋﻀﻮ جهـت ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ
ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ
و ﻣﺆﺛﺮي را از جملـه از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از
همتایـان ﺧﻮد بـهﻣﻨﻈﻮر ﻛﺴﺐ و ﺣﻔﻆ ﺣﺪاﻛﺜﺮ
اﺳﺘﻘﻼل ،ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺎﯾﻲ حرفـهاي ،ﺟﺴﻤﻲ،
ذهنـی و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺣﻀﻮر و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﺎﻣﻞ
در ﺗﻤﺎﻣﻲ جنبههـای زﻧﺪﮔﻲ اﺗﺨﺎذ خواهنـد
ﻛﺮد .ﺑﺪﯾﻦﻣﻨﻈﻮر ،دولتهـای ﻋﻀﻮ ،برنامههـا و
ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﻲ را بهویـژه
در ﺣﻮزه بهداشت ،اﺳﺘﺨﺪام ،آﻣﻮزش و ﺧﺪﻣﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﺎﻣﺎن داده ،ﺗﺤﻜﯿﻢ ﻧﻤﻮده و ﺗﺪاوم
ﻣﻲﺑﺨﺸﻨﺪ ،بهگونـهای کـه اﯾﻦگونـه برنامههـا و
ﺧﺪﻣﺎت:

 .26.1.1ﺗﺎﺳﺮﺣﺪ اﻣﻜﺎن از ﻣﺮاﺣﻞ اولیـه
و ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ارزﯾﺎﺑﻲ ﭼﻨﺪ زمینـهای نیازهـا و
 .25.3اﯾﻦگونـه ﺧﺪﻣﺎت بهـداﺷﺘﻲ را در تواناییهـای ﻓﺮدي آﻏﺎز ﮔﺮدد.
ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن در ﻧﺰدیکتـرﯾﻦ ﻣﺤﻞ بـهﺟﻮاﻣﻊ
 .26.1.2ﻣﺸﺎرﻛﺖ و ﺣﻀﻮر در اﺟﺘﻤﺎع را

ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮده و ﺗﻤﺎﻣﻲ جنبههـای جامعـه کارهای داراي ارزش ،ﺷﺮاﯾﻂ ﻛﺎري بهداشـتی و
داوطلبانه ﺑﻮده و در دﺳﺘﺮس اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ اﯾﻤﻨﻲ ﺑﺮاﺑﺮ از جملـه ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از آزار و اذﯾﺖ و
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ اﻣﻜﺎن بـه اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت آﻧﺎن ﻓﺮﯾﺎدرﺳﻲ از آﻻم؛
از جملـه در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﻲ ﻧﺰدﯾﻚ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 .27.1.3ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﻲ اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ

 .26.2دوﻟﺖهـای ﻋﻀﻮ ،توسـعه آﻣﻮزش ﺑﺮاي اﻋﻤﺎل ﺣﻘﻮق اتحادیـه ﺗﺠﺎري و ﻛﺎرﮔﺮي
اولیـه و ﻣﺴﺘﻤﺮ اﻓﺮاد حرفـهاي و ﻛﺎرﻛﻨﺎﻧﻲ کـه ﺧﻮد ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ؛
ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮاﻧﺎﯾﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ ﻛﺎر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ را
 .27.1.4ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
ارﺗﻘﺎء خواهنـد ﺑﺨﺸﯿﺪ.
ﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﺆﺛﺮ بـه برنامههـای ﻋﻤﻮﻣﻲ

 .26.3دوﻟﺖهـای ﻋﻀﻮ ،دﺳﺘﺮﺳﻲ داﻧﺶ و آﺷﻨﺎﯾﻲ ﻓﻨﻲ و حرفـهاي ،ﺧﺪﻣﺎتﻛﺎرﯾﺎﺑﻲ و
اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ و ﻓﻨﺎوریهـای اﻣﺪادي ﻃﺮاﺣﻲ آموزشهـای حرفـهای و ﻣﺴﺘﻤﺮ؛
ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﺮاي اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ را همانگونـه
 .27.1.5ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻓﺮصتهـای ﺷﻐﻠﻲ و
کـه بـه ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ و ﺑﺎزﭘﺮوري ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ ،ﭘﯿﺸﺮفتهـای ﺣﺮفـهاي اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
ارﺗﻘﺎء خواهنـد ﺑﺨﺸﯿﺪ.
در ﺑﺎزار ﻛﺎر و همچنیـن ﯾﺎري در ﯾﺎﻓﺘﻦ ،ﻛﺴﺐ،
ﻣﺎده  -٢٧ﻛﺎر و اﺳﺘﺨﺪام
 .27.1دوﻟﺖهـای ﻋﻀﻮ ،ﺣﻖ اﻓﺮاد داراي
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ را جهـت ﻛﺎر ﻛﺮدن ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ بـهرﺳﻤﯿﺖ خواهنـد ﺷﻨﺎﺧﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮ
ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻓﺮﺻﺖ اﻣﺮار ﻣﻌﺎش از
ﻃﺮﯾﻖ ﻛﺎر آزادانـه اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و پذیرفتـه ﺷﺪه
در ﺑﺎزار ﻛﺎر و ﻣﺤﯿﻂ ﻛﺎري ﻣﻲﮔﺮدد کـه ﺑﺮاي
اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎز ،ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس
ﺑﺎﺷﺪ .دولتهـای ﻋﻀﻮ از ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻖ ﻛﺎر از
جملـه ﺑﺮاي آن دسـته از اﻓﺮادي کـه ﻃﻲ دوران
اﺷﺘﻐﺎل دﭼﺎر ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﺗﺨﺎذ
اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ از جملـه ﻗﺎﻧﻮنگـذاري ﺑﺮاي
ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺻﯿﺎﻧﺖ ﻧﻤﻮده و آن را ارﺗﻘﺎء خواهنـد
ﺑﺨﺸﯿﺪ:

ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ بـه اﺷﺘﻐﺎل؛

 .27.1.6ﺗﺮﻏﯿﺐ فرصتهـای ﻣﺮﺑﻮط به ﺧﻮد
اﺷﺘﻐﺎﻟﻲ ،ﻛﺎرآﻓﺮﯾﻨﻲ ،توسـعه تعاونیهـا و ﺷﺮوع
ﺧﻮدپیشهﮔﻲ؛
 .27.1.7اﺳﺘﺨﺪام اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در
ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﻲ؛

 .27.1.8ﺗﺮﻏﯿﺐ اﺳﺘﺨﺪام اﻓﺮاد داراي
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺪاﺑﯿﺮ و
سیاسـتهای ﻣﻨﺎﺳﺐ کـه ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه
برنامههـای اﻗﺪام ﺗﺮﺟﯿﺤﻲ ،ﺗﺸﻮﯾﻘﻲ و ﺳﺎﯾﺮ
ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﮔﺮدد؛
 .27.1.9تضمیـن ارائـه ﺟﺎ و مـکان ﻣﺘﻌﺎرف
بـه اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در محیـط ﻛﺎري؛

 .27.1.1ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
 .27.1.10ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻛﺴﺐ تجربـه در ﺑﺎزار ﻛﺎر
ﺑﺎ توجـه بـه ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮارد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺷﻜﺎل آزاد ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ؛
اﺳﺘﺨﺪام ،از جملـه ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺬب ،اﺳﺘﺨﺪام و
 .27.1.11ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ حرفـهاي و
اﺷﺘﻐﺎل ،ﺗﺪاوم اﺷﺘﻐﺎل ،ﭘﯿﺸﺒﺮد حرفهاي و ﺷﺮاﯾﻂ
ﺗﺨﺼﺼﻲ ،اﺑﻘﺎء ﺷﻐﻠﻲ و برنامههـای ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﻛﺎري بهداشـتی و اﯾﻤﻨﻲ؛
بـه ﻛﺎر ﺑﺮاي اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ؛
 .27.1.2ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد داراي
 .27.2دوﻟﺖهای ﻋﻀﻮ ﺗﻀﻤﯿﻦ خواهند ﻧﻤﻮد
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺑﺮاي
کـه اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ بـه ﺑﺮدﮔﻲ ﯾﺎ ﺑﻨﺪﮔﻲ
ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺷﺮاﯾﻂ ﻛﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ و عادالنـه
ﻛﺸﯿﺪه ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ در
از جملـه فرصتهای ﺑﺮاﺑﺮ و دﺳﺘﻤﺰد ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮاي
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﺎر ﺑﺎ اﺟﺒﺎر و اﻛﺮاه ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ واﻗﻊ
ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ.
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ﻣﺎده  -٢٨ﻣﻌﯿﺎر ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﻲ و
ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 .28.1دوﻟﺖهـای ﻋﻀﻮ ،ﺣﻖ اﻓﺮاد داراي
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در ﻣﻮرد ﻣﻌﯿﺎر ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﻲ
آنهـا و خانوادههایشـان از جملـه ،ﻏﺬا ،ﭘﻮﺷﺎك
و ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻜﻔﻲ ،و ﺗﺪاوم بهبـود ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﻲ
را بـهرﺳﻤﯿﺖ ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را
 .29.1ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
جهـت ﭘﺎﺳﺪاري و ارﺗﻘﺎء ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﺣﻖ ،ﺑﺪون ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ بهطـور ﻣﺆﺛﺮ و ﻛﺎﻣﻞ در زﻧﺪﮔﻲ ﺳﯿﺎﺳﻲ
ً
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﯾﺎ
ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،اﺗﺨﺎذ خواهنـد ﻧﻤﻮد .و ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ،
 .28.2دوﻟﺖهـای ﻋﻀﻮ ،ﺣﻖ اﻓﺮاد داراي از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﻲ کـه آزادانـه ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهاﻧﺪ
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ را در ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و از جملـه ﺣﻖ و ﻓﺮﺻﺖ اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
بهـرهﻣﻨﺪي از اﯾﻦ ﺣﻖ ﺑﺪون ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي جهـت رأي دادن و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪن ،ﻣﺸﺎرﻛﺖ
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ بـهرﺳﻤﯿﺖ ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،از جملـه از ﻃﺮیـق:
ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺪاري و ارﺗﻘﺎء ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﺣﻖ
 .29.1.1ﺗﻀﻤﯿﻦ اﯾﻦ کـه روﻧﺪ ،تسـهیالت
از جمله اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ در ﻣﻮارد زﯾﺮ را اﺗﺨﺎذ خواهند و اﺑﺰار رأيﮔﯿﺮي ،ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس و
ﻧﻤﻮد:
بهسـهولت ﻗﺎﺑﻞ فهـم و بهـرهﮔﯿﺮي ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ؛
ﻣﺎده  -٢٩ﻣﺸﺎرﻛﺖ در زﻧﺪﮔﻲ ﺳﯿﺎﺳﻲ و
ﻋﻤﻮﻣﻲ
دوﻟﺖهـای ﻋﻀﻮ ﺑﺮاي اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ،
ﺣﻘﻮق ﺳﯿﺎﺳـﻲ و ﻓﺮﺻﺖ بهـرهﻣﻨﺪي از آنهـا
ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ را ﺗﻀﻤﯿﻦ خواهند ﻧﻤﻮد
و متعهـد خواهنـد ﺷﺪ که:

 .28.2.1ﺗﻀﻤﯿﻦ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺮاد داراي
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ بـه ﺧﺪﻣﺎت آبهـای بهداشـتی و
دﺳﺘﺮﺳﻲ بـه ﺧﺪﻣﺎت و وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻗﺎﺑﻞ
ﭘﺮداﺧﺖ و ﺳﺎﯾﺮ کمکهـای ﻣﺮﺑﻮط بـه نیازهای
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ؛
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 .29.1.2ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻖ اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
جهـت رأي دادن بـهﻃﻮر ﻣﺨﻔﻲ و ﺑﺪون هـراس
در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و همـه ﭘﺮﺳﻲهـای ﻋﻤﻮﻣﻲ ،ﻧﺎﻣﺰد
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺪن ،ﺗﺼﺪي ﻣﺆﺛﺮ و اﯾﻔﺎء ﺗﻤﺎﻣﻲ
وﻇﺎﯾﻒ ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻄﻮح دوﻟﺘﻲ و
تسـهیل اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوريهـای ﺟﺪﯾﺪ و ﻛﻤﻜﻲ
در ﺻﻮرت اﻗﺘﻀﺎء؛

 .28.2.2ﺗﻀﻤﯿﻦ دﺳﺘﺮﺳﻲ اﻓﺮاد داراي
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ بـهوﯾﮋه زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
و اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﺨﻮرده داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ بـه برنامههای
 .29.1.3ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﯿﺎن آزادانـه اراده اﻓﺮاد داراي
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﻤﺎﯾﺘﻲ و برنامههـای ﻓﻘﺮزداﯾﻲ؛
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ بـهﻋﻨﻮان رأي دهنـده و در اﯾﻦ جهـت
 .28.2.3تضمیـن دﺳﺘﺮﺳﻲ اﻓﺮاد داراي و در ﺟﺎﯾﻲکـه ﺿﺮوري ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ آﻧﺎن
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ و خانوادههـا یـا آنهـا کـه در ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺎزه ﯾﺎري در رأيﮔﯿﺮي بـه ﻓﺮد ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎب
ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﻲ بـهﺳﺮﻣﻲﺑﺮﻧﺪ بـه کمکهـای دوﻟﺘﻲ آ نها؛
ﻣﺮﺑﻮط بـه هزینههـای ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،از
 .29.2بـهﻃﻮر ﻓﻌﺎل ﻣﺤﯿﻄﻲ را که اﻓﺮاد داراي
جملـه اﺳﺘﺮاﺣﺖهـای ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ،کمکهای ﻣﺎﻟﻲ ،ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ بهطـور ﻣﺆﺛﺮ و ﻛﺎﻣﻞ ،ﺑﺪون
ﻣﺸﺎوره و آموزشهـای ﻛﺎﻓﻲ؛
ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ،در چهارچوب
 .28.2.4ﺗﻀﻤﯿﻦ دﺳﺘﺮﺳﻲ اﻓﺮاد داراي اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ را ارﺗﻘﺎء ﺑﺨﺸﻨﺪ و
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ بـه برنامههـای ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﻜﺎن؛ ﻣﺸﺎرﻛﺖ آﻧﺎن را در اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﻲ از جمله ﻣﻮارد
 .28.2.5تضمیـن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺮاد داراي زﯾﺮ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ:
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ بـه برنامههـا و ﻣﺰاﯾﺎي ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ؛
 .29.2.1ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﻣﺠﺎﻣﻊ و سـازمانهای
ﻏﯿﺮدوﻟﺘﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﺳﯿﺎﺳﻲ و ﻋﻤﻮﻣﻲ

ﻛﺸﻮر و در فعالیتهـا و اداره اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﻲ؛

 .29.2.2شـکلدهی و ﻋﻀﻮﯾﺖ سـازمانهای
وﯾﮋه اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ جهـت ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻓﺮاد
داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در ﺳﻄﻮح ﻣﺤﻠﻲ ،منطقهاي ،ﻣﻠﻲ
و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ؛

 .30.4اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ از ﺣﻖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از هویـت
زﺑﺎﻧﻲ و فرهنگـی ﻣﺨﺘﺺ بـه ﺧﻮد از جملـه
زﺑﺎن اﯾﻤﺎ و اﺷﺎره و فرهنـگ ﻧﺎﺷﻨﻮاﯾﺎن ﺑﺮﺧﻮردار
خواهنـد ﺑﻮد.

 .30.5دوﻟﺖهای ﻋﻀﻮ ،ﺑﺎ ﻧﯿﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎﺧﺘﻦ
ﻣﺎده  -٣٠ﻣﺸﺎرﻛﺖ در زﻧﺪﮔﻲ فرهنگـی ،اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در جهت ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي
ﺗﻔﺮﯾﺢ ،ﻓﺮاﻏﺖ و ورزش
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ در فعالیتهـای ﺗﻔﺮﯾﺤﻲ ،ﻓﺮاﻏﺘﻲ
 .30.1دوﻟﺖهـای ﻋﻀﻮ ،ﺣﻖ اﻓﺮاد داراي و ورزﺷﻲ ،ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را در ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺗﺨﺎذ
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در جهت ﻣﺸﺎرﻛﺖ در زﻧﺪﮔﻲ فرهنگی خواهند ﻛﺮد:
ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ را بهرسـمیت ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﻨﺪ
 .30.5.1ﺗﺮﻏﯿﺐ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻓﺮاد
و ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ را اﺗﺨﺎذ خواهنـد ﻧﻤﻮد ﺗﺎ
داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ اﻣﻜﺎن در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻄﻮح
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ کـه اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ:
فعالیتهـای ﻋﻤﺪهﺳﺎزي ورزﺷﻲ؛
 .30.1.1از دﺳﺘﺮﺳﻲ بـه اﻗﻼم فرهنگـی بـه
 .30.5.2ﺗﻀﻤﯿﻦ اﯾﻦکـه اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ،
ﺻﻮرت ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ؛
از ﻓﺮﺻﺖ ﺳﺎﻣﺎندهـی ،توسـعه و ﻣﺸﺎرﻛﺖ در
 .30.1.2از دﺳﺘﺮﺳﻲ بـه برنامههـای ورزشهـا و فعالیتهـای ﺗﻔﺮﯾﺤﻲ وﯾﮋه ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﻲ ،ﻓﯿﻠﻢ ،ﺗﺌﺎﺗﺮ و ﺳﺎﯾﺮ فعالیتهـای ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،و ﺑﺪﯾﻦﻣﻨﻈﻮر ،ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
فرهنگـی بـهﺻﻮرت ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﺮﺧﻮردار ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ،ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺗﺪارك ﺗﻌﻠﯿﻢ ،آﻣﻮزش و ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ؛
ﻣﻨﺎﺳﺐ؛
 .30.1.3از دﺳﺘﺮﺳﻲ بـه اﻣﺎﻛﻦ اﺟﺮاء برنامهها
 .30.5.3ﺗﻀﻤﯿﻦ اﯾﻦکـه اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت فرهنگـی ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺌﺎﺗﺮ ،ﻣﻮزه ،ﺳﯿﻨﻤﺎ ،از دﺳﺘﺮﺳﻲ بـه اﻣﺎﻛﻦ ورزﺷﻲ ،ﺗﻔﺮﯾﺤﻲ و
کتابخانـه و ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ؛
ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ و ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ اﻣﻜﺎن از دﺳﺘﺮﺳﻲ بـه
 .30.5.4ﺗﻀﻤﯿﻦ اﯾﻦکـه ﻛﻮدﻛﺎن داراي
یادمانهـا و اﻣﺎﻛﻨﻲ کـه از ﻧﻈﺮ ﻣﻠﻲ -فرهنگـی
ﺣﺎﺋﺰ اهمیـت ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ .ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ از دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻛﻮدﻛﺎن
بـه ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺑﺎزي ،ﺗﻔﺮﯾﺢ و ﻓﻌﺎلیتهـای
 .30.2دوﻟﺖهـای ﻋﻀﻮ ،ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ورزﺷﻲ و ﻓﺮاﻏﺘﻲ از جملـه فعالیتهـای درون
ﺑﺮاي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ جهت ﻧﻈﺎم ﻣﺪارس ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ؛
ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻓﺮﺻﺖ توسـعه و بهـرهﮔﯿﺮي از
 .30.5.5ﺗﻀﻤﯿﻦ اﯾﻦکـه ،اﻓﺮاد داراي
ﺗﻮاﻧﺎﯾﻲهـای ﺑﺎﻟﻘﻮه خالقـه ،ﻓﻜﺮي و هنـری آنها
نـه تنهـا بهواسـطه اﻧﺘﻔﺎع شـخصی آنهـا بلکـه ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ از دﺳﺘﺮﺳﻲ بـه ﺧﺪﻣﺎت آنهایـی کـه
بـه ﺳﺎزﻣﺎندهـی فعالیتهـای ورزﺷﻲ ،ﻓﺮاﻏﺘﻲ،
جهـت اﻏﻨﺎي ﺟﺎمعـه ،اﺗﺨﺎذ خواهنـد نمـود.
ﮔﺮدﺷﮕﺮي و ﺗﻔﺮﯾﺤﻲ اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﻮردار
 .30.3دولتهـای ﻋﻀﻮ ،ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.
را ﻃﺒﻖ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ اﺗﺨﺎذ خواهنـد ﻧﻤﻮد
ﺗﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ کـه ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﻜﯿﺖ ﻣﻌﻨﻮي،
ﻣﺎده -٣١ﺟﻤﻊآوري آﻣﺎر و دادهها
ﻣﺎﻧﻌﻲ ﺗﺒﻌﯿﺾآﻣﯿﺰ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﻲ را در دﺳﺘﯿﺎﺑﻲ
 .31.1دوﻟﺖهـای ﻋﻀﻮ متعهـد ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ
اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ بـه اﻗﻼم فرهنگـی اﯾﺠﺎد اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ از جملـه دادههـای ﭘﮋوهشـی
ﻧﻤﻲﻧﻤﺎیـد.
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و آﻣﺎري را در جهـت ﻗﺎدر ﺳﺎﺧﺘﻦ آنهـا ﺑﺮاي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ از جمله برنامههای توسـعه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ
ﺗﻨﻈﯿﻢ و اﺟﺮاء سیاسـتها ﺑﺮاي اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه و ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
بـه ایـنﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ،ﺟﻤﻊآوري ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ؛
ﺟﻤﻊآوري و ﺣﻔﻆ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﯾﺪ:
 .32.1.2تسـهیل و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻇﺮﻓﯿﺖﺳﺎزي

 .31.1.1ﭘﺎدﻣﺎنهـای پذیرفتـه ﺷﺪه ﺣﻘﻮﻗﻲ از جملـه از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺒﺎدل و ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻃﻼﻋﺎت،
از جملـه ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط بـه ﺣﻔﻆ دادههـا را در ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ،برنامههـای آﻣﻮزﺷﻲ و رویههـای
جهـت ﺗﻀﻤﯿﻦ محرمانـه ﺑﻮدن آنهـا و اﺣﺘﺮام ﻣﻨﺎﺳﺐ؛
بـه ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﻲ اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ رﻋﺎﯾﺖ
 .32.1.3تسـهیل همـکاری ﭘﮋوهشـی و
ﻧﻤﺎﯾﺪ؛
دﺳﺘﺮﺳﻲ بـه داﻧﺶ ﻓﻨﻲ و ﻋﻠﻤﻲ؛
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 .31.1.2در جهـت ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
 .32.1.4در ﺻﻮرت اﻗﺘﻀﺎء ﺗﺄﻣﯿﻦ کمکهـای
و آزادیهـای ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ و اﺻﻮل اﺧﻼﻗﻲ ،در اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﻨﻲ از جملـه از ﻃﺮﯾﻖ تسـهیل
ﺟﻤﻊآوري و اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎر ،هنجارهای پذیرفته دﺳﺘﺮﺳﻲ و تسـهیم فناوریهـای ﻣﺪدي و ﻗﺎﺑﻞ
ﺷﺪه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛
دﺳﺘﺮس و ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻨﺎوری؛
 .31.2اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊآوري ﺷﺪه ﻃﺒﻖ اﯾﻦ
 .32.2ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻣﺎده خدشـهاي بـه تعهـدات
ﻣﺎده ،در ﺻﻮرت اﻗﺘﻀﺎء بـه ﺗﻔﻜﯿﻚ ارائه خواهد هـر دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ در اﯾﻔﺎء تعهـدات ﺧﻮد بـه
ﺷﺪ و در جهـت ﻛﻤﻚ بـه ارزﯾﺎﺑﻲ اﺟﺮاي ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن وارد نمینمایـد.
تعهـدات دولتهـای ﻋﻀﻮ بـه ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ
ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﮔﺮدد و ﻣﻮاﻧﻌﻲکـه اﻓﺮاد
ﻣﺎده  -٣٣ﻧﻈﺎرت و اﺟﺮاء ملی
داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در اﻋﻤﺎل ﺣﻘﻮﻗﺸﺎن ﺑﺎ آنهـا
 .33.1دوﻟﺖهـای ﻋﻀﻮ ،ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﻧﻈﺎم
مواجه ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺧﻮد ،ﯾﻚ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻠﻲ درون
 .31.3دوﻟﺖهـای ﻋﻀﻮ ،مسـئولیت ﻧﺸﺮ دوﻟﺘﻲ را ﺑﺮاي ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺟﺮاء اﯾﻦ
اﯾﻦگونـه آﻣﺎر را بهعهـده خواهنـد ﮔﺮﻓﺖ و ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ خواهنـد ﻧﻤﻮد و توجـه ﻛﺎﻓﻲ
دﺳﺘﺮﺳﻲ اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ و دﯾﮕﺮان بـه را بـه اﯾﺠﺎد ﯾﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺎزوﻛﺎرهـای هماهنگی در
درون دوﻟﺖ بهﻣﻨﻈﻮر تسـهیل در اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ
آنهـا را ﺗﻀﻤﯿﻦ خواهنـد ﻧﻤﻮد.
در بخشهـای ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﺒﺬول خواهنـد ﻛﺮد.
ﻣﺎده  -٣٢همکاریهای ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ
 .32.1دوﻟﺖهـای ﻋﻀﻮ ،اهمیـت
 .33.2دوﻟﺖهـای ﻋﻀﻮ ،ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺎم اداري و
همکاریهـای ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ و ارﺗﻘﺎء آن در ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺧﻮد ،در درون دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ ،چهارﭼﻮﺑﻲ
از تالشهـای ﻣﻠﻲ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ اهداف و ﻣﻘﺎﺻﺪ از جملـه ﯾﻚ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎزوﻛﺎر ﻣﺴﺘﻘﻞ را در
اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن را بـهرﺳﻤﯿﺖ ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺻﻮرت اﻗﺘﻀﺎء بـهﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎء ،ﺣﻤﺎﯾﺖ و
ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺆﺛﺮي را ﻣﯿﺎن دولتهـا و در ﺻﻮرت ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮاي اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اﯾﺠﺎد ،ﺗﻌﯿﯿﻦ،
اﻗﺘﻀﺎء در ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺎ جامعه ﻣﺪﻧﻲ ،سازمانهای ﺗﺤﻜﯿﻢ ﯾﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﻲﻧﻤﺎیـد .دولتهـای ﻋﻀﻮ در
ﻣﺮﺗﺒﻂ منطقهاي و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ بهوﯾﮋه ﺳﺎزﻣﺎنهای ﺻﻮرت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﯾﺎ اﯾﺠﺎد ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎزوﻛﺎري ،اﺻﻮل
ﻣﺮﺑﻮط بـه اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،اﺗﺨﺎذ خواهنـد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ و ﻛﺎرﻛﺮد نهادهـای ﻣﻠﻲ در
کـرد .ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ،از جملـه در ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ و ارﺗﻘﺎء ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ را ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار
ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ:
خواهنـد داد.
 .32.1.1ﺗﻀﻤﯿﻦ اﯾﻦکـه همکاریهـای

 .33.3جامعـه ﻣﺪﻧﻲ و بـهوﯾﮋه اﻓﺮاد داراي اﻓﺮاديکـه ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد آراء و اﻛﺜﺮﯾﺖ ﻣﻄﻠﻖ
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ و سـازمانهایی کـه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه آنهـا آراي ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺣﺎﺿﺮ و رأي دهنـده دوﻟﺖهای
ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻧﻈﺎرﺗﻲ ،بـهﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻀﻮ را بـهدﺳﺖ آورﻧﺪ ،بـهﻋﻀﻮﯾﺖ ﮐﺎرﮔﺮوه
ﻣﺸﺎرﻛﺖ و مداخلـه خواهنـد ﻧﻤﻮد.
اﻧﺘﺨﺎب خواهنـد ﺷﺪ.
ﻣﺎده  -٣٤ﮐﺎرﮔﺮوه ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد داراي
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
 .34.1کارﮔﺮوهی در ﻣﻮرد ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد داراي
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،کـه از اﯾﻦ ﭘﺲ "ﮐﺎرﮔﺮوه" ﻧﺎﻣﯿﺪه
ﻣﻲﺷﻮد ،اﯾﺠﺎد خواهـد ﮔﺮدﯾﺪ کـه وظایـف زیر
را اﻧﺠﺎم خواهـد داد.

 .34.2ﮐﺎرﮔﺮوه در زﻣﺎن ﻻزماﻻﺟﺮاء ﺷﺪن اﯾﻦ
ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ،ﻣﺮﻛﺐ از دوازده ﻛﺎرﺷﻨﺎس خواهـد
ﺑﻮد .ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﯾﺎ اﻟﺤﺎق ﺷﺼﺖ دوﻟﺖ
دﯾﮕﺮ به اﯾﻦ ﻛﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ،ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﺎ
ﺷﺶ ﻋﻀﻮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻲﯾﺎﺑﺪ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ بـه هجـده
ﻋﻀﻮ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲﮔﺮدد.

 .34.3اﻋﻀﺎء ﮐﺎرﮔﺮوه ﺑﺎ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﺨﺼﻲ
ﺧﻮد بـه اﻧﺠﺎم وظیفـه خواهنـد ﭘﺮداﺧﺖ و از
ﺟﺎﯾﮕﺎه واﻻي اﺧﻼﻗﻲ ،ﺣﺴﻦ تجربه و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي
در زمینه ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ این ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺑﺮﺧﻮردار
خواهنـد ﺑﻮد .از دولتهـای ﻋﻀﻮ بـه هنـگام
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﺎﻣﺰدهـای ﺧﻮد ،دﻋﻮت خواهـد ﮔﺮدﯾﺪ
ﺗﺎ توجـه ﻛﺎﻓﻲ را بـه ﻣﻔﺎد ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ ( ٣ﻣﺎده
( )٤اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﺒﺬول ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

 .34.6اوﻟﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﺎرﮔﺮوه ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف
ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻻزماﻻﺟﺮاء ﺷﺪن اﯾﻦ ﻛﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن
ﺑﺮﮔﺰار خواهـد ﺷﺪ .ﺣﺪاﻗﻞ چهـار ﻣﺎه ﭘﯿﺶ از
ﺑﺮﮔﺰاري هریـک از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،دﺑﯿﺮ ﻛﻞ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻃﻲ نامـهاي ﺧﻄﺎب بـه دوﻟﺖهـای
ﻋﻀﻮ ،از آﻧﺎن دﻋﻮت خواهـد ﻛﺮد ﻇﺮف دو ﻣﺎه
ً
ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ
ﻧﺎﻣﺰدهـای ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .دﺑﯿﺮ ﻛﻞ
فهرسـتی از اﺳﺎﻣﻲ همـه ﻧﺎﻣﺰدهـا ،بـه ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ و ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻧﺎم دوﻟﺖ ﻋﻀﻮي که آنها
را ﻧﺎﻣﺰد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،تهیـه و به دوﻟﺖهای ﻋﻀﻮ
اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺗﺴﻠﯿﻢ خواهـد ﻛﺮد.

 .34.7اﻋﻀﺎء ﮐﺎرﮔﺮوه ﺑﺮاي ﯾﻚ دوره
چهارسـاله اﻧﺘﺨﺎب خواهند ﺷﺪ و تنها ﺑﺮاي ﯾﻚ
ﺑﺎر دﯾﮕﺮ واﺟﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ .در هـر ﺣﺎل
دوره ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺷﺶ ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎء ﻣﻨﺘﺨﺐ در
اوﻟﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،در ﭘﺎﯾﺎن دو ﺳﺎل خاتمـه خواهد
ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻼﻓﺎصلـه ﭘﺲ از اوﻟﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،اﺳﺎﻣﻲ
اﯾﻦ ﺷﺶ ﻧﻔﺮ از ﻃﺮﯾﻖ قرعـهﻛﺸﻲ ﺗﻮﺳﻂ رﺋﯿﺲ
جلسـه ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ  ٥اﯾﻦ ﻣﺎده ﺗﻌﯿﯿﻦ خواهـد
ﺷﺪ.

 .34.8اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺶ ﻋﻀﻮ دﯾﮕﺮ ،ﻃﻲ ﺑﺮﭘﺎﯾﻲ
 .34.4دوﻟﺖهـای ﻋﻀﻮ ،ﺑﺎدرﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻨﻈﻢ و ﻃﺒﻖ ﻣﻔﺎد ﻣﺮﺗﺒﻂ اﯾﻦ ﻣﺎده
ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﻲ ﯾﻜﺴﺎن ،درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪﮔﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﯿﺮد.
اﺷﻜﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن تمدنهـا ،نظامهـای ﺣﻘﻮﻗﻲ
 .34.9در ﺻﻮرﺗﻲکـه ﯾﻜﻲ از اﻋﻀﺎء ﮐﺎرﮔﺮوه
اﺳﺎﺳﻲ ،ﺣﻀﻮر ﺟﻨﺴﯿﺘﻲ ﻣﺘﻮازن و ﻣﺸﺎرﻛﺖ
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،اﻋﻀﺎي ﮐﺎرﮔﺮوه را ﻓﻮت ﻛﻨﺪ ﯾﺎ اﺳﺘﻌﻔﺎء دهـد ،ﯾﺎ بـه هر دﻟﯿﻠﻲ اﻋﻼم
ﻧﻤﺎﯾﺪ کـه دﯾﮕﺮ ﻗﺎدر بـه اﻧﺠﺎم وظیفـه ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﺮﻣﻲﮔﺰﯾﻨﻨﺪ.
دوﻟﺖ ﻋﻀﻮي که اﯾﻦ ﻋﻀﻮ را ﻧﺎﻣﺰد ﻛﺮده اﺳﺖ،
 .34.5اﻋﻀﺎء ﮐﺎرﮔﺮوه ﺑﺎ رأي ﻣﺨﻔﻲ ،ﻃﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎس دﯾﮕﺮي کـه داراي ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﻲ و واﺟﺪ
ﺟﻠﺴﺎت ﮔﺮدهمایـی دوﻟﺖهـای ﻋﻀﻮ ،از ﻣﯿﺎن ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺪرج در ﻣﻔﺎد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺎﺷﺪ را
فهرسـت ﻧﺎﻣﺰدهـای دوﻟﺖهـای ﻋﻀﻮ کـه از ﻣﻨﺼﻮب خواهـد ﻛﺮد ﺗﺎ در ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه دوره ،اﻧﺠﺎم
ﻣﯿﺎن اﺗﺒﺎع ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهاﻧﺪ ،اﻧﺘﺨﺎب خواهنـد وظیفه ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺷﺪ .در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺬﻛﻮر ،کـه ﺑﺎ ﺣﻀﻮر دو
ﺳﻮم دولتهـای ﻋﻀﻮ رﺳﻤﯿﺖ خواهـد ﯾﺎﻓﺖ،
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 .34.10ﮐﺎرﮔﺮوه ،آﺋﯿﻦ ﻛﺎر ﺧﻮد را ﺗﻨﻈﯿﻢ را بـه ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻛﺮده اﺳﺖ ،ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ در
ﮔﺰارشهـای ﺑﻌﺪي ﺧﻮد ،اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ را کـه ً
خواهـد ﻛﺮد.
ﻗﺒﻼ
 .34.11دﺑﯿﺮﻛﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،ﻛﺎرﻛﻨﺎن ارائـه ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺗﻜﺮار ﻧﻤﺎﯾﺪ.
و تجهیـزات ﻻزم را ﺑﺮاي اﯾﻔﺎي ﻣﺆﺛﺮ وﻇﺎﯾﻒ
بـه هنـگام تهیـه ﮔﺰارش ﺑﺮاي ﮐﺎرﮔﺮوه ،از
ﮐﺎرﮔﺮوه ،بـه ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن فراهـم دولتهـای ﻋﻀﻮ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻲﮔﺮدد کـه اﯾﻦ
خواهـد ﻧﻤﻮد و جلسـه ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ آن را ﺑﺮﮔﺰار ﻋﻤﻞ را در روﻧﺪي ﺷﻔﺎف و ﺑﺎز اﻧﺠﺎم داده و
خواهـد ﻛﺮد.
توجـه ﻛﺎﻓﻲ را بـه ﻣﻔﺎد ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ  ٣ﻣﺎده ٤
 .34.12ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ،اﻋﻀﺎء اﯾﻦ ﻛﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﺒﺬول ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﮐﺎرﮔﺮوهـی کـه بـهﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﻛﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن
ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﻲﺷﻮد از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
ﻣﺘﺤﺪ ،ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻘﺘﻀﯿﺎﺗﻲ کـه ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻦ اهمیـت مسـئولیتهای ﮐﺎرﮔﺮوه ،ﻣﻘﺮري
درﯾﺎﻓﺖ خواهنـد ﻧﻤﻮد.
 .34.13اﻋﻀﺎء ﮐﺎرﮔﺮوه از تسـهیالت ،ﻣﺰاﯾﺎ و
ﻣﺼﻮنیتهـای ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،ﻣﻨﺪرج در بخشهـای ذيـرﺑﻂ
ﻛﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﺼﻮنیتهـاي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
ﻣﺘﺤﺪ ،ﺑﺮﺧﻮردار خواهنـد ﮔﺮدﯾﺪ.

ﻣﺎده  -٣٥ﮔﺰارش دولتهای ﻋﻀﻮ
 .35.1دوﻟﺖهـای ﻋﻀﻮ ،از ﻃﺮﯾﻖ دﺑﯿﺮﻛﻞ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،ﮔﺰارش ﺟﺎﻣﻌﻲ از ﺗﺪاﺑﯿﺮ
اﺗﺨﺎذ ﮔﺮدﯾﺪه درﺧﺼﻮص بـه ﻣﻮرد اﺟﺮاء
ﮔﺬاﺷﺘﻦ تعهـدات ،بـهﻣﻮﺟﺐ ایـن ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن و
همچنیـن ﭘﯿﺸﺮفتهـای حاصلـه در اﯾﻦ زمینـه
را ﻇﺮف دو ﺳﺎل پـس از الزماالجـراء ﺷﺪن اﯾﻦ
ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺑﺮاي دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ ﻣﺮﺑﻮط بـه ﮐﺎرﮔﺮوه
ﺗﺴﻠﯿﻢ خواهنـد ﻧﻤﻮد.
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 .35.2ﭘﺲ از آن ،دوﻟﺖهـای ﻋﻀﻮ،
ﮔﺰارشهـای آﺗﻲ را ﺣﺪاﻗﻞ هـر  ٤ﺳﺎل ﯾﻚﺑﺎر و
ﭘﺲ از آن هـرﮔﺎه کـه ﮐﺎرﮔﺮوه درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻨﺪ،
ﺗﺴﻠﯿﻢ خواهنـد ﻧﻤود.
 .35.3کارﮔﺮوه ،درﺧﺼﻮص هرگونـه
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮاي ﮔﺰارشهـا
تصمیمگیـری خواهـد ﻧﻤﻮد.

 .35.5ﻣﻲﺗﻮان در گزارشهـا ﻋﻮاﻣﻞ و
ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ کـه ﺑﺮمیـزان اﺟﺮاء تعهـدات ﻧﺎﺷﻲ
از اﯾﻦ ﻛﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻲﮔﺬارﻧﺪ را ﻣﺸﺨﺺ
ﺳﺎﺧﺖ.
ﻣﺎده  -٣٦ﺑﺮرﺳﻲ گزارشها
 .36.1هـرﯾﻚ از ﮔﺰارشهـا ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺮوه
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار خواهد ﮔﺮﻓﺖ و در ﺻﻮرﺗﻲکه
ﻣﻘﺘﻀﻲ ﺑﺪاﻧﺪ پیشـنهادات و توصیههـای ﻛﻠﻲ را
در ﻣﻮرد ﮔﺰارش ارائـه و به دوﻟﺖ ذيرﺑﻂ اﺑﻼغ
خواهـد ﻧﻤﻮد .دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ هرگونـه
اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ کـه ﺧﻮد ﺑﺮﻣﻲﮔﺰﯾﻨﺪ به ﮐﺎرﮔﺮوه ﭘﺎﺳﺦ
دهـد .ﮐﺎرﮔﺮوه ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮي را از
دولتهـای ﻋﻀﻮ ذيرﺑﻂ در ﻣﻮرد اﺟﺮاء اﯾﻦ
ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 .36.2در ﺻﻮرﺗﻲکـه دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ ﺗﺄﺧﯿﺮ
ﻋﻤﺪهاي در ارائـه ﮔﺰارش ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﮐﺎرﮔﺮوه
ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ بـه دوﻟﺖ ذيرﺑﻂ ﺿﺮورت ﺑﺮرﺳﻲ
ﻧﺤﻮه اﺟﺮاء اﯾﻦ ﻛﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن در آن دوﻟﺖ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﻮﺛﻖ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﮔﺮوه را
اﺑﻼغ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﮔﺮ ﮔﺰارش ﻣﺮﺑﻮط ﻇﺮف ﻣﺪت سـه
ﻣﺎه ﭘﺲ از اﺑﻼغ ،ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺎرﮔﺮوه ﻧﮕﺮدد ،ﮐﺎرﮔﺮوه
از دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ ذيـرﺑﻂ دﻋﻮت خواهـد ﻧﻤﻮد که
در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺸﺎرﻛﺖ ورزد .در ﺻﻮرﺗﻲکـه
دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ ذيرﺑﻂ ﺑﺎ ارائـه ﮔﺰارش ﻣﺮﺑﻮط بـه
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﻲ ﺑﭙﺮدازد ،ﻣﻔﺎد ﺑﻨﺪ  ١اﯾﻦ ﻣﺎده اﻋﻤﺎل
خواهد ﺷﺪ.

 .36.3دﺑﯿﺮ ﻛﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،گزارشهـا
را در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻤﺎﻣﻲ دوﻟﺖهـای ﻋﻀﻮ قـرار
 .35.4دوﻟﺖ ﻋﻀﻮي کـه ﮔﺰارش اولیه ﺟﺎﻣﻊ خواهـد داد.

 .36.4دوﻟﺖهـای ﻋﻀﻮ ،ﮔﺰارشهـای ﺧﻮد
را بـهﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ،در کشـورهای ﺧﻮﯾﺶ در
اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻤﻮم ﻗﺮار داده و دﺳﺘﺮﺳﻲ به پیشنهادات
و توصیههـای ﻛﻠﻲ ﻣﺮﺑﻮط بـه اﯾﻦ ﮔﺰارﺷﺎت را
تسـهیل ﻣﻲﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

 .36.5ﮐﺎرﮔﺮوه در ﺻﻮرﺗﻲکـه ﻣﻘﺘﻀﻲ ﺑﺪاﻧﺪ
گزارشهـای دولتهـای ﻋﻀﻮ کـه ﺣﺎوي
درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮاي ﻣﺸﺎوره ﯾﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻓﻨﻲ ﯾﺎ
ﻧﻤﺎﯾﺎنگـر ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ را همـراه ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﺎت و
توصیههایـی کـه ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﮐﺎرﮔﺮوه در اﯾﻦ
زمینـه داشـته ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮاي آژاﻧﺲهای ﺗﺨﺼﺼﻲ،
ﺻﻨﺪوقهـا و برنامههـای ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و
ﺳﺎﯾﺮ نهادهـای صالحیـتدار ارﺳﺎل خواهـد
ﻧﻤﻮد.

ﻣﺎده  -٣٧همـکاری بیـن دولتهـای
ﻋﻀﻮ و ﮐﺎرﮔﺮوه
 .37.1هـرﯾﻚ از دوﻟﺖهای ﻋﻀﻮ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮوه
همـکاری و بـه اﻋﻀﺎء آن در اﯾﻔﺎي وﻇﺎﯾﻔﺸﺎن
ﯾﺎري خواهـد ﻧﻤﻮد.

 .37.2ﮐﺎرﮔﺮوه در رابطـه ﺧﻮد ﺑﺎ دولتهـای
ﻋﻀﻮ ،توجـه ﻛﺎﻓﻲ را بـه راههـا و روشهـای
ﮔﺴﺘﺮش ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻠﻲ ﺑﺮاي اﺟﺮاء اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن
از جملـه از ﻃﺮﯾﻖ همکاریهـای ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ
ﻣﺒﺬول خواهـد ﻧﻤﻮد.

زمینههایـی کـه در ﺣﻮزه وﻇﺎﯾﻒ آنهـا ﻗﺮار
ﻣﻲﮔﯿﺮد دﻋﻮت ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﮐﺎرﮔﺮوه ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ
از آژاﻧﺲهـای ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﺳﺎﯾﺮ نهادهـای
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮاي ارائـه ﮔﺰارش در ﻣﻮرد
اﺟﺮاي ﻛﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن در زمینههایـی کـه در ﺣﻮزه
فعالیتهـای آنهـا ﻗﺮار ﻣﻲﮔﯿﺮد ،دﻋﻮت ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 .38.2ﮐﺎرﮔﺮوه در ﺻﻮرت اﻗﺘﻀﺎء در اﺟﺮاي
وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ نهادهـای ذيرﺑﻂ کـه
بـهﻣﻮﺟﺐ ﻣﻌﺎهـدات ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮي بینالمللـی
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ ،از ﻧﻈﺮ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﻲ در
دﺳﺘﻮرالعملهـای ﮔﺰارشدهـی ،پیشـنهادات و
توصیههـای ﻛﻠﻲ ﻣﺮﺑﻮط و پرهیز از دوﺑﺎرهﻛﺎري
و هـمﭘﻮﺷﺎﻧﻲ در اﺟﺮاي وﻇﺎﯾﻒ آﻧﺎن ،ﻣﺸﻮرت
خواهـد ﻧﻤﻮد.
ﻣﺎده  -٣٩ﮔﺰارش ﮐﺎرﮔﺮوه
ﮐﺎرﮔﺮوه هـر دو ﺳﺎل ﯾﻚﺑﺎر بـه ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺷﻮراي اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﻣﻮرد
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهـای ﺧﻮد ﮔﺰارش خواهد داد و ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﺑﺮرﺳﻲ گزارشهـا و اﻃﻼﻋﺎت واصلـه
از دولتهـای ﻋﻀﻮ ،پیشـنهادات و توصیههـای
ﻛﻠﻲ را ارائـه ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﮔﺰارش ﮐﺎرﮔﺮوه ،ﭼﻨﯿﻦ
پیشـنهادات و توصیههـای ﻛﻠﻲ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻧﻈﺮات
دولتهـای ﻋﻀﻮ "در ﺻﻮرت وﺟﻮد" درج
خواهـد ﮔﺮدﯾﺪ.

ﻣﺎده  -٤٠فراهمایی دولتهای ﻋﻀﻮ
ﻣﺎده  -٣٨ارﺗﺒﺎط ﮐﺎرﮔﺮوه ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ نهادها
 .40.1دوﻟﺖهـای ﻋﻀﻮ ،بهﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ هر
بهﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﺒﺮد اﺟﺮاي ﻣﺆﺛﺮ اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن و
ﺗﺮﻏﯿﺐ همکاریهـای ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ در زمینههـای ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺟﺮاء اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ،بـهﻃﻮر
ﻣﻨﻈﻢ در فراهمایـی دولتهـای ﻋﻀﻮ گردهـم
ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن:
ﻣﻲآﯾﻨﺪ.
 .38.1آژانسهـای ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﺳﺎﯾﺮ
 .40.2فراهمایـی دولتهـای ﻋﻀﻮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ
نهادهـای ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ از ﺣﻖ ﺣﻀﻮر در
ﺑﺮرﺳﻲ اﺟﺮاء ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺗﺎ آﻧﺠﺎﯾﻲکـه ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻻزماﻻﺟﺮاء ﺷﺪن اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن،
در ﺣﻮزه وﻇﺎﯾﻒ آنهـا ﻗﺮار ﻣﻲﮔﯿﺮد ،ﺑﺮﺧﻮردار ﺗﻮﺳﻂ دﺑﯿﺮﻛﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮﮔﺰار خواهـد
خواهنـد ﮔﺮدﯾﺪ .ﮐﺎرﮔﺮوه ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ درﺻﻮرﺗﻲکه ﺷﺪ .نشسـتهای آﺗﻲ ﺗﻮﺳﻂ دﺑﯿﺮ ﻛﻞ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻘﺘﻀﻲ ﺑﺪاﻧﺪ از آژانسهـای ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ بـهﺻﻮرت هـر دو ﺳﺎل ﯾﻚﺑﺎر ﯾﺎ ﺑﻨﺎ
نهادهـای ﺻﻼﺣﯿﺖدار جهت ارائـه توصیههای بـه ﺗﺼﻤﯿﻢ فراهمایـی دولتهـای ﻋﻀﻮ ،ﺑﺮﮔﺰار
کارشناسـانه در ﻣﻮرد اﺟﺮاء ﻛﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن در خواهد ﺷﺪ.
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ﻣﺎده  -٤١اﻣﯿﻦ (اﺳﻨﺎد)
دﺑﯿﺮﻛﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،اﻣﯿﻦ (اﺳﻨﺎد) اﯾﻦ
ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن خواهـد ﺑﻮد.
ﻣﺎده  -٤٢اﻣﻀﺎء
اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺑﺮاي اﻣﻀﺎء ﺗﻤﺎﻣﻲ دولتهـا
و سـازمانهای همگرایـی منطقـهاي در ﻣﻘﺮ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﻧﯿﻮﯾﻮرك از ﺗﺎرﯾﺦ ٣٠
ﻣﺎرس  )1386.01.10( 2007ﻣﻔﺘﻮح ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
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 .44.4سـازمانهای همگرایـی منطقـهای
ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ در زمینـه ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت در حیطـه
ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ ،ﺣﻖ رأي ﺧﻮد در فراهمایـی
دوﻟﺖهـای ﻋﻀﻮ را ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد آراء ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد
دوﻟﺖهـای ﻋﻀﻮ آنها کـه ﻋﻀﻮ اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن
ﻧﯿﺰ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗﻲکـه
هرﯾﻚ از دوﻟﺖهـای ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬﻛﻮر ،ﺣﻖ
رأي ﺧﻮد را اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺣﻖ
رأي ﺧﻮد را اﻋﻤﺎل نخواهـد ﮐﺮد و بالعکـس؛

ﻣﺎده  -٤٣رﺿﺎﯾﺖ به ﻣﻠﺘﺰم ﺷﺪن
ﻣﺎده  -٤٥ﻻزم اﻻﺟﺮاء ﺷﺪن
اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﻨﻮط بـه ﺗﺼﻮﯾﺐ دولتهای
 .45.1اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ،ﺳﻲ روز ﭘﺲ از ﺳﭙﺮده
اﻣﻀﺎء ﻛﻨﻨﺪه و ﺗﺄﯾﯿﺪ رﺳﻤﻲ سـازمانهای ﺷﺪن ﺑﯿﺴﺘﻤﯿﻦ ﺳﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﯾﺎ اﻟﺤﺎق ﻻزماﻻﺟﺮاء
همگرایـی منطقـهاي اﻣﻀﺎء ﻛﻨﻨﺪه خواهـد ﺑﻮد .خواهد ﺷﺪ.
ﻛﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺑﺮاي اﻟﺤﺎق هـر دوﻟﺖ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن
 .45.2اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن در ﻣﻮرد هـردوﻟﺖ ﯾﺎ
همگرایـی منطقـهاي کـه ﻛﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن را اﻣﻀﺎء
ﺳﺎزﻣﺎن همگرایـی منطقـهای کـه ﭘﺲ از ﺳﭙﺮده
ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ ،ﻣﻔﺘﻮح خواهـد ﺑﻮد.
ﺷﺪن ﺑﯿﺴﺘﻤﯿﻦ ﺳﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ،ﺗﺄﯾﯿﺪ رﺳﻤﻲ ﯾﺎ
ﻣﺎده  -٤٤سازمانهای همگرایی منطقهاي اﻟﺤﺎق ،ﻛﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﯾﺎ ر ً
ﺳﻤﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ
" .44.1ﺳﺎزﻣﺎن همگرایـی منطقـهای" بـه ﻣﻲﻛﻨﺪ ﯾﺎ بـه آن ﻣﻠﺤﻖ ﻣﻲﺷﻮد ،ﺳﻲ روز ﭘﺲ از
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﻃﻼق ﻣﻲﺷﻮد کـه ﺗﻮﺳﻂ دولتهـای ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﭙﺮدن ﺳﻨﺪ ﻣﺰﺑﻮر آن ،ﻻزماﻻﺟﺮاء خواهد
ﺣﺎﻛﻢ در ﯾﻚ منطقـه ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮔﺮدﯾﺪه ﺷﺪ.
اﺳﺖ و دولتهـای ﻋﻀﻮ آن ،ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺧﻮد
ﻣﺎده  -٤٦ﻗﯿﻮد ﺗﺤﺪﯾﺪ تعهد
را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﺣﻜﻢ در اﯾﻦ
 .46.1ﻗﯿﻮد ﺗﺤﺪﯾﺪ تعهـدی کـه ﺑﺎ هـدف و
ﻛﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن بـه آن ﺗﻔﻮﯾﺾ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .ﭼﻨﯿﻦ
سـازمانهایی در اﺳﻨﺎد اﻟﺤﺎق ﯾﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ رﺳﻤﻲ ﻣﻘﺼﻮد اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﻐﺎﯾﺮت داشـته ﺑﺎﺷﺪ،
ﺧﻮد ،ﻣﺤﺪوده ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺠﺎز نخواهـد ﺑﻮد.
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﺣﻜﻢ در اﯾﻦ ﻛﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اﻋﻼم
 .46.2ﻗﯿﻮد ﺗﺤﺪﯾﺪ تعهـد در هـر زﻣﺎن ﻗﺎﺑﻞ
ً
خواهنـد ﻧﻤﻮد.
ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ آنهـا اﻣﯿﻦ اﺳﻨﺎد را از ﺑﺎزﭘﺲﮔﯿﺮي اﺳﺖ.
هرگونـه ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺎﺳﻲ در ﻣﺤﺪوده ﺻﻼﺣﯿﺖ
ﻣﺎده  -٤٧اصالحیه ها
ﺧﻮد ﻣﻄﻠﻊ خواهنـد ﺳﺎﺧﺖ.
 .47.1هـرﯾﻚ از دوﻟﺖهـای ﻋﻀﻮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ
 .44.2در اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ،ارﺟﺎع بـه اصالحیهاي را در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن پیشـنهاد
"دولتهای ﻋﻀﻮ" در ﻣﻮرد ﭼﻨﯿﻦ سـازمانهایی ﻧﻤﻮده و آنرا بـه دﺑﯿﺮﻛﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ
در ﻣﺤﺪوده ﺻﻼﺣﯿﺖ آﻧﺎن اﻋﻤﺎل خواهـد ﺷﺪ .ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ .دﺑﯿﺮﻛﻞ ،اصالحیـه پیشـنهادی را
 .44.3از ﻧﻈﺮ ﺑﻨﺪ ( )١ﻣﺎده ( )٤٥و بندهـای ﺑﺮاي دوﻟﺖهـای ﻋﻀﻮ ارﺳﺎل خواهـد ﻧﻤﻮد و از
( )٢و ( )٣ﻣﺎده ( )٤٧هرگونـه ﺳﻨﺪ ﺗﻮدﯾﻊ ﺷﺪه آنهـا درﺧﻮاﺳﺖ خواهد ﻛﺮد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را درﺑﺎره
ﺗﻮﺳﻂ سـازمانهای همگرایـی منطقـهای در
ﺷﻤﺎرش ،در ﻧﻈﺮ گرفتـه نخواهـد شـد.

ﺑﺮﮔﺰاري فراهمایـی دوﻟﺖهـای ﻋﻀﻮ بـهﻣﻨﻈﻮر
ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺼﻤﯿﻢ در ﻣﻮرد پیشـنهادات ،اﻋﻼم
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .چنانچـه ﻇﺮف چهـارﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ مکاتبه
ﻣﺬﻛﻮر ،ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﻚ ﺳﻮم دولتهـای ﻋﻀﻮ،
ﻣﻮاﻓﻖ ﭼﻨﯿﻦ فراهمایـی ﺑﺎﺷﻨﺪ ،دﺑﯿﺮﻛﻞ فراهمایی
ﻣﺎده  -٤٩قالبهای ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس
را ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮﮔﺰار خواهـد
ﻣﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن در قالبهـای ﻗﺎﺑﻞ
ﻛﺮد .هـر اصالحیـهاي کـه بـه ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻛﺜﺮﯾﺖ
دو ﺳﻮم دولتهـای ﻋﻀﻮ ﺣﺎﺿﺮ و رأي دهنـده دﺳﺘﺮس ارائـه خواهـد ﺷﺪ.
ﺑﺮﺳﺪ ،ﺗﻮﺳﻂ دﺑﯿﺮ ﻛﻞ بـه ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺎده  -٥٠ﻣﺘﻮن اﺻﻠﻲ
ً
ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ جهـت ﺗﻤﺎﻣﻲ
ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮاي ﺗﺼﻮﯾﺐ و
متـون ﻋﺮﺑﻲ ،ﭼﯿﻨﻲ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﻲ ،ﻓﺮاﻧﺴﻮي،
دولتهـای ﻋﻀﻮ ﺑﺮاي ﭘﺬﯾﺮش ،ﺗﺴﻠﯿﻢ خواهـد روﺳﻲ و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﻲ اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن از اﻋﺘﺒﺎر
ﺷﺪ.
ﯾﻜﺴﺎن ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﺑﺮاي گواهـی ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﻻ
 .47.2اصالحیـهاي کـه ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪ ( )١اﯾﻦ اﻣﻀﺎء ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎماﻻﺧﺘﯿﺎر اﻣﻀﺎء ﻛﻨﻨﺪه زﯾﺮ کـه
ﻣﺎده ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺮار گرفتـه ﺑﺎﺷﺪ ،از ﻃﺮف دولتهـای ﻣﺘﺒﻮع ﺧﻮد ﺑﺮاي اﯾﻦ اﻣﺮ
ﺳﻲ روز ﭘﺲ از اﯾﻦکـه ﺗﻌﺪاد اﺳﻨﺎد ﺳﭙﺮده ﺷﺪه بهﻃﻮر ﻣﻘﺘﻀﻲ ﻣﺠﺎز ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن را
ﭘﺬﯾﺮش بـه دو ﺳﻮم ﺗﻌﺪاد دولتهـای ﻋﻀﻮ در اﻣﻀﺎء ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ اصالحیـه ﺑﺎﻟﻎ ﮔﺮدد ،ﻻزماﻻﺟﺮاء
ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮﻣﺎده واﺣﺪه ﻣﻨﻀﻢ بـه
خواهد ﺷﺪ .ﭘﺲ از آن ،اصالحیه ﺑﺮاي هر دوﻟﺖ ﻣﺘﻦ ﻛﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺷﺎﻣﻞ مقدمـه و ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺎده در
ﻋﻀﻮ ﺳﻲ روز ﭘﺲ از ﺳﭙﺮدن ﺳﻨﺪ ﭘﺬﯾﺮش آن ،جلسـه ﻋﻠﻨﻲ روز چهارشـنبه ﻣﻮرخ سـیزدهم
ﻻزماﻻﺟﺮاء خواهـد ﺷﺪ .هـر اصالحیـهای تنهـا آذرﻣﺎه یکهـزار و ﺳﯿﺼﺪ و هشـتاد و هفـت
ﺑﺮاي آن دسـته از دولتهـای ﻋﻀﻮ کـه آن را ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ ﺗﺼﻮﯾﺐ و در ﺗﺎرﯾﺦ
پذیرفتـهاﻧﺪ اﻟﺰامآور اﺳﺖ.
 1387.10.04بـه ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮراي نگهبـان رسـید.
اطالعیـه ﻛﺘﺒﻲ بـه دﺑﯿﺮﻛﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ از
ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺧﺎرج ﮔﺮدد .ﺧﺮوج
از ﻋﻀﻮﯾﺖ ،ﯾﻚ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ
اطالعیـه ﺗﻮﺳﻂ دﺑﯿﺮ ﻛﻞ ﺻﻮرت ﻣﻲﭘﺬﯾﺮد.

 .47.3درﺻﻮرﺗﻲکـه فراهمایـی دوﻟﺖهـای
ﻋﻀﻮ بـه اﺗﻔﺎق آراء ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ،اصالحیـهاي
کـه ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪ ( )١اﯾﻦ ﻣﺎده ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ
و اﻧﺤﺼﺎرا ً ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮاد ( )٣٤( )٣٨( )٣٩و
( )٤٠ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ دوﻟﺖهـای ﻋﻀﻮ،
ﺳﻲ روز ﭘﺲ از اینکـه ﺗﻌﺪاد اﺳﻨﺎد ﺳﭙﺮده ﺷﺪه
ﭘﺬﯾﺮش بـه دو ﺳﻮم ﺗﻌﺪاد دوﻟﺖهـای ﻋﻀﻮ در
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ اصالحیـه ﺑﺎﻟﻎ ﮔﺮدد ،ﻻزماﻻﺟﺮاء
خواهـد ﺷﺪ.
ﻣﺎده  -٤٨ﺧﺮوج از ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن
هـرﯾﻚ از دوﻟﺖهای ﻋﻀﻮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ارﺳﺎل

ﻋﻠﻲ ﻻرﯾﺠﺎﻧﻲ
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سند شماره6

پيماننامه حقوق كودك
مصوب مجمع عمومي سازمان ملل متحد
طي قطعنامه شماره ۲۵/۴۴
مورخ بيستم  ١٩٨٩نوامبر ١

مقدمـه دول عضـو پيماننامـه حاضـر ،بـا
توجـه بـه اينكـه ،طبـق اصـول اعلام شـده در
منشـور ملـل متحـد ،شـالوده آزادي ،عــدالت
و صلـح جهانـي همانـا بهرسـميت شـناختن
كرامـت ذاتـي و حقـوق برابـر و الينفـک همـه
اعضـاي خانـواده بشـري اسـت؛ بـا توجـه بـه
اينكـه مـردم ملل متحـد اعتقاد خود بـه حقوق
بنياديـن بشـر و کرامـت و ارزش انسـان را در
منشـور ملل متحـد تأييد مجـدد كردهاند و عزم
راسـخ دارنـد رشـد اجتماعـي و سـطح زندگي
بهتـر تـوأم بـا آزاديهـاي گسـتردهتر را ترويج
نما يند ؛
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بـا اذعـان بـه اينكـه ملـل متحـد در اعالميـه
جهانـي حقـوق بشـر و در پيماننامههـاي
بينالمللـي حقـوق بشـر اعلام و موافقـت
نمودهانـد كـه همـگان ،بـدون هرگونـه تبعيض
از نظــر نــژاد ،رنگ ،جنسـيت ،زبـان ،مذهب،
عقيـده سياسـي و عقيـده ديگـر ،اصليـت ملـي
يـا اجتماعـي ،دارايـي ،والدت يـا هـر وضعيت

ديگـر شايسـته برخـورداري از كليـه حقـوق و
آزاديهـاي مندرج در اسـناد مذكور هسـتند؛ با
يـادآوري اينكـه ملل متحـد در اعالميـه جهاني
ق بشـر اعلام نمودهاند كـه دوران كودكي
حقو 
مسـتلزم مراقبـت و مسـاعدت ويـژه ميباشـد
و بـا اعتقـاد بـه اينكـه خانـواده ،بهعنـوان گروه
بنياديـن جامعـه و محيـط طبيعـي رشـد و رفاه
كليـه اعضـاي آن بهويـژه كـودكان ،بايـد از
حمايـت و مسـاعدت الزم برخـوردار شـود
بهنحـوي كـه بتوانـد مسـئوليتهايش را در
اجتمـاع بهطـور كامـل برعهـده گيـرد؛
بـا اذعـان بـه اينكه كـودك براي رشـد كامل
و هماهنـگ شـخصيت خـود بايـد در محيـط
خانوادگي و در فضايي سعادتمند ،محبتآميز و
تفاهمگونه رشـد يابـد؛ باتوجه بـه اينكه كودك
بايـد بـراي زندگـي فـردي در اجتمـاع آمادگي
كامـل پيـدا كنـد و در سـايه آرمانهـاي اعلام
شـده در منشـور سـازمان ملل متحد ،بـهويــژه
در پنـاه صلـح ،عـزت ،مـدارا ،آزادي ،برابري و

همبسـتگي رشـد يابد؛ باتوجه بـه اينكه اهميت
مراقبـت ويژه از كـودك در اعالميه ژنـو درباره
حقـوق كـودك مـورخ  ١٩٢٤و در اعالميـه
حقـوق كودك مصـوب مجمع عمومي مــورخ
 ٢٠نــوامبر  ١٩٥٩تصريـح گرديـده و همچنين
در اعالميـه جهانـي حقـوق بشـر ،در پيماننامه
بينالمللـي حقـوق مدنـي و سياسـي (بهويـژه
مـواد  ٢٣و  ، ٢٤در پيماننامـه بينالمللـي
حقـوق اقتصـادي ،اجتماعي و فرهنگـي بهويژه
ماده  ١٠و در اساسـنامهها و اسـناد سـازمانهاي
تخصصـي و سـازمانهاي بينالمللـي مرتبـط با
رفـاه كودكان بهرسـميت شـناخته شـده اسـت؛
باتوجـه بـه اينكـه در اعالميـه حقـوق كـودك
تصريـح گرديـده اسـت ”كـودك بهدليـل عـدم
رشـد كامـل جسـمي و ذهنـي ،در دوران قبـل
از تولـد و نيـز پـس از آن ،نيازمنـد محافظـت
و مراقبـت ويـژه از جملـه حمايـت حقوقـي
مناسـب اسـت"؛ بايادآوري مفاد اعالميه اصول
اجتماعـي و حقوقـي راجـع به حمايـت و رفاه
كـودكان و بـا اشـاره خـاص بـه امـر حضانـت
اطفـال توسـط خانـواده جانشـين و موضـوع
فرزندخواندگـي ملـي و بينالمللـي ،همچنيـن
مقـررات ملـل متحد مبني بر اسـتفاده از حداقل
ضوابط الزم در دادرسـي اطفال (مقررات پكن)
و اعالميه حمايت از زنان و كودكان در شـرايط
اضطـراري و مخاصمـات مسـلحانه؛ بـا اذعـان
بـه اينكـه در تمام كشـورهاي جهـان ،كودكاني
هسـتند كه در شـرايط فوقالعاده دشوار زندگي
ميكننـد و اينگونـه كـودكان نيازمنـد توجـه
ويـژه ميباشـند؛ باتوجه بـه اهميت سـنتها و
ارزشهـاي فرهنگـي هريـك از ملـل در مـورد
حمايـت و رشـد هماهنگ كـودك و با اذعان به
اهميـت همكاريهـاي بينالمللـي بـراي بهبود
شـرايط زندگـي كـودكان در همـه كشـورها،
بهويژه در كشـورهاي در حال توسـعه ،بهشـرح
زيـر توافـق نمودند.

بخش اول
ماده ١
ازنظـر پيماننامـه حاضـر ،منظـور از كودك،
هـر انسـان كمتـر از  ١٨سـال سـن اسـت مگر
اينكـه ،طبـق قانون قابـل اجرا در مـورد کودک،
سـن بلـوغ زودتر حاصل شـود.
ماده ٢
 .2.1دول عضـو بايـد حقـوق منـدرج در
پيماننامـه حاضـر را بـراي تمـام کودکانـي که
تحت صالحيت آنها هسـتند ،بـدون هيچگونه
تبعيـض و بدون توجه به نژاد ،رنگ ،جنسـيت،
زبـان ،مذهـب ،عقيده سياسـي و عقيـده ديگر،
اصليـت ملـي ،قومـي يـا اجتماعـي ،دارايـي،
معلوليـت ،والدت يا هر وضعيـت ديگر کودک
يـا والديـن يـا سرپرسـتان قــانوني او محتـرم
شـمرده و تضميـن کنند.
 .2.2دول عضـو پيماننامـه بايـد تمامـي
اقدامـات مقتضـي را بـراي تضميـن حمايـت
از كـودك در قبـال كليـه اشـكال تبعيـض يـا
مجـازات براسـاس موقعيت ،فعاليتهـا ،عقايد
ابـراز شـده يـا اعتقـادات والديـن ،سرپرسـتان
قانونـي يـا اعضـاي خانـواده كـودك بهعمـل
آورنـد.
ماده ٣
 .3.1در تمـام اقدامـات مربـوط بـه كـودكان
كـه توسـط مؤسسـات رفـاه اجتماعـي دولتـي
يـا خصوصـي ،دادگاههـا ،مقامـات اجرايـي يـا
نهادهـاي قانونگـذاري بهعمـل آيـد ،بهتريـن
منافـع کـودک بايـد از اهـم مالحظـات باشـد.
 .3.2دول عضـو متعهـد ميشـوند حمايت و
مراقبـت الزم بـراي رفـاه كـودك را باتوجـه به
حقـوق و تكاليـف والديـن ،سرپرسـتان قانوني
يـا ديگـر اشـخاصي كـه قانونـ ًا مسـئول كودك
هسـتند ،تضميـن نماينـد و در ايـن راسـتا بايد
كليـه اقدامـات قانوني و اجرايـي الزم را بهعمل
آورند.

99

 .3.3دول عضـو بايـد تضميـن کننـد کـه
موسسـات ،خدمـات و تسـهيالت (امکانـات)
مسـئول مراقبـت و حمايـت از کـودکان بايـد
مطابـق بـا معيارهـاي مقـرر توسـط مقامـات
ذيصلاح باشـند ،مخصوصـا از حيـث ايمني،
 .7.2دول عضـو بايـد اعمـال حقـوق مذكور
بهداشـت ،تعـداد و صالحيـت کارکنـان و
را مطابـق بـا قوانيـن داخلـي خـود و تعهـدات
همچنيـن نظـارت شايسـته؛
ناشـي از اسـناد بينالمللـي مربوطـه در ايـن
ماده ٤
زمينـه ،بهويـژه در مـواردي كـه اعمـال نشـدن
دول عضـو بايـد كليـه اقدامـات تقنينـي ،ايـن حقـوق موجـب بيتابعيتـي كودك شـود،
اجرايـي و سـاير اقدامـات مقتضي بـراي تحقق تضميـن نمايند.
حقوقـي كـه در پيماننامـه حاضـر بهرسـميت
ماده ٨
شـناخته شـده اسـت را معمول دارنـد .با توجه
 .8.1دول عضـو متعهد ميشـوند حق كودك
بـه حقوق اقتصادي ،اجتماعـي و فرهنگي ،دول
بـراي حفظ هويـت خود ،از جملـه تابعيت ،نام
عضـو بايـد اقدامـات مذكـور را بـا بهكارگيري
و روابـط خانوادگـي را مطابق قانـون و فارغ از
حداكثـر منابـع موجـود خـود و در صـورت
هرگونـه مداخله غيرقانوني ،محترم بشـمارند.
لـزوم در چارچـوب همكاريهـاي بينالمللـي
بهعمـل آورنـد.
 .8.2در موارديكـه كـودك بهصـورت
غيرقانونـي از تمـام يـا برخي از حقـوق مربوط
ماده ٥
بـه هويت خـود محـروم شـود ،دول عضو بايد
دول عضـو بايـد مسـئوليتها ،حقـوق و
حمايـت و مسـاعدت مقتضـي را بـراي احياي
تکاليـف والديـن يـا برحسـب مـورد ،اعضـاي
سـريع هويـت او فراهـم آورنـد.
خانـواده يـا اجتمـاع گسـتردهاي کـه از طريـق
عـرف محلـي بـه وجـود ميآيـد ،سرپرسـتان
ماده ٩
قانونـي يـا سـاير اشـخاصي کـه قانونا مسـئول
 .9.1دول عضـو بايد تضمين کنند كه كودك
کـودک هسـتند را محتـرم شـمارند و راهنمايي از والديـن خـود برخلاف ميل آنان جدا نشـود
و ارشـاد الزم جهـت اعمـال حقوق بهرسـميت مگـر در موارديكـه مقامـات صالحيـتدار
شـناخته در پيماننامـه حاضـر را بهطريقـي کـه مطابـق قوانيـن و مقـررات قابـل اعمـال و پس
موجـب بالندگي (تکامـل) تواناييهـاي کودک از بررسـيهاي قضايـي حكـم دهنـد كـه ايـن
شـود ،ارائـه دهند.
جدايـي بـراي بهتريـن منافـع كـودك ضروري
اسـت .چنين حكمـي ممكن اسـت در مواردي
ماده ٦
خـاص ،از قبيـل سوءِاسـتفاده يـا بيتوجهـي
 .6.1دول عضـو حـق ذاتـي حيـات را بـراي
والديـن بـه کودک ،يـا زمانـي كه والديـن جدا
تمـام كـودكان بهرسـميت ميشناسـند.
از يكديگـر زندگـي ميكننـد و بايـد در مـورد
 .6.2دول عضـو بايـد حتياالمـکان بقـا و محـل اقامـت كـودك تصميمگيـري شـود،
رشـد کـودک را تضميـن کنـد.
ضروري باشـد.
والدت او ثبـت شـود و كـودك از بـدو تولد از
حـق داشـتن نـام ،حق كسـب تابعيـت و تا حد
امـكان از حـق شـناختن والدين و قـرار گرفتن
تحـت مراقبـت آنـان برخـوردار خواهـد بود.
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ماده ٧
 .9.2در هـر يـك از مراحل دادرسـي مربوط
 .7.1تولـد كـودك بايـد بالفاصلـه پـس از بـه بنـد يـك ايـن مـاده ،بـه همــه طرفهـاي

ذينفـع بايـد فرصـت داده شـود در مراحـل
دادرسـي شـركت كننـد و نظرات خـود را ابراز
نما يند .
 .9.3دول عضـو بايـد حق كودك جدا شـده
از يـك يـا هـر دو والـد خـود را بـراي حفـظ
روابـط شـخصي و تمـاس مسـتقيم و منظـم با
هـر دو والـد محترم شـمرند مگر آنکـه اين امر
مغايـر بـا بهتريـن منافع كودك باشـد.
 .9.4هـرگاه ايـن جدايـي ناشـي از اقدامـات
يـك دولـت عضـو ،از قبيـل بازداشـت ،حبس،
تبعيـد ،اخـراج يـا فـوت يك يـا هـر دو والد يا
كـودك (از جملـه فوتـي كـه در حيـن توقيـف
شـخص توسـط دولـت انجام ميشـود) باشـد،
دولـت عضـو بايد بنابـه درخواسـت ،اطالعات
ضـروري مربـوط بـه محـل اقامـت عضـو/
اعضـاي غايـب خانـواده را در اختيـار والديـن،
كـودك يـا عنداالقتضـا ،يكـي ديگـر از اعضاي
خانـواده قـرار دهـد ،مگـر آنکـه ارائـه ايـن
اطالعـات مخـل رفـاه كودك باشـد .علاوه بر
ايـن ،دول عضـو بايـد تضمين کنند كه تسـليم
ايـن درخواسـت فـي نفسـه تبعـات نامطلوبـي
بـراي فـرد /افـراد ذينفع در پي نداشـته باشـد.

نمايـد .بهاينمنظـور و مطابـق بـا تعهـدات
كشـورهاي عضـو ،بهموجـب بنـد يك مـاده ،9
دول عضـو بايـد حـق كـودك و والديـن او را
براي ترك هر كشـوري از جمله كشـور خود و
ورود به كشـور خود محترم شـمرند .حق ترك
هـر كشـوري تنهـا مشـمول محدوديتهايـي
اسـت كه در قانـون تصريح شـده و براي حفظ
امنيـت ملـي ،نظـم عمومـي ،سلامت ،اخلاق
عمومـي يـا حقـوق و آزاديهـاي ديگـران
ضروري و با سـاير حقوق بهرسـميت شـناخته
شـده در پيماننامـه حاضـر منطبـق باشـد.
ماده 11
 .11.1بهمنظـور مبـارزه بـا انتقـال غيرقانوني
كـودكان بـه خـارج از كشـور و بازنگشـتن
كـودكان مقيم خـارج ،دول عضو بايـد اقداماتي
را معمـول دارنـد.
 .11.2در ايـن راسـتا ،دول عضـو بايد انعقاد
توافقنامههـاي دو جانبـه يـا چنـد جانبـه يـا
الحـاق بـه توافقنامههـاي موجـود را تشـويق
نما يند .
ماده ١٢
 .12.1دول عضـو بايـد تضميـن نماينـد
كودكـي كـه قادر به شـكل دادن بـه عقايد خود
اسـت حـق ابـراز آزادانه ايـن عقايـد را در كليه
اموري كه به وي مربوط ميشـود داشـته باشـد
و متناسـب با سـن و ميزان رشـد فكري كودك،
بـه نظـرات وي اهميت داده شـد.

ماده ١٠
 .10.1مطابـق تعهد ناشـي از بند يک ماده ،٩
دول عضـو بايـد درخواسـت كودك يـا والدين
او را بـراي ورود بـه يك كشـور عضو يا خروج
از آن ،بهمنظـور پيونـد مجـدد خانـواده ،بـا نظر
مثبـت و بـه روشـي انسـاني و سـريع بررسـي
 .12.2بدينمنظـور ،بايـد بهويـژه بـراي
کننـد .دول عضـو ،علاوه بـر ايـن ،تضميـن
كـودك ايـن فرصـت فراهـم شـود تـا بتوانـد
بايـد کننـد كه تسـليم چنين درخواسـتي تبعات
در كليـه مراحـل رسـيدگي قضايـي و اجرايـي
نامطلوبي براي درخواسـت كننـدگان و اعضاي
مربـوط بـه خود مسـتقيم ًا يـا از طريـق نماينده
خانـواده آنان در پي نداشـته باشـد.
يـا نهـاد مقتضـي و مناسـب ،بهروشـي منطبـق
 .10.2كودكـي كه والدينش مقيم كشـورهاي بـا مقـررات شـکلي در قوانين داخلـي ،نظرات
مختلفـي هسـتند حـق دارد كـه جز در شـرايط خـود را اظهـار نمايـد.
اسـتثنايي ،بهصـورت منظـم روابط شـخصي و
تمـاس مسـتقيم خـود را بـا هـر دو والـد حفظ
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ماده ١٣
 .13.1كـودك بايـد حـق آزادي بيان داشـته
باشـد .حـق مذكـور شـامل آزادي جسـتجو،
دريافـت و ارائـه اطالعـات و عقايـد از هـر
قبيـل بـدون توجه به مرزهاسـت ،اعـم از اينكه
بهطـور شـفاهي ،كتبي ،چاپ شـده ،يا بهشـكل
آثـار هنـري يـا از طريـق رسـانهاي كـه كودك
انتخـاب كنـد در دسـترس قـرار گيرد.
 .13.2اعمـال حـق مذكـور ممكـن اسـت
منـوط به برخـي محدوديتها باشـد ،ليكن اين
محدوديتهـا بايـد تنهـا منحصـر بـه مـواردي
باشـد كـه در قانـون تصريـح شـده و بنابه يكي
از داليـل زيـر ضروري باشـد:

 .15.2بهغيـر از محدوديتهايـي كـه
در قانـون تصريـح شـده و در يـك جامعـه
مردمسـاالر براي حفـظ امنيت ملي يـا عمومي،
نظم و سلامت و اخالق عمومـي يا حمايت از
حقـوق و آزاديهـاي ديگـران ضروري اسـت،
نبايـد هيچگونـه محدوديتـي در اِعمـال حقوق
مذكـور ايجاد گـردد.
ماده ١٦
 .16.1حريـم خصوصـي ،خانوادگـي،
خانـه يـا مکاتبـات هيـچ كودكـي ،نبايـد مورد
مداخلـه خودسـرانه يـا غيرقانوني قـرار گيرد يا
بهصـورت غيرقانونـي حيثيت او مـورد تعرض
قـرار گيرد.

 .16.2كـودك ،حـق برخـورداري از حمايت
 .13.2.1بـراي رعايـت حقـوق و حيثيـت
قانـون را در برابـر اينگونـه مداخلات و
ديگـران؛
تعرضـات دارد.
 .13.2.2بـراي حفـظ امنيـت ملـي ،نظـم
ماده ١٧
عمومـي ،سلامت عمومي يـا اخلاق عمومي؛
دول عضـو بـه عملكـرد مهـم رسـانههاي
ماده ١٤
گروهـي واقفانـد و تضميـن خواهنـد كـرد
 .14.1دول عضـو بايـد حـق آزادي انديشـه ،كـه كـودك بـه اطالعـات و مطالـب از منابـع
عقيـده و مذهب را براي كودك محترم شـمرند .گوناگـون ملـي و بينالمللـي دسترسـي داشـته
 .14.2دول عضـو بايـد حقـوق و تكاليـف باشـد ،بهويـژه اطالعـات و مطالبـي كـه هدف
والديـن و برحسـب مـورد ،سرپرسـتان قانوني آنهـا ترويج رفـاه اجتماعي ،معنـوي و اخالقي
را در هدايـت كـودك بـراي اعمـال حقـوق و بهداشـت جسـمي و روانـي كـودك اسـت.
بهطريقـي کـه موجـب بالندگـي (تکامـل) بديـن منظـور ،دول عضـو اقدامـات زيـر را
بهعمـل خواهنـد آورد.
تواناييهـاي وي شـود ،محتـرم شـمرند.
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 .14.3آزادي ابـراز مذهـب يا اعتقـادات تنها
ميتوانـد مشـمول محدوديتهايـي باشـد كـه
در قانـون تصريـح شـده و بـراي حفـظ امنيت،
نظـم ،سلامت و اخلاق عمومـي يـا حقوق و
آزاديهـاي اساسـي ديگـران ضروري اسـت.

 .17.1تشـويق رسـانههاي گروهي به انتشار
و پخـش اطالعـات و مطالبـي كه بـراي كودك
از نظـر اجتماعـي و فرهنگي سـودمند و مطابق
بـا روح ماده بيسـت و نه باشـد؛

 .17.2تشـويق همكاريهـاي بينالمللـي
در زمينـه توليـد ،مبادلـه و انتشـار اينگونـه
ماده ١٥
 .15.1دول عضـو ،حقـوق كودك را در مورد اطالعـات و مطالـب از منابع گوناگون فرهنگي،
آزادي تشـكيل اجتماعات و شـركت در مجامع ملـي و بينالمللـي؛
مسـالمتآميز به رسـميت ميشناسد.

 .17.3تشـويق توليـد و انتشـار كتابهـاي
كـودكان؛
 .17.4تشـویق رسـانههاي گروهـي بـه بـذل
توجه خـاص به احتياجـات زبانـي کودکانيکه
بـه گروههـاي اقليـت يا بومـي تعلـق دارند؛

كليـه اشـكال خشـونت جسـمي يـا روحـي،
آسيبرسـاني يـا سوءاسـتفاده ،بيتوجهـي يـا
سـهلانگاري ،بدرفتـاري يا بهرهکشـي از جمله
سوءاسـتفاده جنسـي ،در حيـن مراقبت توسـط
والـد (يـا والديـن) ،سرپرسـت (يا سرپرسـتان)
قانونـي يـا هـر شـخص ديگري كـه عهـدهدار
مراقبـت از كـودك اسـت بهعمـل آورنـد.

 .17.5تشـويق تهيـه رهنمودهـاي مناسـب
بـراي حمايـت از كـودك در برابـر اطالعات و
 .19.2اينگونـه اقدامـات حمايتـي بايـد،
مطالبـي كـه به سـعادت وي آسـيب ميرسـاند
در مـوارد مقتضـي ،شـامل روشهـاي مؤثـر
بـا درنظـر داشـتن مفاد منـدرج در مواد سـيزده
بـراي ايجـاد برنامههـاي اجتماعـي در جهـت
و هجـده؛
فراهـم نمـودن پشـتيباني الزم از كـودك و
كسـانيكه عهـدهدار مراقبـت از كودك هسـتند
ماده ١٨
 .18.1دول عضـو بايـد حداكثـر تالش خود و نيـز پشـتيباني از ديگـر روشهاي پيشـگيري
را بـراي تضميـن شناسـايي اصـل مسـئوليت و شناسـايي ،گزارشدهـي ،ارجـاع ،تحقيـق،
مشـترك هـر دو والـد در مـورد تربيت و رشـد درمـان و پيگيـري موارد سـوء رفتار بـا كودك،
كـودك بهکار بندنـد .والدين يا برحسـب مورد ،كـه قب ً
ال ذكر گرديد و برحسـب مورد پشـتيباني
سرپرسـتان قانونـي مسـئوليت عمـده را در از طريـق مداخلـه قضايـي باشـد.
پـرورش و رشـد كـودك برعهـده دارنـد .منافع
ماده ٢٠
عاليـه کودک اساسـيترين موضـوع مورد توجه
 .20.1كودكـي كـه بهطـور موقـت يـا دائـم
آنـان خواهـد بود.
از محيـط خانوادگـي خود محروم شـده اسـت
 .18.2بهمنظـور تضميـن و ترويـج حقـوق يـا كودكـي كـه بهخاطـر منافـع عاليـهاش به او
منـدرج در پيماننامـه حاضـر ،دول عضـو بايد اجـازه داده نميشـود كـه در آن محيـط باقـي
مسـاعدتهاي الزم را بـه والدين و سرپرسـتان بمانـد ،سـزاوار حمايـت و مسـاعدت خاص از
قانونـي در جهـت ايفـاي مسئوليتهايشـان سـوي دولت اسـت.
بـراي تربيـت كـودك بهعمـل آورند و توسـعه
 .20.2دول عضـو بايـد طبـق قوانيـن داخلي
مؤسسـات ،تسـهيالت و خدمـات را بـراي
خـود ،بـراي اينگونـه كـودكان مراقبتهـاي
مراقبـت از كـودكان تضميـن کننـد.
جايگزيـن را تضميـن کننـد.
 .18.3دول عضـو ،بايـد كليـه اقدامـات الزم
 .20.3چنيـن مراقبتـي ممكن اسـت ،شـامل
را بهعمـل آورنـد تـا اطمينان حاصل شـود حق
نگهـداري توسـط خانـواده جانشـين ،کفيـل
كودكاني كه والدينشان شـاغلند در برخورداري
در حقـوق اسلامي ،فرزندخواندگـي يـا در
از خدمـات و تسـهيالت مربـوط بـه نگهداري
صـورت لـزوم ،سـپردن به مؤسسـات مناسـب
اينگونـه كـودكان مورد تضمين اسـت.
بـراي مراقبت از كودكان باشـد .هنگام بررسـي
راهحلهـا ،بايـد بـه مطلوبيـت اسـتمرار در
ماده ١٩
 .19.1دول عضـو بايـد كليـه اقدامـات تربيـت كـودك و نيز به پيشـينه قومـي ،مذهبي،
تقنينـي ،اجرايـي ،اجتماعـي و آموزشـي الزم فرهنگـي و زبانـي كـودك توجه شايسـته نمود.
را بـراي تضميـن حمايـت از کـودک در قبـال
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اينكـه فرزندخواندگـي كـودك در كشـور ديگر
ماده ٢١
آن دسته از دول عضو كه نظام فرزندخواندگي تنهـا توسـط مقامات يـا نهادهـاي صالحيتدار
را بهرسـميت ميشناسـند يا آنرا مجاز ميدانند صـورت ميپذيـرد.
بايـد تضميـن نماينـد كـه بهترين منافـع كودك
ماده ٢٢
مهمتريـن نكته مـورد توجه اسـت و در اينباره
 .22.1دول عضـو ،بايد اقدامات الزم را براي
اقدامـات زير را بهعمـل خواهند آورد:
تضميـن ايـن امـر بهعمـل آورند تـا كودكي كه
 .21.1تضميـن اينكـه فرزندخواندگي تنها با متقاضـي پناهندگـي اسـت يـا طبـق قوانيـن و
مجـوز مقامات صالحيـتدار و مطابق با قوانين مقررات بينالمللي يا داخلي ،پناهنده محسـوب
و مقـررات قابـل اعمـال و براسـاس اطالعـات ميشـود ،اعـم از اينكـه همـراه والديـن خود يا
موثـق و قابـل اطمينـان ،باتوجـه بـه وضعيـت شـخص ديگري باشـد يا همراه نداشـته باشـد،
كـودك در ارتبـاط بـا والديـن ،خويشـاوندان از حمايت مناسب و مسـاعدت بشردوستانه در
و سرپرسـتان قــانونياش صـورت پذيـرد و برخـورداري از حقـوق منـدرج قابـل اعمال در
در صـورت لـزوم ،اشـخاص ذينفـع رضايـت ايـن پيماننامه و سـاير اسـناد بينالمللي مربوط
آگاهانـه خـود را در مـورد فرزندخواندگـي بـه حقوق بشـر يـا بشردوسـتانه كـه دول عضو
براسـاس مشـاورههاي مقتضـي اعلام كـرده بـه آنها ملحـق شـدهاند ،بهرهمند شـود.
با شند .
 .22.2بهايـن منظـور ،دول عضـو بايـد در
 .21.2فرزندخواندگـي در كشـورهاي ديگر موارديكـه مقتضـي بداننـد ،بـا ملـل متحـد و
را بهعنـوان روش ديگـري بـراي مراقبـت از نيـز سـاير سـازمانهاي بينالمللي يـا غيردولتي
كـودك ،در موارديكـه امـكان سـپردن كـودك ذيربـط در هـر تالشـي جهـت مسـاعدت و
بهعنـوان فرزندخوانـده بـه يك خانـواده وجود حمايــت از اينگونه كـودكان و رديابي والدين
نـدارد يـا هيچگونه روش مناسـب ديگري براي يـا سـاير اعضـاي خانواده كـودك پناهنده ،بــه
مراقبت از كودك در كشـور متبوع وي نيسـت ،منظـور كسـب اطالعـات الزم بـراي پيوسـتن
مجـدد وي بـه خانـوادهاش ،همـكاري کنند .در
بهرسـميت خواهند شـناخت.
مـواردي كـه نتـوان والديـن يـا ديگـر اعضـاي
 .21.3تضميـن برخـورداري کودکانيکـه در خانـواده را يافـت ،بايـد بـراي چنيـن كودكـي
سـاير کشـورها پذيرفتـه ميشـوند از مراقبتها همـان حمايتـي را فراهـم نمود كـه مطابق مفاد
و حقوقـي کـه بـه هنـگام فرزندخواندگـي در پيماننامـه حاضـر بـراي كودكانـي كـه موقتـ ًا
کشـور خـود ،شـامل حـال آنها ميشـود.
يـا بهطـور دائـم از محيـط خانوادگـي محـروم
 .21.4اتخـاذ کليـه اقدامـات الزم بهمنظـور شـدهاند در نظـر گرفتـه ميشـود.
تضميـن اينکـه فرزندخواندگي در کشـور ديگر
ماده ٢٣
بـراي اشـخاص مربوطـه متضمـن درآمدهـاي
 .23.1دول عضـو ،اذعـان دارنـد كودكـي كه
(منافـع) مالـي ناروا نباشـد.
از لحـاظ جسـمي يـا ذهنـي معلول اسـت بايد
 .21.5ترويـج اهـداف مـاده حاضـر در
مـوارد مقتضـي از طريـق انعقـاد پيماننامههـا
يـا اتخـاذ تدابيـر دو يـا چنـد جانبـه و در ايـن
چارچـوب ،تلاش بـراي حصـول اطمينـان از

از زندگـي كامـل و محترمانـه ،در شـرايطي كه
متضمـن کرامـت و افزايـش اتـكا بـه نفـس او
باشـد و مشـاركت فعال او را در جامعه تسـهيل
نمايـد ،برخوردار باشـد.

 .23.2دول عضـو ،حـق كـودكان معلـول را
بـراي برخـورداري از مراقبت ويژه بــهرسميت
ميشناسـند و بسـته به منابع موجود ،مسـاعدت
مـورد تقاضـا و متناسـب بــا شـرايط كـودك،
والديـن يا سـاير مراقبان كـودك را براي كودك
واجد شـرايط و كسـاني كه مسئول مراقبــت از
او هسـتند تشـويق و تضميـن خواهند كرد.

و بازيابـي سلامت بهرسـميت ميشناسـند.
کشـورهاي عضـو بـراي تضميـن ايـن امـر
كـه هيـچ كودكـي از حـق دسترسـي بـه چنين
خدمـات بهداشـتي محـروم نمانـد تلاش
خواهنـد كـرد.

 .24.2دول عضـو بايـد اعمـال كامـل حـق
مذكـور را پيگيـري نماينـد و بهويـژه در مـوارد
 .23.3بـا تشـخيص نيازهـاي ويـژه كـودك زيـر اقدامـات مقتضـي را بـه عمـل آورنـد.
معلـول مسـاعدت ،مقـرر در بند  ٢مـاده حاضر
 .24.2.1كاهـش مـرگ و ميـر نـوزادان و
بايـد در صـورت امـكان ،بـا در نظرگرفتـن
كـودكان؛
امكانـات مالـي والدين يا ديگـر مراقبان كودك،
بـه رايـگان ارائـه شـود و بايـد بهگونـهاي
 .24.2.2تضميـن ارائه كمكهاي پزشـكي و
طراحـي شـود كـه متضمـن دسترسـي مؤثـر مراقبتهـاي بهداشـتي الزم براي همـه كودكان
كودك معلـول به تحصيل ،دورههاي آموزشـي ،بـا تأكيـد بـر گسـترش مراقبتهـاي بهداشـتي
خدمـات بهداشـتي ،خدمـات توانبخشـي ،اوليه؛
آمادهسـازي بـراي اشـتغال و امكانـات تفريحي
 .24.2.3مبـارزه عليه بيماريها و سـوءِتغذيه
باشـد؛ بهنحويكـه موجب دسـتيابي كـودك به
باالتريـن حـد ادغـام در جامعـه و رشـد فردي ،در چارچـوب مراقبتهـاي بهداشـتي اوليـه از
از جملـه رشـد فرهنگـي و معنـوي وي باشـد .جملـه از طريـق بهكار بسـتن فـنآوري موجود
و فراهـم سـاختن مـواد غذايـي مقـوي و كافي
 .23.4دول عضـو ،در كنـار همكاريهـاي و آب آشـاميدني سـالم بـا توجـه بـه خطـرات
بينالمللـي ،بايـد اطالعـات مقتضـي را در آلودگـي محيط زيسـت؛
زمينـه مراقبتهـاي بهداشـتي بـراي پيشـگيري
 .24.2.4تضميـن مراقبتهـاي بهداشـتي
و معالجات پزشـكي ،روانشناسـي و توانبخشي
كـودكان معلـول تبـادل کننـد .مبادلـه اطالعات پيـش و پـس از زايمـان بـراي مـادران؛
مذكـور ،از جملـه شـامل انتشـار اطالعـات
 .24.2.5تضميـن اينكـه همـه اقشـار جامعه،
مربـوط بـه روشهـاي توانبخشـي ،آمـوزش بهويـژه والديـن و كـودكان ،از آموزشهـاي
و خدمـات حرفـهاي و دسترسـي بدانهاسـت مربوطـه آگاهـي و بـه آنهـا دسترسـي داشـته
و هـدف آن قـادر سـاختن كشـورهاي عضـو باشـند و در اسـتفاده از دانـش پايـه در مـورد
بـه بهبـود تواناييهـا و مهارتهـا و گسـترش بهداشـت و تغذيـه كـودك ،مزايـاي تغذيـه بـا
تجربياتشـان در ايـن زمينههاسـت .در شـير مادر ،بهداشـت فردي و بهداشت محيط و
ايـن مـورد ،بايـد توجـه خاصـي بـه نيازهـاي پيشـگيري از سـوانح مورد حمايت قرار گيرند؛
كشـورهاي در حـال توسـعه مبـذول گـردد.
 .24.2.6توسـعه مراقبتهـاي بهداشـتي
ماده ٢٤
پيشـگيرانه ،ارائـه راهنماييهـاي الزم به والدين
 .24.1دول عضـو ،حـق كـودك را بـراي و آمـوزش تنظيم خانـواده و خدمـات مربوطه؛
برخـورداري از باالتريـن معيارهاي بهداشـتي و
 .24.3دول عضـو بايـد بهمنظـور برچيـدن
تسـهيالت قابـل حصـول بـراي درمـان بيماري
روشهای سـنتي كه به سلامت كودك آسـيب
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ميرسـانند ،كليـه اقدامات مناسـب و مؤثر را به زندگـي الزم براي رشـد كودك برعهـده دارند.
عمـل آورند.
 .27.3دول عضـو ،مطابـق با شـرايط داخلي
 .24.4دول عضـو بـراي دسـتيابي تدريجـي و در حـد امكانات خود ،بايـد اقدامات مقتضي
بـه تحقـق كامل حقـوق مندرج در مـاده حاضر را بـراي كمـك بـه والديـن و ديگـر اشـخاص
متعهـد ميشـوند همكاريهـاي بينالمللـي را مسـئول كودك براي اعمال حـق مذكور بهعمل
در اينبـاره ترويج و تشـويق نمايند .در اينمورد آورنـد و در صـورت نيـاز ،بهويـژه در ارتباط با
بايـد بـه نيازهـاي كشـورهاي در حـال توسـعه تغذيه و پوشـاك و مسـكن ،كمكهاي مادي و
توجـه خاصـي مبـذول گردد.
برنامههـاي پشـتيباني فراهم کنند.
ماده ٢٥
دول عضـو ،حـق کودکي که توسـط مقامات
ذيصلاح بهمنظـور مراقبت ،حمايت يـا بازيابي
سلامت جسـمي يـا روحـي بـه خانـواده يـا
موسسـهاي سـپرده شـده اسـت را جهت انجام
بررسـي ادواري نحـوه رفتـار بـا کـودک و کليه
شـرايط ديگـر مربـوط بـه نگهـداري از وي
بهرسـميت مـي شناسـند.

 .27.4دول عضـو بايـد كليـه اقدامـات الزم
را بـراي تضميـن پرداخـت نفقه كودك توسـط
والديـن يـا ديگـر اشـخاصي كـه از نظـر مالـي
مسـئوليت كـودك را بـه عهـده دارنـد ،چـه در
داخـل هـر يـك از دول عضـو و چـه در خارج
از آن ،بهعمـل آورنـد .بهويـژه ،در موارديکـه
شـخص مسـئول امـور مالي کـودک در كشـور
ديگـري غير از كشـور كـودك زندگـي ميكند،
دول عضـو بايـد الحـاق بـه توافقنامههـاي
بينالمللـي يـا انعقـاد چنيـن توافقنامههايـي و
نيز اتخاذ سـاير ترتيبات الزم را تسـهيل نمايند.

ماده ٢6
 .26.1دول عضـو بايـد حـق هـر كـودك را
براي برخـورداري از تأميـن اجتماعي ،از جمله
بيمـه اجتماعي ،بهرسـميت شناسـند و اقدامات
ماده ٢٨
الزم را بـراي دسـتيابي به تحقـق كامل اين حق،
 .28.1دول عضـو ،حـق كـودك را بـراي
مطابـق با قوانيـن داخلي خـود بهعمـل آورند .برخـورداري از آموزش بهرسـميت ميشناسـند
و بـراي دسـتيابي تدريجـي به اين حـق ،بر پايه
 .26.2مزايـاي مذكور در مـوارد مقتضي بايد
ايجـاد فرصتهـاي برابـر ،بايـد بهطـور خاص
با توجه به منابع و شـرايط كودك و اشــخاص
اقدامـات ذيـل را معمـول دارند:
مسـئول نگهـداري از او و نيـز سـاير مالحظات
مربـوط بـه درخواسـت مزايـا از سـوي خـود
 .28.1.1اجبـاري و رايـگان نمـودن آموزش
كـودك يا از طـرف او اعطا شـوند.
ابتدايـي بـراي همگان؛
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ماده ٢٧
 .28.1.2تشـويق ،توسـعه اشـکال مختلـف
 .27.1دول عضـو ،حـق تمامـي كـودكان را آمـوزش متوسـطه ،از جملـه آمـوزش عمومـي
بـه برخورداري از سـطح زندگي مناسـب براي و حرفـهاي ،فراهـم آوردن و در دسـترس قـرار
رشـد جسـمي ،ذهنـي ،معنـوي ،اخالقـي و دادن آن بـراي همـه کـودکان و بهعمـل آوردن
اجتماعـي بـه رسـميت ميشناسـند.
اقدامـات مقتضـي از قبيل ارائه آمـوزش رايگان
و اعطـاي كمكهـاي مالـي در صـورت نيـاز؛
 .27.2والـد (يـا والديـن) يا ديگر اشـخاص
مسـئول كـودك در حـد تـوان و امكانـات مالي
 .28.1.3در دسـترس قـرار دادن آمـوزش
خـود مسـئوليت اساسـي را در تأميـن شـرايط عالـي بـراي همـگان براسـاس شايسـتگي و از
هـر طريـق مناسـب؛

 .28.1.4فراهـم آوردن و در دسـترس قـرار روحيـهاي مملـو از تفاهـم ،صلـح ،مـدارا،
دادن اطالعـات و راهنماييهـاي آموزشـي و برابري جنسـيتي ،و دوسـتي ميان همـه مردمان،
حرفـهاي بـراي تمـام کـودکان؛
گروههـاي قومـي ،ملـي و مذهبي و افـرادي كه
منشـأ بومـي دارنـد؛
 .28.1.5اتخـاذ اقداماتي جهت حضور منظم
در مـدارس و كاهش مـوارد ترك تحصيل؛
 .29.1.5افزايـش احتـرام بـه محيط زيسـت
طبيعي ؛
 .28.2دول عضـو بايـد كليه اقدامات مقتضي
را بـراي تضميـن ايـن امـر كـه انضبـاط در
 .29.2هيچ بخشـي از مـاده حاضر يا ماده ٢٨
مـدارس مطابق با کرامت انسـاني كودك و مفاد نبايـد بهگونـهاي تفسـير شـود كه مخّ ـل آزادي
پيماننامـه حاضـر اعمـال شـود معمـول دارند .افـراد و نهادها براي تأسـيس و اداره مؤسسـات
آموزشـي گـردد ،منـوط بـه اينكـه اصـول مقرر
 .28.3دول عضـو بايـد همكاريهـاي
در بنـد يـك مـاده حاضر و شـرايط مربـوط به
بينالمللـي را در مـوارد مربـوط بـه آمـوزش،
انطبـاق آموزشـي در اينگونـه مؤسسـات بـا
بهويـژه در جهـت مشـاركت در ريشـهكن
معيارهـاي حداقـل كـه توسـط دولـت تعييـن
سـاختن جهـل و بيسـوادي در سراسـر جهـان
ميگـردد ،همـواره رعايـت شـوند.
و تسـهيل دسترسـي بـه دانـش علمـي و فني و
روشهـاي نويـن تدريـس ،تشـويق و ترويـج
ماده ٣٠
نماينـد .در اينبـاره بايـد توجهـي ويـژه بـه
در كشـورهايي كـه اقليتهـاي قومـي،
نيازهـاي كشـورهاي در حـال توسـعه مبـذول مذهبـي ،زبانـي و بومـي وجـود دارنـد ،كودك
گـردد.
متعلـق بـه اينگونـه اقليتهـا نبايـد از حـق
برخـورداري از فرهنـگ خـود و حـق ابـراز و
ماده ٢٩
انجـام اعمـال مذهبـي يا اسـتفاده از زبـان خود
 .29.1دول عضـو ،توافـق دارند كـه آموزش
در اجتمـاع محـروم شـود.
كـودك بايـد در راسـتاي اهداف زير باشـد:
ماده ٣١
 .29.1.1رشـد شـخصيت ،اسـتعدادها و
 .31.1دول عضـو ،حـق كـودك را بـراي
تواناييهـاي جسـمي و ذهنـي كـودك تـا حـد
اسـتراحت ،داشـتن اوقات فراغـت ،پرداختن به
امـكان؛
بـازي و فعاليتهـاي تفريحي متناسـب با سـن
 .29.1.2افزايـش احتـرام بـه حقـوق بشـر و كـودك و مشـاركت آزادانـه در زندگي فرهنگي
آزاديهـاي اساسـي و اصول مندرج در منشـور و هنـري بهرسـميت ميشناسـند.
ملـل متحد؛
 .31.2دول عضـو بايـد حـق كـودك را
 .29.1.3افزايـش احتـرام به والديـن كودك ،بـراي مشـاركت كامـل در زندگـي فرهنگـي و
هويـت فرهنگـي ،زبـان و بـه ارزشهـاي ملي هنـري ،محتـرم شـمرده و آن را ترويـج کنند و
كشـوري كـه كـودك در آن زندگـي ميكنـد و تأميـن فرصتهـاي برابـر و متناسـب را بـراي
موطـن اصلـي اوسـت و به تمدنهـاي متفاوت فعاليتهـاي فرهنگـي ،هنـري و تفريحـي
تشـويق نماينـد.
بــا تمدن وي؛
 .29.1.4آمادهسـازي كـودك بـراي يـك
زندگـي مسـئوالنه در جامعـهاي آزاد و بـا
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چنـد جانبـه را بهعمـل آورند تـا از مـوارد زير
ماده ٣٢
 .32.1دول عضـو ،حـق كـودك را بـراي جلوگيـري نمايند:
برخـورداري از حمايـت در برابـر بهرهكشـي
 .34.1تشـويق يـا وادار كـردن كـودك بـه
اقتصـادي و انجـام هرگونـه كاري كـه ممكـن
پرداختن به هرگونه فعاليت جنسـي غيرقانوني؛
اسـت زيانبـار باشـد يـا خللـي در تحصيـل
كودك وارد آورد يا به سلامتي كودك يا رشـد
 .34.2اسـتفاده اسـتثمارگونه از كـودكان در
جسـماني ،ذهني ،روحـي و اخالقي يا اجتماعي فحشـا يـا ديگـر اعمـال جنسـي غيرقانوني؛
او آسـيب رسـاند بهرسـميت ميشناسـند.
 .34.3اسـتفاده اسـتثمارگونه از كـودكان
 .32.2دول عضـو بايـد بـراي تضميـن در نمايشهـا يـا مطالـب هرزهنـگاري
اجـراي مفـاد مـاده حاضـر اقدامـات تقنينـي( ،پورنوگرافيـك)؛
اجرايـي ،اجتماعـي و آموزشـي بهعمـل آورند.
ماده ٣٥
بديـن منظـور و بـا عنايـت بـه مفـاد سـاير
دول عضـو ،بايد کليه اقدامـات مقتضي ملي،
اسـناد بينالمللـي مربوطـه ،دول عضـو بهويـژه
دو و چندجانبـه را بـراي جلوگيـري از ربـوده
اقدامـات ذيـل را بهعمـل خواهنـد آورد:
شـدن ،فروش يـا قاچاق کـودکان بههـر منظور
 .32.2.1تعيين حداقل سـن يا حداقل سـنين و بههـر شـکل بهعمـل آورند.
براي اشـتغال بهكار؛
ماده ٣٦
 .32.2.2تدويـن مقـررات مناسـب در ارتباط
دول عضـو بايـد از کـودکان در برابـر کليـه
با سـاعات كار و شـرايط کار؛
اشـکال بهرهکشـي کـه بـه هـر يـک از جوانب
سـعادت کـودک لطمـه وارد مـيآورد ،حمايت
 .32.2.3تعييـن مجازاتهـا يـا سـاير
کنند .
ضمانتهـاي اجرايـی مناسـب ديگـر جهـت
تضميـن اجـراي مؤثـر مفـاد مـاده حاضـر؛
ماده ٣٧
دول عضو تضمين خواهند كرد كه:
ماده ٣٣
دول عضـو بايـد كليـه اقدامـات مقتضـي ،از
 .37.1هيـچ كودكـي نبايـد مـورد شـكنجه
جملـه اقدامـات تقنينـي ،اجرايـي ،اجتماعـي يـا رفتارهـا يـا مجازاتهـاي غيرانسـاني يـا
و آموزشـي ،را جهـت حمايـت از کـودکان در تحقيرآميـز قـرار گيـرد .مجـازات اعـدام يـا
برابـر اسـتفاده غير مجـاز از داروهـاي مخدر و حبـس ابد بـدون امـكان آزادي ،نبايـد در مورد
روانگـردان كـه در اسـناد بينالمللـي مربوطـه جرمهايـي كـه اشـخاص زير  ١٨سـال مرتكب
تعريـف شـدهاند و جلوگيـري از اســتفاده از ميشـوند اعمـال گـردد.
کـودکان در توليـد غيرمجاز و قاچـاق اينگونه
 .37.2هيـچ كودكـي نبايد بهطـور غيرقانوني
مـواد بهعمـل آورنـد.
يا خودسرانه از آزادي محروم شود .دسـتگيري،
ماده ٣٤
بازداشـت يـا زنداني كـردن كودك بايـد مطابق
دول عضـو متعهـد ميشـوند از كـودك در قانـون و تنهـا بهعنـوان آخرين راه چـاره و طي
برابـر كليـه اشـكال بهرهكشـي و سوءاسـتفاده كوتاهتريـن زمان ممكن صـورت پذيرد؛
جنسـي حمايت كنند .بدين منظـور ،دول عضو
بايـد بهويـژه كليـه اقدامـات مقتضي ملـي دو و

 .37.3بـا هركودكـي كـه از آزادي محـروم
شـده اسـت بايـد رفتـاري انسـاني و همـراه
بـا احتـرام بـه كرامـت ذاتـي انسـان داشـت،
بهنحويکـه نيازهـاي ويـژه سـني وي در نظـر
گرفتـه شـود .بهويژه ،كـودك محـروم از آزادي
بايـد از بزرگسـاالن جـدا شـود مگر آنكـه اين
امـر مغايـر بـا بهتريـن منافـع كودك تشـخيص
داده شـود .کـودک محـروم از آزادي ،جـز در
مـوارد اسـتثنايي ،حـق دارد بـا خانـواده خود از
طريـق مکاتبـه و مالقـات ارتبـاط برقـرار کند.
 .37.4هـر كـودك محـروم از آزادي بايـد
حـق دسترسـي فوري بـه معاضـدت حقوقي و
سـاير مسـاعدتهاي مقتضي را داشـته باشـد و
همچنيـن حـق داشـته باشـد كـه محروميـت از
آزادي خـود را از لحـاظ قانونـي در برابر دادگاه
يـا هـر مقـام صالحيـتدار مسـتقل و بيطرف
ديگـر مـورد اعتـراض قـرار دهـد و در چنيـن
مـواردي تصميـم فوري نسـبت بــه وضع وي
اتخـاذ گردد.
ماده ٣٨
 .38.1دول عضـو ،متعهـد ميشـوند كـه در
زمـان مخاصمـات مسـلحانه ،مقـررات حقـوق
بينالملـل بشردوسـتانه قابـل اعمـال را محتـرم
شـمرده و احترام به مقـررات مذكور را تضمين
نمايند.
 .38.2دول عضـو بايد كليـه اقدامات ممكن
را بهعمـل آورنـد تــا اشـخاصي كـه بــه سـن
 ١٥سـالگي نرسـيدهاند در مخاصمات شـركت
مسـتقيم نداشـته باشند.

 .38.4دول عضـو ،طبـق تعهـدات ناشـي
از حقـوق بينالملـل بشردوسـتانه مربـوط بـه
حمايـت از افـراد غيـر نظامـي در مخاصمـات
مسـلحانه ،بايـد كليـه اقدامـات ممكـن را براي
تضميـن حمايـت و مراقبـت از كودكانـي كه به
علـت مخاصمات مسـلحانه در معرض آسـيب
قـرار ميگيرنـد بهعمـل آورنـد.
ماده ٣٩
دول عضـو بايـد كليـه اقدامـات مقتضـي
را جهـت تسـريع بهبـود جسـمي و روحـي و
سـازش مجـدد اجتماعـي كودكـي كـه قربانـي
هرگونـه بيتوجهـي ،بهرهكشـي ،سوءاسـتفاده،
شـكنجه يا سـاير اشـكال مجازات ،غيرانسـاني
يـا تحقيرآميـز ،يـا مخاصمـات مسـلحانه واقع
شـده اسـت ،بهعمل آورنـد .اين رونـد بهبودي
و سـازش مجـدد اجتماعـي ميبايسـت در
محيطـي كـه موجـب تقويـت سلامت ،عـزت
نفـس و کرامـت كـودك شـود ،انجـام گيـرد.
ماده ٤٠
 .40.1دول عضـو ،در مـورد کـودکان مجـرم
يـا متهـم به نقـض قوانين کيفـري ،ايـن حق را
بهرسـميت ميشناسـند كـه بـا آنـان بهنحـوي
رفتار شـود کـه موجب تقويت حـس كرامت و
ارزش انسـاني كودك ،احتـرام كودك به حقوق
بشـر و آزاديهـاي اساسـي ديگران شـود و در
ايـن راسـتا ،سـن كـودك و مطلوبيـت سـازش
مجـدد كـودك با جامعـه و ايفاي نقش سـازنده
وي در جامعـه مـورد توجـه قـرار گيرد.

 .40.2بدیـن منظـور و بـا عنايـت بـه مفـاد
مربوطـه در اسـناد بينالمللـي ،دول عضـو
 .38.3دول عضـو ،بايـد از جذب اشـخاصي
بهويـژه مـوارد زيـر را تضميـن خواهنـد كـرد.
كه به سـن  ١٥سـالگي نرسـيدهاند در نيروهاي
مسـلح خـود خـودداري کننـد .در جـذب
 .40.2.1هيـچ كودكـي نبايـد بـه سـبب فعل
اشـخاص بيـن  ١٥تــا  ١٨سـال ،دول عضـو يـا تـرك فعلي كـه در زمان ارتـكاب به موجب
تلاش خواهنـد نمـود اولويت را به اشـخاصي قوانيـن ملي يـا بينالمللـي ممنوع نبوده اسـت،
دهنـد كـه سـن بيشـتري دارند.
حسـب ادعـا ،متهم يا مظنـون به نقـض قوانين
كيفري شـناخته شود.
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 .40.2.2هـر كودكـي كه حسـب ادعـا ،متهم
 .40.2.2.7در كليـه مراحـل دادرسـي ،حريم
بـه نقض قوانيـن كيفري اسـت بايـد حداقل از شـخصي وي كاملا محفـوظ بماند.
تضمينهـاي زيـر برخوردار باشـد:
 .40.3دول عضـو بايـد در جهـت ترويـج
 .40.2.2.1تـا زمانيكه جـرم وي طبق قانون وضـع و تاسـيس قوانيـن ،مقـررات ،مراجـع
ثابت نشـده اسـت بيگناه فرض شـود؛
و موسسـاتي کـه بهطـور خـاص مربـوط بـه
كـودكان مجـرم ،متهـم يـا مظنـون بـه نقـض
 .40.2.2.2بيدرنـگ و مسـتقيما و در مـوارد
قوانيـن كيفري باشـند ،تالش نماينـد و به ويژه
مقتضـي ،از طريق والدين يا سرپرسـتان قانوني
اقدامـات ذيـل را معمـول دارنـد.
خـود ،از اتهامـات وارده عليـه خـود اطالع يابد
و بـراي تهيـه و ارائـه دفاعيه خـود از معاضدت
 .40.3.1تعييـن حداقـل سـني كـه كمتـر از
حقوقـي يـا ديگـر مسـاعدتهاي مقتضـي آن كـودكان فاقـد مسـئوليت در نقـض قوانيـن
برخوردار شـود؛
كيفـري محسـوب گردنـد.
 .40.2.2.3رسـيدگي به اتهـام او بدون تأخير
و توسـط مقـام قضايي صالحيتدار ،مسـتقل و
بيطـرف طي يـك دادرسـي عادالنـه ،مطابق با
قانـون و بـا برخـورداري از معاضـدت حقوقي
يـا ديگـر كمكهـاي مقتضـي ،بهنحويكـه بـا
بهتريـن منافـع کـودک ،بهويژه با توجه به سـن
 .40.4بهمنظـور تضميـن اتخـاذ رفتـاري
يـا وضعيت او مغاير نباشـد و با حضور والدين
متناسـب با سـعادت و شـرايط و جرم كودكان،
يـا سرپرسـتان قانوني او صـورت پذيرد؛
تمهيـدات مختلفـي از قبيـل اعمـال مقـررات
 .40.2.2.4مجبـور بـه اداي شـهادت يا اقرار مراقبـت ،راهنمايي و نظارت و نيز مشـاوره بايد
بـه جـرم نگـردد و در شـرايط برابـر ،امـكان اتخـاذ گـردد .تعليق مجـازات ،فرزندخواندگي،
بررسـي اظهـارات شـهود عليـه و اجـازه بـراي آمـوزش و برنامههاي آموزش حرفهاي و سـاير
حضـور شـهود لـه و بررسـي اظهـارات آنـان تدابيـري كه جانشـين مراقبتهاي نهادي باشـد
وجـود داشـته باشـد؛
نيز بايـد اتخـاذ گردند.
 .40.3.2در صـورت اقتضـاء و مطلوبيـت،
تدابيـري بـراي برخـورد بـا اينگونه كـودكان،
بدون توسـل به دادرسـي قضايي ،اتخـاذ گردد،
مشـروط برآنكـه حقـوق بشـر و تضمينـات
ً
كاملا رعايـت شـوند.
حقوقـي
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 .40.2.2.5در صورتيكـه مجـرم شـناخته
شـود ،بتوانـد از مقـام قضايـي صالحيـتدار،
مسـتقل و بيطـرف باالتـر بخواهـد كـه مطابق
قانـون ،حكـم صـادره و تبعـات ناشـي از آن را
مـورد تجديـد نظـر قـرار دهد.

ماده ٤١
هيچيـک از مفـاد پيماننامـه حاضـر نبايـد
قوانينـي کـه در جهـت تحقـق موثرتـر حقـوق
کـودک و جـزء موارد ذيل باشـند را تحت تاثير
قـرار دهد.

 .40.2.2.6درصورتيكـه كـودك قـادر بـه
فهميـدن زبـان مـورد اسـتفاده يـا تكلـم بـه آن
 .41.2مقـررات الزماالجرا حقـوق بينالملل
زبـان نباشـد بتواند از معاضـدت مترجم ،بهطور
در آن کشور؛
رايـگان برخوردار شـود.
 .41.1قانون دولت عضو؛

بخش دوم
ماده ٤٢
دول عضو متعهد ميشوند بهطور گسترده و
به طريقي مناسب و فعال اصول و مفاد پيماننامه
حاضر را بهنحوي يكسان به اطالع بزرگساالن و
كودكان برسانند.
ماده ٤٣
 .43.1بهمنظور بررسي پيشرفت كشورهاي
عضو در دستيابي به تحقق تعهدات ناشي از
پيماننامه حاضر ،كميته حقوق كودك تشكيل
خواهد شد كه وظايف آن در بندها و مواد بعدي
تصريح شده است.
 .43.2كميته مرکب از ده كارشناس داراي حسن
شهرت اخالقي و صالحيتدار در زمينههايي
كه در پيماننامه حاضر تصريح گرديده تشكيل
خواهد شد .اعضاي كميته از ميان اتباع دول عضو،
متناسب با پراكندگي جغرافيايي و نظامهاي عمده
حقوقي ،انتخاب خواهند شد و بنا به صالحيت
شخصي خود به انجام وظيفه در كميته خواهند
پرداخت.
 .43.3اعضای كميته با رأي مخفي ،از ميان
فهرست افرادي كه توسط دول عضو نامزد
شدهاند ،انتخاب خواهند شد .هر دولت عضو
ميتواند يكي از اتباع خود را نامزد نمايد.
 .43.4اولين انتخابات كميته ،حداكثر ظرف
شش ماه پس از قابل اجرا شدن پيماننامه حاضر
و سپس هر دو سال يكبار ،برگزار خواهد شد.
حداقل چهار ماه پيش از برگزاري هر دوره از
انتخابات ،دبيركل سازمان ملل متحد طي نامهاي
از كشورهاي عضو ،دعوت خواهد كرد ،كه ظرف
مدت دو ماه ،نامزدهاي خود را معرفي نمايند.
دبيركل ،متعاقب ًا فهرستي از اسامي همه نامزدها
بهترتيب حروف الفبا و با ذكر نام كشوري كه
هر يك از آنها را نامزد نموده است ،تهيه و به
كشورهاي عضو پيماننامه حاضر تسليم خواهد
كرد.
 .43.5انتخابات طي اجالس كشورهاي
عضو كه به دعوت دبيركل و در مقر سازمان

ملل متحد تشكيل ميشود ،برگزار خواهد شد.
در اجالسهاي مذكور ،كه با حضور دو سوم
كشورهاي عضو رسميت خواهند يافت ،افرادي
كه بيشترين تعداد آراء و اكثريت مطلق آراي
نمايندگان حاضر و رأي دهنده كشورهاي عضو را
به دست آورند به عضويت كميته انتخاب خواهند
شد.
 .43.6اعضاي كميته براي يك دوره چهارساله
انتخاب خواهند شد و در صورت نامزدي مجدد،
انتخاب آنان بالمانع خواهد بود .دوره عضويت
پنج تن از اعضاي منتخب در اولين دوره ،در پايان
دو سال ،خاتمه خواهد يافت و بالفاصله ،پس
از اولين انتخابات ،اسامي اين پنج نفر از طريق
قرعهكشي توسط رئيس جلسه تعيين خواهد شد.
 .43.7درصورتیكه يكي از اعضاي كميته فوت
كند يا استعفا دهد يا به هردليلي اعالم نمايد كه
ديگر قادر به انجام وظيفه در كميته نميباشد،
كشور عضوي كه وي را نامزد كرده است
كارشناس ديگري را از ميان اتباع خود معرفي
خواهد كرد تا در صورت تصويب كميته ،تا پايان
دوره در كميته به انجام وظيفه بپردازد.
 .43.8كميته آئيننامه داخلي خود را تنظيم
خواهد كرد.
 .43.9مسئوالن كميته براي يك دوره دو ساله
انتخاب خواهند شد.
 .43.10جلسات كميته معموالً در مقر سازمان
ملل متحد يا هر مكان مناسب ديگري كه كميته
تعيين كند برگزار خواهد شد .كميته بهطور
معمول ،ساالنه تشكيل جلسه خواهد داد .مدت
جلسات كميته در جلسهاي با شركت كشورهاي
عضو پيماننامه حاضر و منوط به تصويب مجمع
عمومي تعيين خواهد شد و در صورت لزوم مورد
تجديد نظر قرار خواهد گرفت.
 .43.11دبير كل سازمان ملل متحد ،كارمندان
و تجهيزات الزم را براي عملكرد ثمربخش كميته
مطابق با مفاد پيماننامه حاضر فراهم خواهد نمود.
 .43.12با تأييد مجمع عمومي ،اعضاي
كميتهاي كه به موجب پيماننامه حاضر تشكيل
ميشود از محل منابع سازمان ملل متحد و طبق
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 .45.1سازمانهاي تخصصي ،صندوق كودكان
سازمان ملل متحد و ساير نهادهاي سازمان
ملل متحد ميتوانند در بررسي اجراي مفادي
از اين پيماننامه كه در حوزه وظايف آنها واقع
ميشود ،مشاركت داشته باشند .كميته ميتواند از
سازمانهاي تخصصي ،صندوق كودكان سازمان
ملل متحد و ساير نهادهاي صالحيتدار ،كه
مناسب تشخيص دهد ،دعوت نمايد تا در مورد
اجراي پيماننامه در زمينههاي مرتبط با حوزه
وظايف خود نظرهاي تخصصي ارائه نمايند.
كميته ميتواند از سازمانهاي تخصصي ،صندوق
كودكان سازمان ملل متحد و ساير نهادهاي
سازمان ملل متحد دعوت نمايد تا درمورد اجراي
پيماننامه در زمينههايي كه در حوزه فعاليتهاي
آنها واقع ميشود گزارشهايي تسليم نمايند.
 .45.2كميته ميتواند ،در صورتيكه مناسب
بداند ،هر يك از گزارشهاي دريافتي از دول
عضو را كه حاوي درخواست براي مشاوره يا
مساعدت فني يا حاكي از وجود نياز به آن باشد،
همراه با مالحظات و پيشنهاداتي كه ممكن است
كميته در اين زمينه داشته باشد براي سازمانهاي
تخصصي ،صندوق كودكان سازمان ملل متحد و
ساير نهادهاي صالحيتدار ارسال نمايد.
 .45.3كميته ميتواند به مجمع عمومي توصيه
كند كه دبير كل از طرف كميته در مورد موضوعات
خاص مربوط به حقوق كودك مطالعاتي را انجام
دهد.
 .45.4كميته ميتواند بر پايه اطالعاتي كه از
طريق اجراي مواد  ٤٤و  ٤٥پيماننامه حاضر
دريافت ميكند پيشنهادات و توصيههاي كلي ارائه
دهد .اينگونه پيشنهادات و توصيههاي كلي بايد
براي دول عضو مربوطه ارسال گردد و همراه با
نظريات دول عضو ،چنانچه نظرياتي داشته باشند،
به مجمع عمومي گزارش شود.

شرايطي كه مجمع عمومي تعيين مينمايد حقوق
دريافت خواهند كرد.
ماده ٤٤
 .44.1دول عضو ،متعهد ميشوند از طريق
دبير كل سازمان ملل متحد گزارشهايي در مورد
اقداماتيكه بهمنظور اجراي حقوق بهرسميت
شناخته شده در پيماننامه حاضر اتخاذ شده است
و پيشرفتهايي كه در بهرهمندي از اين حقوق
صورت گرفته است به ترتيب زير به كميته تسليم
نمايند.
 .44.1.1ظرف دو سال از تاريخ الزماالجرا
شدن پيماننامه براي كشور عضو مربوطه؛
 .44.1.2و پس از آن هر پنج سال يك بار؛
 .44.2گزارشهايي كه طبق ماده حاضر تهيه
ميشوند بايد عوامل و مشكالتي را كه ممكن
است موجود باشند و بر ميزان انجام تعهدات
ناشي از پيماننامه حاضر تأثير ميگذارند مشخص
سازند .گزارشهاي مزبور ،براي آنكه دركي جامع
از اجراي پيماننامه در كشور مربوطه بهدست
دهند ،بايد حاوي اطالعات كافي نيز باشند.
 .44.3هريك از دول عضو كه گزارش اوليه
جامعي را به كميته تسليم كرده باشد ،الزامي ندارد
كه در گزارشهاي بعدي خود ،موضوع بند يك
(ب) اين ماده و اطالعات پايهاي را كه قبال ارائه
نموده است ،تكرار كند.
 .44.4كميته ميتواند از كشورهاي عضو
بخواهد اطالعات بيشتري در مورد اجراي
پيماننامه ارائه دهند.
 .44.5كميته گزارش فعاليتهاي خود را
هردوسال يکبار از طريق شوراي اقتصادي و
اجتماعي به مجمع عمومي تسليم خواهد كرد.
 .44.6کشورهاي عضو ،گزارشهاي خود را
بهطور گسترده در كشور خود در اختيار عموم
قرار خواهند داد.
بخش سوم
ماده ٤٥
ماده ٤٦
بهمنظور اجراي هر چه موثرتر پيماننامه و
پيماننامه حاضر براي امضاي كليه دولتها
تشويق همكاريهاي بينالمللي در زمينههاي
مفتوح خواهد بود.
پيماننامه:

ماده ٤٧
اجراي مفاد پيماننامه حاضر منوط به تصويب
آن توسط دول عضو خواهد بود .اسناد تصويب
در نزد دبير كل ملل متحد توديع خواهند شد.
ماده ٤٨
پيماننامه حاضر جهت الحاق كشورها مفتوح
خواهد ماند .اسناد الحاق نزد دبير كل ملل متحد
توديع خواهد شد.
ماده ٤٩
 .49.1پيماننامه حاضر ،سي روز پس از سپرده
شدن بيستمين سند تصويب يا الحاق به دبير كل
ملل متحد ،الزماالجرا خواهد بود.
 .49.2تاريخ الزماالجرا شدن پيماننامه حاضر
در مورد هر دولت ،پس از سپرده شدن بيستمين
سند تصويب يا الحاق به پيماننامه ،سي روز پس
از تاريخ توديع سند تصويب يا الحاق توسط آن
دولت خواهد بود.
ماده ٥٠
 .50.1يكی از دول عضو ميتواند اصالحيهاي
پيشنهاد كند و آنرا به دبير كل سازمان ملل متحد
تحويل دهد .دبير كل ،اصالحيه پيشنهادي را
براي دول عضو ارسال خواهد نمود و از آنها
درخواست خواهد كرد نظر خود را درباره برپايي
كنفرانس دول عضو براي بررسي و رأيگيري در
مورد پيشنهادات ،اعالم نمايند .چنانچه ،ظرف
مدت چهارماه از تاريخ ارسال ،حداقل يك سوم
كشورهاي عضو ،موافق برگزاري چنين كنفرانسي
باشند ،دبيركل ،كنفرانس را با پشتيباني سازمان
ملل متحد برگزار خواهد كرد .هر اصالحيهاي كه
مورد تصويب اكثريت دول عضو حاضر و رأي
دهنده در كنفرانس قرار گيرد براي تصويب به
مجمع عمومي تسليم خواهد شد.
 .50.2اصالحيهاي كه مطابق با بند  ١ماده
حاضر بهتصويب برسد ،پس از تصويب مجمع
عمومي و پذيرش دو سوم دول عضو ،قابل اجرا
خواهد بود.

 .50.3هر زمان كه اصالحيهاي قابل اجرا
ميشود ،براي آن دسته از دول عضو كه آن را
پذيرفتهاند الزماالجرا خواهد بود و ديگر دول
عضو ،همچنان ملزم به اجراي مفاد پيماننامه
حاضر و اصالحيههايي كه قب ً
ال پذيرفتهاند خواهند
بود.
ماده ٥١
 .51.1دبير كل ملل متحد متن قيود تحفظ
دولتها را كه در زمان تصويب يا الحاق تسليم
ميشوند دريافت و براي كليه دولتها ارسال
خواهد كرد.
 .51.2قيد تحفظي كه با هدف و مقصود
پيماننامه حاضر مغايرت داشته باشد مجاز نيست.
 .51.3قيود تحفظ را ميتوان در هر زمان با
ارسال اعالميه رسمي به دبير كل ملل متحد باز
پس گرفت و دبير كل مراتب مزبور را به اطالع
كليه دولتها خواهد رساند .چنين اعالميهاي از
تاريخ وصول توسط دبير كل نافذ خواهد بود.
ماده ٥٢
هر يك از دول عضو ميتواند با ارسال اعالميه
كتبي براي دبير كل ملل متحد انصراف خود را از
عضويت در پيماننامه حاضر اعالم نمايد .انصراف
از عضويت در پيمان نامه يك سال پس از تاريخ
دريافت اعالميه توسط دبير كل صورت ميپذيرد.
ماده ٥٣
دبير كل ملل متحد بهعنوان مرجع توديع
پيماننامه حاضر تعيين شده است.
ماده ٥٤
 .54.1نسخه اصلي پيماننامه حاضر كه متون
عربي ،چيني ،انگليسي ،فرانسه ،روسي و اسپانيايي
آن اعتباري برابر دارند ،در نزد دبير كل سازمان
ملل متحد توديع خواهد شد.
 .54.2در تأييد مراتب فوق ،نمايندگان
تاماالختيار امضاء كننده ذيل اين سند ،كه از طرف
دولتهاي خود از اختيار كامل براي امضاي اين
سند برخوردارند ،پيماننامه حاضر را به امضا
رساندند.
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سند شماره7

ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺒﻌﯿﺾ در آﻣﻮزش
ﭘﺎرﯾﺲ 14 ،دﺳﺎﻣﺒﺮ 1960
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ،ﻋﻠﻤﯽ و
 ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ دﻫﻤﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﯾﺎزدﻫﻤﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﻮد ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ در
ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ  14ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺗﺎ  15دﺳﺎﻣﺒﺮ 1960در آﻣﻮزش ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﮏ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
 ﺑﺎ ﯾﺎدآوري ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﮐﻪﺿﻤﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﺻﻞ ﻋﺪم ﺗﺒﻌﯿﺾ ،آﻣﻮزش را
 اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن را در ﭼﻬﺎردﻫﻢ دﺳﺎﻣﺒﺮﺣﻖ ﯾﮑﺎﯾﮏ اﻓﺮاد اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ.
 1960ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ در آﻣﻮزش راﺗﺨﻠﻒ از ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ
ﻓﻮق ﺻﺮاﺣﺘﺎ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 بــادرﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ،ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف آن اﯾﺠﺎد
ﻫﻤﮑﺎري ﻣﯿﺎن ﻣﻠﻞ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ
رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺗﺴﺎوي ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي
آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.
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ﻣﺎده :1
 .1.1در اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اﺻﻄﻼح ﺗﺒﻌﯿﺾ
ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ ،ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ،ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﯾﺎ
اوﻟﻮﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﮋاد ،رﻧﮓ ،ﺟﻨﺴﯿﺖ،
زﺑﺎن ،ﻣﺬﻫﺐ ،ﻋﻘﯿﺪه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻫﺮ ﻋﻘﯿﺪه دﯾﮕﺮي،
ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﻣﻠﯽ ،و وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﯾﺎ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮﻟﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ و ﻫﺪف ﯾﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪش
ﺗﺨﺮﯾﺐ ﯾﺎ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺑﺮﺧﻮرد ﯾﮑﺴﺎن آﻣﻮزﺷﯽ و
ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺳﺖ:

 ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻨﮑﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ، .1.1.1ﻣﺤﺮوم ﮐﺮدن ﻓﺮد ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﯽ از اﻓﺮاد از
ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﻋﯿﻦ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻫﺮﻧﻮع ﯾﺎ ﻫﺮ ﺳﻄﺢ آﻣﻮزش؛
ﺗﻨﻮع ﻧﻈﺎمﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻠﯽ وﻇﯿﻔﻪاش ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
 .1.1.2ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﻓﺮد ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﯽ از اﻓﺮاد ﺑﻪ
رﻓﻊ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺷﮑﺎل ﺗﺒﻌﯿﺾ در آﻣﻮزش،
ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺮوﯾﺞ ﺗﺴﺎوي در اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ پایینتــر؛
آﻣﻮزﺷﯽ و ﺑﺮﺧﻮرد ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﺳﺖ.
 .1.1.3ﺗﺎﺳﯿﺲ ﯾﺎ ﺗﺪاوم ﻣﻮﺳﺴﺎت ﯾﺎ ﻧﻈﺎمﻫﺎي
 ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ  17,1,4دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﯾﺎ گروههــا ،اﻟﺒﺘﻪﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮوﻃﯽﮐﻪ در ﺑﻨﺪ  2اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺒﻌﯿﺾ در آﻣﻮزش ،ﭘﯿﺶ از ﺑﺮﮔﺰاري ذﮐﺮ ﺷﺪه؛
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ اراﺋﻪ ﺷﻮد.

 .1.1.4ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ (وﯾﮋه) ﺑﻪ ﻓﺮد ﯾﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﮔﺮوﻫﯽ از اﻓﺮاد ﮐﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﻨﺰﻟﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ ذیصــاح و ﮐﺎردان ،ﺑﻪوﯾﮋه
در اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اﺻﻄﻼح "آﻣﻮزش" ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ در ﭘﺎﯾﻪﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﯾﮑﺴﺎن ،ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد.
ﺳﻄﻮح آﻣﻮزش و اﻧﻮاع آن اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد و
ﻣﺎده :3
ﺷﺎﻣﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آﻣﻮزش ،ﻣﻌﯿﺎر و ﮐﯿﻔﯿﺖ آن
ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر
و ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ آن آﻣﻮزش اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد،
ﺣﺬف و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺗﺒﻌﯿﺾ ،ﺑﻪﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮐﻪ در
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن آﻣﺪه ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي زﯾﺮ را ﺑﺮﻋﻬﺪه
دارﻧﺪ:
ماده :2
در ﺻﻮرﺗﯽ تــأﺳﯿﺲ ﯾﺎ ﺗﺪاوم ﻣﻮﺳﺴﺎت ﯾﺎ
 .3.1ﻫﺮﻧﻮع ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
ﻧﻈﺎمﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺒﻌﯿﺾ،
ﺑﻪﻣﻔﻬﻮﻣﯽﮐﻪ در ﻣﺎده  1اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن آورده اداري و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اداري را ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﺗﺒﻌﯿﺾ در آﻣﻮزش ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻠﻐﯽ و ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﺷﺪه ،ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ:
ﺳﺎزﻧﺪ؛
	.2.1ﺗﺎﺳﯿﺲ ﯾﺎ ﺗﺪاوم ﻣﻮﺳﺴﺎت ﯾﺎ ﻧﻈﺎمﻫﺎي
 .3.2رﻓﻊ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ در ﭘﺬﯾﺮش
آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﺷﺎﮔﺮدان ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ
ﺑﺎﻋﺚ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻪ آﻣﻮزش ﺷﻮد ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن داﻧﺶآﻣﻮزان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ
آﻣﻮزﺷﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ داراي را ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺎﻧﻮنگــذاري،
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﯾﮑﺴﺎن و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ؛
ﻣﺪارس را ﮐﻪ ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﮐﯿﻔﯽ ﯾﮑﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ در
 .3.3اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮاﺟﻊ دوﻟﺘﯽ در
اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار دﻫﺪ و ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده از دورهﻫﺎي ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﺗﺒﺎع ﮐﺸﻮر ﺧﻮد هیچگونــه اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ
آﻣﻮزﺷﯽ ﯾﮑﺴﺎن ﯾﺎ ﻣﻌﺎدل را ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ ،ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﺮاﺳﺎس
ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد؛
ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﯾﺎ ﻧﯿﺎز ﺷﺎﮔﺮدان ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد؛ آنﻫﻢ
 .2.2داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻮﺳﺴﺎت
ﯾﺎ ﻧﻈﺎمﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪاي ﮐﻪ ﺑﻪدﻻﯾﻞ
ﻣﺬﻫﺒﯽ و زﺑﺎنشــناﺳﯽ تــأﺳﯿﺲ و ﺗﺪاوم ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ
و آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اوﻟﯿﺎء ﯾﺎ ﻗﯿﻢﻫﺎي
ﺣﻘﻮﻗﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺣﻀﻮري
اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و آﻣﻮزﺷﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺮاﺟﻊ ذیصــاح و ﮐﺎردان ،ﺑﻪوﯾﮋه در ﭘﺎﯾﻪﻫﺎي
آﻣﻮزﺷﯽ ﯾﮑﺴﺎن ،ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد؛

در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﻬﺮﯾﻪ ،اﻋﻄﺎي ﺑﻮرس ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺷﮑﺎل ﮐﻤﮏ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﻈﯿﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﺗﺴﻬﯿﻼت ﯾﺎ دادن ﻣﺠﻮز ﺟﻬﺖ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ؛

 .3.4اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ ﺷﺎﮔﺮدان ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪدﻟﯿﻞ
ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺧﺎص از اﻣﺘﯿﺎز ﮐﻤﮏﻫﺎي ﻣﺮاﺟﻊ
دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ و
ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ در اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﮐﻤﮏﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ
ﮔﺮدﻧﺪ؛

	.2.3ﺗﺎﺳﯿﺲ ﯾﺎ ﺗﺪاوم ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ
 .3.5ﺑﺮاي اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻘﯿﻢ در ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎي
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ ﻫﺪﻓﺸﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻫﯿﭻ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻧﺪازه اﺗﺒﺎع ﺧﻮد اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ
ﮔﺮوﻫﯽ از آﻣﻮزش ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ آﻣﻮزش را ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ.
ﺗﺴﻬﯿﻼت آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻣﺎزاد ﺑﺮآﻧﭽﻪ ﻣﺮاﺟﻊ
دوﻟﺘﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و
ماده :4
ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﻫﺪف ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آﻣﻮزﺷﯽ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
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ﺗﺪوﯾﻦ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻠﯽ را
ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ روشﻫﺎي ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ و
ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ و ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻠﯽ ،ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
از ﺗﺴﺎوي در اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ و
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﺑﻪوﯾﮋه
ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ:
 .4.1آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ راﯾﮕﺎن و اﺟﺒﺎري،
دﺳﺘﺮﺳﯽ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﻫﻤﮕﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﺷﮑﺎل
آﻣﻮزش ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﯾﮑﺴﺎن ﻫﻤﮕﺎن ﺑﻪ
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻓﺮدي ،ﺗﻀﻤﯿﻦ
ﭘﯿﺮوي ﻫﻤﮕﺎن از ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺒﺎري ورود ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ؛

داﻧﺶآﻣﻮزان ﯾﺎ در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﻗﯿﻢﻫﺎي
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﯾﺸﺎن اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ اوﻻ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﺮاي ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺑﻪﻏﯿﺮ از ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ
ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ دوﻟﺘﯽ اداره ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻮﺳﺴﺎت
دﯾﮕﺮي را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آﻣﻮزش آنﻫﺎ ﺑﺎ
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ
ذیصــاح ﺗﻌﯿﯿﻦ ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و َ
ﺛﺎﻧﯿﺎ اینکــه آﻣﻮزش ﻣﺬﻫﺒﯽ و
اﺧﻼﻗﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان را ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﮐﻪ ﺑﺎ روﻧﺪ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دوﻟﺖﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ
اﻋﺘﻘﺎداﺗﺸﺎن اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻓﺮد ﯾﺎ
ﮔﺮوﻫﯽ از اﻓﺮاد ﺑﻪ اﺟﺒﺎر آﻣﻮزش ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ
اﻋﺘﻘﺎداتﺷﺎن اراﺋﻪ داد.

 .4.2ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ
در ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﻢﺳﻄﺢ،
 .5.1.3ﺑﻪرﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺣﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي
ﺑﺮاﺑﺮ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش ﻧﯿﺰ در آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﺎص اﻗﻠﯿﺖﻫﺎ در ﮐﺸﻮر ﺿﺮوري
آنﻫﺎ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ؛
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ اداره ﮐﺮدن ﻣﺪارس
 .4.3ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺟﺪﯾﺖ در آﻣﻮزش اﻓﺮادي ﮐﻪ و ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﺮ ﮐﺸﻮر،
هیچگونــه آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮده و ﯾﺎ ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮدن و ﯾﺎ ﺗﺪرﯾﺲ زﺑﺎن آن اﻗﻠﯿﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ
دوره آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ را ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺮﺳﺎﻧﺪهاﻧﺪ ﺑﻪﺷﺮوط زﯾﺮ اﺳﺖ:
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از ﻃﺮﯾﻖ روشﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﺪاوم آﻣﻮزش اﯾﻦ
 .5.1.3.1اﯾﻦ ﺣﻖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﻣﻮرد
اﻓﺮاد ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻓﺮديﺷﺎن؛
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮐﻪ اﻋﻀﺎي اﯾﻦ اﻗﻠﯿﺖﻫﺎ را از
 .4.4اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون درك ﻓﺮﻫﻨﮓ و زﺑﺎن ﮐﻞ اﺟﺘﻤﺎع و ﺷﺮﮐﺖ در
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي آن ﺑﺎز دارد و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﻣﻠﯽ
ﺗﺒﻌﯿﺾ ،ﺷﻐﻞ ﻣﻌﻠﻤﯽ را ﺑﯿﺎﻣﻮزنــد.
را ﺗﺤﺖاﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار دﻫﺪ.
ماده :5
.5.1.3.2ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ آنﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ از
 .5.1کشــورهاي ﻋﻀﻮ اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن
ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ ذیصــاح
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ:
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﺎﺋﯿﻦﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
 .5.1.1آﻣﻮزش ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎﻣﻞ
 .5.1.3.3ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺪارس اﺧﺘﯿﺎري ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
و آزاديﻫﺎي ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺳﻮق داده ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد
 .5.2ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ،ﺑﺮاي
ﺑﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ ،ﺑﺮدﺑﺎري و دوﺳﺘﯽ ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻠﻞ ،ﺗﻀﻤﯿﻦ بــهکارﮔﯿﺮي اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ در ﭘﺎراﮔﺮاف 1
ﮔﺮوهﻫﺎي ﻧﮋادي و ﯾﺎ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺎده ﺻﺮا َ
ﺣﺘﺎ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﺟﻬﺖ ﺗﺪاوم ﺻﻠﺢ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
را ارﺗﻘﺎء ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ؛
ماده :6
 .5.1.2ﺿﺮوري اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آزادي اوﻟﯿﺎء
کشــورﻫﺎي ﻋﻀﻮ اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر

اﺟﺮاي ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﻧﺪارد؛ اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺣﻘﻮق ﯾﺎد ﺷﺪه هیچگونــه
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ از اﯾﻦ ﭘﺲ ﻣﻐﺎﯾﺮﺗﯽ ﺑﺎ ﻧﺺ ﺻﺮﯾﺢ ﯾﺎ روح اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ،ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻠﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺘﺤﺪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮاﺑﺮ و
ماده :11
رﻓﺘﺎر ﯾﮑﺴﺎن آﻣﻮزﺷﯽ اﺗﺨﺎذ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ
اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺑﻪ ﭼﻬﺎر زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ،
ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺒﻌﯿﺾ در آﻣﻮزش روﺳﯽ و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻬﺎر زﺑﺎن
ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﺰان معتبر اﺳﺖ.
ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.

ماده :12
 .12.1ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ،ﻋﻠﻤﯽ
و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن را اﻣﻀﺎء ﯾﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.

ماده :7
ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن در
ﮔﺰارشﻫﺎي دورهاي ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ،ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ
اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ (زﻣﺎن و ﺷﯿﻮه اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﺗﻮﺳﻂ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد) ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ﻣﻔﺎد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
 .12.2اﺳﻨﺎد ﻣﺼﻮب (اﻣﻀﺎء ﺷﺪه) ﯾﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪ
و اﺟﺮاﯾﯽ و دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮔﺰارش دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺪه اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن
در راﺳﺘﺎي بــهکارﮔﯿﺮي اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اﺗﺨﺎذ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ،ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮدهاﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺮﻓﺖ.
و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻠﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه در ﻣﺎده  4و
ﻧﯿﺰ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ و ﻣﻮاﻧﻊ ﭘﯿﺶ رو در بهکارﮔﯿﺮي
ماده :13
اﯾﻦ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ،اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.
 .13.1ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ،ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ
ماده :8
دﻋﻮت ﺷﻮراي اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﻋﻀﻮ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ.
اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن در ﺧﺼﻮص ﺗﻔﺴﯿﺮ ﯾﺎ اﺟﺮاي
ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺬاﮐﺮه ﺣﻞ ﻧﺸﻮد ،در
 .13.2ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﭙﺮدن
ﺻﻮرت ﻋﺪم وﺟﻮد ﺷﯿﻮه دﯾﮕﺮي ﺑﺮاي ﺣﻞ ﺳﻨﺪ اﻟﺤﺎق ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ،ﻋﻠﻤﯽ و
اﺧﺘﻼف ،ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻃﺮﻓﯿﻦ درﮔﯿﺮ ،ﺟﻬﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد.
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ارﺟﺎع ﺧﻮاﻫﺪ
ماده :14
ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﻮﻣﯿﻦ
ماده :9
ﺳﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ،ﭘﺬﯾﺮش ﯾﺎ اﻟﺤﺎق ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺑﻪ
ً
و
ﻗﯿﺪ
ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ
ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن
اﯾﻦ
اﺟﺮاي
در
ﻣﺮﺣﻠﮥ اﺟﺮا درﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﺻﺮﻓﺎ در ﻣﻮرد
ﺷﺮﻃﯽ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ.
ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺎ ﻗﺒﻞ از آن ،اﺳﻨﺎد
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد را ﺗﺤﻮﯾﻞ دادهاﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺟﺮا
ماده :10
ﺷﻮد .در ﺧﺼﻮص ﮐﺸﻮرﻫﺎي دﯾﮕﺮ ،ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن
اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ،ﭘﺬﯾﺮش ﯾﺎ
ﮐﻪ اﻓﺮاد ﯾﺎ ﮔﺮوهﻫﺎ ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﻨﻌﻘﺪه اﻟﺤﺎق اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ شــد.
ﺑﯿﻦ دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر از آن ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
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ﮔﺰارﺷﺎت و ﻣﻮارد ﻟﻐﻮ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن (ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺎده
ماده :15
کشــورﻫﺎي ﻋﻀﻮ اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ  15و  )16اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﮐﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎي
ماده :18
اﺻﻠﯽ آنﻫﺎ ﺑﻠﮑﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎي ﻏﯿﺮ
 .18.1اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ
ﻣﺨﺘﺎر ،ﺗﺤﺖ ﻗﯿﻤﻮﻣﯿﺖ ،ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات و ﺳﺎﯾﺮ
ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آنﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ،ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻠﻞ
را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ ،ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻓﻘﻂ در ﻣﻮرد
ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﺎ دوﻟﺖﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ذیربــط ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ اﻋﻤﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ
اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺼﻮﯾﺐ ،ﭘﺬﯾﺮش ﯾﺎ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اﺻﻼح ﺷﺪه درآﯾﻨﺪ.
اﻟﺤﺎق ﺑﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﯾﺎ ﭘﯿﺶ از آن در ﺧﺼﻮص
 .18.2اﮔﺮ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن
ﺗﻀﻤﯿﻦ اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن در اﯾﻦ ﺟﺪﯾﺪي در اﺻﻼح ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﯾﺎ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﮐﻞ آن اﺗﺨﺎذ ﺷﻮد ،از ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺮاي ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ،ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ را از اﺻﻼﺣﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺗﺼﻮﯾﺐ ،ﭘﺬﯾﺮش ﯾﺎ اﻟﺤﺎق ﺑﻪ
اﺳﺎﻣﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦوﺳﯿﻠﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ
در آنﻫﺎ اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .در ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ دﯾﮕﺮي ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺳﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا در ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
ماده :19
ماده :16
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎدة  102ﻣﻨﺸﻮر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ،
 .16.1ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن را از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻮد ﯾﺎ از ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ،ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ
ﺟﺎﻧﺐ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
آنﻫﺎ را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ ،ﻟﻐﻮ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن در ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ دﺳﺎﻣﺒﺮ،1960
 .16.2ﻟﻐﻮ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن روز اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﭘﺎرﯾﺲ ،در
ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ،ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻨﺪ دو ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﻀﺎي رﺋﯿﺲ ﯾﺎزدﻫﻤﯿﻦ
و ﻣﮑﺘﻮب اﻃﻼع داده ﺷﻮد.
ﻧﺸﺴﺖ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن
 .16.3ﺣﮑﻢ ﻟﻐﻮ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن  12ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ،ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ رﺳﯿﺪه
درﯾﺎﻓﺖ ﺳﻨﺪ ﻟﻐﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ ،ﺑﻪ اﺳﺖ ،ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ دو ﻧﺴﺨﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ،ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻣﯽ
ﻣﻮرد اﺟﺮا در ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
ﺷﻮد و ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﺪه آن ﺑﻪ ﻫﻤﻪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد اﺷﺎره در ﻣﺎده  12و  13و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ماده :17
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ،ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ اﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن ،ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﻋﻀﻮ (ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻣﺎده
 )13و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،در ﺧﺼﻮص درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﭘﻮرﻫﺎدي
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ،ﭘﺬﯾﺮش و ﻧﯿﺰ
ﻧﺎﻇﺮ ﻋﻠﻤﯽ :دﮐﺘﺮ ﻣﺤﺐ ﺣﺴﯿﻨﯽ
اﻟﺤﺎق ﺑﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن (ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺎده  12و  )13و
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ﻣﯿﺜﺎق ﺣﻘﻮق ﻛﻮدك در اﺳﻼم
کشورهای ﻋﻀﻮ اﻳﻦ ﻣﯿﺜﺎق؛
ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ارزشها و اﺻﻮل اﺧﻼﻗﻲ،
اﻟﮕﻮهــاي رﻓﺘﺎري ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﺗﺸﻜﯿﻞ
ﻣﻲدهــد ،ﺑﻪﻃﺮﻳﻘﻲﻛﻪ اﻣﻨﯿﺖ ،ﺛﺒﺎت ،ﺗﻮﺳﻌﻪ و
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان رﻛﻦ اﺻﻠﻲ اﺟﺘﻤﺎع ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﺪ؛
در روﻧﺪ ﺗﻼشهــای اﺳﻼﻣﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
دوران ﻛﻮدﻛﻲ ﻛﻪ در ﺗﺪوﻳﻦ ﻛﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق
ﻛﻮدك ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﺳﺎل ١٩٨٩
ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻧﻤﻮد؛

ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﻲ و آزادیهای
ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﺑﺨﺶ ﺟﺪاﻳﻲﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﻼم هســتند ﻛﻪ
هیچکــس ﺣﻖ وﻳﮋهاي جهــت ﻣﺨﺘﻞ ﺳﺎﺧﺘﻦ،
ﻧﻘﺾ و ﻳﺎ ﻧﺎدﻳﺪه اﻧﮕﺎﺷﺘﻦ آنهــا را ﻧﺪارد؛ ﺑﺎ
آﮔﺎهــی از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻋﻈﯿﻢ در ﻗﺒﺎل ﻛﻮدك
ﺑﻪوﻳﮋه ﺑﻪﻋﻨﻮان پرچــمدار و آﻳﻨﺪهﺳﺎز اﻣﺖ،
جهــت ﭘﯿﮕﯿﺮي ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺳﻼﻣﻲ در
ﺑﺨﺶ ﻛﻮدك ﺑﺮاي وﻓﻖ دادن چارچوبهــا
و ﺳﺎزوﻛﺎرهــا جهــت روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات و
دﮔﺮﮔﻮﻧﻲهــای همــواره ﺷﺘﺎﺑﺎن و اﻧﻌﻜﺎس آنهــا
ﺑﺮ روي آن ﺑﺨﺶ؛

ﺑﺎ آﮔﺎهــی از اهداف ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﺳﻼﻣﻲ
ﻛﻪ در ﻣﻨﺸﻮر آن و قطعنامههــای ﻣﺼﻮب
ﺑﺎ ﺗﺼﺪﻳﻖ اینکــه اوﻟﯿﻦ راهــکار اﻗﺪام
ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲهــای ﺳﺮان و وزراء و ﻛﻨﻮاﻧﺴﯿﻮنهــای ﺟﺪي ،اﺗﺨﺎذ ﻳﻚ ﺑﯿﻨﺶ هــوﺷﯿﺎراﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ
بیـناﻟﻤﻠﻠﻲ اﻣﻀﺎء ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دولتهــای ﻋﻀﻮ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶهــای اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﭼﺎﻟﺶهــای
آن ﻣﻨﺪرج اﺳﺖ.
ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻣﺖ ،ﺑﻪوﻳﮋه آﺛﺎر ﻣﺨﺮب
ﺑﺎ ﺗﺼﺮﻳﺢ اﺻﻮل ﻣﻨﺪرج در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ داﻛﺎ دﮔﺮﮔﻮنیهــای اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ،ﻧﻘﺶ
در ﺧﺼﻮص ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﺳﻼم ﻣﺼﻮب ﻛﻤﺮﻧﮓ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺗﻀﻌﯿﻒ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ،
چهاردهمیــن ﻧﺸﺴﺖ وزراي ﺧﺎرﺟﻪ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻓﺮورﻳﺨﺘﻦ ﻗﯿﻮد ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ،ﺗﻀﻌﯿﻒ آرمانهــا و
اﺳﻼﻣﻲ در دﺳﺎﻣﺒﺮ  ١٩٨٣و ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ قاهــره ارزشها ،ﻧﻘﺼﺎن ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﻲ و بهداشــتی،
در ﺧﺼﻮص ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﺳﻼم ﻣﺼﻮب رﺷﺪ ﻧﺮخ ﺑﯿﺴﻮادي و ﻧﯿﺰ اﺛﺮات ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺷﺘﺎﺑﺎن
چهاردهمیــن ﻧﺸﺴﺖ وزراي ﺧﺎرﺟﻪ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ در ﻋﻠﻮم و رﺷﺘﻪهــای داﻧﺶ و اﻧﻘﻼب اﻃﻼﻋﺎت
اﺳﻼﻣﻲ و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ  Cو ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺣﻘﻮق و ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺗﺪام الگوهــای فرهنگــی ﻣﻨﺴﻮخ
و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻛﻮدك در اﺳﻼم ﻣﺼﻮب هفتمیــن ﺷﺪه و ﻣﻨﻔﻲ اﺳﺖ.
ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﺮان اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻮدﻛﺎن ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺟﺰئــی از
( 49/19 -P( )1990ﺷﻤﺎره  )1994( 16/7ﺑﺎ ﺑﺨﺶ آﺳﯿﺐﭘﺬﻳﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﺎر ﻋﻤﺪه رﻧﺞ ﻧﺎﺷﻲ از
ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻧﻘﺶ ﺗﻤﺪﻧﻲ و ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﻣﺖ اﺳﻼﻣﻲ و در ﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﯿﻌﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻪ دﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ
جهــت ﻣﺴﺎﻋﺪت در ﺗﻼشهــای بینالمللــی در ﺑﻪ ﭘﻲآﻣﺪهــای ﻏﻢاﻧﮕﯿﺰ همچــون ﺑﻲﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ،
زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ؛
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آوارهﮔﻲ ،بهــرهﻛﺸﻲ از ﻛﻮدﻛﺎن در ارﺗﺶ ﻳﺎ ﻛﺎر ﺣﻘﻮق ﻛﻮدﻛﺎن ﺟﻮاﻣﻊ ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎن و اﻗﻠﯿﺖهــا،
ﺳﺨﺖ ،ﭘﺮﺧﻄﺮ و ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻲﺷﻮد را ﺑﻪدوش ﺑﺎ ﺗﺄﻛﯿﺪ ﺑﺮاﻳﻨﻜﻪ ﻛﻮدك ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎن در
ﻣﻲﻛﺸﻨﺪ و همچنیــن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻧﺞ ﻛﻮدﻛﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ســهیم ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ؛
پناهنــده و ﻛﻮدﻛﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺳﯿﻄﺮه اﺷﻐﺎل ﻳﺎ
ﺑﻪﺷﺮح ذﻳﻞ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ:
ﻣﺮارت ﻳﺎ آوارهﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ
و ﻗﺤﻄﻲ بهســر ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ و ﺑﺪﻳﻦﺳﺎن ﻣﻮﺟﺒﺎت
ﻣﺎده  :١ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻮدك
ﮔﺴﺘﺮش ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻣﯿﺎن ﻛﻮدﻛﺎن و اﻓﺰاﻳﺶ
از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺜﺎق ﺣﺎﺿﺮ ،ﻣﻨﻈﻮر از ﻛﻮدك هــر
ﺗﻌﺪاد ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻌﻠﻮل ﺟﺴﻤﻲ ،روﺣﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل در
را فراهــم ﻣﻲﺳﺎزد.
ﻣﻮرد وي ،ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
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ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ وﺿﻌﯿﺖ وﺟﻮد ﺟﺎﻳﮕﺎهی
ﻣﺎده  :٢اهداف
را ﻛﻪ تعهــد ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻛﻮدك را ﺑﻨﺎ نهــاده و ﻋﺰم
اﻳﻦ ﻣﯿﺜﺎق ﺗﺤﻘﻖ اهــداف ذﻳﻞ را ﭘﯿﮕﯿﺮي
اداﻣﻪ کوشــشها جهــت ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن اﻧﺪاﺧﺘﻦ اﻳﻦ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ:
ﺣﻘﻮق و ﭼﯿﺮه ﺷﺪن ﺑﺮ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ ﺳﺮ راه
 .2.1ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲهــا و
اﻣﺖ را ﻣﺴﺠﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ ،اﻳﺠﺎب ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﮔﺴﺘﺮش ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻻزم از آن جهت ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از
ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﻳﻨﻜﻪ اﻣﺖ داراي ﻣﻨﺎﺑﻊ و زوال ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﺘﺼﺎدي ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﺎ بهداشــتی آن
اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻛﺎﻓﻲ جهــت ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻣﻮاﻧﻊ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي زوﺟﯿﻦ جهــت ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن
ﭘﯿﺶ روي ﺧﻮد ،بهــرهﮔﯿﺮي از مذهــب ﻣﺘﻌﺎﻟﻲ از اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ اﻳﺸﺎن در ارﺗﻘﺎء ﺟﺴﻤﻲ ،روﺣﻲ و
و ارزشهــای اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ همــراه ﺧﺎﻧﻮاده رﻓﺘﺎري ﻛﻮدﻛﺎن؛
ﺑﺮﺧﻮردار از بهتریــن ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ مهــر و
 .2.2ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻳﻚ دوران ﻛﻮدﻛﻲ اﻳﻤﻦ و ﻣﺘﻮازن
رﺣﻤﺖ و همچنیــن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎدي و اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﻓﺮﺻﺘﻲ واﻗﻌﻲ جهــت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار و و ﺗﻀﻤﯿﻦ رﺷﺪ ﻧﺴﻞهــای ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻲ ﻛﻪ
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻟﻖ ﺧﻮد ،ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻤﺎن ﺧﻮﻳﺶ،
همــه ﺟﺎﻧﺒﻪ اراﺋﻪ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ؛
وﻓﺎدار ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﺷﺎن و متعهــد ﺑﻪ اﺻﻮل ﺣﻖ و
ﺑﺎ اذﻋﺎن ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ ﺣﻘﻮق ﻛﻮدك در ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﯿﻜﻲ در اﻧﺪﻳﺸﻪهــا و اﻋﻤﺎل و ﺣﺲ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ
ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ارزشهــای ﺣﺎﻛﻢ ،ﻋﺸﻖ ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﻲ هســتند.
و تفاهــم اداره ﻣﻲﺷﻮد رﺷﺪ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ ،ﺑﻪ گونـهای
 .2.3ﺗﻌﻤﯿﻢ و ﺗﻌﻤﯿﻖ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ
ﻛﻪ وي را ﺑﺪون ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺣﻘﻮق
ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ و ﺗﺪارك ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻛﺎﻣﻞ
ﺧﻮد ﻧﻤﺎﻳﺪ؛
ﺑﺮاي اﻳﺸﺎن ﺑﻪگونــهایﻛﻪ ﻧﺴﻞهایــی ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ
ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﭘﺮوژههــا ،ﺑﺮﻧﺎمههــا و ﺑﺮاي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺮورش ﻳﺎﺑﻨﺪ.
ﻃﺮحهــای ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ بهبــود وﺿﻌﯿﺖ دوران
 .2.4ﺗﺄﻣﯿﻦ دﺳﺘﺮﺳﻲ راﻳﮕﺎن و اﺟﺒﺎري ﺑﻪ
ﻛﻮدﻛﻲ در جهــان اﺳﻼم ،ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻈامهــا
ﻳﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻠﻲ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻛﻨﻨﺪه اﻋﻤﺎل ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺣﻘﻮق آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﻳﻲ و ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﻮدﻛﺎن،
ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺴﯿﺖ ،رﻧﮓ ،ﻣﻠﯿﺖ ،مذهــب،
ﻛﻮدك از ﺳﻮي وي؛
ﺗﻮﻟﺪ ﻳﺎ هــر ﻣﻼﺣﻈﻪ دﻳﮕﺮ جهــت ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﯿﺜﺎق ﺣﺎﺿﺮ ،ﺣﻘﻮق ﻛﻮدك آﻣﻮزش از ﻃﺮﻳﻖ ارﺗﻘﺎء دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﻲ ﻣﺪارس،
در ﻣﻘﺮرات ﺷﺮﻳﻌﺖ اﺳﻼﻣﻲ را ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ،آﻣﻮزش ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ و ﺗﺪارك ﻓﺮﺻﺖهــاي آﻣﻮزش
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﺧﻠﻲ ﻛﺸﻮرهــا و حرفــهای؛

 .2.5فراهــم ﻧﻤﻮدن ﻓﺮﺻﺖهایی ﺑﺮاي ﻛﻮدك آن ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺮرات داخلــی؛
جهــت ﻛﺸﻒ اﺳﺘﻌﺪادهــا و ﺷﻨﺎﺧﺖ اهمیــت
 .4.2اﺣﺘﺮام ﺑﻪ وﻇﺎﻳﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖهــای
و ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺎﻧﻮاده و
واﻟﺪﻳﻦ ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺎ دﻳﮕﺮ اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ
ﻣﺆﺳﺴﺎت واﺑﺴﺘﻪ و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ
ً
ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻣﺴﺌﻮل
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺮرات داﺧﻠﻲ ﻣﻮﺟﻮد،
در ﺣﯿﺎت فرهنگــی ﺟﺎﻣﻌﻪ؛
ﻛﻮدك هســتند ،ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻛﻮدك
 .2.6ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻻزم ﺑﺮاي ﻛﻮدﻛﺎن داراي اﻳﺠﺎب ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻧﯿﺎزهــای ﺧﺎص و ﻛﻮدﻛﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ دﺷﻮار
 .4.3ﺧﺎﺗﻤﻪ اﻗﺪام ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ رﺳﻮم ،ﺳﻨﺖهــا
ﺑﻪﺳﺮﻣﻲﺑﺮﻧﺪ و ﻧﯿﺰ رﺳﯿﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﻳﺎ روﻳﻪهایــی ﻛﻪ در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﺣﻘﻮق و وﻇﺎﻳﻒ
ﺑﺮوز ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻣﻲﺷﻮد.
ﻣﺼﺮﺣﻪ در اﻳﻦ ﻣﯿﺜﺎق ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.
 .2.7ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺣﻤﺎﻳﺖها و ﻣﺴﺎﻋﺪتهای
ﻣﺎده  :۵ﺑﺮاﺑﺮي
ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺮاي ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻗﺼﻲ
ﻛﺸﻮرهــای ﻋﻀﻮ ،ﺑﺮاﺑﺮي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﻮدﻛﺎن را
ﻧﻘﺎط جهــان ﺑﺎ هماهنگــی دوﻟﺖهــا ﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ
ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﻛﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺮر ﺷﺪه اﺳﺖ جهــت
ﺳﺎزوﻛﺎرهــای بیـناﻟﻤﻠﻠﻲ؛
ﺑﺮﺧﻮرداري از آزاديهــا و ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﻛﻪ در
ﻣﺎده  :٣اﺻﻮل بــهﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﯿﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﯿﺜﺎق ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ را ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اهــداف ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده دو ،رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮارد ﺟﻨﺴﯿﺖ ،ﺗﻮﻟﺪ ،ﻧﮋاد ،دﻳﻦ ،زﺑﺎن ،ﺗﻌﻠﻘﺎت ﺳﯿﺎﺳﻲ
ذﻳﻞ ﺿﺮوري اﺳﺖ:
ﻳﺎ هــرﮔﻮﻧﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﻖ ﻛﻮدك
ﺧﺎﻧﻮاده ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺎ ﺷﺮﻋﻲ وي اﺛﺮﮔﺬار
 .3.1اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات ﺷﺮﻳﻌﺖ اﺳﻼﻣﻲ و
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻣﺮاﻋﺎت ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﺧﻠﻲ ﻛﺸﻮرهــای عضــو؛
ﻣﺎده  :۶ﺣﻖ ﺣﯿﺎت
 .3.2اﺣﺘﺮام ﺑﻪ اﺻﻮل و اهــداف ﺳﺎزﻣﺎن
 .6.1ﻛﻮدك از زﻣﺎﻧﻲﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻨﯿﻦ در
ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﺳﻼﻣﻲ؛
رﺣﻢ ﻣﺎدر اﺳﺖ ﻳﺎ در ﺻﻮرت ﻓﻮت ﻣﺎدر ﺧﻮد از
 .3.3اولویــت واﻓﺮ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪن ﺑﺮاي ﺣﻘﻮق ،ﺣﻖ ﺣﯿﺎت ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﻣﻤﻨﻮع
اﺳﺖ ﻣﮕﺮ در ﺻﻮرت ﺿﺮورت ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺣﻤﺎﻳﺖ و رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻛﻮدﻛﺎن؛
ﻣﺎدر ،ﺟﻨﯿﻦ ﻳﺎ هــر دوي اﻳﺸﺎن؛ ﻛﻮدك ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ
 .3.4تضمیــن ﺑﺮاﺑﺮي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﻮدﻛﺎن از از ﺣﻖ ﻧﺴﺐ ،ﻣﺎﻟﻜﯿﺖ ،ارث و ﺗﻜﻔﻞ ﺑﺮﺧﻮردار
جهــت ﻣﺮاﻗﺒﺖ ،ﺣﻘﻮق و وﻇﺎﻳﻒ؛
ﺑﺎﺷﺪ.
 .3.5عــدم ﻣﺪاﺧﻠﻪ در اﻣﻮرداﺧﻠﻲ هیــچ ﻳﻚ
	.6.3ﻛﺸورهــای ﻋﻀﻮ اﻳﻦ ﻣﯿﺜﺎق بنیانهــای
از کشــورها؛
ﻻزم ﺑﺮاي ﺑﻘﺎء و رﺷﺪ ﻛﻮدك و ﺣﻤﺎﻳﺖ از وي
 .3.6حفــظ ﺛﺒﺎت ﺗﻤﺪﻧﻲ و فرهنگــی اﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ،بهــرهﻛﺸﻲ
و ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺪ زﻧﺪﮔﻲ و ﺳﻼﻣﺘﻲ وي را ﺗﻀﻤﯿﻦ
اﺳﻼﻣﻲ؛
ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻣﺎده  :۴تعهدات کشورها
ﻣﺎده  :٧هویت
ﻛﺸﻮرهــای ﻋﻀﻮ اﻳﻦ ﻣﯿﺜﺎق ﻣﻮارد ذﻳﻞ را
.١ﻛﻮدك از ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ ،ﺣﻖ داﺷﺘﻦ ﻧﺎم ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ،
رﻋﺎﻳﺖ خواهنــد ﻧﻤﻮد:
ﺛﺒﺖ ﺗﻮﻟﺪ ﻧﺰد ﻣﻘﺎﻣﺎت ذیرﺑﻂ ،ﻣﻠﯿﺖ ﻣﻌﯿﻦ و
 .4.1اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﯿﺜﺎق ﺷﻨﺎﺧﺖ واﻟﺪﻳﻦ ﺧﻮﻳﺶ و ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﺴﺘﮕﺎن ﺧﻮد و
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺷﺪه و اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم جهــت ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﺎدر رﺿﺎﻋﻲ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
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.٢ﻛﺸﻮرهــای ﻋﻀﻮ اﻳﻦ ﻣﯿﺜﺎق ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
داﺧﻠﻲ ﺧﻮد از ﻋﻨﺎﺻﺮ هویــت ﻛﻮدك ،ﺷﺎﻣﻞ
ﻧﺎم ،ﻣﻠﯿﺖ و ﻧﺴﺐ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ خواهنــد
ﻧﻤﻮد و هرگونــه ﺗﻼﺷﻲ را ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺣﻞ ﻣﻮﺿﻮع
ﺑﻲﺗﺎﺑﻌﯿﺘﻲ هــر ﻛﻮدﻛﻲ ﻛﻪ در ﻗﻠﻤﺮو اﻳﺸﺎن ﻣﺘﻮﻟﺪ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﻳﺎ هــر ﻳﻚ از اﺗﺒﺎع اﻳﺸﺎن در ﺧﺎرج از
ﻗﻠﻤﺮو ﺧﻮد ﺑﻪﻋﻤﻞ خواهنــد آورد.
.٣ﻛﻮدك داراي ﻧﺴﺐ ﻧﺎﺷﻨﺎس ﻳﺎ ﻛﻮدﻛﻲ ﻛﻪ
ﺑﻪﻃﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ،ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﻲ را اﻛﺘﺴﺎب
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ از ﺣﻖ ﻗﯿﻮﻣﯿﺖ و نگهــداری ،ﻟﯿﻜﻦ
بــدون ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﻲ ،بهــرهﻣﻨﺪ اﺳﺖ؛ وي از
ﺣﻖ داﺷﺘﻦ ﻧﺎم ،ﻋﻨﻮان و ﻣﻠﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

ﻣﺎده  :٨اﺳﺘﺤﻜﺎم ﺧﺎﻧﻮاده
.١ﻛﺸﻮرهــای ﻋﻀﻮ از ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﻘﺎﺑﻞ
زمینههــای ﺑﺮوز ﺿﻌﻒ و از هــم ﭘﺎﺷﯿﺪﮔﻲ،
ﺣﻔﺎﻇﺖ خواهنــد ﻛﺮد و در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮﻳﺶ،
جهــت ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺮاي اﻋﻀﺎء ﺧﺎﻧﻮاده
و اﻳﺠﺎد ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﻲ و ﺗﻌﺎدل ﻣﯿﺎن آنهــا ﻋﻤﻞ
خواهنــد ﻧﻤﻮد.
.٢هیــچ ﻛﻮدﻛﻲ ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ از واﻟﺪﻳﻦ ﺧﻮد
ﺑﺮﺧﻼف ﺧﻮاﺳﺖ آﻧﺎن ﺟﺪا ﺷﻮد و واﻟﺪﻳﻦ
ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﻗﯿﻮﻣﯿﺖ ﺧﻮﻳﺶ را ﻣﮕﺮ ﺗﺤﺖ ﺿﺮورت
ﻣﻔﺮط ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻛﻮدك و ﺑﺎ ﻣﺠﻮز ﺣﻘﻮﻗﻲ
ﺻﺎدره ﻃﺒﻖ روﻳﻪ داﺧﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺣﻜﺎم
ﻗﻀﺎﻳﻲ ،در ﺟﺎﻳﻲﻛﻪ ﻓﺮﺻﺘﻲ ﺑﺮاي هــر دو ﻃﺮف،
ﻳﻌﻨﻲ ﻛﻮدك و ﻳﻚ ﻳﺎ هر دوي واﻟﺪﻳﻦ ﻳﺎ ﻳﻜﻲ از
اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده جهــت اراﺋﻪ ﻧﻈﺮات اﻳﺸﺎن مهیــا
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻟﻐﻮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
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.٣ﻛﺸﻮرهــای ﻋﻀﻮ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﺎﻟﯿﻪ ﻛﻮدك
را در ﺳﯿﺎﺳﺖهــای اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﻮﻳﺶ ﻟﺤﺎظ
خواهنــد ﻧﻤﻮد و در ﺻﻮرﺗﻲﻛﻪ ﺟﺪاﺳﺎزي وي از
والدیـناش ﺿﺮوري ﺑﺎﺷﺪ هیچ ﻛﻮدﻛﻲ از ﺣﻔﻆ
رواﺑﻂ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﺤﺮوم نخواهــد ﮔﺮدﻳﺪ.
.۴ﻛﻮدك ﻣﺠﺎز خواهــد ﺑﻮد ﻛﻪ ﻛﺸﻮر ﺧﻮد را
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﻗﺎﻣﺖ در ﻛﻨﺎر واﻟﺪﻳﻦ ﺧﻮﻳﺶ ﻳﺎ هر ﻳﻚ
از اﻳﺸﺎن در ﻛﺸﻮر دﻳﮕﺮ ﺗﺮك ﻛﻨﺪ ،ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ

اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭘﺎراﮔﺮاف ﺷﻤﺎره  ٢اﻳﻦ ﻣﺎده از اﻳﺸﺎن
ﺟﺪا ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺧﺮوج وي محدودیتهــای
اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ روﻳﻪهــای ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا در
ﻛﺸﻮر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﻧﻘﺾ ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ.

ﻣﺎده  :٩آزادي های ﺷﺨﺼﻲ
 .1هــرﻛﻮدﻛﻲ ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪﺷﻜﻞ دادن ﺑﻪ ﻋﻘﺎﻳﺪ
ﺧﻮد اﺳﺖ ،ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻦ و ﺑﻠﻮغ ﺧﻮد از
ﺣﻖ اﺑﺮاز آزاداﻧﻪآنهــا در ﻛﻠﯿﻪ اﻣﻮريﻛﻪ ﺑﻪ وي
ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻔﺎهــی،ﻛﺘﺒﻲ و ﻳﺎ از
ﻃﺮﻳﻖ دﻳﮕﺮ اﺑﺰار ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﻛﻪ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ
ﺷﺮﻳﻌﺖ و اﺻﻮل اﺧﻼﻗﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ.
 .2هــرﻛﻮدﻛﻲ ﺳﺰاوار اﺣﺘﺮام ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ
ﺷﺨﺼﻲ ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد واﻟﺪﻳﻦ
ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ از ﺣﻖ اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺎرت اﻧﺴﺎﻧﻲ
و اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻛﻮدك ،ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﺤﺖ
هیچگونــه ﻣﺤﺪودﻳﺘﻲ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺑﻪ ﺟﺰ
آنهایــیﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻋﻤﺎل ﺷﺪه و ﺑﺮاي
ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻲ ،اﻣﻨﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ،اﺧﻼق
ﻋﻤﻮﻣﻲ ،بهداشــت ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻳﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ از
ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﻲ و آزاديهــای دﻳﮕﺮان ﺿﺮوري
اﺳﺖ ،ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.

ﻣﺎده  :١٠آزادي ﺗﺠﻤﻊ
هــرﻛﻮدﻛﻲ از ﺣﻖ ﺗﺸﻜﯿﻞ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ
ﺑﻪهــرﮔﻮﻧﻪ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﻲ و ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ
ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﻣﺸﺮوع در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﻲ ﻛﻪ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﺳﻦ وي ﺑﺎﺷﺪ و
رﻓﺘﺎر ،ﺳﻼﻣﺘﻲ و ﻣﯿﺮاث وي را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار
ندهــد ،ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

ﻣﺎده  :١١ﭘﺮورش
ﭘﺮورش ﺻﺤﯿﺢ ،ﺣﻘﻲ ﺑﺮاي ﻛﻮدك اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آن ﺑﺮعهــده واﻟﺪﻳﻦ ﻳﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻪگونــهای ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ دارد ،ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ
و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻛﺸﻮر در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲهــای ﺧﻮد
ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻳﺎري خواهنــد رﺳﺎنــد .ﭘﺮورش ﻛﻮدك
ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در جهــت اهــداف ذﻳﻞ ﺑﺎﺷﺪ:

 .11.1ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺷﺨﺼﯿﺖ ،ارزش اﺧﻼﻗﻲ و
 .12.2.6ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻧﺸﺮ ﻛﺘﺐ ﻛﻮدﻛﺎن ،ﺗﺄﺳﯿﺲ
مذهبــی و ﺣﺲ شــهروندی و اﺷﺘﺮاك ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪهــای ﻛﻮدﻛﺎن و بهــرهﺑﺮداري از
اﻧﺴﺎﻧﻲ و اﺳﻼﻣﻲ ﻛﻮدك و اﻟﻘﺎء روﺣﯿﻪ تفاهــم ،رﺳﺎﻧﻪهــای ﺟﻤﻌﻲ جهــت ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﻄﺎﻟﺐ هنــري،
ﮔﻔﺘﮕﻮ ،تســاهل و دوﺳﺘﻲ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم؛
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و فرهنگــی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻮدﻛﺎن و ﻣﺸﻮق
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻛﻮدﻛﺎن؛
 .11.2ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛﻮدك ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮي مهارتهــا
و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲهــا ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر روﺑﺮو ﺷﺪن ﺑﺎ
 .12.3ﺣﻖ ﻛﻮدك در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻠﻮغ جهــت
وضعیتهــای ﺟﺪﻳﺪ و ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ رﺳﻮم ﻣﻨﻔﻲ و ﺑﺮﺧﻮرداري از آﻣﻮزش ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻔﻜﯿﻚ
رﺷﺪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﺳﺘﺪﻻل واﻗﻌﻲ و ﻋﻠﻤﻲ؛
ﻣﯿﺎن ﻣﻮارد ﻣﺸﺮوع و ﻧﺎﻣﺸﺮوع؛
ﻣﺎده  :١٢آﻣﻮزش و فرهنگ
 .12.1هــرﻛﻮدﻛﻲ ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮرداري از آﻣﻮزش
اﺑﺘﺪاﻳﻲ راﻳﮕﺎن در ﻛﻨﺎر ﻳﺎدﮔﯿﺮي اﺻﻮل آﻣﻮزش
اﺳﻼﻣﻲ (همچنیــن ﻋﻘﯿﺪه و ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺑﺮاﺳﺎس
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﺪارك اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻻزم جهــت ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖهــای ﻓﻜﺮي ،روﺣﻲ و ﺟﺴﻤﻲ ﺧﻮﻳﺶ
را دارد ﺗﺎ وي اﻣﻜﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض
اﻟﮕﻮهــای ﻣﺸﺘﺮك فرهنــگ اﻧﺴﺎﻧﻲ را اﻋﻄﺎء
ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 .12.4ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﻣﺎده و ﻣﺎده  ١١ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻘﺪم
ﺑﺮ آن ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ آزادي ﻛﻮدك ﻣﺴﻠﻤﺎن
جهــت ﺗﺸﺮﻳﻚ ﻣﺴﺎﻋﻲ در ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﻲ
ﺧﺼﻮﺻﻲ ﮔﺮدد ،ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻘﺮرات ﺷﺮﻳﻌﺖ
اﺳﻼﻣﻲ ﺗﻮﺳﻂ اینگونــه ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺤﺘﺮم
ﺷﻤﺮده ﺷﺪه و آﻣﻮزش اراﺋﻪ ﺷﺪه در اینگونــه
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻌﯿﺎرهــای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ را
ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﻣﺎده  :١٣اوﻗﺎت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ
 .12.2ﻛﺸﻮرهــای ﻋﻀﻮ ﻣﯿﺜﺎق ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻮارد
 .13.1کــودک ،ﻃﻲ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺧﻮﻳﺶ
ذﻳﻞ را ﻓﺮاهــم ﺧﻮاهنــد ﻧﻤﻮد:
ﺳﺰاوار ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ،ﺑﺎزي
و اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهــای ﻣﺸﺮوع ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻦ
 .12.2.1آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﻳﻲ راﻳﮕﺎن و اﺟﺒﺎري
ﺧﻮد ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﻮدﻛﺎن بهطــور ﺑﺮاﺑﺮ؛
 .13.2ﻛﻮدك ،ﺣﻖ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﻣﺤﯿﻂهــای
 .12.2.2آﻣﻮزش ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ راﻳﮕﺎن و اﺟﺒﺎري
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،هنــری و فرهنگــی را دارد.
ﺑﺮﻣﺒﻨﺎﻳﻲ ﺗﺼﺎﻋﺪي ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﻛﻪ ﻃﻲ  ١٠ﺳﺎل،
ً
اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﻮدﻛﺎن ﻓﺮاهــم ﺷﻮد.
ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﻛﻮدك
واﻟﺪﻳﻦ ﻳﺎ ﺷﺨﺼﻲ ﻛﻪ
اﺳﺖ ،در ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺎرتهــای اﺧﻼﻗﻲ،
 .12.2.3آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ در ﻋﯿﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
مذهبــی و آﻣﻮزﺷﻲ از ﺣﻖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻛﻮدك در
اﺳﺘﻌﺪاد و ﻋﻼﻗﻪ هــر ﻛﻮدك ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺣﯿﻦ اﻧﺠﺎم فعالیتهــای ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ او ﻣﻄﺎﺑﻖ
آﻣﻮزش در هــر ﻛﺸﻮر؛
اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
 .12.2.4ﺣﻖ هــر ﻛﻮدك جهــت اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﺎده  :١۴اﺳﺘﺎﻧﺪارد زﻧﺪﮔﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﭘﻮﺷﺶ «ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎدات وي» در ﻋﯿﻦ
 .14.1هــرﻛﻮدﻛﻲ ،ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺣﻀﺎﻧﺖ و
رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺮﻳﻌﺖ اﺳﻼﻣﻲ ،ﻋﻔﺖ و آداب ﻋﻤﻮﻣﻲ؛
نگهــداری اﺳﺖ ﺗﺎ وي را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻠﻒ ﺷﺪن
 .12.2.5ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ بیســوادی ،ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ جهــت ﺣﻔﻆ و نگهــداری
ﺗﺮك ﺗﺤﺼﯿﻞ و اﻓﺮاديﻛﻪ آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﻳﻲ را از ﺧﻮﻳﺶ ،ﻣﺼﻮن ﺑﺪارد.
دﺳﺖ ﻣﻲدهنــد و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
 .14.2ﻛﺸﻮرهــای ﻋﻀﻮ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻠﻲ
و ﻧﺎﺑﻐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻘﺎﻃﻊ آﻣﻮزﺷﻲ؛
ﺧﻮد ،ﺣﻖ هــر ﻛﻮدﻛﻲ را ﺑﺮاي ﺳﻮد ﺑﺮدن از
اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪرﺳﻤﯿﺖ ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﻨﺪ.
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 .14.3ﻛﺸﻮرهــای ﻋﻀﻮ ،ﻣﻠﺰم ﺑﻪ کاهــش
 .15.6ﻋﺪم ﻣﺪاﺧﻠﻪ واﻟﺪﻳﻦ ﻳﺎ دﻳﮕﺮان در ﺗﻐﯿﯿﺮ
هزینــه ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻛﻮدﻛﺎن از ﻋﻮارض رﻧﮓ ،اﻧﺪام ،چهــره ﻳﺎ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺟﻨﯿﻦ از جهــت
و ﻣﺎﻟﯿﺎتهــا ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻃﺒﻲ ﻣﮕﺮ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ضرورتهــای ﭘﺰﺷﻜﻲ؛

 .17.1اﺳﺘﻔﺎه ﻧﺎﻣﺸﺮوع از ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،ﻣﺴﻜﺮات
 .19.3.1ﻛﻮدك ﻣﺤﺮوم از آزادي ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ
و ﻣﻮاد ﻣﻀﺮ ﻳﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺗﺮوﻳﺞ ﻳﺎ داد واﺳﻄﻪ نگهــداری در ﻣﻜﺎنهــای وﻳﮋه ﻛﻮدﻛﺎن
و ﺳﺘﺪ آنهــا؛
بزهــکار ،از ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺟﺪا ﺷﻮد.

 .14.4هــرﻛﻮدﻛﻲ ﺳﺰاوار ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻳﻚ
 .15.7تامیــن مراقبتهــای ﭘﺰﺷﻜﻲ
اﻟﮕﻮي زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ روﺣﻲ ،پیــشﮔﯿﺮاﻧﻪ ،ﻛﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎري و ﺳﻮءﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻧﯿﺰ
ﺟﺴﻤﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﻮﻳﺶ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
فراهــم ﻧﻤﻮدن ﻣﺮاﻗﺒﺖ بهداشــتی ﻻزم ﺑﺮاي
ﻛﻮدك و ﻣﺎدر؛
 .14.5دوﻟﺖهــای ﻋﻀﻮ ،اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ
اﺟﺒﺎري ﺑﺮاي ﻛﻮدك را ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر وادار ﻧﻤﻮدن
 .15.8حــق ﻛﻮدك در ﻣﻘﺎﺑﻞ دوﻟﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ
واﻟﺪﻳﻦ ﻳﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن جهــت ﮔﺴﺘﺮش ﺧﺪﻣﺎت و اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺰﺷﻜﻲ
ﺷﺮﻳﻌﺖ ،ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻛﻮدك ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮاي ﻣﺎدران ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ آگاهــی و ﻛﻤﻚ ﺑﻪ
ﺗﻮاﻧﺎییهــای اﻳﺸﺎن ،ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
اﻳﺸﺎن در ارﺗﻘﺎء بهداشــت ﻛﻮدﻛﺎن ﺧﻮد؛

 .17.2ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺷﻜﺎل ﺷﻜﻨﺠﻪ ،ﻣﺠﺎزات
ﺗﺤﻘﯿﺮآﻣﯿﺰ ﻳﺎ ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﻲ در ﺗﻤﺎﻣﻲ وضعیتهــا
و حالتهــا ﻳﺎ ﻗﺎﭼﺎق ،رﺑﻮدن ﻳﺎ داد و ﺳﺘﺪ وي؛

ﻣﺎده  :١۵بهداشت ﻛﻮدك
 .15.9ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻖ ﻛﻮدك جهــت ﺣﻤﺎﻳﺖ در
ﻛﻮدك ،ﺳﺰاوار ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،ﻣﺴﻜﺮات و دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد ﻣﻀﺮ و
ﺟﺴﻤﻲ و روﺣﻲ اﺳﺖ .اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ﻃﺮق ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻤﺎريهــای ﺑﻮﻣﻲ و ﻣﺴﺮي؛
ذﻳﻞ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد:
ﻣﺎده  :١۶ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻌﻠﻮل و داراي
 .15.1فراهم ﻧﻤﻮدن ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺮاي ﻣﺎدر از زﻣﺎن نیازهای ﺧﺎص
ﺷﺮوع ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ و ﻃﻲ دوره شــیردهی ﻃﺒﯿﻌﻲ،
 .16.1کــودک ﻣﻌﻠﻮل ﻳﺎ داراي نیازهــای
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎدر و ﻳﺎ ﻓﺮدي دﻳﮕﺮ در ﺻﻮرﺗﻲﻛﻪ ﻣﺎدر
ﺧﺎص ،ﺳﺰاوار بهــرهﻣﻨﺪي از مراقبــت وﻳﮋه ﻛﻪ
ﻧﺎﺗﻮان از ﺷﯿﺮدادن ﺑﻪ ﻃﻔﻞ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﻘﻮق ﻛﺎﻣﻞ وي را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﻮده و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
 .15.2ﺣﻖ ﻛﻮدك جهــت ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﺮﺧﻲ وﺿﻌﯿﺖ وي و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ والدیــناش ﻳﺎ ﺷﺨﺺ
اﺣﻜﺎم ﻗﻀﺎﻳﻲ و ﺷﺮﻋﻲ ﺑﻪﻧﻔﻊ داﻳﻪ ﻣﺸﺮوع عهــدهدار ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ وي و ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖهــای
وي ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺮﻳﻌﺖ و ﺗﻌﻮﻳﻖ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ
ﻣﺠﺎزاتهــای ﺻﺎدر ﺷﺪه ﻋﻠﯿﻪ وي و ﻧﯿﺰ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﺑﻪﻃﻮر راﻳﮕﺎن ﻳﺎ ﺑﺎ هزینــه اﻧﺪك
وﻇﺎﻳﻒ ﻛﺎري ﻳﻚ زن ﺷﺎﻏﻞ ﺑﺎردار و داراي فراهــم ﮔﺮدد.
ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﯿﺮﺧﻮار و کاهــش ﺳﺎﻋﺎت ﻛﺎري اﻳﺸﺎن؛
 .16.2اهداف ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻛﻮدك ﻣﻌﻠﻮل ﻳﺎ ﻛﻮدك
 .15.3ﺣﻖ ﻛﻮدك جهــت اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ داراي نیازهــای ﺧﺎص ،ﺗﺤﺼﯿﻞ ،ﺗﻮانبخشــی و
ﻻزم جهــت کاهــش ﻧﺮخ ﻣﺮگوﻣﯿﺮ ﻧﻮزادان و آﻣﻮزش ،ﺗﺪارك اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﺮﻛﺘﻲ ،ﺧﺪﻣﺎت
ﻛﻮدﻛﺎن؛
ﻃﺒﻲ ،ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ وي جهــت ادﻏﺎم
در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ( .روﺣﻲ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺗﺤﺼﯿﻠﻲ،
 .15.4اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺟﺒﺎري ﺗﻮﺳﻂ
ﺣﺮﻓﻪاي و ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ)
زوج آﻳﻨﺪه ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد و ﻳﺎ ﻋﻠﻞ
ﺑﯿﻤﺎريهــای ارﺛﻲ ﻳﺎ ﻣﺴﺮي ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻲ از ﺧﻄﺮ
ﻣﺎده  :١٧ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻛﻮدك
ﺑﺮاي ﻛﻮدك اﺳﺖ.
کشــورهای ﻋﻀﻮ ،ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم را جهــت
ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻛﻮدك در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﺑﻪﻋﻤﻞ
 .15.5ﺣﻖ ﺧﺘﻨﻪ ﺷﺪن ﺑﺮاي ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪها؛
خواهنــد آورد:

 .17.3ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺷﻜﺎل ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪوﻳﮋه
ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﻲ؛

ً
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
 .19.3.2ﻛﻮدك ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ
ﺑﻪ ﻣﺠﺮد دﺳﺘﮕﯿﺮي ﻳﺎ اﺣﻀﺎر ،از اتهامــات وارده
ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮد اﻃﻼع ﻳﺎﺑﺪ و از واﻟﺪﻳﻦ ،ﻗﯿﻢ ﻳﺎ وﻛﯿﻞ
وي دﻋﻮت بهعمــل آﻳﺪ ﺗﺎ وي را همراهــی
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

 .19.3.3در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ،ﻛﻤﻚهــای ﺣﻘﻮﻗﻲ
 .17.4تهاجــم فرهنگــی ،اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ،
و ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ وﻛﯿﻞ و در
اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﻳﻌﺖ اﺳﻼﻣﻲ ﻳﺎ
ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻳﻚ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺑﺮاي ﻛﻮدك فراهــم
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﻲ کشــورهای ﻋﻀﻮ ﺗﻨﺎﻗﺾ دارد.
ﺷﻮد.
 .17.5ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﻋﺪم درﮔﯿﺮ
 .19.3.4رســیدگی ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻪدﻋﻮي ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ
ﻧﻤﻮدن آنهــا در ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻳﺎ جنگهــا؛
دادﮔﺎه وﻳﮋه اﻃﻔﺎل و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ اﻣﻜﺎن ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ
در رأي ﺻﺎدره ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ دادﮔﺎه ﺑﺎﻻﺗﺮ در زﻣﺎﻧﻲ
ﻣﺎده  :١٨ﻛﺎرﻛﻮدك
ﻛﻪ ﻛﻮدك ﻣﺤﻜﻮم ﺷﻮد.
 .18.1ﻛﻮدك ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ هیچگونــه ﻛﺎر
 .19.3.5هیچ ﻛﻮدﻛﻲ ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﻋﺘﺮاف
ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻳﺎ ﻛﺎري ﻛﻪ از ﺗﺤﺼﯿﻞ وي ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ
ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻼﻣﺘﻲ و رﺷﺪ ﺟﺴﻤﻲ و ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﺑﻪ اداي شهادت ﮔﺮدد.
روﺣﻲ وي ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﯿﺮد ،اﻧﺠﺎم دهــد.
 .19.3.6ﻣﺠﺎزات ،ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪﻋﻨﻮان وﺳﯿﻠﻪ
 .18.2مقــررات داﺧﻠﻲ هــر ﻛﺸﻮر ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اﺻﻼح و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﺣﯿﺎء ﻛﻮدك و ادﻏﺎم
ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ ﻛﺎر و ﻧﯿﺰ ﺳﺎﻋﺎت و ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎر را ﻣﺠﺪد وي در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ .اﻓﺮادي ﻛﻪ اینگونــه ﻗﻮاﻧﯿﻦ را
 .19.3.7ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻨﻲ ﻛﻪ پایینتــر از
ﻧﻘﺾ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺠﺎزات ﺷﻮﻧﺪ.
آن ﻧﺘﻮان ﻛﻮدك را ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ ﻧﻤﻮد ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد.
ﻣﺎده  :١٩ﻋﺪاﻟﺖ
 .19.3.8اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮدك،
 .19.1هیــچ ﻛﻮدﻛﻲ ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ از آزادي ﺧﻮد
ﻃﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮاﺣﻞ دادخواهــی ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﻀﻤﯿﻦ
ﻣﺤﺮوم ﺷﻮد ،ﻣﮕﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن و ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻣﺪت
ﺷﻮد.
ﻣﻌﯿﻦ و ﻣﻌﻘﻮل؛
ﻣﺎده  :٢٠ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ واﻟﺪﻳﻦ و ﺣﻔﺎﻇﺖ در
 .19.2بــا ﻛﻮدك ﻣﺤﺮوم از آزادي ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ
ﻣﻘﺎﺑﻞ روﻳﻪهــای ﻣﻀﺮ
ﺑﻪگونــهای ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺷﺄن ،اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق
ً
ﺑﺸﺮ و آزاديهــای اﺳﺎﺳﻲ رﻓﺘﺎر ﺷﻮد .نیازهــای
ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻣﺴﺌﻮل
 .20.1واﻟﺪﻳﻦ ﻳﺎ ﺷﺨﺼﻲ ﻛﻪ
اﺷﺨﺎص در ﺳﻨﯿﻦ وي ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺮاﻋﺎت ﺷﻮد .اﺳﺖ متعهدنــد ﻛﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورﺷﻲ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ
ﺑﺮاي ﻛﻮدك فراهــم ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
 .19.3کشــورهای ﻋﻀﻮ اﻳﻦ ﻣﯿﺜﺎق ،ﻣﻮارد ذﻳﻞ
ً
را رﻋﺎﻳﺖ خواهند ﻧﻤﻮد.
 .20.2واﻟﺪﻳﻦ ﻳﺎ ﺷﺨﺼﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻣﺴﺌﻮل
اﺳﺖ و کشــورهای ﻋﻀﻮ اﻳﻦ ﻣﯿﺜﺎق ﺑﺮﻃﺒﻖ
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ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺑﺪون ﭘﯿﺶ داوري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ
اﺳﻼﻣﻲ ،از ﻛﻮدك در ﻣﻘﺎﺑﻞ رویههــا و رﺳﻮﻣﻲ
ﻛﻪ از جهــت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﺎ فرهنگی ﻣﻀﺮ هســتند
ﻳﺎ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺘﻲ وي زیانبــار ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ و
رویههایــی ﻛﻪ آﺛﺎر ﻣﻨﻔﻲ روي رﻓﺎه ،ﺷﺄن و رﺷﺪ
وي دارﻧﺪ و ﻧﯿﺰ آنهایــی ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ
ﻣﯿﺎن ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻳﺎ دﻳﮕﺮ زﻣﯿﻨﻪهــا
ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ،ﺣﻔﺎﻇﺖ خواهنــد ﻧﻤﻮد.

ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻛﻤﯿﺘﻪ اﺳﻼﻣﻲ ﺣﻘﻮق ﻛﻮدك را
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .اﻳﻦ ﻛﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﻛﺐ از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺸﻮرهــای ﻋﻀﻮ ﻣﯿﺜﺎق ﺣﺎﺿﺮ خواهــد
ﺑﻮد و هــر دو ﺳﺎل ﻳﻜﺒﺎر ﻛﻪ ﺷﺮوع آن از ﺗﺎرﻳﺦ
ﻻزماﻻﺟﺮا ﺷﺪن اﻳﻦ ﻣﯿﺜﺎق ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر
ارزﻳﺎﺑﻲ پیشــرفتهای ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه در زﻣﯿﻨﻪ
اﺟﺮاي ﻣﯿﺜﺎق در ﻣﻘﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﺳﻼﻣﻲ،
ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ خواهــد داد.

ﻣﺎده  :٢١ﻛﻮدﻛﺎن پناهنده
 .24.2نحــوه ﺑﺮﮔﺰاري ﻧﺸﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺣﺪ
کشــورهای ﻋﻀﻮ اﻳﻦ ﻣﯿﺜﺎق ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ،ﻧﺼﺎب دو ﺳﻮم کشورهای ﻋﻀﻮ ﻣﯿﺜﺎق ﺣﺎﺿﺮ را
بهــرهﻣﻨﺪي ﻛﻮدﻛﺎن پناهنــده ﻳﺎ آنهایــی ﻛﻪ بهدســت آورد ،ﺗﺎﺑﻊ آﺋﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ اﺟﻼسهــای
ﺑﻪﻃﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﻲ را اﻛﺘﺴﺎب ﺳﺎزﻣﺎن کنفرانــس اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،از ﺣﻘﻮق ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﺑﺮاي اﻳﺸﺎن در
ﻣﺎده  :٢۵ﺣﻖ ﺷﺮط ،ﺧﺮوج و اﺻﻼﺣﯿﻪ
اﻳﻦ ﻣﯿﺜﺎق ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﺧﻠﻲ ﺧﻮد ،ﺗﻀﻤﯿﻦ
 .25.1کشــورهای ﻋﻀﻮ از ﺣﻖ اراﺋﻪ ﺷﺮط
خواهنــد ﻧﻤﻮد.
در ﺧﺼﻮص ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﺨﺶهــای اﻳﻦ ﻣﯿﺜﺎق ﻳﺎ
ﻣﺎده  :٢٢اﻣﻀﺎء ،ﺗﺼﻮﻳﺐ و ﻳﺎ اﻟﺤﺎق ﺑﻪ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻖ ﺷﺮط ﺧﻮد ﺑﻌﺪ از ﻣﻄﻠﻊ ﻧﻤﻮدن
ﻣﯿﺜﺎق
دﺑﯿﺮکل ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
 .22.1ﻣﯿﺜﺎق ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاي اﻣﻀﺎء ﺗﻤﺎﻣﻲ
 .25.2هــر کشــور عضــو ،حــق خــروج از
ﻛﺸﻮرهــای ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﺳﻼﻣﻲ ایــن میثــاق در زمانیکــه بخواهــد برخــوردار
ﻣﻔﺘﻮح خواهــد ﺑﻮد.
اســت .خــروج از میثــاق ،در ســی امیــن روز
 .22.2ﻣﯿﺜﺎق ﺣﺎﺿﺮ جهــت ﺗﺼﻮﻳﺐ و ﻳﺎ پــس از دریافــت اعــان مربوطــه از ســوی
اﻟﺤﺎق ﻛﻠﯿﻪ کشــورهای ﻋﻀﻮ ،ﻣﻔﺘﻮح خواهــد دبیــر کل قابــل اجــرا خواهــد بــود.
بــود.
 .25.3هــر ﻛﺸﻮر ﻋﻀﻮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ درﺧﻮاﺳﺘﻲ
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 .22.3اﺳﻨﺎد ﺗﺼﻮﻳﺐ ،ﻧﺰد دﺑﯿﺮﻛﻞ ﺳﺎزﻣﺎن را در ﺧﺼﻮص اﺻﻼح اﻳﻦ ﻣﯿﺜﺎق از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻚ
اﻋﻼن ﻛﺘﺒﻲ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،اﻳﻦ اﺻﻼﺣﯿﻪ تنهــا در
ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﺳﻼﻣﻲ ﺳﭙﺮده خواهنــد ﺷﺪ.
ﺻﻮرت ﺗﺼﻮﻳﺐ دو ﺳﻮم کشــورهای ﻋﻀﻮ
ﻣﺎده  :٢٣ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺷﺪن ﻣﯿﺜﺎق
ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﺳﻼﻣﻲ ﻻزماﻻﺟﺮا خواهــد
 .23.1ﻣﯿﺜﺎق ﺣﺎﺿﺮ ،ﺳﻲ روز ﭘﺲ از ﺳﭙﺮده ﮔﺮدﻳﺪ.
ﺷﺪن ﺑﯿﺴﺘﻤﯿﻦ ﺳﻨﺪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﻪ دﺑﯿﺮﻛﻞ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺎده  :٢۶زبانهای رسمی
ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﺳﻼﻣﻲ ،ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا خواهنــد ﺑﻮد.
ﻣﯿﺜﺎق ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ زﺑﺎنهــای ﻋﺮﺑﻲ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﻲ
 .23.2تاریــخ ﻻزماﻻﺟﺮا ﺷﺪن ﻣﯿﺜﺎق ﺑﺮاي و ﻓﺮاﻧﺴﻮي ﻛﻪ همگــی از اﻋﺘﺒﺎر ﻳﻜﺴﺎن
هــر ﻛﺸﻮري ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺜﺎق ﻣﻲﭘﯿﻮﻧﺪد ،ﺳﻲروز ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺲ از ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻪ ودﻳﻌﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺳﻨﺪ اﻟﺤﺎق ﭼﻨﯿﻦ
ﻛﺸﻮري خواهــد ﺑﻮد.
ترجمه و ﺗﻨﻈﯿﻢ :ﻣﺤﻤﺪ زارﻋﯿﺎن
ﻛﺎرﺷﻨﺎس اداره ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و زﻧﺎن وزارت
ﻣﺎده  :٢۴ﺳﺎزوﻛﺎر اﺟﺮاي ﻣﯿﺜﺎق
ﺧﺎرﺟﻪ اﯾﺮان
 .24.1ﻛﺸﻮرهــای ﻋﻀﻮ ﻣﯿﺜﺎق ﺣﺎﺿﺮ ،ﺗﻮاﻓﻖ
مهرماه ١٣٨۴

