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از.کشورهای.عضو..می.خواهد.در.وضعیت.درگیری.مسلحانه. 38.کنوانسیون.

بین.المللی. حقوق. مقررات. به. »احترام. و. کنند. محافظت. کودکان. حقوق. از.

بازپذیری.را.در.شرایِط. بازیابی.و. بشردوستانه«.را.تضمین.کنند..ماده.ی.39.

کودک«. کرامِت. و. احترام.به.خود. »سالمت،. مرّوج. محیطی. در. پسادرگیری.
تشویق..می.کند..

حقوق.کودکان.وجه.اساسی.چارچوب.عدالت.بین.المللی.کیفری.است..بنابراین،.

اهمیت.کودکان.در.چارچوب.آن.موضوع.اعتراض.عمومی.یا.مصلحت.سیاسی.

نیست؛.بلکه.نتیجه.ی.تحول.پیوسته.ی.موازین.حقوقی.است.که.حقوق.کودکان.

را.به.رسمیت..می.شناسند.و.محافظت.از.منافع.اساسی.آن.ها.را.الزامی..می.کنند..

عهدنامه.های.مربوطه.در.حقوق.بین.المللی.ـ.به.ویژه.کنوانسیون.حقوق.کودک.

در. کودکان. شرکت. مورد. در. کودک. حقوق. کنوانسیون. اختیاری. پروتکل. و.

را. پسادرگیری. بازیابی. به. حقوق.محور. رهیافِت. اساس. ـ. مسلحانه. درگیری.

تشکیل..می.دهند..این.چارچوب.بر.اصول.پاسخ.گویی.و.حاکمیِت.قانون.و.نیز.

ناپذیری.حقوق.بشر.و.چهار.اصل. جهانشمولی،.وابسته.گی.متقابل.و.تفکیک.

کودکان؛.حِق. منافع. اساسی.ترین. تبعیض؛. عدم. ـ. کودک. کنوانسیون.حقوق.

این. بنیاد.شده..است.2. ـ. به..نظریات.کودک. بقا.و.توسعه؛.و.احترام. زنده.گی،.

اصول،.کشورها.را.در.تعهدشان.نسبت.به.احترام.به.حقوق.کودکان.و.تحقق.

آن.ها.هدایت..می.کنند.و.برای.تقویت.مسوؤلیت.اجتماعی.و.سیاسی.در.گذار.از.

جنگ.به.صلح.حیاتی.هستند..حقوق.کودکان.نه.تنها.در.برنامه.ی.کار.عدالت.در.
دوره.ی.گذار.حاضر.و.ملحوظ.بلکه.برای.موفقیت.آن.ضروری.است..

جنگ.برقرار.می.مانند.و.حتا.محافظِت.بیش.تری.عرضه.می.کنند(.
1..ماده.های.38.و.39.کنوانسیون.حقوق.کودک،.قطعنامه.ی.)XIV(1386.مجمع.عمومی.سازمان.ملل،

 14 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 19, U.N. Doc. A/4354 (1959), arts. 38, 39.

 2...کمیته..ی.حقوق.کودک،.»اهداف.آموزش«،.CRC/GC/2001/1،.بند.6.)اصول.کلی.را.مطرح.می.کند.

که.در.زیر.ماده.های.2،.3،.6.و.12.قرار.می.گیرند(..برای.بحث.درباره.ی.اصول.کلی،.نگاه.کنید.به:
 Executive Directive 98-04, “Guidelines of Human Rights- Based Programming Approach”;.
 Handbook on Legislative Reform: Realizing Child Rights, vol. 1 (New York, UNICEF, November 2008).

 Sharon Detrick, Nigel Cantwell and Jaap Dock, eds., The United Nations Convention on the Rights

of the Child: A Guide to the Traveaux Préparatoires (New York: Martinus Nijhoff, 1992)

 )تحول.این.ماده.ها.در.زمان.تدوین.کنوانسیون.حقوق.کودک.و.بحث.های.مربوط.به.آن.را.شرح.داده.
است(.
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رهیافت مبتنی بر حقوق کودک 
کنوانسیون.حقوق.کودک.نخستین.عهدنامه.ی.الزام.آور.حقوقی.است.که.طیف.
کامل.حقوق.ـ.مدنی،.سیاسی،.اقتصادی،.اجتماعی.و.فرهنگی.ـ.را.به.رسمیت.
.می.شناسد..این.کنوانسیون.این.حقوق.را.به.شکل.چارچوِب.اصول.برای.کودکان.

و.جامعه.درآورده.است..
ـ. سیاسی. و. مدنی. حقوق. نقض. به. عمده. به.طور. گذار. دوره.ی. در. عدالت.
دیگر. تهدیدهای. و. بازداشت. خودسرانه،. حبس. شکنجه،. ناپدیدشدن،. قتل،.
خشونت. و. مسلحانه. درگیری. اما. است.. کرده. توجه. ـ. شخصی. امنیت. علیه.
سیاسی.همه.ی.حقوق.کودکان.را.به.خطر.می...اندازند..کنوانسیون.حقوق.کودک.
از.جمله. و.فرهنگی.کودکان،. اجتماعی. اقتصادی،. برای.حقوق. برابر. اهمیتی.
حق.هر.کودک.نسبت.به.سطح.زنده.گی.متناسب.برای.رشِد.جسمانی،.روانی،.
درگیری. طی. کودک. میلیون.ها. است.. قائل. او،. اجتماعی. و. اخالقی. روحی،.
کودکان. شمار. اما. مدنی..می.شوند،. و. سیاسی. حقوق. نقض. قربانی. مسلحانه.
نبوِد.آموزش.در.کشورهای.جنگ.زده. بیماری.و. آواره.گی،.گرسنه.گی،. قربانی.
درگیری. اثر. از. تحلیل.خود. در. و.ساری. ساالزار. است..گیبونز،. بیش.تر. بسیار.
مسلحانه.بر.کودکان.در.گواتماال،.به.این.نتیجه.رسیدند.که.بیش.ترین.شمار.
کودکان.جان.شان.را.در.نتیجه.ی.نقض.حقوق.اقتصادی،.اجتماعی.و.فرهنگی.
طی.آواره.گی.و.فرار.از.دست..می.دهند.1.مرگ.آن.ها.از.نداشتن.دسترسی.کافی.
به.مراقبت.بهداشتی،.تغذیه،.آب.و.تأسیسات.بهداشتی.و.مسکن.مناسب،.و.

بی.عدالتی.اقتصادی.و.خشونت.ساختاری.رخ..می.دهد.2.
از.خشونت.جان. که. باقی..می.گذارد. بر.کودکانی. آثار.جدی. جنگ.هم.چنین.

1.  Elizabeth Gibbons, Christian Salazar and Guenay Sari, Between War and Peace: Young People on the 

Wings of the Phoenix (Goettingen: Lamuv, 2003).

2..یوهان.گالتونگ،.»خشونت.فرهنگی«،.
  Johan Galtung, “Cultural Violence,” Journal of Peace Research 27(3) 1990:291-305.

ــوان. ــه.می.ت ــد.ک ــف.می.کن ــگ.تعری ــی.از.فرهن ــوان.جنبه.ئ ــی.را.به.عن ــونت.فرهنگ ــگ.خش گالتون

بــرای.قانونــی.کــردن.خشــونت.در.شــکل.مســتقیم.یــا.ســاختاری.آن.بــه.کار.بــرد..عبــارت.»خشــونت.

ســاختاری«،.ســاختارها.و.سیســتم.های.اجتماعــی.را.توصیــف.می.کنــد.کــه.باعــث.صدمــه.بــه.افــراد.

ــن.خشــونت،.ســاختاری.توصیــف.می.شــود. ــر.شــدید.و.ســتم،.می.شــود..ای ــه.فق و.جمعیــت،.از.جمل

چــون.در.بطــن.ســامانه..ی.اجتماعــی،.سیاســی.و.اقتصــادی.جهــان.مــا.نهفتــه.اســت..هم.چنیــن.نــگاه.
کنیــد.بــه:.

 Johan Galtung, “Violence, Peace and Peace Research,” Journal of Peace Research 6(3) 1969:167-191;

 and Parmar, Sharanjeet “Realizing Economic Justice for Children: The Role of Transitional Justice in

 Post-Conflict Societies,” Chapter 10, in Children and Transitional Justice (Truth-Telling, Accountability

 and Reconciliation), Edited by: Sharanjeet Parmar Mindy Jane Roseman Saudamini Siegrist Theo

Sowa, Published by the Human Rights Program at Harvard Law School..
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سالم.به.درمی.برند..بسیاری.از.آن.ها.در.فقر.بزرگ..می.شوند.و.گرفتار.سوءتغذیه.

بازسازِی. طی. هستند.. بهداشتی. مراقبت. و. آموزش. به. دسترسی. نداشتن. و.

بهداشتی،. مراقبت. بازسازی. در. باید. کودکان. حقوق. به. توجه. پسادرگیری،.

آموزش.و.سیستم.های.دیگر.حمایت.اجتماعی.و.نیز.اصالح.نهادها.ـ.از.جمله.

آموزشی. نظام. درسی. برنامه. بگذارد.1. تأثیر. ـ. امنیتی. و. قضایی. بخش.های.

به.عنوان.بیان.اولویت.ها.و.ارزش.های.جامعه.از.اهمیت.ویژه.ئی.برخوردار.است..

در.دوره.ی. با.عدالت. برنامه.ی.درسی. و. آموزشی. اصالح. بین. ارتباط. برقراری.

گذار..می.تواند.محیط.حمایتی.را.تقویت.کند2.و.درک.وسیعتری.از.اصول.حقوق.

بشر.به.دست.دهد..در.وضعیت.های.گذار،.برنامه.ی.درسی.مبتنی.بر.حقوق.بشر.
.می.تواند.شموِل.اجتماعی.و.شهروندی.فعال.را.تشویق.کند..

بر. ویرانگری. اثر. اغلب. مسلحانه. درگیری. اجتماعی.طی. نابودِی.حمایت.های.

بر.پسران.وارد. تأثیر.هم.بر.دختران.و.هم. این. زندگی.زنان.و.دختران.دارد..

.می.شود،.اما.دختران.بیش.تر.احتمال.دارد.قربانی.خشونت.جنسی.و.استثمار.

و. اجتماعی..می.شوند. خیزش.های. باعث. هم.چنین. درگیری. و. بحران. شوند.3.

.می.توانند.به.تغییر.شدیدی.در.هنجارهای.اجتماعی.منجر.شوند.و.نقش.ها.و.

هویت.های.جنسیتی.زنان.و.دختران،.و.مردان.و.پسران.را.نیز.تغییر.دهند.4.

از.جمله.در.داخل.خانواده.ها،.در. این.تغییر..می.تواند.به.بروز.خطر.بیش.تر.ـ.

سپهرهای.عمومی.هم.چون.مدارس.و.تأسیسات.بهداشتی.یا.در.هنگام.برداشت.

محصول.یا.جمع.آوری.هیزم.برای.آتش.ـ.بیانجامد..طی.درگیری.مسلحانه.و.

با.دو.رهیافِت.مکمل.یک.دیگر.معرفی. را. از.کودکان. راهُبرِد.محافظت. یونیسف. ..در.سال.2008،. .1 

کرد:.تقویِت.سیستم.های.محافظت.ملی.و.حمایت.از.تغییر.اجتماعی..سیستم.های.محافظت.از.کودکان،.

قوانین،.سیاست.ها،.مقررات.و.خدمات.ضروری.در.تمام.بخش.ها.برای.حمایت.از.پیشگیری.از.خطر.و.

واکنش.به.خطرهای.مربوط.به.محافظت.را.دربر.می.گیرد،.به.ویژه.در.بخش.های.رفاه.اجتماعی،.آموزش،.
بهداشت،.امنیت.و.عدالت..این.راهُبرد.را.در.اینجا.در.دسترس.است:.

www.unicef.org/protection/files/CP_Strategy_English.pdf .
2. Karin Landgren, “The Protective Environment: Development Support for Child Protection,” Human 

Rights Quarterly 27(1) 2005:214-248. 

هشت.عامل.تقویت.محیط.محافظتی.برای.کودکان.از.این.قرارند:.تعهد.و.ظرفیت.دولتی؛.قانون.گذاری.

و.اجرای.آن؛.فرهنگ.و.رسم.ها؛.بحِث.باز؛.مهارت.های.زنده.گی.و.مشارکت.کودکان؛.ظرفیِت.خانواده.ها.و.
جوامع.محلی؛.خدمات.ضروری؛.و.نظارت،.گزارش.دهی.و.سرپرستی.

3. Dyan Mazurana and Susan McKay, Where are the Girls? Girls Fighting Forces in North- ern Uganda, 

Sierra Leone and Mozambique (Montréal: International Centre for Human Rights and Democratic 

Development, 2004);.و.هم.چنیــن.Michael Wessells and Anne Edgerton, “What is Child Protection? 

Concepts and Practices to Support War-Affected Children,” The Journal of Developmental Processes 

3(2) 2008:3.

4. Sheila Meintjes, Anu Pillay, Meredeth Turshen, eds., The Aftermath: Women in Post-Conflict 

Transformation (London: Zed Books, 2001).



کودکان و عدالت در دوره ی گذار / 12

خشونت.سیاسی،.اغلب.افزایش.قابل.توجهی.در.خشونت.خانگی.و.نقض.حقوِق.

اجتماعی. حمایت.های. تخریب. حال،. عین. در. رخ..می.دهد.1. خانواده. اعضای.

.می.تواند.باعث.شود.دختران.و.زنان.به.خاطر.بقا.مسوؤلیت.های.بزرگتری.را.در.

دست.بگیرند.و.با.مشکالت.روبرو.شوند..هنجارها.و.عرف.های.اجتماعی.ممکن.

است.پس.از.درگیری.دوباره.برقرار.شوند.و.تنش.ها.و.در.عین.حال.فرصت.های.
بیش.تری.را.ایجاد.کنند.2

هنگامی.که.فرایندهای.عدالت.در.دوره.ی.گذار.آغاز..می.شود،.در.نظر.گرفتن.

اغلب. و.خشونت.های.جنسِی. زنان. و. گوناگون.دختران. تجربه.های. و. نقش.ها.

کم.منتشر.شده.علیه.مردان.و.پسران.و.ثبت.آن.ها.مهم.است..در.بعضی.موارد.

ننگ. از. یا. خطر..می.ترسند. از. یا. چون. بگویند،. سخن. ندارند. میل. کودکان.

اجتماعی.نگران.هستند..چنین.وضعی.بیش.تر.در.شرایطی.محتمل.است.که.

تجاوز.و.خشونت.جنسی.به.صورت.نظام.مند.و.گسترده.رخ.داده.است..داشتن.

فراهم.کردن.مشارکت. و. زنان.جوان. و. از.دختران. برای.محافظت. رویه.هایی.

آن.ها.در.دادخواهی.و.حقیقت.یابی،.جبران.و.غرامت.و.آشتی.اجتماعی.مهم.

خشونت. از. جلوگیری. باید. جنسیتی. برابری. و. زنان. حقوق. به. توجه. است.3.

روان.شناختی. حمایت. بهداشتی،. مراقبت. جمله. از. آن،. به. واکنش. و. جنسی.

نبایستی. اما. بازمانده.گان.را.دربر.بگیرد،. تازه.تولدیافته.ی. به.کودکان. و.کمک.

هم. و. درگیری. هم.طی. زنان،. و. دختران. بشود.. نقض. موارد. این. به. محدود.

پس.از.آن،.سرگذشت.های.متفاوتی.دارند..زنان.جوان،.در.مقاِم.مراقبت.کننده.،.

کنش.گر،.بازمانده،.آموزگار.و.نیز.در.ظرفیت.های.حرفه.ای،.در.بازیابی.ملی.و.

بنا.کردن.صلح..سهم.دارند.4.رهیافتی.مبتنی.بر.حقوق.ضروری.است.تا.زنان.و.

دختران.بتوانند.به.طور.کامل.در.بازسازی.زنده.گی.و.جامعه.ی.خود.مشارکت.
کنند.

این.رهیافت.باید.رویه.هایی.را.برای.محافظت.و.امکان.پذیر.ساختن.مشارکت.

1. Elisabeth Rehn and Ellen Johnson Sirleaf, Women, War, Peace: The Independent Experts’ Assessment 

on the Impact of Armed Conflict on Women and Women’s Role in Peace- Building (Progress of the 

World’s Women 2002, vol. 1).

2. UNICEF Innocenti Research Centre and International Center for Transitional Justice, Children and 

Truth Commissions, (Florence: UNICEF Innocenti Research Centre,) (forthcoming in 2010).

3. Ruth Rubio-Marin, ed., What Happened to the Women? (New York: Social Science Research 

Council, 2006).

4. Yasmin Sooka, “Dealing with the past and transitional justice: building peace through accountability”, 

International Review of the Red Cross 88(862) 2006:311-325; هم.چنیــن  ,.Ruth Rubio-Marin, ed و.

What Happened to the Women? (New York: Social Science Research Council, 2006), at 21-47.
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آن.ها.در.دادخواهی.و.حقیقت.یابی،.جبران.و.غرامت.و.آشتی.دربرگیرد.1.تحقیق.

درباره.ی.گستره.ی.کامل.موارد.نقض.حقوق.دختران.و.پسران.طی.درگیری.

آثار. و. ریشه.ئی. دالیل. از. بهتر. درک. به. نه.تنها. سیاسی. خشونت. و. مسلحانه.

ّکلی.این.موارد.نقض..می.انجامد.بلکه.به.تدوین.توصیه.ها.و.اصالحات.به.منظور.
بازیابی.کمک..می.کند..

مشارکت کودکان: شرایط محلی، موازین بین المللی
در. کودکان. حقوق. به. پرداختن. در. که. ـ. گرفتاری.ها. یا. ـ. مشکالت. از. یکی.
چارچوب.عدالت.در.دوره.ی.گذار.پیش..می.آید،.ضرورت.سازگار.کردن.عدالت،.
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1..Report of the Secretary-General on Rule of Law and Transitional Justice, UN document S/2004/616, 

New York, 23 August 2004.

2..مالحظات.نویسنده.طی.کارگاه.
3..Truth and Reconciliation Report for the Children of Sierra Leone, Child Friendly Version, 2004, 13, 
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1. .James R. Himes, “Foreword,” and Philip Alston, “The Best Interests Principle: Towards a 

Reconciliation of Culture and Human Rights,” in The Best Interests of the Child: Reconciling Culture 

and Human Rights (New York: Oxford University Press, 1994), at v-vii, 1-25; و.هم.چنیــن Jonathan 
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ــوق.کــودک( ــاده.ی.3.کنوانســیون.حق ــه.م ــوط.ب ــی.مرب داخل
2..Piers Pigou, “Children and the South African Truth and Reconciliation,” Chapter 4, in Children and 

Transitional Justice (Truth-Telling, Accountability and Reconciliation), Edited by: Sharanjeet Parmar 

Mindy Jane Roseman Saudamini Siegrist Theo Sowa, Published by the Human Rights Program at 

Harvard Law School.
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4. .Report of the technical meeting convened by UNICEF, National Forum for Human Rights, 

UNAMSIL Human Rights Section, at 2.
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1. .Report of the technical meeting convened by UNICEF, National Forum for Human Rights, 

UNAMSIL Human Rights Section, at 43.  
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UNICEF/Save the Children, Florence (2005); Committee on the Rights of the Child, “General 

Comment No. 12 (2009): The Right of the Child to be Heard,” CRC/C/GC/12, 20 July 2009.

3..Lansdown, at ix.

4..همان.

5..همان.
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این.حقیقت.که.رهیافت.های.متفاوتی.در.این.وضعیت.ها.انتخاب.شد.یک.فرض.

پایه.ئی.را.درباره.ی..عدالت.در.دوره.ی.گذار.نشان.می.دهد:.یک.الگو.برای.همه.

عمل. فرض. این. اساس. بر. باید. که.چگونه. است. این. مشکل. نیست.. مناسب.

برای.یک.کشور.خاص.تشخیص. را. فرایندها. یا. راه.کارها. کرد.و.مناسب.ترین.

داد..پاسخ.را.شاید.بتوان.در.بازاندیشی.اهداف.عدالت.در.دوره.ی.گذار.یافت..

اهدافی.که.بیش.از.همه.مطرح.می.شوند،.اهدافی.هستند.که.بیش.از.همه.مورد.

طلب.هستند:.پیشبرد.صلح،.دست.یابی.به.آشتی.در.جوامع.تقسیم.شده.و.بین.

افزایش.احترام.به.حقوق.بشر.. قانون.و. جوامع.تقسیم.شده،.تقویِت.حاکمیِت.

اهداف.دیگری.که.تحقق.شان.از.عدالت.در.دوره.ی.گذار.انتظار.می.رود،.از.این.

جمله.هستند:.بازگردانی.اعتماد.جامعه.به.نهادهای.کشور؛.ترمیم.روابط.بین.

افراد،.بین.کشورهای.منطقه.یا.با.جامعه.ی.بین.المللی.به.طور.کلّی؛.یا.حتا.فقط.

توانایی.گفتن.این.که.»کاری.انجام.شد«.و.به.این.ترتیب.بستن.)یا.تالش.برای.
بستن(.فصلی.از.گذشته..

اهداف.دیگری.را.که.به.طور.کلّی.در.چارچوب.عدالت.کیفری.قرار.می.گیرند،.

هم.چون.مجازات.یا.خون.خواهی،.می.توان.از.طریق.راه.کارهایی.دنبال.کرد.که.

بازپروری.و.تالفی.کمک.می.کنند.1.یک.فرض. ناتوان.سازی،. بازدارنده.گی،. به.

طریق. از. وجهی. بهترین. به. مجرمانه. رفتار. به. واکنش. که. است. این. پایه.ئی.

به.جای. می.شود،. انجام. ازپیش.مشخص.شده. قانون. اساس. بر. دولت. واکنش.

این.که.هر.فردی.از.جامعه.امور.را.در.دست.خود.بگیرد.بدون.این.که.ممنوعیت.

یا.پیامدهای.رفتارها.مشخص.باشد.2.خطر.این.که.افراد.امور.را.در.دست.خود.

 1...این.چهار.هدف.اغلب.به.عنوان.اصول.پایه.ئی.عدالت.)داخلی(.کیفری.توصیف.می.شوند.که.به.شکلی.

برابر.در.چارچوب.گذار.قرار.می.گیرند؛.برای.نمونه،.نگاه.کنید.به:
 G. S. Bridges, J. G. Weis, and R. D. Crutchfield, eds., Criminal Justice (Thousand Oaks, CA: Pine Forge.

Press, 1996), pp. 43-48.

 2...برای.نمونه،.نگاه.کنید.به.ماده..ی.15.میثاق.بین.المللی.حقوق.مدنی.و.سیاسی.که.می.گوید:.هیچ..کس..

به..علت..انجام.دادِن.عملی.یا.انجام.ندادِن.عملی.که..در.زماِن.ارتکاب..طبق..قوانین..ملي..یا.بین.المللي..جرم..

نیست،.محکوم..نمي.شود..هم.چنین.،.هیچ..مجازاتي..شدیدتر.از.آن.چه..در.زمان..ارتکاب..جرم..قابل..اعمال..

بوده.،.تعیین..نخواهد.شد؛.هرگاه..پس..از.ارتکاب..جرم،..قانون..مجازات..خفیف.تري..براي..آن..عمل.مقرر.دارد،.

مرتکب..از.آن..بهره.مند.خواهد.شد؛.و:.هیچ..یک..از.مقررات..این..ماده..باعث.تبعیض.در.دادرسي..و.مجازات.
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بگیرند.در.رابطه.با.کودکان.بزرگ.می.شود،.به.ویژه.زمانی.که.نوبت.مشارکت.

برنامه.ریزی.دقیق. و. فرایندهای.عدالت.در.دوره.ی.گذار.می.رسد. کودکان.در.

برای.اطمینان.یابی.از.محافظت.جسمانی.و.روانی.از.آن.ها.الزامی.می.شود..وقتی.

نوبت.به.کودکان.متهم.و.راه.های.مناسِب.توجه.به.پاسخ.گویی.آن.ها.می.رسد،.
خطر.بزرگ.تر.می.شود.1.

نوع.مناسب.ترین.راه.کار.یا.فرایند.برای.هر.کشوِر.در.گذار.بسته.گی.به.اهداف.

عدالت. فرایند. باشد،. فردی. کیفری. مسوؤلیت. تعیین. هدف. اگر. دارد:. آن.

به.بیش.ترین. اگر.هدف.کمک. نوع.است؛. به.احتمال.زیاد.مناسب.ترین. کیفری.

شمار.قربانیان.برای.بیاِن.سرگذشت.خویش.است،.در.این.صورت.فرایندهای.

غیرقضایی.به.احتمال.زیاد.بیش.از.همه.مؤثرند..به.این.ترتیب،.عدالت.در.دوره.ی.

به.همه.ی.مردم.عرضه. را. این.خطر.که.همه.چیز. پذیرش. )با. گذار.می.تواند.

کند(.گستره.ی.بسیار.وسیعی.از.راه.کارها.و.فرایندها.را.دربر.بگیرد،.از.جمله.

حقیقت؛. کمیسیون.های. بین.المللی؛. یا. ملی. سطح. در. کیفری،. محاکمه.های.

کمیسیون.های.تحقیق،.مثل.کمیسیونی.که.برای.بررسی.حادثه.ی.یک.شنبه.ی.

اصالحات. غرامت؛. تأمین. یا. جبران. شد؛. تشکیل. شمالی. ایرلند. در. خونین.

آموزشی؛.و.غیره..راه.کار.را.می.توان.از.طریق.دولت.یا.نهاد.رسمی.دیگری،.یا.از.

طریق.جامعه.ی.مدنی.یا.افراد.خصوصی.به.راه.انداخت..ممکن.است.راه.کارهای.

با.ساختاِر.کم.تر.یا.کم.ترنهادینه.شده.را. عدالت.در.دوره.ی.گذار.رهیافت.هایی.

دربر.بگیرند،.هم.چون.روزهای.ملی.یادبود،.عذرخواهی.و.ساختن.بنای.یادبود.
یا.صلح..

حقوق بین المللی 
یک.فرض.پایه.ئی.این.است.که.مقررات.عمومی.به.طور.معقول.روشن.هستند:.
قوانین.بین.المللی.و.ملی.همواره.حاکم.هستند،.هم.در.زمان.جنگ.و.هم.صلح،.
و.به.این.قوانین.می.توان.در.عدالت.در.دوره.ی.گذار.استناد.کرد.و.آن.ها.را.به.کار.
برد..این.قوانین.به.همان.میزان.در.مورد.کودکان.کاربرد.دارند.و.کودکان.در.
از.محافظت.چارچوب.مشخص.حقوقی.معین.شده.در.کنوانسیون. عین.حال.
کلّی.حقوقی،.در. معاهده.های.دیگر.سود.می.برند..چارچوب. و. حقوق.کودک.
مورد.جنایت.های.مندرج.در.حقوق.بین.المللی.هم.به.نسبت.خوب.تثبیت.شده.

هر.شخصي..که..به..علت..انجام.دادِن.عملی.یا.انجام.ندادن.عملی.که..در.زمان..ارتکاب..بر.طبق..اصول..کلي..
حقوق..شناخته..شده..در.جامعه.ی..ملت.ها.مجرم..بوده.،.نخواهد.شد.

..برای.نمونه،.نگاه.کنید.به.مقاله.ی.»عدالت.بین.المللی.کیفری.و.محافظت.از.کودکان«.در.همین. .1 

مجموعه.
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است.و.هم.به.نسبت.جامع.است..این.چارچوب.در.چندین.معاهده.ی.بین.المللی.

و.موازین.حقوقی.ریشه.گرفته.است.که.در.مورد.بیش.تر.کشورها.و.در.بعضی.موارد.

در.مورد.همه.ی.کشورها.قابل.اجرا.هستند.1.هم.چنین،.اصول.کلّی.و.مشخص.

حقوق.بشر.و.ممنوعیت.ارتکاب.جنایت.های.مندرج.در.حقوق.بین.المللی.در.

چندین.معاهده.ی.منطقه.ئی.گنجانده.شده.اند؛.در.اساسنامه.ها.و.قوانین.موردی.

دادگاه.های.بین.المللی.کیفری؛.و.در.رهنمودها.و.معاهده.های.حاکم.بر.حقوق.

پایه.ئی.سازمان.ملل.در. اینها.»اصول.و.رهنمودهای. قربانیان..چشم.گیرترین.

حقوق. فاحش. نقض. قربانیان. برای. غرامت. تأمین. و. جویی. چاره. حق. مورِد.

است. بشردوستانه«2. بین.المللی. نقض.جدی.حقوق. و. بشر. بین.المللی.حقوق.

که.مقرر.می.دارد.که.قربانیان.این.گونه.نقض.حقوق،.از.جمله.کودکان،.از.حق.
دریافت.سریع،.کافی.و.مؤثر.غرامت.برخوردارند..

را.ملزم. به.صراحت.کشورها. بین.المللی.و.منطقه.ئی. این.معاهده.های. بیش.تر.

می.کنند.حقوق.مشخص.شده.را.در.سطح.داخلی.به.اجرا.بگذارند؛.در.حقیقت،.

دادگاه.بین.المللی.جزایی.بر.اساس.این.مفهوم.بنا.شده.که.مسوؤلیت.اولیه.ی.

حقوق. در. مندرج. جنایت.های. پیگرد. ـ. باشد. مناسب. که. هرجا. ـ. و. تحقیق.

بین.المللی.به.عهده.ی.کشورهاست.3.مشکل.در.اطمینان.یافتن.از.اجرای.درست.

بین.المللی.و.در.تشخیص.زودهنگام.و. قانون.در.سطوح.داخلی،.منطقه.ئی.و.

نام.نویسی. به.خدمت.اجباری.سربازی،. پرکردن.شکاف.ها،.مثل.موارد.مربوط.

 1...موارد.زیر.از.جمله.این.معاهده.های.بین.المللی.هستند:.کنوانسیون.های.ژنو،.کنوانسیون.های.الهه.و.

پروتکل.های.الحاقی.آن.ها.که.اکثِر.جنایت.های.جنگی.را.پوشش.می.دهند؛.کنوانسیون.نسل.ُکشی؛.و.در.

دوران.اخیر،.اساسنامه..ی.ُرِم.دادگاه.بین.المللی.جزایی.که.قانون.مربوط.به.جنایت.های.علیه.بشریت.را.

الزامی.کرده.است..اصول.کلّی.حقوق.بشر.در.معاهده.های.زیر.مطرح.شده.اند:.میثاق.بین.المللی.حقوق.

کنوانسیون.های.سازمان. و. فرهنگی؛. و. اجتماعی. اقتصادی،. بین.المللی.حقوق. میثاق. و.سیاسی؛. مدنی.

بین.المللی.کار..حقوق.مشخصی.که.به.گروه.های.مشخصی.مثل.کودکان.مربوط.می.شوند،.نیز.بخشی.

از.معاهده.های.حقوق.بشر.هستند،.از.جمله.کنوانسیون.حقوق.کودک،.کنوانسیون.رفع.همه.ی.اشکال.
تبعیض.نژادی.و.کنوانسیون.رفع.تبعیض.علیه.زنان..

2. .UN Basic Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Gross Violations of International 

Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Lawاعالم.در .،.تصویب.و.
به:. کنید. نگاه. 2005؛. دسامبر. .16 .،147/60 عمومی،. مجمع. /www2.ohchr.org/english/lawقطعنامه.

remedy.htm.
 3...این.اصل.که.اصل.تکمیلی.بودن.نامیده.می.شود،.در.دیباچه..ی.اساسنامه..ی.ُرم.بازتاب.یافته.که.می.گوید:.

»وظیفه..ی.هر.دولتی.است.که.صالحیت.کیفری.خود.را.در.مورد.مسؤوالن.جنایت.های.بین.المللی.اِعمال.

کند....]و[.تاکید.می.شود.که.دادگاه.بین.المللی.جزایی.که.براساس.این.اساسنامه.تأسیس.می.شود،.مکّمِل.

صالحیت.های.ملی.کیفری.خواهد.بود.«.هم.چنین.نگاه.کنید.به.ماده..ی.)الف()1(17.اساسنامه..ی.ُرم.که.

زمینه..ی.قابل.پذیرش.بودن.موارد.را.مشخص.می.کند.و.مقرر.می.کند.که.دادگاه.بین.المللی.جزایی.نمی.

تواند.به.موردی.رسیدگی.کند.که.»در.دست.رسیدگی.دولتی.است.که.درباره.ی...آن.صالحیت.دارد،.مگر.
این.که.آن.دولت.مایل.نباشد.یا.به.طور.واقعی.قادر.نباشد.تحقیق.یا.پیگرد.را.انجام.دهد.«
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برای.خدمت،.و.استفاده.از.کودکان.برای.مشارکت.فعال.در.مخاصمه.ها.یا.جرم.
ازدواِج.اجباری،.است.1

نقش کودکان در راه کارها و فرایندهای عدالت در دوره ی گذار 
چند.مورد.از.مقررات.در.چارچوب.کلّی.حقوقی.که.راه.کارهای.عدالت.در.دوره.ی.
گذار.را.به.هم.می.پیوندد.و.هدایت.می.کند،.به.طور.مشخص.به.کودکان.مربوط.
است،.از.جمله.کلّیت.نظام.معاهده.ئی:.کنوانسیون.حقوق.کودک.و.پروتکل.های.
مورد. در. تعیین.می.کنند،. را. کلّی.کودکان. مقررات.حقوق. این. آن.. اختیاری.
که. می.کنند. را.مشخص. اموری. و. می.دهند. رهنمود. آن.ها. اجرای. چگونه.گی.
می.توان.یا.نمی.توان.نسبت.به.کودکان.انجام.داد،.هم.چون.ممنوعیت.خدمت.
یا.به.طور. برای.درگیری. از.کودکان. یا.استفاده. اجباری.سربازی،.سربازگیری.
مستقیم.در.مخاصمه.ها..برای.نمونه،.ماده.ی.3.کنوانسیون.حقوق.کودک.مقرر.
می.دارد.که.اساسی.ترین.منافع.کودک.در.پی.ریزی.هر.اقدام.مربوط.به.کودکان،.
و.نیز.به.اجرا.گذاشتن.حقوق.مندرج.در.کنوانسیون.حقوق.کودک،.باید.مالحظه.
اساسی.باشد..به.عالوه،.کنوانسیون.حقوق.کودک.به.طور.مشخص.مقرر.می.دارد.
که.کودکان.حق.دارند.در.تصمیم.های.مربوط.به.زنده.گی.خودشان.مشارکت.
کنند2.و.برای.آسیب.های.ارتکابی.علیه.آن.ها.جبران.دریافت.کنند..برای.این.
منظور،.کنوانسیون.حقوق.کودک.دولت.های.عضو.را.ملزم.کرده.که.»بازپذیری.
جسمانی.و.روانی.کودک.قربانی....را.در.محیطی.که.بهداشت،.احترام.به.خود.
و.کرامت.کودک.را.پرورش.می.دهد،«.ترویج.کنند.3کنوانسیون.حقوق.کودک.
و. می.کند. مشخص. را. جنایت.ها. ارتکاب. به. متهم. کودکان. حقوق. هم.چنین.
مکمل.مقررات.آن.در.معاهده.های.بین.المللی.دیگر.به.چشم.می.خورد،.مثل.
نوجوانان«4. عدالت. اجرای. برای. ملل. سازمان. استاندارد. حداقل. »مقررات.

 Prosecutor v Brima, Kamara and Kanu (AFRC Case, Case(.1...پرونده..ی.دادستان.علیه.کامارا.و.کانو
(No. SCSL-2004-16-A(.،.دادگاه.ویژه.ی.سی.یرا.لیون،.رأی.شعبه..ی.استیناف،.22.فوریه.2008،.بندهای.

203ـ181..بحثی.در.این.زمینه.در.جریان.است.که.آیا.»ازدواِج.اجباری«.به.میزان.کافی.بازتاب.وضعیتی.

ازدواج. موافق. است. ممکن. که. می.دهند. را. کم.سن.وسالی. دختران. ازدواِج. اجازه..ی. پدرومادر. که. است.

باشند.یا.نباشند..اما،.در.چارچوب.جنایت.های.مندرج.در.حقوق.بین.المللی،.جرم.ازدواِج.اجباری.بازتاب.

به. زیرا. می.شوند،. نامیده. .)wives .bush( جنگل«. »همسران. اغلب. که. است. دختری. صدها. سرگذشِت.

شرایط.مشخصی.اشاره.دارد.که.دختران.را،.اغلب.با.خشونت.شدید،.از.روستای.شان.می.ربایند.و.سپس.در.

اسارت.نگه.می.دارند.و.وادار.می.کنند.خدمات.خانه.گی.را.انجام.دهند.و.خدمات.جنسی.برای.فرماندهان.
نیروهای.رباینده.تأمین.کنند.

 2...کنوانسیون.حقوق.کودک،.ماده..ی.)2(12.

 3...کنوانسیون.حقوق.کودک،.ماده..ی.39.

4..United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice.
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)»مقررات.پکن«،.1985(.1.
یافته.ـ.بسیار.مشابه.اجرای.حقوق. این.چارچوب.که.به.خوبی.تکوین. اجرای.
از.بررسی.و.تدوین.پایه.های.نظری.و.مفهومی.آن. بین.المللی.به.طور.کلّی.ـ..
به.شدت.عقب.مانده.است..در.دوران.به.نسبت.اخیر.بود.که.حق.کودکان.برای.
نکردن. مشارکت. حق. )که. گذار. دوره.ی. در. عدالت. فرایندهای. در. مشارکت.
راه.کارهای. و. فرایندها. و.شماِر. تدوین.شد2. به.صراحت. دربر.می.گیرد(. را.هم.
عدالت.در.دوره.ی.گذار.که.به.صراحت.مشارکت.کودکان.را.در.رویه.های.عملی.
استانداردشان.قرار.داده.اند.هنوز.محدود.است..این.وضعیت.با.توجه.به.نسبت.
محدود.به.تجربه.ی.کودکان.)به.استثنای.چند.مورد.چشم.گیر(.در.فرایندهای.
عدالت.در.دوره.ی.گذار.تناسب.دارد..تغییر.در.این.وضعیت،.در.پی.اتهام.های.
مطرح.شده.در.دادگاه.ویژه.ی.سی.یرا.لیون.در.زمینه.ی.جنایت.های.ارتکابی.در.
درگیری.های.این.کشور،.آغاز.شده.است..این.جنایت.ها،.جنایت.های.متعدد.و.
مختلفی.را.به.طور.مشخص.علیه.کودکان.و.توجه.به.جنایِت.خدمت.اجباری.
و. می.گیرند. دربر. سال. .15 زیر. کودکان. از. استفاده. یا. سربازگیری. سربازی،.
کانون.توجه.اولین.پرونده.ی.دادگاه.بین.المللی.جزایی.علیه.توماس.لوبانگا.دیلو.

نیز.بود....
بر.جنایت.های. تأکید. و. ـ.تشخیص. این.تحوالت. این.است.که. پایه.ئی. فرض.
ارتکابی.علیه.کودکان.ـ.تأثیر.مثبتی.داشته.اند..برای.نمونه،.از.آنجاکه.پیگرد.
)یا.تهدید.به.پیگرد(.در.دادگاه.بین.المللی.ـ.و.به.همین.ترتیب،.افشای.جنایت.ها.
داشته. بازدارنده.ئی. تأثیر. می.تواند. ـ. گذار. دوره.ی. در. عدالت. فرایندهای. در.
از. بازداشتن. به. بایستی. کودکان. علیه. ارتکابی. جنایت.های. به. توجه. باشد،.
ارتکاب.جنایت.علیه.آن.ها.کمک.کند..اما.هشدارهای.مشخصی.را.باید.در.ذهن.
داشت..هم.چنان.که.در.زیر.خواهد.آمد،.وقتی.راه.کاِر.عدالت.در.دوره.ی.گذار.به.
جنایت.های.علیه.کودکان.می.پردازد.و.آن.ها.را.به.عنوان.قربانی.و.شاهد.شرکت.
می.دهد،.باید.از.وجود.محافظت.مناسب.اطمینان.یابد..بدون.چنین.محافظتی،.
حالت،. بدترین. در. و،. می.شود. محدود. حالت،. بهترین. در. کودکان،. مشارکت.
زیان.آور..هم.چنین.خطر.»نمایشی.شدن«.بعضی.از.موارد.نقض.حقوق،.مثل.
کودک.سربازان.یا.کودکان.قربانی.خشونت.جنسی..در.عین.حالی.که.این.کار.به.
افزایش.آگاهی.از.مسایل.کودکان.در.فرایندهای.عدالت.در.دوره.ی.گذار.کمک.

 1...کنوانسیون.حقوق.کودک،.ماده..ی.37.و.40.

2. No Peace Without Justice and UNICEF Innocenti Research Centre, International Criminal Justice 

and Children, 2002, p. 49.
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می.کند،.باید.مراقب.بود.که.از.تکرار.شیئی.سازی،.کم.توجهی.یا.کلیشه.سازی.

کلّیت. آن. به.جای. و. دختران(.خودداری.شود. )به.ویژه. کودکان. رنج. درباره.ی..
تجربه.ی.آن.ها.را.بازتاب.داد..

در. عدالت. فرایندهای. در. کودکان. دادن. مشارکت. مورد. در. اخیر. تحوالت.

دوره.ی.گذار.هنوز.باید.با.مقررات.و.رویه.های.مناسب.برای.هدایِت.مشارکت.

آمده،.مثل.مشارکت.کودکان.در. به.دست. موفقیت.هایی. آن.ها.سازگار.شود..

فعالیت.های.کمیسیون.های.حقیقت.در.سی.یرا.لیون.و.لیبریا.از.طریق.مطالب.

با. برای.درنظرگرفتن.چشم.انداز.کودکان.. کودک.پسند.و.جلسه.های.مشخص.

وجود.این،.به.درک.دقیق.نیازهای.کودکان.برای.کمک.به.مشارکت.کامل.و.

مؤثر.آن.ها.ـ.از.جمله.نوع.محافظتی.که.مشارکت.آن.ها.را.آسان.تر.می.کند.ـ.
توجه.همه.جانبه.نشده.است..

یک.نمونه،.مربوط.به.نخستین.شاهد.در.اولین.محاکمه.ی.دادگاه.بین.المللی.

متهم. و. می.داد. شهادت. لوبانگا. آقای. متهم. علیه. که. کودکی. است:. جزایی.

صبح. بود،. کودک.سرباز. پیش.تر. که. شاهد. این. بود.. او. فرمانده. افسر. پیش.تر.

علیه.آقای.لوبانگا.شهادت.داد.و.بعد.از.نهار.بازگشت.و.شهادت.خود.را.پس.

گرفت..محتمل.ترین.دلیل.این.کار.ترس.و.نداشتن.آماده.گی.بود..به.ویژه.این.که.

از.دیدن.متهم. را. نبود.که.شاهد. اقدامات.محافظتی.در.سالن.دادگاه.طوری.

حفظ.کند.و.شعبه.ی.دادگاه.پیش.از.آن.دادستان.را.از.آزموِن.شاهد.منع.کرده.

بود.1.این.موضوع.باعث.مشکالت.جدی.شد.و.یکی.از.آن.ها.اضطراب.کودک.بود.

که.در.اثر.دیدن.آقای.لوبانگا.ـ.که.او.هم.کودک.را.دیده.بود.ـ.در.سالن.دادگاه،.

شهادت.اش..را.پس.گرفته.بود..پس.از.انجام.اقدامات.محافظتی،.شاهد.به.جایگاه.
برگشت.و.شهادت.خود.را.علیه.متهم.به.پایان.رساند..

در. نوع.مشکالت. این. از. تا. زده. اقداماتی. به. بین.المللی.جزایی.دست. دادگاه.

شاهدان. برای. دادگاه. رویه.های. در. بازنگری. با. جمله. از. کند،. پرهیز. آینده.

آسیب.پذیر..با.وجود.این،.این.تجربه.ضرورت.برقراری.رویه.های.محافظتی.برای.

کودکان.و.شاهدان.قربانی.در.تمام.راه.کارها.و.فرایندهای.عدالت.در.دوره.ی.

گذار،.به.کارگیری.کارشناسان.امور.کودکان.و.اطمینان.یابی.از.آموزش.همه.در.
مورد.حقوق.کودکان.و.نیازهای.مشخص.را.نشان.می.دهد..

یکی.از.فرض.های.پایه.ئی.مشارکت.کودکان.در.فرایندهای.عدالت.در.دوره.ی.

این،.یک. با.وجود. و.شاهد.جنایت.هستند.. قربانی. آن.ها. که. است. این. گذار.

مسأله.اصلی.و.یکی.از.علت.های.بحث.های.ادامه.دار،.کودکاِن.متهم.به.ارتکاب.

 1...بازبینی.شهادِت.یک.شاهد.پیش.از.ادای.شهادت.)»کنترِل.شاهد«(.رویه.ئی.استاندارد.در.بسیاری.

از.دادگاه.های.داخلی.و.دادگاه.بین.المللی.است.
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جنایت.های.مندرج.در.حقوق.بین.المللی.هستند..توافق.عمومی.بر.این.است.

که.راه.کارهای.عدالت.بین.المللی.کیفری.راه.مناسبی.برای.توجه.به.جنایت.های.

در. را. کودکان. که. است. این. آن. دلیل. نمی.گذارند.. پا. پیش. کودکان. اتهامی.

اشخاصی. به. راه.کارها. گونه. این. عالوه،. به. دانست.. قربانی. باید. اول. وهله.ی.

توجه.دارند.که.بیش.ترین.مسوؤلیت.را.در.ارتکاِب.جنایت.ها.دارند.و.درک.از.

این.موضوع.این.است.که.کودکان.در.این.مقوله.نمی.گنجند،.چون.از.توانایی.

برنامه.ریزی،.برانگیختن،.دستور.دادن.و.اجرای.جنایت.های.گسترده.یا.نظام.مند.

برخوردار.نیستند.1.اما،.توجیه.این.رهیافت.برای.افرادی.مشکل.است.که.قتل.

فرمان. زیر. به.ظاهر. به.دست.کودکانی.دیده.اند.که. را. اعضای.خانواده.ی.خود.
هیچ.بزرگ.سالی.نبودند..

به.همین.ترتیب،.اگر.اهداف.عدالت.در.دوره.ی.گذار.بازدارنده.گی،.قطع.چرخه.ی.

با. بگیرد،.مشکل.می.توان. را.دربر. اقدامات. پیامدهای. دادن. نشان. و. خشونت.

در.حقوق. مندرج. جنایت.های. مرتکب. که. کودکانی. که. گفت. کامل. قطعیت.

اعالم. باشند.. پاسخ.گو. اقدامات.شان. برای. نبایستی. هرگز. شده.اند،. بین.المللی.

پیش. نیستند. مقررات. مشمول. که. را. ویژه.ئی. طبقه.های. ایجاد. خطر. این،.

می.آورد.و.این.موضوع.به.طور.کلّی.خالف.حاکمیِت.قانون.است..چیزی.که.الزم.

کودکان. پاسخ.گویِی. به. دست.یابی. برای. مجمع. مناسب.ترین. به. توجه. است،.

متهم.به.ارتکاب.جنایت.های.مندرج.در.حقوق.بین.المللی.است..چنین.چیزی.

بسته.گی.به.شرایط.خاِص.جرم،.اهداف.عمومِی.عدالت.در.دوره.ی.گذار.در.آن.

.دارد.. .بر.اساس.اساسی.ترین.منافع.و.حقوق.اوـ. شرایط.و.شرایط.فردی.کودکـ.

پرسیدن.این.سؤال.ارزش.دارد.که.چرا.توجه.به.حقوق.کودکان.در.فرایندهای.

بر. حقوق. نقض. و. جرم. تأثیِر. است.. محدود. چنین. گذار. دوره.ی. در. عدالت.

به.طور.مشخص. این.که.کودکان. از. است،.صرف.نظر. بی.تناسب. اغلب. کودکان.

بر. اثرگذار. تصمیم.های. در. دارند. حق. آن.ها. نباشند؛. یا. باشند. آن. هدف.

زندگی.شان.مشارکت.کنند،.حق.دارند.برای.بدی.هایی.که.علیه.شان.انجام.شده.

جبران.دریافت.کنند.و.حق.دارند.به.عدالت.دسترسی.داشته.باشند..کودکان.

اعضای.کامل.جامعه.ی.امروز.هستند.و.به.عنوان.بزرگ.سال.باید.نظامی.را.اداره.

کنند.که.در.نتیجه.ی.گذار.برقرار.می.شود..بنابراین،.آن.ها.باید.نقش.مهمی.را.
بازی.کنند..

با.وجود.این،.فقط.در.بیست.سال.اخیر.یا.در.همین.حدود.است.که.جامعه.

 1...برای.نمونه،.نگاه.کنید.به:.

No Peace Without Justice and UNICEF Innocenti Research Centre, International Criminal Justice and 

Children, 2002, pp. 54-56.
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این.نظر.سر. از. را.آغاز.کرده.و. بازنگری.در.مفهوم.موقعیت.و.نقش.کودکان.

این. به.سوی. نیازمند.محافظت.هستند،.و. برتافته.که.آن.ها.عوامل.منفعل.و.

درک.پیش.رفته.که.کودکان.دارنده.گان.حق.هستند.و.برای.استفاده.از.حقوق.

خود.ـ.به.تناسب.مرحله.ی.رشد.خود.ـ.به.کمک.نیاز.دارند.1.پیش.از.این،.فرض.

بر.این.بود.که.کودکان.نباید.در.فرایندها.و.راه.کارهای.عدالت.در.دوره.ی.گذار.

مشارکت.کنند،.چون.گذشته.ی.آن.ها.در.درون.رویدادهای.گذشته.ی.جامعه.

صحبت. آن.ها. درباره.ی.. کودکان. طرف. از. می.توانند. بزرگ.ساالن. و. می.گنجد.

کودکان. درباره.ی. بازنگری. و. کودک. حقوق. کنوانسیون. تصویب. با. کنند..

راه.کارهای.عدالت.در. و. فرایندها. پذیرفته.شده.که. دارنده.گان.حق،. به.عنوان.

از. را. نیازهای.شان. و. افکارشان. بشنوند.که. را. نظر.کودکان. باید. دوره.ی.گذار.

ـ. به.کودک. از.کودک. نظر. ابراز. و. تعهد. بیان.کنند.. یگانه.ی.خود. چشم.انداز.

.متفاوت.است..مشارکت. بسته.به.مرحله.ی.رشد.و.تمایل.فردی.برای.مشارکتـ.

بنا. بر.رهیافِت.حقوق.بشری. فرایندهای.عدالت.در.دوره.ی.گذار. کودکان.در.

در. عدالت. فرایندهای. و. راه.کارها. عامالِن. و. طراحان. اندیشه.ی. باید. که. شده.
دوره.ی.گذار.را.تقویت.کند. 

پایه ئی عدالت در دوره ی  به فرض های  رهیافِت جستجوگرانه نسبت 
گذار و کودکان 

فرایندها.و.راه.کارهای.عدالت.در.دوره.ی.گذار.و.نقش. به. تحلیل.های.مربوط.

کودکان.به.موارد.موفق.و.ناموفق.در.نمونه.های.مختلف.و.به.کارگیری.آن.یافته.ها.

برای.هدایت.کوشش.ها.در.نقاط.دیگر.توجه.داشته.اند..این.رهیافت.بسیار.مفید.

است.و.هم.به.سود.اندیشه.ی.نظرساز.درباره.ی..عدالت.در.دوره.ی.گذار.و.هم.

تکوین.رهیافت.های.تازه.ـ.از.جمله.روش.های.مشارکت.دادن.کودکان.ـ.بوده.

است..اما،.خطر.آن.این.است.که.ممکن.است.فرض.های.اساسی.مورد.کاوش.

داِم.»یک. در. روبروست.که. این.خطر. با. رهیافت.هم.چنین. این. نگیرند.. قرار.

رویه.های. و. فرایندها. پذیرش. به. منجر. و. بیافتد. همه«. برای. مناسب. الگوی.
معینی.بشود،.چون.آن.ها.در.وضعیت.قبلی.موفق.بوده.اند..

در.اینجا،.فرض.مهمی.مطرح.می.شود:.از.آنجاکه،.اصول.و.چارچوب.حقوقی.

از.جمله.در.مورد. و.غیرقابل.مذاکره.است،. استاندارد. عدالت.در.دوره.ی.گذار.

 1...بــرای.نمونــه،.نــگاه.کنیــد.بــه.جهانــی.مناســِب.کــودکان.)A World Fit For Children(،.قطعنامــه..ی.

مجمــع.عمومــی.ســازمان.ملــل،.11.اکتبــر.UN Doc. A/RES/S-27/2(.2002(.کــه.بــر.تعهــداِت.نســبت.

بــه.کــودکان.به.عنــوان.دارنــده.گان.حــق.ـ.از.جملــه.بــا.انجــام.اقداماتــی.کــه.بــه.کــودکان.در.تحقــق.
آن.حقــوق.کمــک.کنــد.ـ.تأکیــد.می.کنــد.
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آجری.مهم.در.ساختمانی.که.سی.یرا.لیون.می.ساخت،.توصیف.می.کرد..این.آجر.را.باید.آجرهای.دیگر،.
مثل.کمیسیون.حقیقت.و.آشتی.و.کمیسیون.صلح.سازی،.تقویت.می.کردند.و.استحکام.می.بخشیدند.

 William Schabas...5،.منبع.پیش.گفته،.توضیح.120.
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دریافِت.تأیید.و.جبران.نفع.دارد.و.جامعه.در.تقویت.حاکمیِت.قانون.از.طریق.

فرایند.عدالت.نفع.دارد..اما.در.راه.کارهای.عدالت.در.دوره.ی.گذار،.طیف.بسیار.

این. و.هم.جمعی.. فردی. به.طور. تأثیر.می.پذیرند،.هم. ذینفع.ها. از. وسیع.تری.

تشکیل. عهدنامه.های. از. شتاب.زده.ئی. بررسی. با. می.توان. به.خوبی. را. موضوع.

واقعیت. این. به. عهدنامه.ها. این. داد.. نشان. گذار. دوره.ی. در. عدالت. دهنده.ی.

اشاره.می.کنند.که.جنایت.های.مندرج.در.حقوق.بین.المللی.وجداِن.بشریت.را.

تکان.می.دهند،.ضرورت.پایان.دادن.به.معافیت.از.مجازات.برای.مرتکبان.موارد.

بزرگ.یا.نظام.مند.نقض.حقوق.بشر،1.تأمین.جبران.برای.قربانیان2.و.توجه.به.

طوِل. در. احتمالی. ذینفع.های. طیِف. می.کنند.3. مطرح. را. مردم. دانستن. حق.

کّل.جوامع.و.کشورهایی.گسترده.است.و.هر.وضعیتی.بررسی.بادقتی.را.برای.

شناسایی.آن.ها.و.چگونه.گی.بهره.مندی.آن.ها.از.فراینِد.عدالت.در.دوره.ی.گذار.
را.الزامی.می.سازد..

آشکارترین.ذینفع.ها.جماعتی.هستند.که.نقض.حقوق.بشر.بر.آن.ها.اثر.گذاشته.

است..بهترین.توصیِف.این.جماعت.در.هر.ابتکاری.برای.کمک.به.فعالیت.در.

اولیه.ی.دادگاه.های. با.وجود.این،.در.عملیات. اولیه«.است،. گذار.»ذینفع.های.

موردی.رواندا.و.یوگسالوی.سابق.آن.ها.را.نادیده.گرفتند..نقش.جماعِت.زیِر.

به. و. است. شده. شناخته. بیش.تر. تازه.گی. به. اولیه. ذینفع.های. به.عنوان. تأثیر.

تازه.گی.در.دادگاه.بین.المللی.جزایی.بر.ضرورت.دست.یافتن.به.جماعِت.زیِر.

تأثیر.در.رویه.های.استاندارِد.اجرایی.در.فرایندها.و.راه.کارهای.عدالت.در.دوره.ی.
گذار.تأکید.شده.است.4

هم.پوشی. زیرگروِه. می.پیمایند.چندین. را. گذار. دوره.ی. که. مردمی. درون. در.

دارند.که.هر.یک.به.جای.خود.ذینفع.است.و.چشم.انداز.و.آرمان.های.مشخصی.

نه.تنها. شده.اند،. شناخته. اصلی. زیرگروه.های. از. یکی. به.عنوان. کودکان. دارد..

به.خاطر.این.که.نسل.بعدی.هستند.بلکه.به.خاطر.این.که.چشم.انداز.مشخصی.

در. مشارکت. حق. جمله. از. دارند،. حقوق. و. نیازها. نیز. و. رویدادها. درباره.ی.

1...برای.نمونه،.نگاه.کنید.به:.دیباچه..ی.اساسنامه..ی.ُرِم.دادگاه.بین.المللی.جزایی.
 Promotion(1995.2...بــرای.نمونــه،.نــگاه.کنیــد.بــه:.دیباچــه..ی.قانــون.ترویــج.آشــتی.و.وحــدت.ملــی

of Reconciliation and National Unity Act(.آفریقــای.جنوبــی.

3..Mexico Agreements establishing the El Salvadoran Truth Commission, signed at Mexico City 27 

April 1991, at para. 2.

4. .External Audit, Internal Audit, Programme Budget for 2007 and Related     Documents, ICC-

ASP/5/32, 1 December 2006, para. 28; Strengthening the International Criminal Court and the 

Assembly of States Parties, Resolution ICC-ASP/6/Res.2, 14 December 2007, para 20 (inter alia); and 

the NGO Communications Team of the Coalition for the International Criminal Court, Comments 

and Recommendations to the Seventh Session of the Assembly of States Parties, 6 November 2008.
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فرایندهایی.که.بر.زنده.گی.شان.تأثیر.می.گذارد،.حق.جبران.و.حق.دست.یابی.

و. فرایندها. عامالِن. و. طراحان. بیش.تر. تالش. کودکان. مشارکت. عدالت.. به.
راه.کارهای.عدالت.در.دوره.ی.گذار.را.الزامی.می.سازد.

و. کودکان. آرمان.های. و. نیازها. مالحظه.ی. در. پسران. و. دختران. بین. تمایز.

آن.ها. که. متفاوتی. نقش.های. به. توجه. با. است.. مهم. آن.ها. حقوق. به. کمک.

باید.ایفا.کنند.و.هنجارهای.فرهنگی.و.انتظارات.متفاوتی.که.در.تالش.برای.

بازپذیری.در.جامعه.رویاروی.آن.هاست،.سرگذشت.آن.ها.اغلب.متفاوت.است..

چشم.انداز.جنسیتی.کودکان،.هم.در.زمینه.ی.سرگذشت.و.چشم.اندازشان.و.

هم.چگونه.گی.حمایت.از.آن.ها.به.عنوان.شرکت.کنندگان.در.عدالت.در.دوره.ی.

گذار.باید.هرچه.زودتر.در.مراحل.اولیه.مورد.توجه.قرار.گیرد..به.همین.ترتیب،.

توجه.مشخص.به.گروه.های.دیگر.کودکانی.الزم.است.که.ممکن.است.نیازهای.
ویژه.ئی.داشته.باشند،.مثل.کودکان.یتیم،.بیمار.یا.معلول..

را. دیگری. زیرگروه. دیگرشان. عزیزان. و. خانواده.ها. نیز. و. مستقیم. قربانیان.

از.نقض.حقوق.بشر.تشکیل.می.دهند..هم.چنان.که. در.درون.جماعت.متأثر.

نمونه،. برای. دارد،. وجود. قربانیان. به. نسبت. مشخصی. تعهدات. دادیم،. نشان.

و. چاره.جویی. مورِد.حق. در. ملل. سازمان. پایه.ئی. رهنمودهای. و. »اصول. در.

تأمین.غرامت.برای.قربانیان.نقض.فاحش.حقوق.بین.المللی.حقوق.بشر.و.نقض.

جدی.حقوق.بین.المللی.بشردوستانه«.این.اصول.مقرر.می.دارند.که.قربانیان.

نقض.حقوق،.حق.دریافت.فوری،.کافی.و.مؤثر.غرامت.دارند1.و.بدین.ترتیب.

تلویحی.خاطرنشان. را.به.طور. این.غرامت. تأمین. از. یافتن. وظیفه.ی.اطمینان.

می.سازد.2.سیاست.ورزاِن.کشور.زیرگروه.دیگری.را.تشکیل.می.دهند.که.اغلب.

به.دلیل.مسوؤلیت.مذاکره.برای.طراحی.فرایندهای.عدالت.در.دوره.ی.گذار.و.

اجرای.نتایج.آن.ـ.از.جمله.از.طریق.اقدامات.قانون.گذاری.ـ.در.این.میان.قرار.

نیازهای.دیگران.در. می.گیرند..مسوؤلیت.اصلی.آن.ها.نشان.دادن.واکنش.به.

از.جمله.حقوق. آن.هاست،. از.حقوق. محافظت. برای. پایدار. روشی. به. جامعه.

کودکان..آن.ها.اغلب.به.خاطر.موقعیت.شان.طی.دوره.ی.پیش.از.گذار.هدف.قرار.

 1...صندوق.امانی.قربانیان.)Victims Trust Fund(.که.دولت.های.عضو.اساسنامه..ی.ُرم.دادگاه.بین.المللی.

تشکیل. جزایی. بین.المللی. دادگاه. صالحیت. زیِر. جنایت.های. قربانیان. به. جبران. تأمین. برای. جزایی.
داده.اند،.تأییدی.مهم.برای.این.وظیفه.است.

 2...برای.نمونه،.نگاه.کنید.به:..

D. Orentlicher, “Addressing Gross Human Rights Abuses: Punishment and Victim Compensation” in 

L. Henkin and J.L. Hargrove, eds., Human Rights: An Agenda for the Next Century (Washington DC: 

American Society of International Law, 1994), 425-426; H. Steiner and P. Alston, International Human 

Rights in Context: Law, Politics and Morals (Oxford: Clarendon Press, 1996); and M. Minow, Between 

Vengeance and Forgiveness (Boston, Beacon Press, 1998).
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می.گیرند1.که.به.این.ترتیب.آن.ها.را.به.قربانیان.اولیه.و.به.جای.خود.ذینفع.های.
مهم.تبدیل.می.کند.

دربر. را. ذینفع. گروه. چندین. معمول. به.طور. حقوق. نقض. از. متأثر. جماعت.

می.گیرند2.و.فرایند.مشورت.با.جوامع.محلی،.از.جمله.کودکان،.یکی.از.مهم.ترین.

نیازهای.مشخص. و. تشخیص.چشم.اندازها. و. آن.ها. شناسایی. پیش.شرط.های.

آن.هاست..این.کار.می.تواند.تأثیر.بزرگی.بر.طراحی.و.کارکرِد.فرایندهای.عدالت.

در.دوره.ی.گذار.به.عنوان.دلیل.تشکیل.این.فرایندها.بگذارد..برای.نمونه،.آئین.

مصالحه.ی.روستایی.ممکن.است.راه.کار.مناسبی.برای.قربانیان.و.یا.مجرمان.

فردی.باشد،.اما.به.احتمال.تأثیر.زیادی.بر.کشور.همسایه.که.نفعی.در.دوره.ی.

احتمالی. ذینفع.های. به. بادقت. باید. گذاشت.. نخواهد. دارد،. آن. نتایج. و. گذار.

ذینفع. طرف.های. مناسب. مشارکِت. از. تا. کرد. توجه. گذار. دوره.ی. در. عدالت.

یافت.. اطمینان. سازد،. برآورده. را. همه. نیازهای. که. راه.کارهایی. برقراری. و.

برای.اطمینان.از.شنیدن.صدای.»بی.صدایان«.از.جمله.کودکان.و.گروه.های.
حاشیه.ئی.و.توجه.به.آن.ها.باید.دقت.ویژه.ئی.به.کار.گرفت..

چه نوع فراینِد عدالت در دوره ی گذار باید مورد استفاده قرار گیرد؟
بلکه. نیست،. درپیش.گرفته.شده. راه.کارهای. جمِع. گذار. دوره.ی. در. عدالت.
فرایندی.است.که.به.طرف.های.ذینفع.کمک.می.کند.تا.با.توجه.به.دست.یابی.
به. و. بروند. پیش. به. دوره.گذار. در. اصالحات. و. پاسخ.گویی. کلیّ.تر. اهداف. به.
اهداف،.فوری.و.مشخص.برسند..بدین.ترتیب،.برقراری.فرایند.عدالت.کیفری.
و.تشکیل.کمیسیون.حقیقت،.اختصاص.روزی.برای.یادبود.و.مصالحه.و.سپس.
ادعای.اجرای.عدالت.در.دوره.ی.گذار.کافی.نیست..ممکن.است.این.تالش.ها.

1...برای.نمونه،.در.مراکش،.برآورد.می.شود.که.نیروهای.امنیتی.مسؤول.»ناپدیدشدن«.صدها.مخالف.
سیاسی.بوده.اند..

(P. Hazan. “Morocco: Betting on a Truth and Reconciliation Commission,” USIP Special Report 165, 

July 2006, p. 2).

 2...جماعِت.متأثر.از.نقض.حقوق.و.بسیاری.از.زیرگروه.های.آن.طرف.های.اولیه..ی.ذینفع.در.فرایندها.و.

راه.کارهای.عدالت.در.دوره.ی.گذار.هستند،.اما.هم.چنان.که.شرح.کوتاِه.اهداف.اعالم.شده..ی.راه.کارهای.

عدالت.در.دوره.ی.گذار.نشان.می.دهد،.طیفی.دیگر.نیز.نفع.دارند..بسته.به.وضعیت.هر.کشور،.طرف.های.

ذینفع.ممکن.است.کشورهای.همسایه.یا.کشورهای.منطقه،.برای.مثال،.به.علت.تجزیه..ی.کشوری.به.

کشورهای.جداگانه.)که.در.یوگسالوی.سابق.رخ.داد(.یا.به.علت.دخالت.کشورهای.همسایه.)مثل.دخالت.

رواندا.در.درگیری.در.اوگاندا.یا.دخالت.لیبریا.در.درگیری.در.سی.یرا.لیون(.یا.به.نفع.صلح.و.ثبات.در.

با.منافع.خاِص.سیاسی. منطقه.را.دربر.بگیرد..طرف.های.دیگر.ذینفع.ممکن.است.کشورهای.خارجی.

یا.اقتصادی.در.کشوری.مشخص.یا،.برای.مثال،.جامعه.بین.المللی.به.طور.کلّی.باشند،.چون.آن.شرایط.

ممکن.است.تهدیدی.برای.صلح.و.امنیت.بین.المللی.باشد.یا.ارتکاب.جنایت.های.جدی.»وجدان.بشریت«.
را.تکان.دهد.و.بنابراین.هر.کشور.منافعی.در.پرداختن.به.آن.ها.داشته.باشد.
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ظواهر.عدالت.در.دوره.ی.گذار.را.برآورده.کند.ـ.و.اگر.هدف.گفتن.»کاری.انجام.

شد«.باشد،.شاید.فقط.همین.الزم.باشد.ـ.اما.این.که.این.کارها.به.طور.مؤثر.و.

کارآمد.عدالت.در.دوره.ی.گذار.را.تأمین.کنند،.به.طور.کامل.مساله.ی.دیگری.
است..

این.که.کدام.راه.کار.و.یا.فراینِد.عدالت.در.دوره.ی.گذار.را.باید.درپیش.گرفت،.

پرسشی.است.که.فقط.براساس.اهداف،.طرف.های.ذینفع.و.چارچوب.سیاسی،.

راه.کارهای. و. فرایندها. طرح. پرداخت.. آن. به. می.توان. فرهنگی. و. اجتماعی.

عدالت.در.دوره.ی.گذار.باید.به.قدری.خالق.باشد.که.اهداف.متناقض.را.برآورده.

کند.و.از.ارسال.نشانه.ها.و.پیام.های.اشتباه.به.ویژه.به.کودکان.پرهیز.کند..برای.

نمونه،.در.کنیا.یکی.از.واکنش.های.اولیه.به.نقض.حقوق.بشر.طی.خشونت.پس.

از.انتخابات.در.سال.2007.فراخوانی.به.تشکیل.کمیسیون.حقیقت.و.آشتی.با.

احتمال.عفو.بود.1.بدون.بحث.درباره.ی..هدف.پایان.دادن.به.معافیت.از.مجازات.

آن،. کارکرد. چگونه.گی. و. راه.کار. گزینه.ی. از. سیاسی،.صحبت. برای.خشونت.

ابزار.مورد.پذیرشی.برای.دست.یابی.به.قدرت. بر.این.پیام.که.خشونت.دیگر.

سیاسی.در.کنیا.نخواهد.بود،.سایه.افکند..به.جای.آن،.چنین.صحبتی.این.پیام.

را.تقویت.کرد.که.شاید.برای.خشونت.پاداش.اعطا.شود..این.موضوع.به.ویژه.

به.کودکان.امروز.و.نیز.به.کسانی.مربوط.می.شود.که.در.سال.1992.کودک.

بودند.2.در.نبوِد.پاسخ.گویی،.درِس.چرخه.های.انتخاباتی.در.کنیا.این.است.که.
خشونت.ابزار.قابل.پذیرشی.برای.رسیدن.به.قدرت.سیاسی.است..

از. پرهیز. برای. ـ. گذار. دوره.ی. در. عدالت. »چرا«ی. ـ. اهداف. روشن. تدوین.

تمرکز.تمام.امکانات.عدالت.در.دوره.ی.گذار.در.راه.غلط.و.پرهیز.از.انداختن.

وزِن.همه.ی.اهداف.تحسین.برانگیِز.دوره.ی.گذار.بر.یک.راه.کار.ضروری.است..

اگر.هدف.اعالم.شده.ایجاد.مجمعی.برای.مشارکت.قربانیان،.از.جمله.کودکان،.

به.عنوان.شاهد.در.محیطی.امن.و.محافظتی.و.ثبت.سرگذشت.آن.ها.باشد،.بعید.

 1...مشاهدات.و.بحث.های.شخصی.نویسنده.با.رهبران.و.صاحب.نظران.سیاسی.در.کنیا،.ژانویه.تا.جون.

2008..هم.چنین.نگاه.کنید.به:.
P. Opiyo and T. Too, “TJRC ‘Won’t Recommend Am- nesty’ for Major Poll Crimes,” The Standard, 

25 May 2009; P. Basham, “How Should Kenya Confront the Past?,” African Press International, 21 

March 2008.

2...خشونت.پس.از.انتخابات.2007.کنیا.اولین.مورد.استفاده.از.خشونت.به.عنوان.ابزاری.برای.به.دست.

گرفتن.قدرت.سیاسی.نبود؛.از.1992.به.بعد،.همان.رویه.و.نوع.از.خشونت.طی.هر.انتخاباتی.در.کنیا.
رخ.داده.است..نگاه.کنید.به:

 Kenya National Commission on Human Rights, On the Brink of the Precipice: A Human Rights Account

of Kenya’s Post 2007 Election Violence, pp. 3 and 17, available at www.knchr.org/dmdocuments/

KNCHR%20doc.pdf.
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یابد..خوشبختانه،. این.هدف.دست. به. راه.کاِر.عدالت.کیفری. است.فقط.یک.

راه.کارهای.پرشمار.و.گوناگونی.امکان.پذیر.است،.از.جمله.محاکمه.های.کیفری،.

کمیسیون.های.حقیقت،.کمیسیون.های.تحقیق،.جبران/غرامت،.روزهای.ملی.

یادبود،.عذرخواهی.عمومی،.و.موزه.ها.یا.بناهای.یادبود.یا.صلح..محدودیت.در.

رهیافت.هایی.که.می.توان.درپیش.گرفت.فقط.در.خالقیِت.اشخاص.فعال.در.

طراحی.آن.ها.و.پاسخ.گو.بودن.آن.ها.به.نیازها.و.خواست.های.جامعه.ی.مربوطه،.

با. مشورت. که. است. قابل.ذکر. زمینه،. این. در. می.آید.. پیش. کودکان،. به.ویژه.

مهم.ترین. از. یکی. جوان،. اشخاص. و. کودکان. جمله. از. محلی،. جامعه.ی.
پیش.شرط.ها.برای.تعییِن.طرف.های.ذینفع.و.نیازها.و.اولویت.های.آن.هاست..

پرسش.دیگری.درباره.ی.انتخاب.رهیافت.به.ضرورِت.مشارکت.رسمی.یا.دولتی.

رویدادهای. رسمِی. پذیرش. تأمین. هدف. اگر. نمونه،. برای. می.شود.. مربوط.

گذشته.باشد،.در.این.صورت.مشارکت.دولت.حیاتی.است،.چه.از.طریق.راه.کار.

یا.فرایند.قضایی.چه.غیرقضایی..در.استرالیا،.افراد.بومی.و.غیربومی.و.گروه.های.

جامعه.ی.مدنی.مدت.هاست.که.تشخیص.داده.اند.که.از.طریق.انتقال.نظام.مند.

تا. .1869 سال. از. سفیدپوست. خانواده.های. به. خانواده.های.شان. از. کودکان.

دهه.ی.1970،.نقض.جدی.حقوق.بشر.ـ.به.احتمالی.نسل.ُکشی.ـ.علیه.مردم.

بومی.استرالیا.انجام.شده.است.1.با.وجود.این،.شناسایی.»نسل.های.به.سرقت.

آپریل. .13 در. شده. تازه.انتخاب. دولت. که. یافت. رسمیت. زمانی. فقط. رفته«.

2008.عذرخواهی.کرد..این.تک.اقدام.تأثیری.اساسی.بر.مصالحه.بین.جامعه.ی.

بومیان.استرالیا.با.جوامع.دیگر.داشت؛.این.تأثیر.به.این.دلیل.افزایش.یافت.که.
دولت.قبلی.به.طور.رسمی.یک.دهه.از.عذرخواهی.سر.باز.زده.بود.2.

مشارکت.دولت.همیشه.حیاتی.یا.مطلوب.نیست..اگر،.برای.نمونه،.هدف.ایجاد.

قربانیان. بیان.سرگذشِت. برای. برای.گذشته.و.فراهم.کردِن.مجمعی. بایگانی.

 1...کمیسیون.حقوق.بشر.و.فرصت.های.برابر.استرالیا،.

Australian Human Rights and Equal Opportunity Commission, “Bringing them Home: Report of the 

National Inquiry into the Separation of Aboriginal and Torres Strait Islander Children from Their 

Families,” April 1997;

برای.بحث.درباره.ی...نسل.ُکشی،.نگاه.کنید.به.بخش.4،.فصل.13؛.هم.چنین.نگاه.کنید.به:.
the Reconciliation Network on the Stolen Generations, available at http://recon- ciliaction.org.au/nsw/

education-kit/stolen-generations/.

 2...اظهاراِت.جک.بیتسون.)Jack Beetson(،.آموزگار.بومی.استرالیایی،.در.

the Pacific Round- table Discussion on Non-Judicial Accountability Mechanisms organized by No 

Peace Without Justice and the Fiji Women’s Rights Movement in Nadi, Fiji, on 24-27 June  2008, 

www.npwj.org/No+Peace+Without+Justice/International+Criminal+Justice/ICJP+Activities/

Fiji+Roundtable+2008.
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اهداف. این. به. کامل. به.طور. می.توان. مدنی. جامعه.ی. ابتکار. طریق. از. باشد،.

میزاِن. و. در.کشور. حاکم. به.شرایط. عمده. به.طور. موفقیت. این. یافت.. دست.

اراده.ی.رهبران.سیاسی.آن.بسته.گی.دارد..در.بحرین،.فراینِد.جامعه.ی.مدنی.

برای.تحقیق.درباره.ی.شکنجه.های.انجام.شده.در.بیست.و.پنج.سال.گذشته.

رد. فرایند. این. برقراری. برای. را. منابع. اختصاِص. دولت. است.. شده. پیشنهاد.

کرده.است،.گرچه.به.نظر.می.رسد.تمایل.کامل.برای.دادن.اجازه.به.فرایندی.زیر.

هدایت.جامعه.ی.مدنی.داشته.باشد.1.به.همین.ترتیب،.تالش.های.سازمان.های.

غیردولتی.برای.ثبت.وقایع.ـ.از.جمله.ایجاد.بایگانی.مثل.نمونه.ی.کامبوج.و.

یا.راه.کار. تا.زمان.برقراری.فرایند. جاهای.دیگر.ـ.می.تواند.به.حفظ.اطالعات.

عدالت.در.دوره.ی.گذار.کمک.و.اراده.ی.سیاسی.برای.راه.اندازی.آن.را.ایجاد.
کند.

چه زمانی عدالت در دوره ی گذار بایستی اجرا شود؟
این.پرسش.که.فرایندها.و.راه.کارهای.عدالت.در.دوره.ی.گذار.چه.زمانی.باستی.
به.اجرا.درآید.به.تازه.گی.موضوع.مورد.بحثی.شده.است.و.از.اهمیت.ویژه.ئی.
و. صلح. »بحث. در. که. پرسش.هایی. از. یکی. است.. برخوردار. کودکان. برای.
عدالت«.اغلب.مطرح.می.شود.این.است.که.آیا.عدالت.بایستی.پیش.از.توقف.
مخاصمه.ها.پیگیری.شود.یا.پس.از.آن..بسیاری.بر.این.نظر.هستند.که.به.لحاِظ.
عملی،.راه.کارهای.عدالت.در.دوره.ی.گذار.را.نمی.توان.طی.درگیری.مسلحانه.
به.اجرا.گذاشت..دیگران.بر.این.نظرند.که.ضرورت.صلح.اهمیت.بیش.تری.از.
عدالت.دارد.و.بنابراین،.تالش.ها.را.باید.بر.دست.یابی.به.صلح.متمرکز.کرد؛.و.
باز.عده.ئی.دیگر.می.گویند.در.زمانی.که.مسؤوالِن.نقض.حقوق.بشر.هنوز.در.
قدرت.هستند،.فکر.کردن.به.عدالت.در.دوره.ی.گذار.غیرواقعی.است..خطرها.و.

فرصت.ها.برای.مشارکت.کودکان.متفاوت.است.
ساده.سازی.پرسِش.»چه.زمانی«.نقش.احتمالی.فرایندها.و.راه.کارهای.عدالت.در.
دوره.ی.گذار.را.در.آسان.تر.کردن.گذار.نادیده.می.گیرد..فروکش.کردِن.زدوخورد.
و.کاهش.موقِت.در.فعالیت.های.تبهکارانه.در.بوسنی.و.هرزگوین.در.سال.1998.
به.صدوِر.کیفرخواسِت.دادگاه.بین.المللی.کیفری.برای.یوگسالوی.سابق.علیه.
رئیس.جمهوری.اسلوبودان.میلوسویچ.ربط.داده.شده.است..در.مقایسه،.اعالم.
دادستان.که.از.صالحیت.برای.آغاز.تحقیقات.در.مورد.جنایت.هایی.که.گویا.در.
کوسوُو.انجام.شده.برخوردار.نیست،.شاید.عاملی.برای.تداوم.وقوع.نقض.حقوق.

 1...گفتگوی.نویسنده.با.اعضای.جامعه.ی.مدنی.بحرین،.منامه،.جون.2007.
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بشر.در.آنجا.شد.1
از.صلح. یا.پس. پیش. گذار. دوره.ی. در. عدالت. آغاز. درباره.ی.. قطعی. اظهارات.
در. نمونه،. برای. نمی.گیرند.. نظر. در. را. مختلف. وضعیت.های. پیچیده.گی.های.
سودان.هیچ.توافق.عمومی.وجود.ندارد.که.درگیری.در.جریان.است.یا.وضعیت.
کشور.در.دوره.ی.»پیش.از.درگیری«.یا.»پس.از.درگیری«.قرار.دارد..نمونه.ی.
دیگر.سی.یرا.لیون.است.که.صلح.ـ.یا.دست.کم.نبوِد.درگیری.ـ.در.بخش.هایی.
جامعه.ی. از. جمهوری. رئیس. که. بود. برقرار. .2000 سال. اواسط. تا. کشور. از.
این.که. با.وجود. این.کشور.کرد،. ویژه.در. ایجاد.دادگاه. بین.المللی.درخواست.

به.طور.رسمی.درگیری.تا.ژانویه.ی.2002.هنوز.پایان.نیافته.بود..
درآید،. اجرا. به. بایستی. دوره.ی.گذار.»چه.زمانی«. در. عدالت. پرسش.که. این.
به.طور.معمول.به.این.جواب.می.انجامد:.»هرچه.زودتر.«.اگر.هدف.بازداشتن.از.
جرم.باشد،.از.جمله.سربازگیری.نوجوانان،.بهترین.زمان.برای.دست.یافتن.به.
بازدارنده.گی.شاید.وقتی.باشد.که.جنایت.ها.هنوز.در.جریان.هستند،.هم.چنان.
باشد. این. اگر.هدف.نشان.دادن. که.در.جمهوری.دمکراتیک.کنگو.رخ.داد.2.
زودتر. است،.هرچه. برای.کودکان. پیامی. به.ویژه. دارند،.که. اعمال.عواقب. که.
جاری. یا. گذشته. رویدادهای. جمعی. تاریخ. ثبت. هدف. اگر. کرد.. اقدام. باید.
باشد،.روایت.ها.را.باید.بدون.تأخیر.از.مردم.دریافت.کرد..اگر.هدف.پاسخ.گویی.
است. زمانی. بهترین.وقت. باز. باشد،. به.خاطر.جنایت.های.شان. کردن.مجرمان.
که.حافظه.ی.مردم.درباره.ی.این.که.»چه.کسی.چه.کار.کرد،.در.چه.زمانی.و.
در.چه.مکانی«.هنوز.تازه.است..از.سوی.دیگر،.گذر.زمان.می.تواند.ثبات.به.بار.
بیاورد.و.به.مردم.اجازه.دهد.راحت.تر.به.بحث.درباره.ی.نقض.حقوق.در.گذشته.
بپردازند..درباره.ی..فرایندهای.دیگر.هم.باید.اندیشید،.برای.مثال.در.این.زمینه.
که.آیا.باید.عدالت.در.دوره.ی.گذار.را.در.چارچوب.فراینِد.نایاپ.بسیج.نظامی،.

خلع.سالح.و.بازپذیری.دنبال.کرد.یا.خیر..
یکی.از.مسایل.بسیار.مهم.در.زمینه.ی.زماِن.راه.کارهای.عدالت.در.دوره.ی.گذار.
اثر.احتمالی.آن.بر.کودکان.است.که.در.هنگام.ارتکاب.نقض.حقوق.بشر.در.
مرحله.ی.حساسی.از.رشد.هستند..فقط.بحث.درباره.ی.عفو.در.کنیا.در.حالی.

1...گفتگوی.نویسنده.با.مسؤوالن.بوسنیایی،.جوالی.2003.
 2...سربازگیری.اشخاص.زیر.18.سال.در.نیروهای.مسلح.کنگو.به.طور.رسمی.در.2003،.سال.پس.از.

از.کودکان.زیر. استفاده. یا. اجباری.سربازی،.سربازگیری. ُرم.ـ.که.خدمت. اساسنامه..ی. اجرادرآمدِن. به.

15.سال.را.برای.مشارکت.فعال.در.مخاصمه.ها.جرم.می.انگارد.ـ.پایان.یافت..از.سال.2005،.سازمان.

ملل.کاهشی.در.به.خدمت.گرفتن.کودک.سربازان.و.استفاده.در.نیروها.و.گروه.های.مسلح.را.گزارش.کرده.
است؛.نگاه.کنید.به:.

www.childsoldiersglobalreport.org/ content/congo-democratic-republic. 
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این.پیام.را.ارسال.کرد.که. انتخابات.کشور.در.جریان.بود،. که.خشونت.طِی.

ممکن.است.برای.خشونت.برای.رسیدن.به.اهداف.سیاسی.پاداش.در.کار.باشد.

بین.المللی.جزایی. دادگاه. از.دخالت. ناشی. بازدارنده.گی. اثر. به. این.موضوع. و.

کمک.چندانی.نکرد..اما،.نگرانی.بزرگتر.از.این.واقعیت.است.که.نسل.بعدی.

رهبران.سیاسی.کنیا.ـ.که.بسیاری.از.آن.ها.در.تدارک.ورود.به.سیاست.در.سال.

2012.هستند.ـ.هیچ.الگوی.دیگری.پیش.چشم.ندارند.به.جز.این.که.خشونت.

پیش.از.انتخابات،.طی.آن.و.پس.از.آن.وسیله.ئی.مؤثر.برای.رسیدن.به.قدرت.

سیاسی.است..این.پیامی.پایدار.خواهد.بود.مگر.این.که.تالش.های.تاکنونی.در.
جهت.پاسخ.گویی.به.سرعت.پیگیری.شود.1.

در چه مکانی عدالت در دوره ی گذار باید به اجرا درآید؟
پرسِش.مکان.فراینِد.عدالت.در.دوره.ی.گذار.به.طور.معمول.زمانی.مطرح.است.
که.جامعه.ی.بین.المللی.یا.شاید.دولتی.دیگر.دخالت.دارد..اگر.پیگیری.عدالت.
در.دوره.ی.گذار.در.اصل.کوششی.داخلی.است،.هر.فرایند.یا.راه.کاری.ممکن.
است.در.کشور.محِل.نقض.حقوق.به.اجرا.درآید..برای.نمونه،.هیچ.تردیدی.نبود.
که.کمیسیون.های.حقیقت.آمریکای.التین.در.کجا.باید.تشکیل.شوند.به.جز.در.
خود.آن.کشورها..در.مورد.فیجی،.مراکش،.تیمور.شرقی.و.کشورهای.دیگری.

که.عدالت.در.دوره.ی.گذار.کوششی.خانه.گی.و.داخلی.بود،.همین.طور.بود...
در.مقایسه،.وقتی.جامعه.ی.بین.المللی.دخالت.دارد،.پرسِش.»چه.مکانی«.بسیار.
مهم.و.گاهی.پرجدل.می.شود..این.موضوع.که.آیا.فرایند.یا.راه.کار.عدالت.در.
برگزار.شود.شاید. ارتکاِب.نقض.حقوق. بایستی.در.کشور.محل. دوره.ی.گذار.
به.میزان.کافی.این.مالحظه.را.در.نظر.نگیرد.که.چرا.عدالت.در.دوره.ی.گذار.
پیگیری.می.شود.و.برای.چه.کسانی..به.جای.این،.ممکن.است.پاسخ.به.سوی.
مسایل.امنیتی.بچرخد.و.این.اتفاقی.بود.که.در.مورد.انتقال.محاکمه.ی.چارلز.
تِیلور.از.فری.تاون.به.الهه.و.نیز.تشکیل.دادگاه.ویژه.ی.لبنان.باز.هم.در.الهه.
رخ.داد..این.موضوع.مشکلی.برای.دادگاه.بین.المللی.جزایی.ایجاد.کرده.که.در.

 1...یعنی،.این.پیگیری.که.درباره.ی.ثبت.نقض.حقوق.بشر.که.کمیسیون.ملی.حقوق.بشر.کنیا.و.»بدون.

.)Waki.عدالت.صلح.نیست«.و.کمیسیون.تحقیق.درباره.ی.خشونت.پس.از.انتخابات.)کمیسیون.واکی

انجام.دادند..هر.دو.کمیسیون.تشکیل.دادگاه.ویژه.و.کمیسیون.حقیقت.در.کنیا.را.توصیه.کردند..در.

زمان.نگارش،.کمیسیون.حقیقت.و.آشتی.کنیا.به.تازه.گی.تشکیل.شده.است.و.الیحه.ئی.برای.تشکیل.

دادگاهی.ویژه.در.پارلمان.کنیا.متوقف.شده.است..دادستاِن.دادگاه.بین.المللی.جزایی.درخواستی.برای.
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سابق.و.رواندا،.دادگاه.ویژه.سی.یرا.لیون.)به.ویژه.در.زمینه.ی.محاکمه.ی.چارلز.
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ادای. افزایش.می.دهد،.چون.برای. باال.می.برد.و.فشار.روانی.را.بر.شاهدان. را.
تأثیر.چنین. از.خانه.شان.سفر.کنند.. دور. به. ناآشنا. به.محیطی. باید. شهادت.
وضعی.بر.کودکان.سنگین.است.حتا.در.مواردی.که.رویه.های.محافظتی.برقرار.

باشد..
زمانی.که.دولت.سی.یرا.لیون.و.سازمان.ملل.محل.دادگاه.ویژه.را.مورد.بررسی.
قرار.می.دادند،.اهمیت.قابل.توجهی.به.اهداف.دادگاه.و.افراِد.ذینفع.داده.شد..
به.دبیر.کل.سازمان.ملل.در. نامه.اش.. لیون.در. رئیس.جمهوری.وقِت.سی.یرا.
تاریخ.12.جون.2000.ضرورت.تشکیل.دادگاه.ویژه.را.»در.خاک.سی.یرا.لیون«.
از. تلویحی.موافقت.کرد.و.فقط. به.طور. امنیت. قرار.داد.3.شورای. تأکید. مورد.
لزوم. صورت. در. میزبانی. برای. جایگزین. »کشور. مورد. در. خواست. کل. دبیر.

 1...برای.نمونه،.نگاه.کنید.به.اظهارات.مسؤول.ثبت.دادگاه.بین.المللی.جزایی.در.پانزدهمین.نشسِت.

گزارش.دهی.دیپلماتیک.این.دادگاه.در.الهه،.7.آپریل.2009،.در:
www2.icc-cpi.int/NR/ rdonlyres/1E5F488B-2FA9-40F4-9378-A386AF6CBA6E/280246/Compilation_

of_State- ments_15_DS.pdf, p. 11.

 2...برای.نگاهی.مشروح.به.مسأله..ی.دادگاه.های.بین.المللی.و.حضور.آن.ها.در.محل،.نگاه.کنید.به:.

No Peace Without Justice International Criminal Justice Policy Series No. 3, “The International 

Criminal Court’s Field Presence,” 23 November 2009, available from www. npwj.org.

 3...نامه.ی.نماینده..ی.دائمی.سی.یرا.لیون.در.سازمان.ملل.به.رئیس.شورای.امنیت.به.تاریخ.9.آگوست.

UN Doc. S/2000/786, p. 3..،.2000
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پرسش.های.»چرا«.و.»برای.چه.کسی«.باید.همیشه.راهنمای.کسانی.باشد.که.

در.جستجوی.جواب.به.پرسش.»مکان«.وقوع.فرایندهای.عدالت.در.دوره.ی.
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چگونه راه کار یا فراینِد عدالت در دوره ی گذار می تواند به اهداف خود 
برسد؟
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 UN Doc. S/RES/1315 (2000),.،2000.1...قطعنامه.ی.1315.شورای.امنیت.سازمان.ملل،.14.آگوست 

para. 7.

 UN Doc. S/2000/915,.،2000.2...گزارش.دبیر.کل.درباره.ی...تأسیس.دادگاه.ویژه..ی.سی.یرا.لیون،.4.اکتبر 

para. 54.

3. gacaca 
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زمینه.ی.ازدواج،.ملک.و.جراحت.شخصی.تشکیل.شده.بودند..دادگاه.های.گاکاکا.

به.طور.سنتی.برای.جنایت.های.جدی.مثل.قتل.مورد.استفاده.نبودند؛.اما.دولت.
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 1...قانون.اساسی.رواندا.2003،.بند.1.دیباچه.

 2...همان،.اصل.13.

www.gov.rw/news. php?id_article=62..:3...سامانه.ی.اینترنتی.دولت.رواندا.درباره.ی...نسل.ُکشی 

4. Rwandan Patriotic Front (RPF)

 5...دیده.بان.حقوق.بشر،.
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دادگاه.ویژه.ی.سی.یرا.لیون.نمونه.ئی.از.راه.کار.عدالت.در.دوره.ی.گذار.است.که.

به.»چگونه.گی«.عملکرد.آن.با.اشاره.به.اهداف.اش.اولویت.داده.است..در.مورِد.

خویشاوندساالری. و. فساد. با. درگیری. از. پس. لیون. سی.یرا. سیاسی،. محیط.

مبارزه.کرد.3.بسیاری.از.مردم.نسبت.به.این.نهاد.تازه.احتیاط.می.کردند،.چون.

گمان.می.کردند.که.ابزار.دسِت.صاحبان.قدرت.خواهد.بود..دادگاه.ویژه.و.نیز.

این.مشکل. به. ویژه. دادگاه. استقالل. بر. پیوسته. تأکید. با. لیون. دولت.سی.یرا.

واکنش.نشان.دادند..دولت.رهیافت.فاصله.گیری.را.در.پیش.گرفت.و.تعهد.خود.

 “Rwanda: Tribunal’s Work Incomplete,” 17 August 2009, www.hrw.org/en/news/2009/08/17/rwanda-

tribunal-s-work-incomplete.

1. T. Longman, “Justice at the Grassroots? Gacaca Trials in Rwanda” in N. Roht-Arriaza and J. 

Mariezcurrena, eds., Transitional Justice in the Twenty-First Century, (Cambridge: .Cambridge 

University Press, 2006), p. 209.

2. L. Waldorf, “Mass Justice For Mass Atrocity: Rethinking Local Justice As Transitional Justice,” 

Temple Law Review 79(1) Spring 2006, p. 74.

 3...بحث.های.نویسنده.با.جامعه.ی.مدنی.و.مردم.عادی.در.سی.یرا.لیون،.2002ـ2000.
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Research Centre, 2010).

2. .Joseph Kony, Vincent Otti and Okot Odhiambo.
3.  اِنتاگاندا.به.همراه.لوبانگا.متهم.شده.است.و.با.سه.اتهام.روبروست:.جنایت.های.جنگی.از.جمله.نام.نویسی.

برای.خدمت.و.خدمت.اجباری.سربازی.کودکان.زیر.15.سال.برای.مشارکت.فعال.در.مخاصمه.ها...
Prosecutor v. Bosco Ntaganda, Case No. ICC-01/04-02/06. See Warrant of Arrest issued on 22 August 

2006, available at www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/ doc305330.PDF.

4. Prosecutor v. Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui, Pre-Trial Chamber, Decision on the 

Confirmation of Charges, 30 September 2009, at 113-115, available at www.icc-cpi. int/iccdocs/doc/

doc571253.pdf. 

سن.شاهدان.و.قربانیان.در.رأی.مشخص.نشده.است..اما،.بعضی.از.اظهارات.در.شهادت.ها.حاکی.است.که.
جنایت.ها.به.دختران.و.زنان.مربوط.می.شود.
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سه. می.کنند.. تعیین. مخاصمه.ها. در. را. کودکان. از. فعال. استفاده. یا. کودکان.

موضوع.مسأله.ساز.به.ترتیب.در.زیر.مورد.بررسی.قرار.می.گیرند:.آیا.باید.بین.

خدمت.اجباری.سربازی.و.نام.نویسی.برای.خدمت.تمایزی.قائل.شد؛.آیا.این.

جنایت.را.بایستی.به.عنوان.سه.جنایت.متفاوت.تلقی.کرد.و.چگونه.بایستی.با.
شرِط.»مشارکت.فعال.در.مخاصمه.ها«.برخورد.کرد.

خدمت اجباری سربازی یا نام نویسی کودکان برای خدمت 
کودکان.را.می.توان.از.طریق.ربایش،.اجبار،.تحریک،.تبلیغات.یا.خدمت.اجباری.
سربازی.یا.از.طریق.سوءاستفاده.از.امید.آن.ها.به.فرار.از.شرایط.فقر.به.سربازی.
آن.ها. از. باور.می.کنند.که.گروه.های.مسلح. موارد،.کودکان. بعضی. در. گرفت..
محافظت.خواهند.کرد..گاهی.دیگران.آن.ها.را.برای.ضرورت.جنگ.در.دفاع.
از.اجتماع.شان.یا.جبران.نابرابری.ها.یا.در.واکنش.به.تبعیض.قانع.می.کنند.یا.

برمی.انگیزند..
برای. نام.نویسی. یا. اجباری.سربازی. بین.خدمت. تمایز. به. منجر. موضوع. این.
ویژه.ی. دادگاه. و. بین.المللی.جزایی. دادگاه. اساسنامه.های. در. و. خدمت،.شده.
سی.یرا.لیون.بازتاب.یافته.است..یکی.از.شعبه.های.دادگاه.ویژه.ی.سی.یرا.لیون.
خدمت.سربازی.اجباری.را.»اقدام.به.اجبار،.مثل.ربایش.و.سربازگیری.قهری.
به.دسِت.گروهی.مسلح.علیه.کودکان،.به.منظوِر.استفاده.از.آن.ها.برای.مشارکت.
فعال.در.مخاصمه.ها«.تعریف.کرده.است..این.شعبه،.»نام.نویسی.برای.خدمت«.
را.»پذیرش.و.ثبت.نام.افراد.داوطلِب.پیوستن.به.نیرو.یا.گروهی.مسلح«.تعریف.
سی.یرا. ویژه.ی. دادگاه. از. دیگری. شعبه.ی. به.نظِر. این،. وجود. با. است.1. کرده.
لیون،.»تمایز.بین.نام.نویسی.داوطلبانه.برای.خدمت.و.خدمت.اجباری.سربازی.
تاحدودی.توطئه.آمیز.است..نسبت.دادن.نام.نویسی.داوطلبانه.برای.خدمت.در.
نیروها.یا.گروه.های.مسلح.به.کودکی.زیر.15.سال،.به.ویژه.در.شرایط.درگیری.

و.نقض.رایج.حقوق.بشر....پرسش.برانگیز.است.«2.
این.که.کودکان.داوطلبانه.بپیوندند.یا.مجبور.شوند،.در.نهایت.ربطی.به.موضوع.
ندارد؛.اشخاصی.را.که.مسؤول.نام.نویسی.برای.خدمِت.کودکان.زیر.15.سال.
داوطلب.هستند.و.نیز.اشخاصی.را.که.آن.ها.را.به.زور.به.خدمت.اجباری.سربازی.
می.برند،.می.توان.تحت.نوعی.صالحیت.بین.المللی.کیفری.به.پاسخ.گویی.کیفری.

1. Prosecutor v. Brima, Kamara, Kanu (AFRC case), Case No. SCSL-2004-16-T, Judgment, 20 June 

2007, at 734-735.

2. Prosecutor v. Fofana and Kondewa (CDF case), SCSL-04-14-T Trial Judgment, 2 August 2007, para. 

192.
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خواست.1.این.موضوع.را.دادگاه.بین.المللی.جزایی.تکرار.کرده.است..این.دادگاه.

برای.خدمت.»دو. نام.نویسی. و. اجباری.سربازی. این.که.خدمت. اعالم. از. پس.

قهری. سربازگیری. سربازی٬. اجباری. ٬خدمت. هستند؛. سربازگیری. از. شکل.

است،.حال.آن.که.٬نام.نویسی.برای.خدمت٬.بیش.تر.به.سربازگیری.داوطلبانه.
مربوط.می.شود،«.نتیجه.گیری.کرد.که:.»توافق.کودک.دفاع.معتبری.نیست.«2
و.درگیری. برای.کودکان. دبیر.کل.سازمان.ملل. ویژه.ی. نماینده.ی. به.عالوه،.
شرایط،. اکثر. »در. که. داد. گزارش. جزایی،. بین.المللی. دادگاه. به. مسلحانه.
سربازگیری.از.کودکان،.حتا.در.٬داوطلبانه٬ترین.حالت.با.تالش.کودکان.در.
استیصال.برای.بقا.و.با.داشتن.گزینه.های.محدود.صورت.می.گیرد..کودکانی.که.
٬داوطلبانه٬.به.گروه.های.مسلح.می.پیوندند.اغلب.از.خانواده.های.قربانی.قتل.
هستند.و.بعضی.یا.همه.ی.خانواده.شان.یا.حمایت.جامعه.شان.را.در.درگیری.
مسلحانه.از.دست.داده.اند..بسیاری.از.این.سربازان.٬داوطلب٬.خیلی.زود.توهم.
خود.را.از.دست.می.دهند،.اما.از.ترس.کشته.شدن.نمی.توانند.گروه.را.ترک.
کنند..بسیاری.از.کودکانی.که.سعی.به.فرار.می.کنند.اعدام.می.شوند.تا.مایه.ی.
عبرت.کودکان.دیگر.شوند..بنابراین،.خط.بین.سربازگیری.داوطلبانه.و.قهری.
در. کودکان. مورِد. در. عمل. در. بلکه. است،. بی.ربط. حقوقی. لحاظ. به. نه.تنها.

درگیری.مسلحانه.سطحی.است.«3

چند جرم؟
آیا.در.زیِر.عنواِن.»خدمت.اجباری.سربازی.یا.نام.نویسی.کودکان.برای.خدمت.

1. .استدالل.های.بیش.تر.به.نفع.جرم.انگاری.همه..ی.اشکال.سربازگیری.کودک.سربازان.در.نظریه..ی.مربوط.

به.ماده..ی.)c()3(4.پروتکل.الحاقی.2.کنوانسیون.های.ژنو.و.پروتکل.اختیاری.کنوانسیون.حقوق.کودک.

درباره.ی...مشارکت.کودکان.در.درگیری.مسلحانه.دیده.می.شود..نظریه..ی.مربوط.به.ماده..ی.)c()3(4.به.

»اصلی.که.کودکان.نبایستی.در.نیروهای.مسلح.به.خدمت.گرفته.شوند«.اشاره.و.مشخص.می.کند.که.
این.اصل.»هم.چنین.پذیرش.نام.نویسی.داوطلبانه.برای.خدمت.را.ممنوع.می.کند.«.

 (Sandoz, Swinarski and Zimmermann, eds., Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to 

the Geneva Conventions of 12 August 1949 (Geneva: International Committee of the Red Cross, 1986) 

at 1391-1393, para. 4557). 

پروتکل.اختیاری.که.مقرر.می.دارد.»گروه.های.مسلح....نبایستی.در.هیچ.شرایطی.اشخاص.زیر.18.سال.

....را.به.خدمت.بگیرند«،.به.طور.کلّی.به.مفهوِم.ممنوعیت.سربازگیری.در.هر.شرایطی.و.به.معنای.خدمت.
اجباری.یا.نام.نویسی.برای.خدمت.فهمیده.می.شود.)نگاه.کنید.به:.ماده..ی.4.پروتکل.اختیاری(.

2. Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, No. ICC-01/04-01/06-803, Decision on the Confirmation of 

Charges, Pre-Trial Chamber 1, 29 January 2007, para. 247.

3. .گزارش.معتمِد.دادگاه.که.پیرو.رأی.شعبه..ی.1.محاکمه.ی.دادگاه.بین.المللی.جزایی.در.تاریخ.18.فوریه.

2008.)بند.14(.برای.درخواست.مالحظات.از.نماینده..ی.ویژه..ی.دبیر.کل.سازمان.ملل.برای.کودکان.

دادگاه. به. دلیل. ارائه.ی. و. آئین.نامه. مقرراِت. ماده..ی.103. اجرای. نماینده.در. این. و.درگیری.مسلحانه،.
بین.المللی.جزایی.تقدیم.کرد..
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یا.استفاده.فعال.از.آن.ها.در.مخاصمه.ها«.بیش.از.یک.جرم.وجود.دارد؟1.یکی.

از.قضات.دادگاه.ویژه.ی.سی.یرا.لیون.در.نظریه.ئی.جداگانه.اظهار.کرده.که.این.

با.خدمت. )الف(. انجام.شود:. به.سه.روش.کاماًل.متفاوت. جرم.»ممکن.است.

از.طریق. دارد،.هرچند.گاهی. را. اجبار. )که.معنای. اجباری.سربازی.کودکان.

معنای. به. فقط. )که. خدمت. برای. آنان. از. نام.نویسی. با. )ب(. قانون(؛. قدرت.

پذیرش.و.ثبت.نام.آن.ها.در.صورت.داوطلبی.است(؛.یا.)ج(.با.استفاده.از.آن.ها.

به. از. گام.جدی.تر.پس. برداشتن. )یعنی. فعال.در.مخاصمه.ها. برای.مشارکت.

خدمت.گرفتن.اجباری.یا.نام.نویسی.از.آن.ها،.برای.قرار.دادن.مستقیم.زندگی.

آن.ها.در.خطر.درگیری(.2.به.نظر.می.رسد.نماینده.ی.ویژه.ی.دبیر.کل.سازمان.

ملل.این.نظر.را.که.سه.جرم.وجود.دارند،.تأیید.می.کند..او.به.دادگاه.بین.المللی.

جزایی.»بی.اعتباری.توافق.کودک.را.در.هر.سه.جرِم.سربازی.کودکان«.را.ابراز.
کرد.3

بین.المللی.جزایی. دادگاه. که. لیون. ویژه.ی.سی.یرا. دادگاه. احکام.حقوقی. اما،.

مورد.تأیید.قرار.داده.و.نماینده.ی.ویژه.ی.دبیر.کل.به.روشنی.در.باال.از.آن.ها.

حمایت.کرده،.از.این.قرار.است.که.تفاوت.های.بین.خدمت.اجباری.سربازی.

کودکان.و.نام.نویسی.برای.خدمت.تحلیل.رفته.و.بایستی.برود..بر.این.اساس،.

نام.نویسی. یا. اجباری.سربازی. که.»خدمت. است. این. نویسنده. این. استدالل.

کودکان.برای.خدمت.یا.استفاده.فعال.از.آن.ها.در.مخاصمه.ها«.را.بایستی.به.

شکل.پیوسته.خواند.و.بهتر.است.در.نهایت.دو.جرم.را.در.نظر.گرفت:.یکی.

برای.به.خدمت.گرفتن.کودک.سربازان،.صرفنظر.از.ویژه.گی.آن،.و.دیگری.برای.
شرکت.دادن.آن.ها.در.مخاصمه.ها..

مشارکت کودکان در مخاصمه ها
بر. از.کودک.سربازان.اصرار. از.مشکالت.تعریف.حقوقی.جنایِت.استفاده. یکی.

1. Nina H. B. Jorgensen, “The Contribution of the Special Court for Sierra Leone,” paper presented at 

the 2009 Annual Conference of the International Bar Association (در.بایگانی.نویسنده).

دادستان. پرونده..ی. استیناف.در. رأی.شعبه..ی. پیوسِت. نظریه..ی.جداگانه.ئی.در. رابرتسون.در. 2.  قاضی.

تمایز. این. .)Prosecutor v. Sam Hinga Norman, Case No. SCSL-2004-14-AR72(E)( نورمن. علیه.هینگا.
را.قائل.شد..

Decision on Preliminary Motion Based on Lack of Jurisdiction (Child Recruitment), Separate 

Opinion of Judge Robertson, 31 May 2004.

3.  گزارش.معتمِد.دادگاه.که.پیرو.رأی.شعبه..ی.1.محاکمه.ی.دادگاه.بین.المللی.جزایی.در.تاریخ.18.فوریه.

2008.)بند.10(.برای.درخواست.مالحظات.از.نماینده..ی.ویژه..ی.دبیر.کل.سازمان.ملل.برای.کودکان.

دادگاه. به. دلیل. ارائه.ی. و. آئین.نامه. مقرراِت. ماده..ی.103. اجرای. نماینده.در. این. و.درگیری.مسلحانه،.
بین.المللی.جزایی.تقدیم.کرد...
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»مشارکت«.کودکان.در.مخاصمه.هاست.1.زبان.مورد.استفاده.در.مورد.این.نکته.

تکامل.یافته.است؛.عبارت.»مشارکت.فعال.در.مخاصمه.ها«.که.در.اساسنامه.ی.

دادگاه.بین.المللی.جزایی.یافت.می.شود،.کلّی.تر.است.و.به.این.خاطر.محافظت.

بهتری.ارائه.می.کند.تا.»شرکِت.مستقیم.در.مخاصمه.ها«.که.در.معاهده.های.

بین.المللی.حقوقی.پیشین.به.کار.رفته.بود.2.با.وجود.این،.اشاره.به.»مشارکت«.

هنوز.مشکل.ساز.است:.این.واژه.در.عین.حال.که.کودکان.شرکت.کننده.در.

خبرگیری،.جاسوسی.و.خرابکاری.و.نیز.کودکان.مورد.استفاده.به.عنوان.تله،.

.بازرسی.را.دربر.می.گیرد،.آیا.شامل.کودکاِن.مورد. پیک،.یا.در.پست.های.ایستـ.

استفاده.در.کارهای.دیگر،.مثل.آشپز،.باربر.یا.خدمتکار.و.کودکان.»جذب.شده«.

برای.استثمار.جنسی.نیز.می.شود؟.پاسخ.منفی.به.ویژه.برای.دختران.زیان.آور.

است.که.ممکن.است.بیش.تر.از.پسران.برای.انجام.این.گونه.کارها.یا.نقش.هایی.

)که.کارهای.پَست.تر.محسوب.می.شوند(.به.صورت.غیرقانونی.به.خدمت.گرفته.

شوند.و.نیز.بیش.تر.از.آن.ها.به.صورت.نظام.مند.مورد.تجاوز.و.استثمار.جنسی.
قرار.بگیرند.

دادگاه.ویژه.ی.سی.یرا.لیون.کوشید.به.این.تعریف.توجه.نشان.دهد،.به.این.ترتیب.

که.اظهار.کرد:.»استفاده.از.کودکان.برای.٬مشارکت.فعال.در.مخاصمه.ها٬.در.

خطر.انداختِن.مستقیم.زندگی.آن.ها.در.جنگ.را.دربر.می.گیرد«.و.»هر.کار.یا.

حمایتی.که.به.عملیات.در.درگیری.دامن.بزند.یا.به.حفظ.عملیات.کمک.کند،.
مشارکت.فعال.محسوب.می.شود.«3

یا. مستقیم. فعال،. مشارکت. بین. تفاوتی. دولت.ها. از. بسیاری. که. است. مهم. موضوع. این. به. 1. توجه.

غیرمستقیم.قایل.نمی.شوند.و.اصول.پاریس.روشن.می.کنند.که.منظور.از.»کودکان.مرتبط.با.نیروها.

یا.گروه.های.مسلح«.فقط.کسانی.نیست.که.در.مخاصمه.ها.مشارکت.مستقیم.دارند.یا.داشته.اند..اصول.

پاریس.و.»رهنمودهایی.درباره.ی.کودکان.مرتبط.با.نیروها.یا.گروه.های.مسلح«،.کودک.مرتبط.با.نیروها.

یا.گروه.های.مسلح.را.هر.شخص.زیر.18.سال.می.دانند.که.نیرو.یا.گروه.مسلحی.به.هر.عنوان.به.خدمت.

گرفته.یا.مورد.استفاده.قرار.داده.است،.از.جمله.کودکان.پسر.و.دختری.که.به.عنوان.جنگجو،.آشپز،.باربر،.

پیام.بر.یا.جاسوس.یا.برای.مقاصد.جنسی.مورد.استفاده.قرار.گرفته.اند..این.تعریف.در.اصول.پاریس،.تأکید.
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هدف.از.این.مقررات.که.در.1990.به.تصویب.رسید،.تضمین.حقوق.اساسی.و.برقراری.اقداماتی.برای.
بازپذیری.جوانانی.است.که.از.آزادی.محروم.شده.اند.
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آن.نوشت:.»کودکان.زیر.15.سال.به.خودی.خود.نمی.توانند.مرتکب.جنایت.
اقدامات.شان.در.سطح.بین.المللی.قابل.تعقیب. علیه.بشریت.شوند.و.به.خاطر.
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ــان.و. ــکاری.نوجوان ــگیری.از.بزه ــید،.پیش ــب.رس ــه.تصوی ــه.در.1990.ب ــررات.ک ــن.مق ــدف.از.ای ه
ــت. ــت.آن.هاس محافظ

2. The Guidelines for Action on Children in the Criminal Justice System;

در.قطعنامه.1997/30.شورای.اقتصادی.و.اجتماعی.به.تاریخ.21.جوالی.1997.توصیه.شد.
3. Matthew Happold, “The Age of Criminal Responsibility for Inter- national Crimes under 

International Law,” in K. Arts and V. Popovski, eds., International Criminal Accountability and the 

Rights of Children (2006), hereinafter Arts and Popovski, International Criminal Accountability and 

Matthew Happold, “Child Soldiers: Victims or Perpetrators?,” University of La Verne Law Review 

29(56) 2008.

4. David Crane,.”Strike Terror No More: Prosecuting the Use of Children in Times of Conflict: The 

West African Extreme,” in Arts and Popovski, International Criminal Accountability, at 121. 

دیوید.کِرین.یکی.از.دادستان.های.دادگاه.ویژه..ی.سی.یرا.لیون.بود.
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1. W. McCarney, “Child Soldiers: Criminals or Victims? Should Child Soldiers Be Prosecuted for 

Crimes Against Humanity?,” Paper presented to the Child and War Conference (Sion, Switzerland: 

International Institute for the Rights of the Child, 2001), cited by Angela Veale, “The Criminal 

Responsibility of Former Child Soldiers: Contributions from Psychology,” in Arts and Popovski, 

International Criminal Accountability, at 97-98.
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هم.سن.خود.قرار.می.گیرد.و.می.توان.فرض.کرد.که.این.تأثیر.در.شرایطی.مثل.سربازی.کودکان.بسیار.
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3. Michael Wessells, نقل.در Stephanie Nolen and Erin Baines, “The Making of a Monster,” The Globe 

and Mail, 25 October 2008, available at www.theglobeandmail.com/servlet/story/ RTGAM.20081024.

wongwen1024/BNStory/International/home?cid=al_gam_mostview, 

مایکل.ِوِسلز.پروفسور.روانشناسی.در.دانشگاه.کلمبیا.و.کارشناس.محافظت.از.کودکان.است.که.در.شمال.
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4..Stockholm syndrome
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دست. از. را. خانواده.های.شان. یا. شده.اند. ربوده. چون. می.کنند،. عمل. اجبار.

داده.اند.و.جایی.ندارند.یا.زیر.تأثیر.استفاده.ی.اجباری.از.مواد.مخدر.هستند.1.
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2. Nolen and Baines, “The Making of a Monster.”
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راه.کارها.و.تصمیم.های.مؤثر.بر.زنده.گی.شان.شرکت.کنند.

نتیجه گیری
و. خشونت. ضررهای. تشخیص. افزایش. به. تردید. بدون. بین.المللی. عدالت.
درگیری.برای.کودکان.و.میزاِن.قربانی.شدن.آن.ها.در.اثر.جنایت.های.گسترده.
و.نظام.مند.کمک.کرده.است..دو.دادگاه.بین.المللی.نقش.ویژه.ئی.در.این.زمینه.
بازی.کرده.اند..دادگاه.ویژه.ی.سی.یرا.لیون.در.این.میان.پیش.گام.بوده.و.باعث.
جرمی. سرباز. به.عنوان. آن.ها. از. استفاده. و. کودکان. از. سربازگیری. که. شده.
بین.المللی. دادگاه. شوند.. پاسخ.گو. آن. مسؤوالن. و. شود. شناخته. بین.المللی.
توجه.برانگیز. بسیار. و.در.نخستین.محاکمه.ی. داده. ادامه. را. روال. این. جزایی.
خود.با.تأکید.بر.سربازگیری.و.استفاده.ی.غیرقانونی.از.آن.ها.توجه.جهانیان.را.

به.بدبختی.کودکان.مرتبط.با.نیروها.و.گروه.های.مسلح.جلب.کرده.است..
به.این.سهم.مهم.نباید.کم.بها.داد.و.به.این.دادگاه.ها.به.خاطر.تالش.های.شان.
را.به.خدمت.گرفته.اند. راه.تعیین.مسوؤلیت.اشخاصی.که.کودک.سربازان. در.
با.وجود.این،.کارهای.بیش.تری.برای. باید.تبریک.گفت.. و.استثمار.کرده.اند،.
محافظت.از.کودکان.ضروری.است،.به.ویژه.کودکانی.که.در.ارتکاب.جنایت.ها.
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به.عنوان. یا. بوده. جنایت. قربانی. که. کودکانی. همه.ی. نیز. و. داشته.اند. شرکت.
شاهد.در.دادگاه.بین.المللی.حضور.داشته.اند.

در. مسوؤلیت. بیش.ترین. دارنده.گان. به. که. ترکیبی. و. بین.المللی. دادگاه.های.

بدترین.جنایت.ها.توجه.دارند،.به.ارتکاب.جنایت.علیه.کودکان.و.نه.به.دسِت.

کودکان.می.پردازند..کودکان.نبایستی.در.میان.اشخاصی.باشند.که.در.سطح.

تعریف. به. جنایت.. در. اگر. حتا. کودکان. می.شوند.. تلقی. پاسخ.گو. بین.المللی.

تلقی. قربانی. اول. وهله.ی. در. بایستی. باشند،. کرده. بین.المللی.شرکت. حقوق.

شوند،.به.ویژه.در.شرایطی.که.ذاتاً.اجباربرانگیز.هستند.که.به.ویژه.طی.درگیری.
مسلحانه.و.برای.کودک.سربازان.چنین.است..

قانونی.کودکان.شرکت.کننده. باید.درباره.ی.مسوؤلیت. این،.بیش.تر. با.وجود.

در.ارتکاب.جنایت.ها.اندیشید..در.عین.حال.که.کودکان.در.وهله.ی.اول.قربانی.

جنایت.های.بین.المللی.هستند،.آشکار.است.که.بعضی.از.آن.ها.در.ارتکاب.این.

جنایت.ها،.چه.به.عنوان.کودک.سربازان.و.چه.در.شرایط.دیگر،.شرکت.داشته.اند..

پرسش.های.بسیاری.در.زمینه.ی.بهترین.منافع.این.کودکان.و.سودمندی.بعضی.

از.شکل.های.پذیرش.و.پشیمانی.در.مجامع.غیرقضایی.محافظتی.باقی.می.ماند..

شاید.چنین.فرایندهایی.بازپروری.و.بازپذیری.آن.ها.را.در.خانواده.و.اجتماع.
آسان.کند.

که. افرادی. دانستن. مسؤول. بر. عالوه. که. می.شود. دیده. بخش. این. در.

کودک.سربازان.را.به.خدمت.می.گیرند.و.مورد.استفاده.قرار.می.دهند،.کارهای.

باقی. از.کودکان. تقویت.محافظت. برای. بین.المللی.کیفری. زیادی.در.عدالت.

است..توجه.صالحیت.بین.المللی.قضایی،.به.ویژه.دادگاه.بین.المللی.جزایی،.به.

جرم.غیرقانونی.سربازگیری.از.کودکان.و.استفاده.از.آن.ها.به.عنوان.سرباز.برای.

مشارکت.فعال.در.مخاصمه.ها.نبایستی.به.زیاِن.توجه.به.جنایت.های.بین.المللی.
قربانی.کردن.کودکان.طی.درگیری.ها.و.در.زمان.صلح.باشد.

شورای. .1612 قطعنامه.ی. طریق. از. که. گزارش.دهی. و. نظارت. راه.کارهای.

امنیت.سازمان.ملل.ایجاد.شده.و.گردآوری.نظام.مند.اطالعات.درباره.ی..شش.

مقوله.نقض.فاحش.حقوق.کودکان.را.امکان.پذیر.می.سازند،.اساس.واکنش.و.

ادواری.»اعالم. اجرای. به. این.قطعنامه. را.تشکیل.می.دهند.. بهتر. پاسخ.گویی.

اسامی.و.شرمنده.سازی«.منجر.می.شود.که.در.آن.توجه.شورای.امنیت.به.بعضی.

وضعیت.ها.جلب.می.شود.و.ممکن.است.به.تحریم.هایی.علیه.کشورها.یا.عامالن.

شش. شود.. منجر. مسلحانه. درگیری. در. کودکان. از. سوءاستفاده. غیردولتی.

ایجاد.نقص.عضو؛. یا. این.قرار.هستند:..قتل. از. مقوله.ی.نقض.حقوق.کودکان.

سربازگیری.از.کودکان.و.استفاده.از.آن.ها.به.عنوان.سرباز؛.تجاوز.و.دیگر.اشکاِل.
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خشونت.جنسی؛.آدم.ربایی؛.حمله.به.مدارس.یا.بیمارستان.ها؛.و.جلوگیری.از.

را. جنایت.هایی. از. بسیاری. و. است. محدود. فهرست. این. بشردوستانه.1. امداِد.

که.به.تعریِف.حقوق.بین.المللی.کودکان.را.در.سراسر.جهان.قربانی.می.کنند،.

آن.ها. از. استفاده. و. کودکان. از. سربازگیری. فقط. آغاز،. در. گیرد.. دربرنمی.

اما.در. به.عنوان.سرباز.»برانگیزنده«ی.آغاِز.راه.کار.نظارت.و.گزارش.دهی.بود،.

سال.2009،.قطعنامه.ی.1882.شورای.امنیت.سازمان.ملل،.قتل.یا.ایجاِد.نقض.

عضو.در.کودکان.و/یا.تجاوز.و.دیگر.خشونت.های.جنسی.علیه.کودکان.را.به.آن.

افزود..با.وجود.این،.اجرای.قطعنامه.ی.1612.به.کشورهای.مندرج.در.دستور.
کار.شورای.امنیت.محدود.است.

در.عین.حال.که.بسیاری.ـ.و.شاید.همه.ی.ـ.جنایت.های.وخیم.علیه.کودکان.

ارتکابی. بین.المللی. به.جنایت.های. باید. طی.درگیری.مسلحانه.رخ.می.دهند،.

در.وضعیت.های.دیگر.توجه.بیش.تری.نشان.داد..این.توجه.باید.شامل.حمله.

که. ـ. کودکان. گسترده.ی. گرفتن. برده.گی. به. و. نسل.ُکشی.ها. در. کودکان. به.

نمی.شود،. کافی. توجه. جنایت.ها. این. به. باشد.. ـ. است. بشریت. علیه. جنایت.

گرچه.انتصاِب.نخستیِن.نماینده.ی.ویژه.ی.دبیر.کل.سازمان.ملل.برای.کودکان.
و.درگیری.مسلحانه.امیدوار.کننده.است.2

صالحیت.بین.المللی.کیفری.نمی.تواند.هر.جرمی.را.در.چارچوب.وظایف.خود.

مورد.پیگرد.قرار.دهد،.اما.باید.تا.سرحد.امکان.با.دقت.روال.مجرمیت.نظام.مند،.

گسترده.یا.فراگیر.مؤثر.بر.کودکان.را.شناسایی.کند..این.نقش.مهم.در.سه.

قطعنامه.ی.جداگانه.ی.سازمان.ملل.مورد.تأکید.قرار.گرفته.است.که.همه.نقش.

دادگاه.بین.المللی.جزایی.را.در.پایان.دادن.به.معافیت.از.مجازات.برای.مرتکباِن.

جنایت.های.علیه.کودکان.به.رسمیت.شناخته..اند.3.مهم.این.است.که.صالحیت.

بین.المللی.کیفری.به.گسترش.و.گنجاندن.طیِف.کاملی.از.جنایت.های.علیه.

غیرجنسی،. و. جنسی. ژنریک،. و. کودکان. مختص. دختر،. و. پسر. ـ. کودکان.
صرفنظر.از.این.که.در.درگیری.مسلحانه.رخ.داده.یا.نداده.ـ.ادامه.دهد..

کودکان،.به.طور.کلّی،.و.دختران.به.طور.خاص،.به.آهسته.گی.به.عنوان.گروه.های.

تاریخ.26.جوالی.2005.. به. .)S/RES/1612 [(2005]( ملل. امنیت.سازمان. 1. قطعنامه..ی.1612.شورای.

مهم.است.که.این.قطعنامه.ایجاِد.کارگروِه.دائمی.شورای.امنیت،.تحکیِم.دفتر.نماینده..ی.ویژه..ی.دبیر.کل.
سازمان.ملل.برای.کودکان.و.درگیری.مسلحانه،.را.امکان.پذیر.کرد.

2. این.انتصاب.در.هماهنگی.با.توصیه.ی.مندرج.در.تحقیق.سال.2006.دبیر.کل.درباره.ی.خشونت.علیه.

کودکان.است..دبیر.کل.مارتا.سانتوز.پائیز.)Marta Santos Pais(،.فعاِل.دیرینه.و.کارورز.برجسته..ی.حقوق.
کودک.را.منصوب.کرد..

3. قطعنامه.های.54/149،.57/190.و.60/231.مجمع.عمومی.سازمان.ملل..
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کودکان. قربانی.شدن. میزان. می.شوند.. پدیدار. قربانی. نادیده.ی. این. از. پیش.

حقوق. در. شده. تعریف. جنایت.های. در. خاص. به.طور. دختران. و. کلّی. به.طور.

بین.المللی.و.تأثیر.منفی.این.جنایت.ها.بر.کودکان.هنوز.به.طور.کامل.ثبت.نشده.

است..همه.ی.جنایت.های.علیه.کودکان.باید.ثبت.و.برای.آن.ها.مجازات.صادر.

گسستن. دارند.. فرایند. این. در. اساسی. نقشی. بین.المللی. دادگاه.های. و. شود.

در. این.که. پذیرش. و. بین.المللی. در.جنایت.های. »بزرگ.سال.ـ.محور«. از.درک.

وضعیت.های.پرشماری،.قربانیان.و.شاهدان.جنایت.های.وخیم.کودکان.هستند،.
ضروری.است..
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برخی واژه ها
Reconciliation	 آشتی،.مصالحه
Community	reconciliation. آشتی.اجتماعی.
Jurisprudence )احکام.حقوقی.)مجموعه.ی
Best interests of the child اساسی.ترین.منافع.کودک
Principle of complementarity اصل.مکمل.بودن
Maim ایجاِد.نقِص.عضو
Rehabilitation	 بازپروری
Reintegration		 بازپذیری
Arbitrary	detention بازداشت/حبس.خودسرانه
Restorative		 بازگرداننده  
Recovery. بازیابی
derogation	clause بنِد.یا.ماده.ی.اضطراری
Accountability  .پاسخ.گویی،.تعییِن.مسوؤلیت
Optional	protocol	 پروتکل.اختیاری
Additional	protocol پروتکل.الحاقی
Demobilisation پایاِن.بسیج.نظامی
Demobilisation,	Disarmament	and	Reintegration	 پایاِن.بسیج.نظامی،.خلع.سالح.و.بازپذیری
continuum	 پیوستار
Diversion تغییر.جهت
Retribution		 تالفی
Enrolment ]ثبت.نام..]در.نیرو.یا.گروه.مسلح
Redress جبران
Compensation جبراِن.خسارت
child-sensitive حساس.به.کودک.
international	humanitarian	law حقوق.بین.المللی.بشردوستانه
international	human.rights	law حقوق.بین.المللی.حقوق.بشر
Truth-telling حقیقت.گویی
Truth-seeking حقیقت.یابی.
Conscription خدمت.اجباری.سربازی
Disarmament  خلع.سالح
Vengeance  خون.خواهی
Justice-seeking دادخواهی
International	Criminal	Court	(ICC) دادگاه.بین.المللی.جزایی،.دادگاه.بین.المللی.کیفری
Armed	conflict درگیری.مسلحانه
International	armed	conflict درگیری.مسلحانه.بین.المللی.
Domestic	armed	conflict درگیری.مسلحانه.داخلی
Judgment رأی.دادگاه
Child soldier سربازکودک
Recruitment  سربازگیری
Agency عاملیت
international	criminal	justice عدالت.بین.المللی.کیفری
Transitional	Justice عدالت.در.دوره.ی.گذار،.عدالِت.انتقالی
criminal	justice عدالت.کیفری

Reconciliation آشتی، مصالحه

Community reconciliation آشتی اجتامعی

Jurisprudence احکام حقوقی (مجموعه ی)

Best interests of the child اساسی ترین منافع کودک

Principle of complementarity اصل مکمل بودن

Maim ایجاِد نقِص عضو

Reha¬bilitation بازپروری

Reintegration بازپذیری

Arbitrary detention بازداشت/حبس خودرسانه

Restorative   بازگرداننده

Recovery بازیابی

derogation clause بنِد یا ماده ی اضطراری

Accountability پاسخ گویی، تعییِن مسوؤلیت

Optional protocol پروتکل اختیاری

Additional protocol پروتکل الحاقی

Demobilisation پایاِن بسیج نظامی

Demobilisation, Disarmament and 

Reintegration 

پایاِن بسیج نظامی، خلع سالح و بازپذیری

continuum پیوستار

Diversion تغییر جهت

Retribution تالفی

Enrolment ثبت نام  [در نیرو یا گروه مسلح]

Redress جربان

Compensation جرباِن خسارت

child-sensitive حساس به کودک

international humanitarian law حقوق بین املللی برشدوستانه

international human rights law حقوق بین املللی حقوق برش

Truth-telling حقیقت گویی
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Reconciliation آشتی، مصالحه

Community reconciliation آشتی اجتامعی

Jurisprudence احکام حقوقی (مجموعه ی)

Best interests of the child اساسی ترین منافع کودک

Principle of complementarity اصل مکمل بودن

Maim ایجاِد نقِص عضو

Reha¬bilitation بازپروری

Reintegration بازپذیری

Arbitrary detention بازداشت/حبس خودرسانه

Restorative   بازگرداننده

Recovery بازیابی

derogation clause بنِد یا ماده ی اضطراری

Accountability پاسخ گویی، تعییِن مسوؤلیت

Optional protocol پروتکل اختیاری

Additional protocol پروتکل الحاقی

Demobilisation پایاِن بسیج نظامی

Demobilisation, Disarmament and 

Reintegration 

پایاِن بسیج نظامی، خلع سالح و بازپذیری

continuum پیوستار

Diversion تغییر جهت

Retribution تالفی

Enrolment ثبت نام  [در نیرو یا گروه مسلح]

Redress جربان

Compensation جرباِن خسارت

child-sensitive حساس به کودک

international humanitarian law حقوق بین املللی برشدوستانه

international human rights law حقوق بین املللی حقوق برش

Truth-telling حقیقت گویی

برخی واژه ها
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Truth-seeking حقیقت یابی

Conscription خدمت اجباری رسبازی

Disarmament خلع سالح

Vengeance خون خواهی

Justice-seeking دادخواهی

International Criminal Court 

(ICC)

دادگاه بین املللی جزایی، دادگاه بین 

املللی کیفری

Armed conflict درگیری مسلحانه

International armed conflict درگیری مسلحانه بین املللی 

Domestic armed conflict درگیری مسلحانه داخلی

Judgment رأی دادگاه

Child soldier رسبازکودک

Recruitment  رسبازگیری

Agency عاملیت

international criminal justice عدالت بین املللی کیفری

Transitional Justice عدالت در دوره ی گذار، عدالِت انتقالی

criminal justice عدالت کیفری

Reparation غرامت

Commission of Inquiry کمیسیون  تحقیق

Truth Commission کمیسیون حقیقت

Truth and Reconciliation 

Commission

کمیسیون حقیقت و آشتی

Convention for the Right of the 

Child

کنوانسیون حقوق کودک 

child-friendly  کودک پسند

Lynch لینچ، اعدام بدون رعایت موازین قضایی

Mutilate مثله کردن

child-specific مختص به کودکان

amicus curiae معتمِد دادگاه

Mediation میانجی گری
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Incapacitation ناتوان سازی

Enlistment نام نویسی برای خدمت

Genocide نسل کُشی

bush wives همرسان جنگل



کنوانسیوِن حقوق کودک

به.موجب.قطعنامه.ی.44/25.مجمع.عمومی.سازمان.ملل.به.تاریخ.20.نوامبر.

.2 تاریخ. در. است.. پیوستن. و. تصویب. امضا،. آماده.ی. و. شد. تصویب. .1989
سپتامبر.1990،.بر.اساس.ماده.ی.49،.به.اجرا.در.آمد.

دیباچه

کشورهای.متعاهِد.کنوانسیون.حاضر:
با.توجه.به.این.که.طبق.اصول.اعالم.شده.در.منشور.سازمان.ملل.متحد،.به.
اعضای. تمام. برابِر. و. جدایی.ناپذیر. حقوق. و. ذاتی. کرامت. شناختن. رسمیت.

خانواده.بشری.زیربنای.آزادی،.عدالت.و.صلح.در.جهان.است،
با.در.نظر.داشتن.این.که.اعضای.سازمان.ملل.متحد.در.منشور.سازمان،.اعتقاد.
خود.را.به.حقوق.اساسی.بشر.و.کرامت.و.ارزش.انسان.اعالم.و.عزم.به.ترویج.

پیشرفت.اجتماعی.و.معیارهای.بهتر.زندگی.توأم.با.آزادی.بیشتر.کرده.اند،.
با.تشخیص.این.که.سازمان.ملل.متحد.در.اعالمیه.ی.جهانی.حقوق.بشر.و.در.
میثاق.های.بین.المللی.حقوق.بشر.اعالم.و.موافقت.کرده.که.همه.بدون.هرگونه.
عقیده.ی. یا. عقیده.ی.سیاسی. دین،. زبان،. رنگ،.جنس،. نژاد،. نظر. از. تبعیض.
دیگر،.منشأ.اجتماعی.یا.ملی،.مالکیت،.تولد.یا.وضعیت.دیگر.حقوقی،.از.کلیه.ی.
حقوق.و.آزادی.هایی.که.در.آن.اعالمیه.و.میثاق.ها.اعالم.شده،.برخوردار.هستند،
با.یادآوری.این.که.سازمان.ملل.متحد.در.اعالمیه.ی.جهانی.حقوق.بشر.اعالم.

کرده.است.که.دوران.کودکی.مستلزم.مراقبت.و.مساعدت.ویژه.است،
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با.اعتقاد.به.این.که.خانواده.به.عنوان.جزء.اصلی.جامعه.و.محیط.طبیعی.برای.

رشد.و.رفاه.تمام.اعضای.خود.و.به.خصوص.کودکان.می.بایستی.از.حمایت.ها.و.

مساعدت.های.الزم.به.نحوی.برخوردار.شود.که.بتواند.مسؤولیت.های.خود.را.
به.طوِر.کامل.در.جامعه.ایفا.کند،

با.تشخیص.این.که.کودک.برای.رشد.کامل.و.متوازن.شخصیتی.خود.می.بایستی.
در.محیط.خانواده.و.در.فضایی.از.خوشبختی،.عشق.و.تفاهم.بزرگ.شود،

آمادگی. برای.زندگی.فردی.در.جامعه. این.که.کودک.می.بایستی. به. توجه. با.

کامل.داشته.باشد.و.با.روح.آرمان.هایی.که.در.منشور.سازمان.ملل.متحد.اعالم.

هم.بسته.گی. . و. برابری. آزادی،. رواداری،. کرامت،. صلح،. روِح. با. به.ویژه. شده،.
بزرگ.شود،

با.در.نظر.داشتن.این.که.لزوم.انجام.مراقبت.های.ویژه.از.کودک.در.اعالمیه.ی.

نوامبر. .20 مصوب. کودک. حقوق. اعالمیه.ی. در. و. .1924 ژنو. کودک. حقوق.

1959.مجمع.عمومی.بیان.شده،.و.در.اعالمیه.ی.جهانی.حقوق.بشر،.در.میثاق.

بین.المللی.حقوق.مدنی.و.سیاسی.)به.ویژه.در.ماده.های.23.و.24(،.در.میثاق.

و. .)10 ماده.ی. در. )به.ویژه. فرهنگی. و. اقتصادی. اجتماعی،. حقوق. بین.المللی.

در.اساسنامه.ها.و..عهدنامه.های.نهادهای.تخصصی.و.سازمان.های.بین.المللی.
مربوط.به.رفاه.کودکان.به.رسمیت.شناخته.شده.است،.

با.در.نظر.داشتن.این.که.در.اعالمیه.ی.حقوق.کودک.اشاره.شده.است،.»کودک.

از. ویژه،. و.محافظت. مراقبت. و.ذهنی.محتاج. فیزیکی. نداشتن.رشد. به.خاطر.
جمله.حمایت.های.مناسب.حقوقی.پیش.و.بعد.از.تولد.است«،.

با.یادآوری.مفاد.»اعالمیه.ی.اصول.حقوقی.و.اجتماعی.مربوط.به.محافظت.و.

رفاه.کودکان،.با.اشاره.ی.ویژه.به.موضوع.سرپرستی.و.پذیرش.فرزند.خوانده.در.

سطح.ملی.و.بین.المللی«؛.»مقررات.حداقل.استاندارد.سازمان.ملل.متحد.در.

مورد.اجرای.عدالت.برای.نوجوانان«.).مقررات.پکن(؛.و.»اعالمیه.ی.محافظت.

از.زنان.و.کودکان.در.مواقع.اضطراری.و.جنگ.ها«،.با.تشخیص.این.که.در.تمام.

کشورهای.جهان.کودکانی.وجود.دارند.که.در.شرایط.به.شدت.دشوار.زندگی.
می.کنند.و.این.گونه.کودکان.نیازمند.توجه.ویژه.هستند،.

با.توجه.الزم.به.اهمیت.سنت.ها.و.ارزش.های.فرهنگی.هر.جامعه.ای.در.محافظت.
و.رشد.متوازن.کودک،

با.تشخیص.اهمیت.هم.کاری.بین.المللی.برای.بهبود.شرایط.زندگی.کودکان.در.
تمام.کشورها.به.ویژه.کشورهای.در.حال.توسعه،.
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در.موارد.زیر.توافق.کرده.اند:

بخش 1

ماده ی 1
از.نظر.این.کنوانسیون،.منظور.از.کودک.هر.انسان.زیر.سن.18.سال.است.مگر.
این.که.طبق.قانون.جاری.در.مورد.کودک،.سن.بلوغ.کمتر.تشخیص.داده.شود.

ماده ی 2 
1..کشورهای.متعاهِد.کنوانسیون،.حقوقی.را.که.در.این.کنوانسیون.مشخص.
شده،.برای.تمام.کودکانی.که.در.قلمرو.آن.ها.زندگی.می.کنند.بدون.هیچ.گونه.
تبعیضی.از.نظر.نژاد،.رنگ،.جنس،.زبان،.دین،.عقیده.ی.سیاسی.یا.عقیده.ی.
دیگر،.ملیت،.منشأ.قومی.یا.اجتماعی،.مالکیت،.معلولیت،.تولد.یا.وضعیت.دیگر.
حقوقی.کودک،.پدر.و.مادر.یا.ولی.قانونی.او.محترم.خواهند.شمرد.و.تضمین.

خواهند.کرد.
2..کشورهای.متعاهِد.کنوانسیون.تمام.اقدام.های.الزم.را.برای.تضمین.محافظت.
از.کودک.در.مقابل.کلیه.ی.اشکال.تبعیض.یا.مجازات.بر.اساس.وضعیت.حقوقی،.
فعالیت.ها،.نظریات.ابراز.شده.یا.اعتقادات.پدر.و.مادر،.اولیای.قانونی.یا.اعضای.

خانواده.ی.کودک.به.عمل.خواهند.آورد.

ماده ی 3
1..در.تمام.اقدام.های.مربوط.به.کودکان.که.مؤسسه.های.رفاه.اجتماعی.عمومی.
به.اجرا. قانون.گذاری. نهادهای. یا. اجرایی. مقام.های. دادگاه.ها،. خصوصی،. یا.

می.گذارند،.منافع.اساسی.کودک.مهم.ترین.مالحظه.است.
2..کشورهای.متعاهِد.کنوانسیون.متعهد.می.شوند.که.حمایت.ها.و.مراقبت.های.
الزم.را.برای.رفاه.کودکان،.با.توجه.به.حقوق.و.وظایف.پدر.و.مادر.آن.ها،.اولیای.
قانونی.یا.سایر.افرادی.که.بر.اساس.قانون.مسؤول.آن.ها.هستند،.تضمین.کنند.

و.به.این.منظور.اقدام.های.اجرایی.و.قانونی.مناسب.را.به.عمل.آورند.
مؤسسه.ها،. که. کرد. خواهند. تضمین. کنوانسیون. متعاهِد. کشورهای. ..3
سازمان.ها.و.مراکزی.که.مسؤول.مراقبت.و.محافظت.از.کودکان.هستند.مطابق.
ایمنی،. زمینه.های. در. به.خصوص. صالح. مقام.های. که. باشند. معیارهایی. با.
نظارت. نیز. و. آن.ها. شایسته.گی. و. مؤسسه.ها. آن. کارکنان. تعداد. بهداشت،.

شایسته،.تعیین.کرده.اند.
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ماده ی 4
دیگر. و. قانونی. و. اجرایی. اقدام.های. کلیه.ی. کنوانسیون. متعاهِد. کشورهای.
اقدام.های.الزم.را.برای.تحقق.حقوق.شناخته.شده.در.این.کنوانسیون.معمول.
اقتصادی،. خواهند.داشت..کشورهای.متعاهِد.کنوانسیون.در.زمینه.ی.حقوق.
اجتماعی.و.فرهنگی.اقدام.هایی.را.با.به.کارگیری.حداکثر.منابع.موجود.خود.و.
در.صورت.لزوم.در.چارچوب.هم.کاری.های.بین.المللی.به.عمل.خواهند.آورد..

ماده ی 5
کشورهای.متعاهِد.کنوانسیون.به.مسؤولیت.ها،.حقوق.و.وظایف.پدر.و.مادر.یا،.
حسب.مورد،.اعضای.خانواده.ی.گسترده.یا.جامعه.به.تعییِن.آداب.محلی.،.اولیای.
احترام. قانون.مسؤول.کودک.هستند. اساس. بر. اشخاصی.که. یا.سایر. قانونی.
خواهند.گذاشت،.به.طریقی.که.با.توانایی.های.رو.به.تکامل.کودک،.راهنمایی.و.
ارشاد.الزم.جهت.بهره.گیری.کودک.از.حقوق.شناخته.شده.در.این.کنوانسیون،.

سازگار.باشد.

ماده ی 6
را.به.رسمیت. 1..کشورهای.متعاهِد.کنوانسیون.حق.ذاتی.زندگی.هر.کودک.

خواهند.شناخت.
و.رشد. بقا. برای. را. امکانات. ایجاد.حداکثر. متعاهِد.کنوانسیون. 2..کشورهای.

کودک.تضمین.خواهند.کرد.

ماده ی 7
.1..تولد.کودک.بالفاصله.پس.از.به.دنیا.آمدن.ثبت.می.شود.و.او.از.زمان.تولد.
از.حق.داشتن.نام،.حق.کسب.تابعیت.و.در.صورت.امکان،.حق.شناسایی.پدر.و.

مادر.و.قرار.گرفتن.تحت.مراقبت.آن.ها.برخوردار.است.
.2..کشورهای.متعاهِد.کنوانسیون.این.حقوق.را.مطابق.با.قوانین.ملی.و.تعهدات.
خود.طبق.عهدنامه.های.بین.المللی.مربوط.در.این.زمینه،.به.خصوص.در.صورتی.
اجرا. به. شود،. محسوب. بی.تابعیت. آن.ها. اجرای. عدم. صورت. در. کودک. که.

خواهند.گذاشت.

ماده ی 8
برای.حفظ. به.حق.کودک. تعهد.می.کنند. کنوانسیون. متعاهِد. 1..کشورهای.
بدون. و. قانون. طبق. خانوادگی. روابط. و. نام. تابعیت،. جمله. از. خود،. هویت.
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مداخله.ی.غیرقانونی.احترام.بگذارند.
2..در.مواردی.که.کودک.به.طوِر.غیرقانونی.از.تمام.یا.برخی.از.حقوق.مربوط.
به.هویت.خود.محروم.شود،.کشورهای.متعاهِد.کنوانسیون.حمایت.و.مساعدت.

الزم.را.برای.برقراری.سریع.دوباره.ی.حقوق.او.به.عمل.خواهند.آورد.
.

ماده ی 9
برخالف. کودکان. که. می.کنند. تضمین. کنوانسیون. متعاهِد. کشورهای. ..1
مقام.های. که. مواردی. در. مگر. نشوند،. جدا. خود. مادر. و. پدر. از. خواسته.شان.
صالح.مطابق.قوانین.و.مقررات.جاری.به.تصمیم.قابل.اعتراض.قضایی.برسند.
که.این.جدایی.حداکثر.منافع.کودک..را.در.بر.دارد..چنین.تصمیمی.ممکن.
است.در.موارد.به.خصوصی.مثل.بدرفتاری.یا.بی.توجهی.پدر.و.مادر.به.کودک.
یا.در.صورت.جدا.شدن.پدر.و.مادر.از.یک.دیگر.ضرورت.یابد.و.در.این.صورت.

باید.در.مورد.محل.اقامت.کودک.تصمیم.گرفته.شود.
فرصت. ذینفع. تمام.طرف.های. .،9 ماده.ی. اول. بند. پیرو. دادرسی. هر. در. ..2 .

خواهند.داشت.در.مراحل.دادرسی.شرکت.و.نظرات.خود.را.ابراز.کنند.
3..کشورهای.متعاهِد.کنوانسیون،.حق.کودکی.را.که.از.پدر.یا.مادر.یا.هر.دوی.
مادر. و. با.پدر. و.تماس.مستقیم. روابط.شخصی. برای.حفظ. آن.ها.جدا.شده،.
به.طوِر.منظم.رعایت.خواهند.کرد،.مگر.در.مواردی.که.این.امر.مغایر.با.منافع.

اساسی.کودک.باشد.
قبیل. از. متعاهِد.کنوانسیون. اقدام.های.دولت. از. ناشی. 4..هنگامی.که.جدایی.
به.هر.دلیل. )از.جمله.مرگ. یا.مرگ. اخراج. تبعید،. زندانی.کردن،. بازداشت،.
در.حین.توقیف.شخص(.پدر.یا.مادر.یا.هر.دوی.آن.ها.یا.کودک.باشد،.کشور.
متعاهِد.کنوانسیون.بنا.به.درخواست،.پدر.و.مادر.یا.کودک.یا.حسب.مورد.عضو.
دیگری.از.خانواده.را.در.جریان.اطالعات.ضروری.در.مورد.محل.فرد.یا.افراد.
اطالعات. این.گونه. دادن. که. مواردی. در. مگر. داد،. قرار.خواهد. غایب.خانواده.
باشد..کشورهای.متعاهِد.کنوانسیون.هم.چنین.تضمین. به.حال.کودک.مضر.
اشخاص. برای. منفی. عواقب. درخواست. این. تسلیم. صرِف. که. کرد. خواهند.

مربوطه.در.پی.نداشته.باشد...

ماده ی 10
1..کشور.متعاهِد.کنوانسیون،.بر.اساس.تعهدات.کشورهای.متعاهِد.کنوانسیون.
در.بند.1.ماده.ی.9،.در.خواست.کودک.یا.پدر.و.مادر.وی.را.برای.ورود.به.کشور.



کودکان و عدالت در دوره ی گذار/ 113

متعاهِد.کنوانسیون.یا.ترک.آن.برای.به.هم.پیوستن.خانواده،.با.نظر.مثبت.و.

به.روشی.انسانی.و.سریع.بررسی.خواهد.کرد..کشورهای.متعاهِد.کنوانسیون.

عواقب. خواست.ها. در. این.گونه. تسلیم. که. یافت. خواهند. اطمینان. هم.چنین.
منفی..برای.درخواست.کننده.و.اعضای.خانواده.ی.آن.ها.در.پی.نداشته.باشد...
2..کودکی.که.پدر.و.مادرش.در.کشورهای.جداگانه.زندگی.می.کنند.حق.دارد،.
به.جز.در.شرایط.استثنایی،.به.طوِر.منظم.با.پدر.و.مادر.خود.روابط.شخصی.و.
تماس.مستقیم.داشته.باشد..بدین.منظور.و.مطابق.با.تعهدات.در.بند.2.ماده.ی.
9،.کشورهای.متعاهِد.کنوانسیون.حق.پدر.و.مادر.و.کودک.برای.ترک.هر.کشور.
از.جمله.کشور.خود.و.ورود.به.هر.کشور.دیگری.را.محترم.خواهند.شمرد..حق.
ترک.هر.کشوری.فقط.مشمول.محدودیت.هایی.است.که.در.قانون.تصریح.شده.
و.برای.حفظ.امنیت.ملی،.نظم.عمومی،.سالمت.عمومی.یا.اصول.اخالقی.یا.
حقوق.یا.آزادی.های.دیگران.ضروری.و.با.سایر.حقوقی.که.در.این.کنوانسیون.

به.رسمیت.شناخته.شده.اند،.سازگار.است.

ماده ی 11
انتقال. با. مبارزه. جهت. در. را. اقدام.هایی. کنوانسیون. متعاهِد. کشورهای. ..1

غیرقانونی.کودکان.به.خارج.و.عدم.بازگشت.آن.ها.معمول.خواهند.داشت.
2..بدین.منظور،.کشورهای.متعاهِد.کنوانسیون.انعقاد.توافق.نامه.های.دو.جانبه.

یا.چند.جانبه.یا.پیوستن.به.توافق.نامه.های.موجود.را.تشویق.خواهند.کرد.

 ماده ی 12
.1..کشورهای.متعاهِد.کنوانسیون.حق.کودکی.را.که.قادر.به.شکل.دادن.به.
موضوع.های. تمام. درباره.ی. عقاید. این. آزادانه.ی. ابراز. برای. است،. خود. عقاید.
مربوط.به.وی.تضمین.خواهند.کرد..به.نظرات.کودک.مطابق.با.سن.و.بلوغ.وی.

بها.داده..خواهد.شد.
2..بدین.منظور،.برای.کودک.به.ویژه.فرصت.هایی.فراهم.می.شود.تا.بتواند.در.
هر.یک.از.مراحل.دادرسی.اجرایی.و.قضایی.مربوط.به.وی.به.طوِر.مستقیم.یا.از.
طریق.یک.نماینده.یا.نهادی.مناسب.به.طریقی.که.با.مقررات.اجرایی.قوانین.

ملی.سازگار.باشد،.ابراز.عقیده..کند.

ماده ی 13
1..کودک.دارای.حق.آزادی.بیان.است؛.این.حق.شامل.آزادی.جستجو،.دریافت.
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و.ارسال.اطالعات.و.نظریات.از.هر.نوع،.بدون.توجه.به.مرزها،.به.شکل.کتبی.

یا.شفاهی.یا.چاپ.شده،.به.شکل.آثار.هنری.یا.از.طریق.هر.رسانه.دیگری.به.
انتخاب.کودک.است.

ولی. باشد،. به.محدودیت.های.خاصی. منوط. است. این.حق.ممکن. اعمال. ..2

این.محدودیت.ها.فقط.منحصر.به.مواردی.است.که.در.قانون.تصریح.شده.و.
ضرورت.دارند:

الف(.برای.احترام.به.حقوق.یا.آبروی.دیگران؛
ب(.برای.محافظت.از.امنیت.ملی.یا.نظم.عمومی.یا.به.خاطر.سالمت.عمومی.

یا.اصول.اخالقی.

ماده ی 14
برای. اندیشه،.عقیده.و.دین.را. 1..کشورهای.متعاهِد.کنوانسیون.حق.آزادی.

کودک.محترم.خواهند.شمرد.
2..کشورهای.متعاهِد.کنوانسیون.حقوق.و.وظایف.پدر.و.مادر.و،.حسب.مورد،.
اولیای.قانونی.کودک.را.درباره.ی.هدایت.کودک.برای.استفاده.ی.او.از.حقوق.
خود.به.طریقی.که.با.توانایی.های.رو.به.تکامل.کودک.سازگار.باشد،.محترم.

خواهند.شمرد.
.3..آزادی.اعالم.دین.یا.اعتقاد.فقط.طبق.محدودیت.هایی.که.در.قانون.تصریح.
شده.و.برای.حفظ.امنیت،.نظم،.سالمت..یا.اصول.اخالقی.عمومی.یا.حقوق.و.

آزادی.های.اساسی.دیگران.الزم.است،.محدود.می.شود.

ماده ی 15
1..کشورهای.متعاهِد.کنوانسیون،.حقوق.کودک.را.در.مورد.آزادی.تشّکل.و.

گردهمایی.های.مسالمت.آمیز.به.رسمیت.می.شناسند.
2..به.غیر.از.محدودیت.هایی.که.در.قانون.تصریح.شده.و.برای.منافع.امنیت.
ملی.یا.امنیت.عمومی،.نظم.عمومی،.حفظ.سالمت.عمومی.یا.اصول.اخالقی.
یا.حفظ.حقوق.و.آزادی.های.دیگران.در.جامعه.های.دمکراتیک.ضروری.است،.

هیچ.محدودیتی.بر.این.حقوق.اعمال.نخواهد.شد..

ماده ی 16
1..در.امور.خصوصی،.خانواده.گی،.یا.مکاتبات.هیچ.کودکی.نمی.توان.خودسرانه.



کودکان و عدالت در دوره ی گذار/ 115

یا.غیرقانونی.دخالت.کرد.یا.آبرو.و.شهرت.او.را.به.طوِر.غیرقانونی.مورد.حمله.
قرار.داد.

2..کودک.در.برابر.این.گونه.دخالت.ها.یا.حمله.ها.از.حق.حمایت.قانونی.برخوردار.
است.

ماده ی 17
کشورهای.متعاهِد.کنوانسیون.عمل.کرد.مهم.رسانه.های.عمومی.را.تشخیص.
می.دهند.و.دسترسی.کودک.را.به.اطالعات.و.مطالب.از.منابع.گوناگون.ملی.و.
بین.المللی،.به.ویژه.در.مواردی.که.مربوط.به.اعتالی.رفاه.اجتماعی،.معنوی.و.

اخالقی.و.بهداشت.جسمی.و.روانی.وی.می.شود.تضمین.خواهند.کرد..
با.این.هدف،.کشورهای.متعاهِد.کنوانسیون.اقدام.های.زیر.را.به.عمل.خواهند.

آورد:.
الف(.تشویق.رسانه.های.عمومی.به.انتشار.اطالعات.و.مطالبی.که.برای.کودک.
استفاده.های.اجتماعی.و.فرهنگی.دارد.و.با.روح.ماده.ی.29.نیز.سازگار.است؛

ب(.تشویق.هم.کاری.های.بین.المللی.در.تولید،.مبادله.و.پخش.این.گونه.اطالعات.
و.مطالب.از.منابع.گوناگون.فرهنگی،.ملی.و.بین.المللی؛

پ(.تشویق.تولید.و.پخش.کتاب.های.کودکان؛
کودکان. زبانی. نیازهای. به. ویژه. توجه. عمومی.جهت. رسانه.های. تشویق. ت(.

گروه.های.اقلیت.یا.بومی؛
ث(.تشویق.تدویِن.رهنمودهای.مناسب.در.جهت.محافظت.از.کودک.در.برابر.
اطالعات.و.مطالبی.که.به.سعادت.وی.آسیب.می.رساند،.با.در.نظر.داشتن.مفاد.

ماده.های.13.و.18.

ماده ی 18
به. تضمین. برای. را. خود. تالش. بیشترین. کنوانسیون. متعاهِد. کشورهای. ..1
مشترکی. مسؤولیت.های. کودک. مادر. و. پدر. که. اصل. این. شناختن. رسمیت.
در.مورد.رشد.و.پیشرفت.کودک.دارند،.به.عمل.خواهند.آورد..پدر.و.مادر.یا،.
حسب.مورد،.اولیای.قانونی.مسؤولیت.عمده.را.در.مورد.رشد.و.پیشرفت.کودک.
به.عهده.دارند..اساسی.ترین.دغدغه.ی.آنان.توجه.به.حداکثر.منافع.کودک.است.
2..کشورهای.متعاهِد.کنوانسیون.به.منظور.تضمین.و.اعتالی.حقوقی.که.در.
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این.کنوانسیون.بیان.شده.هم.کاری.های.الزم.را.با.پدر.و.مادر.و.اولیای.قانونی.

در.اجرای.مسؤولیت.های.شان.برای.تربیت.کودک.به.عمل.خواهند.آورد.و.ایجاد.

مؤسسه.ها،.مراکز.و.سازمان.هایی.را.برای.مراقبت.از.کودکان.تضمین.خواهند.
کرد.

تضمین.حق. برای. را. الزم. اقدام.های. تمام. کنوانسیون. متعاهِد. 3..کشورهای.

استفاده.ی.کودکانی.که.دارای.پدر.و.مادر.شاغل.هستند،.از.خدمات.و.تسهیالت.
مراقبت.از.کودکان.به.عمل.خواهند.آورد..

ماده ی 19
اجرایی،. قانون.گذاری،. اقدام.های. تمام. کنوانسیون. متعاهِد. کشورهای. ..1
اشکال. تمام. برابر. در. کودک. از. محافظت. برای. را. آموزشی. و. اجتماعی.
یا. بی.توجهی. سوءاستفاده،. یا. آسیب.رسانی. روانی،. یا. جسمی. خشونت.های.
یا.استثمار.از.جمله.سوءاستفاده.ی.جنسی.در.حینی. سهل.انگاری،.بدرفتاری.
که.کودک.تحت.مراقبت.پدر.و.مادر.یا.اولیای.قانونی.یا.هر.شخص.دیگری.قرار.

دارد،.به.عمل.خواهند.آورد.
2..این.گونه.اقدام.های.محافظتی،.حسب.مورد،.باید.شامل.اقدام.های.مؤثر.برای.
و. کودک. از. الزم. پشتیبانی. ارائه.ی. جهت. در. اجتماعی. برنامه.های. برقرارِی.
از.سایر.شکل.های. نیز.حمایت. و. از.وی.هستند. مراقبت. کسانی.که.مسؤول.
پیش.گیری،.شناسایی،.گزارش.دهی،.ارجاع،.تحقیق،.درمان.و.پی.گیری.موارد.
از. پشتیبانی. مورد،. حسب. نیز،. و. شد. ذکر. پیش.تر. که. کودک. با. بدرفتاری.

مداخله.ی.قضایی.باشد.

ماده ی 20
1..کودکی.که.به.طوِر.موقت.یا.دائم.از.محیط.خانواده.محروم.باشد.یا.به.خاطر.
منافع.اساسی.خویش.نباید.در.آن.محیط.بماند.شایسته.دریافت.محافظت.و.

یاری.ویژه.ی.دولت.است.
2..کشورهای.متعاهِد.کنوانسیون.طبق.قوانین.ملی.خود.مراقبت.های.جای.گزین.

دیگری.را.برای.این.گونه.کودکان.تضمین.خواهند.کرد.
3..این.گونه.مراقبت.ها.از.جمله.موارد.زیر.را.دربر.می.گیرد:.تعیین.سرپرست،.
کفیل.بر.اساس.حقوق.اسالمی،.فرزندخوانده.گی.یا.در.صورت.لزوم.اعزام.کودک.
باید. راه.حل.ها. بررسی. هنگام. به. از.کودکان.. مراقبت. مناسب. به.مؤسسه.های.
به.تداوم.مطلوب.در.تربیت.کودک.و.زمینه.ی.قومی،.دینی،.فرهنگی.و.زبانی.
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کودک.توجه.خاص.شود.

ماده ی 21
مجاز. و/یا. به.رسمیت.شناخته.اند. را. فرزندخوانده.گی. کشورهایی.که.سیستم.
می.دانند،.باید.در.نظر.داشتن.منافع.اساسی.کودک.را.تضمین.و.نکات.زیر.را.

رعایت.کنند:
اجازه.ی. با. فقط. فرزندخوانده.گی. به. کودک. پذیرش. این.که. تضمین. الف(.
مقام.های.صالحی.انجام.می.شود.که.مطابق.با.قوانین.و.مقررات.جاری.و.براساس.
با. فرزندخوانده. پذیرش. تعیین.می.کنند.که. اطمینان. قابل. و. موثق. اطالعات.
توجه.به.وضعیت.کودک.در.ارتباط.با.پدر.و.مادر،.خویشاوندان.و.اولیای.قانونی.
مجاز.است.و.در.صورت.لزوم،.اشخاص.باال.بر.اساس.مشاوره.ی.الزم،.رضایت.

آگاهانه.ی.خود.را.در.مورد.فرزندخوانده.گی.ابراز.می.کنند؛
ب(.تشخیص.این.که.در.صورتی.که.کودک.را.نتوان.به.روشی.مناسب.در.کشور.
داد،. قرار. فرزندخوانده. پذیرای. یا. مراقبت.خانواده.ی.سرپرست. او.تحت. خود.
فرزندخوانده.گی.در.کشورهای.دیگر.به.عنوان.راه.حلی.مد.نظر.قرار.خواهد.داد؛
پ(.تضمین.برخورداری.کودکانی.که.در.کشورهای.دیگر.به.فرزندی.پذیرفته.
برای. خود. کشور. در. موجود. معادل. استانداردهای. و. تضمین.ها. از. می.شوند.

پذیرش.به.فرزندخوانده.گی؛
به. کودک. پذیرش. این.که. تضمین. جهت. الزم. اقدام.های. تمام. اتخاذ. ت(.
فرزندخوانده.گی.در.سایر.کشورها.به.کسب.منافع.نامناسب.مالی..برای.افراد.

مربوطه.نیانجامد؛
یا. قراردادها. انعقاد. از.طریق. ماده.ی.حاضر. اهداف. پیشبرد. مورد،. ث(.حسب.
اتخاذ.ترتیبات.دو.یا.چند.جانبه.و.تالش.در.این.چارچوب.برای.تضمین.این.که.
پذیرش.کودک.در.کشوری.دیگر.از.طریق.نهادها.یا.مقام.های.صالح.انجام.شود.

ماده ی 22
1..کشورهای.متعاهِد.کنوانسیون.اقدام.های.الزم.را.براساس.قوانین.و.مقررات.
کودکان. برخورداری. تا. آورد. خواهند. عمل. به. بین.المللی. یا. داخلی. جاری.
پناهجو.یا.پناهنده.ـ.چه.همراه.پدر.و.مادر.خود.باشند.چه.شخص.دیگری.ـ.از.
حمایت.ها.و.مساعدت.های.بشردوستانه.ی.الزم.و.از.حقوق.مربوطه.که.در.این.
کنوانسیون.یا.سایر.عهدنامه.های.بین.المللی.بشردوستانه.یا.حقوق.بشر.مقرر.
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شده.و.کشورهای.مذکور.متعاهِد.آن.ها.هستند،.تضمین.شود.
2..بدین.منظور،.کشورهای.متعاهِد.کنوانسیون.به.روش.مورد.تشخیص.خود.
با.سازمان.ملل.متحد.و.سایر.سازمان.های.بین.المللی.یا.غیردولتی.صالح.که.با.
سازمان.ملل.متحد.کار.می.کنند.برای.حمایت.و.مساعدت.از.این.گونه.کودکان.
و.ردیابی.پدر.و.مادر.یا.سایر.اعضای.خانواده.ی.کودکان.پناهنده.و.برای.کسب.
اطالعات.الزم.برای.به.هم.پیوستن.دوباره.ی.اعضای.خانواده.هم.کاری.خواهند.
این. نشوند،. یافت. خانواده. اعضای. سایر. یا. مادر. و. پدر. که. صورتی. در. کرد..
کودکان.همان.گونه.که.در.این.کنوانسیون.مقرر.شده،.درست.مانند.کودکانی.
که.به.هر.دلیل.به.طوِر.موقت.یا.دائم.از.محیط.خانوادگی.محروم.شده.اند،.از.

محافظت.برخوردار.خواهند.شد...

ماده ی 23
دچار. که. کودکی. که. می.دهند. تشخیص. کنوانسیون. متعاهِد. کشورهای. ..1
معلولیت.ذهنی.یا.جسمی.است.باید.از.زندگی.آبرومند.و.کامل.در.شرایطی.
برخوردار.شود.که.متضمن.کرامت.و.افزایش.اتکاء.به.نفس.او.باشد.و.شرکت..

فعال.او.را.در.جامعه.تسهیل.کند..
برخورداری. برای. را. معلول. کودکان. حق. کنوانسیون. متعاهِد. کشورهای. ..2
ارائه.ی. منابع،. وجود. به.شرِط. و،. به.رسمیت.می.شناسند. ویژه. مراقبت.های. از.
یا. مادر. و. پدر. و.شرایط. با.شرایط.کودک. متناسب. و. درخواستی. کمک.های.
مسؤوالن.مراقبت.از.کودک.را.به.کودکان.مشمول.و.مسؤوالن.مراقبت.از.آن.ها،.

تشویق.و.تضمین.خواهند.کرد.
.3..با.تشخیص.نیازهای.ویژه.ی.کودک.معلول،.کمک.های.مقرر.در.بند.2.این.
ماده.در.صورت.امکان.باید.به.طوِر.رایگان.و.با.در.نظر.گرفتن.منابع.مالی.پدر.
و.مادر.یا.مسؤوالن.مراقبت.از.کودک.انجام.گیرد.و.به.نحوی.برنامه.ریزی.شود.
که.کودک.معلول.بتواند.به.آموزش،.کارآموزی.و.خدمات.مراقبتی.بهداشتی،.
خدمات.توان.بخشی،.آماده.گی.برای.اشتغال.و.فرصت.های.تفریحی.به.روشی.که.
موجب.دست.یابی.کودک.به.حداکثر.بازپذیرِی.اجتماعی.و.پیشرفت.شخصی.
از.جمله.پیشرفت.فرهنگی.و.معنوی.وی.می.شود،.دسترسی.مؤثر.داشته.باشد.
4..کشورهای.متعاهِد.کنوانسیون،.با.روح.هم.کاری.بین.المللی،.مبادله.ی.اطالعات.
الزم.را.در.زمینه.ی.مراقبت.های.بهداشتی.و.معالجه.ی.پزشکی،.روان.شناسی.و.
توان.بخشی.پیش.گیرانه.ی.کودکان.معلول.از.جمله.انتشار.و.در.دسترس.قرار.
دادن.اطالعات.مربوط.به.روش.های.توان.بخشی،.آموزش.و.خدمات.حرف.های.
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و. توانایی.ها. پیشبرد. به. کنوانسیون. متعاهِد. قادر.ساختن.کشورهای. با.هدف.

مهارت.های.خود.و.گسترش.تجربیات.آنان.در.این.زمینه.ها،.افزایش.خواهند.

داد..در.این.ارتباط،.به.نیازهای.کشورهای.در.حال.توسعه.به.طوِر.ویژه.توجه.
خواهد.شد.

ماده ی 24
1..کشورهای.متعاهِد.کنوانسیون.حق.کودک.را.برای.برخورداری.از.باالترین.
استاندارد.بهداشت.و.از.تسهیالت.الزم.برای.درمان.بیماری.و.توان.بخشی.به.
از. اطمینان.یابی. برای. کنوانسیون. متعاهِد. کشورهای. می.شناسند.. رسمیت.
این.که.هیچ.کودکی.از.رسیدن.به.این.حق.و.دسترسی.به.خدمات.بهداشتی.

محروم.نخواهد.شد،.تالش.خواهند.کرد..
دنبال. این.حق. اجرای.کامل. تا. را. متعاهِد.کنوانسیون.موضوع. 2..کشورهای.
خواهند.کرد.و.به.ویژه.در.زمینه.های.زیر.روش.های.مناسب.را.در.پیش.خواهند.

گرفت:
الف(.کاهش.میزان.مرگ.و.میر.نوزادان.و.کودکان؛

ب(.تضمین.فراهم.کردن.کمک.های.پزشکی.و.مراقبت.های.بهداشتی.به.کلیه.ی.
کودکان.با.تأکید.بر.توسعه.ی.مراقبت.های.بهداشتی.اولیه؛

مراقبت.های. چارچوب. در. جمله. از. تغذیه،. سوء. و. بیماری.ها. با. مبارزه. پ(.

طریق. از. و. دسترس. در. فناوری.های. بستن. کار. به. طریق. از. اولیه. بهداشتی.

گرفتن. نظر. در. و. سالم. آشامیدنی. آب. و. کافی. مغذی. غذایی. مواد. تأمین.
خطرهای.آلودگی.محیط.زیست؛

ت(.تضمین.مراقبت.های.مناسب.پیش.و.پس.از.زایمان.برای.مادران؛
ث(.تضمین.این.که.تمام.اقشار.جامعه.به.ویژه.پدر.و.مادر.و.کودکان.از.اطالعات.
و. بهداشت. مادر،. شیر. از. تغذیه. مزایای. تغذیه،. و. کودک. بهداشت. اولیه.ی.
بهداشت.محیط.زیست.و.پیش.گیری.از.حوادث.اطالع.و.به.آموزش.در.این.باره.

دسترسی.دارند.و.از.حمایت.در.این.زمینه.ها.برخوردارند؛
ج(.توسعه.ی.مراقبت.های.بهداشتی.پیش.گیرانه،.ارائه.ی.راهنمایی.های.الزم.به.

پدر.و.مادر.و.آموزش.و.خدمات.تنظیم.خانواده.
3..کشورهای.متعاهِد.کنوانسیون.تمام.اقدام.های.الزم.و.مناسب.را.برای.الغای.
روش.های.سنتی.و.زیان.بخش.در.مورد.بهداشت.کودکان.به.عمل.خواهند.آورد.
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4..کشورهای.متعاهِد.کنوانسیون.به.پیشبرد.و.تشویق.هم.کاری.های.بین.المللی.

برای.دست.یابی.تدریجی.به.تحقق.کامل.حقوق.شناخته.شده.در.ماده.ی.حاضر.

متعهد.می.شوند..در.این.زمینه،.به.نیازهای.کشورهای.در.حال.توسعه.توجه.
خاصی.خواهد.شد.

ماده ی 25
کشورهای.متعاهِد.کنوانسیون.حق.کودکی.را.که.مقام.های.صالح.مورد.مراقبت،.
در. دوره.ای. بازنگری. داده.اند.جهت. قرار. روانی. و. درمان.جسمی. یا. محافظت.
درمان.کودک.و.بررسی.دوره.ی.درمان.ارائه.شده.برای.کودک.و.کلیه.ی.شرایط.

مربوط.به.وضعیت.وی.را.به.رسمیت.می.شناسند.

ماده ی 26
1..کشورهای.متعاهِد.کنوانسیون.حق.برخورداری.از.تأمین.اجتماعی.از.جمله.
کلیه.ی. و. می.شناسند. رسمیت. به. کودکان. تمام. برای. را. اجتماعی. بیمه.ی.
اقدام.های.الزم.را.جهت.دست.یابی.به.تحقق.کامل.این.حق،.مطابق.با.حقوق.

داخلی،.به.عمل.خواهند.آورد.
2..این.مزایا،.حسب.مورد،.باید.با.توجه.به.منابع.و.شرایط.کودک.و.اشخاصی.
که.مسؤولیت.نگهداری.وی.را.به.عهده.دارند.و.نیز.هر.گونه.مالحظه.ی.دیگری.

مربوط.به.درخواست.کودک.یا.دیگران.برای.مزایا.در.اختیار.قرار.گیرد.

ماده ی 27
1..کشورهای.متعاهِد.کنوانسیون.حق.تمام.کودکان.را.نسبت.به.برخورداری.
از.استاندارد.مناسب.زندگی.برای.توسعه.ی.جسمی،.ذهنی،.معنوی،.اخالقی.و.

اجتماعی.به.رسمیت.می.شناسند.
امکانات. توانایی.ها.و. یا.سایر.سرپرستان.کودک،.در.چارچوب. 2..پدر.و.مادر.
پیشرفت. برای. ضروری. زندگی. شرایط. تأمین. اصلی. مسؤولیت. خود،. مالی.

کودک.را.به.عهده.دارند.
3..کشورهای.متعاهِد.کنوانسیون،.مطابق.با.شرایط.ملی.و.در.چارچوب.امکانات.
خود،.اقدام.های.ضروری.را.برای.یاری.به.پدر.و.مادر.و.سایر.اشخاص.مسؤول.
لزوم. صورت. در. و. آورد. خواهند. عمل. به. حق. این. اِعمال. به.منظوِر. کودک.
و. پوشاک. تغذیه،. مورد. در. به.ویژه. را. برنامه.های.حمایتی. و. مادی. کمک.های.

مسکن.فراهم.خواهند.کرد.
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هزینه.ی. دریافت. برای. الزم. اقدام.های. کنوانسیون. متعاهِد. کشورهای. ..4

نگهداری.کودک.از.پدر.و.مادر.یا.سایر.اشخاصی.که.مسؤولیت.مالی.کودک.را.

به.عهده.دارند.چه.در.داخل.کشور.متعاهِد.کنوانسیون.و.چه.در.خارج.از.کشور.

مالی.کودک.در. امور. مواردی.که.شخص.مسؤول. آورد..در. به.عمل.خواهند.

کشوری.متفاوت.از.کشور.کودک.زندگی.می.کند،.کشورهای.متعاهِد.کنوانسیون.

پیوستن.به.موافقت.نامه.های.بین.المللی.یا.انعقاد.این.گونه.موافقت.نامه.ها.و.نیز.
به.کارگیری.سایر.ترتیبات.الزم.را.تسریع.خواهند.کرد.

ماده ی 28
1..کشورهای.متعاهِد.کنوانسیون.حق.آموزش.کودک.را.به.رسمیت.می.شناسند.
برابر،. فرصت.های. ایجاد. براساس. و. حق. این. به. تدریجی. دست.یابی. برای. و.

اقدام.های.زیر.را.در.پیش.خواهند
گرفت:

الف(.اجباری.کردن.آموزش.ابتدایی.برای.همگان.به.رایگان؛
ب(.تشویق.توسعه.ی.اشکال.مختلف.آموزش.متوسطه.از.جمله.آموزش.عمومی.
تمام.کودکان.و. برای. آموزش.ها. این.گونه. دادن. قرار. و.حرفه.ای،.در.دسترس.
اتخاذ.اقدام.های.الزم.از.قبیل.ارائه.ی.آموزش.رایگان.و.دادن.کمک.های.مالی.

در.صورت.نیاز؛
پ(.در.دسترس.قرار.دادن.آموزش.عالی.برای.همگان.براساس.توانایی.ها.و.از.

هر.طریق.مناسب؛
ت(.در.دسترس.قرار.دادن.اطالعات.و.راهنمایی.های.آموزشی.و.حرفه.ای.برای.

تمام.کودکان؛
ث(.اتخاذ.اقدام.هایی.جهت.تشویق.حضور.مرتب.کودکان.در.مدارس.و.کاهش.

میزان.ترک.تحصیل.
تضمین. جهت. را. الزم. اقدام.های. تمام. کنوانسیون. متعاهِد. کشورهای. ..2
این.که.انضباط.در.مدارس.مطابق.با.حفظ.کرامت.انسانی.کودکان.و.مطابق.با.

کنوانسیون.حاضر.باشد،.به.عمل.خواهند.آورد.
3..کشورهای.متعاهِد.کنوانسیون.هم.کاری.های.بین.المللی.را.در.موضوع.های.
مربوط.به.آموزش،.به.خصوص.در.زمینه.ی.زدودن.جهل.و.بی.سوادی.در.سراسر.
جهان.و.تسهیل.دسترسی.به.دانش.فنی.و.علمی.و.روش.های.مدرن.تدریس،.
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ترویج.و.تشویق.خواهند.کرد..در.این.ارتباط،.به.نیازهای.کشورهای.در.حال.
توسعه.توجه.خاصی.خواهد.شد.

ماده ی 29
باید. 1..کشورهای.متعاهِد.کنوانسیون.موافقت.می.کنند.که.آموزش.کودکان.

اهداف.زیر.را.دنبال.کند:
جسمی. و. ذهنی. توانایی.های. و. استعدادها. شخصیت،. کامل. توسعه.ی. الف(.

کودکان؛
ب(.گسترش.احترام.به.حقوق.بشر.و.آزادی.های.اساسی.و.اصول.مندرج.در.

منشور.سازمان.ملل.متحد؛
پ(.گسترش.احترام.به.پدر.و.مادر.کودک،.هویت.فرهنگی،.زبان.و.ارزش.های.
ادبی.و.ملی.کشوری.که.در.آن.زندگی.می.کند.و.به.موطن.اصلی.کودک.و.به.

تمدن.های.متفاوت.با.تمدن.وی؛
و. آزاد. جامعه.ای. در. مسؤوالنه. زندگی. داشتن. برای. کودک. کردن. آماده. ت(.
مردمان. بین. دوستی. و. جنس.ها. برابری. رواداری،. صلح،. تفاهم،. روحیه.ی. با.

مختلف،.گروه.های.قومی،.ملی.و.مذهبی.و.اشخاِص.از.منشأ.بومی؛
ث(.گسترش.احترام.به.محیط.طبیعی.

2..هیچ.یک.از.بخش.های.این.ماده.و.ماده.ی.28.نباید.چنان.تعبیر.شود.که.

مخّل.آزادی.افراد.و.نهادها.برای.تأسیس.و.اداره.ی.مؤسسه.های.آموزشی.که.

همواره.با.رعایت.اصول.ذکر.شده.در.بند.1.این.ماده.و.شرایط.ارائه.ی.آموزش.

در.این.مؤسسه.ها.مطابق.با.حداقل.استاندارد.به.تعیین..دولت.ایجاد.می.شود،.
تلقی.شود..

ماده ی 30
در.کشورهایی.که.اقلیت.های.قومی،.دینی.یا.زبانی.یا.اشخاص.بومی.زندگی.
می.کنند،.کودکان.این.اقلیت.ها.یا.کودکان.بومی.باید.به.همراه.سایر.اعضای.
گروه.خود.از.حق.بهره.مندی.از.فرهنگ،.اعالم.دین.و.انجام.اعمال.مذهبی.خود.

یا.استفاده.از.زبان.خویش.برخوردار.باشند.

ماده ی 31
1..کشورهای.متعاهِد.کنوانسیون.حق.کودک.را.برای.استراحت.و.تفریح،.بازی.
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و.فعالیت.های.خالق.مناسب.سن.خود.و.شرکت.آزادانه.در.زنده.گی.فرهنگی.و.
هنری.به.رسمیت.می.شناسند.

در. کامل. شرکت. برای. را. کودک. حق. کنوانسیون. متعاهِد. کشورهای. ..2

زنده.گی.فرهنگی.و.هنری.محترم.می.شمارند.و.ترویج.می.کنند.و.فراهم.کردن.

و. خالق. هنری. فرهنگی،. فعالیت.های. در. شرکت. جهت. مناسب. فرصت.های.
تفریحی.را.تشویق.خواهند.کرد...

ماده ی 32
1..کشورهای.متعاهِد.کنوانسیون.حق.کودک.را.برای.برخورداری.از.محافظت.
در.برابر.استثمار.اقتصادی.و.انجام.هرگونه.کار.زیان.بار.یا.مزاحم.آموزش.کودک.
یا.مضر.برای.بهداشت.جسمی،.روانی،.معنوی،.اخالقی.و.پیشرفت.اجتماعی.او.

به.رسمیت.می.شناسند.
2..کشورهای.متعاهِد.کنوانسیون.اقدام.های.الزم.قانونی،.اجرایی،.اجتماعی.و.
آموزشی.را.برای.اطمینان.یافتن.از.اجرای.این.ماده.به.عمل.خواهند.آورد..بدین.
منظور،.و.با.توجه.به.مواد.مربوطه.در.سایر.عهدنامه.های.بین.المللی،.کشورهای.

متعاهِد.کنوانسیون.به.ویژه.موارد.زیر.را.مورد.توجه.قرار.خواهند.داد:
الف(.تعیین.سن.حداقل.یا.سن.های.حداقل.برای.اشتغال؛

ب(.تعیین.مقررات.متناسب.از.نظر.ساعات.و.شرایط.اشتغال؛
پ(.تعیین.مجازات.ها.یا.سایر.ضمانت.های.اجرای.متناسب.برای.اجرای.مؤثر.

این.ماده.

ماده ی 33
کشورهای.متعاهِد.کنوانسیون.تمام.اقدام.های.الزم.از.جمله.اقدام.های.قانونی،.
اجرایی،.اجتماعی،.آموزشی.را.برای.محافظت.از.کودکان.در.برابر.استفاده.ی.
غیرقانونی.از.مواد.مخدر.و.مواد.روان.گردان،.به.تعریف.معاهده.های.بین.المللی.
قاچاق. و. غیرقانونی. تولید. در. کودکان. از. استفاده. از. جلوگیری. و. مربوطه،.

این.گونه.مواد.به.عمل.خواهند.آورد.

ماده ی 34
تمام. برابر. از.کودکان.در. کشورهای.متعاهِد.کنوانسیون.متقبل.می.شوند.که.
بدین.منظور،. کنند.. محافظت. جنسی. استثمار. و. سوءاستفاده. شکل.های.
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کشورهای.متعاهِد.کنوانسیون.به.ویژه.اقدام.هایی.را.در.سطح.ملی،.دو.و.چند.
جانبه.برای.جلوگیری.از.موارد.زیر.به.عمل.می.آورند:

الف(.تشویق.یا.وادار.کردن.کودکان.به.شرکت.در.هرگونه.فعالیت.غیرقانونی.
جنسی؛

ب(.استفاده.ی.استثماری.از.کودکان.در.فاحشه.گری.یا.سایر.اعمال.غیرقانونی.
جنسی؛

پ(.استفاده.ی.استثماری.از.کودکان.در.اعمال.و.مطالب..هرزنگارانه.

ماده ی 35
و. دو. ملی،. در.سطح. اقدام.های.ضروری. تمام. کنوانسیون. متعاهِد. کشورهای.
چند.جانبه.را.برای.جلوگیری.از.ربودن،.فروش.یا.قاچاق.کودکان.به.هر.شکل.

و.به.هر.منظور.به.عمل.خواهند.آورد.

ماده ی 36
دیگر. شکل.های. تمام. برابر. در. کودکان. از. کنوانسیون. متعاهِد. کشورهای.
استثمار.که.هر.یک.از.جنبه.های.رفاه.کودک.را.به.مخاطره.اندازد،.محافظت.

خواهند.کرد.

ماده ی 37
کشورهای.متعاهِد.کنوانسیون.از.موارد.زیر.اطمینان.حاصل.خواهند.کرد:.

الف(.هیچ.کودکی.نباید.تحت.شکنجه.یا.سایر.رفتارها.یا.مجازات.های.ظالمانه،.

ابد.بدون.امکان. غیرانسانی.یا.تحقیرآمیز.قرار.گیرد..مجازات.اعدام.یا.حبس.
آزادی.را.نمی.توان.در.مورد.اشخاص.زیر.18.سال.اعمال.کرد؛

ب(.هیچ.کودکی.نباید.به.طوِر.غیرقانونی.یا.خودسرانه.از.آزادی.محروم.شود..

دستگیری،.بازداشت.یا.زندانی.کردن.کودک.باید.مطابق.با.قانون.باشد.و.فقط.

به.عنوان.آخرین.راه.چاره.و.برای.کوتاه.ترین.مدت.ممکن.باید.به.آن.متوسل.
شد؛

پ(.با.کودک.محروم.از.آزادی.باید.با.انسانیت.و.احترام.به.کرامت.ذاتی.انسان.

رفتار.کرد،.به.نحوی.که.نیازهای.سنی.وی.در.نظر.گرفته.شود..به.ویژه،.کودکان.

محروم.از.آزادی.باید.از.افراد.بزرگ.سال.جدا.شوند.مگر.این.که.این.امر.خالِف.

مصالح.عالی.کودک.تشخیص.داده.شود..این.کودکان.به.جز.در.شرایط.استثنایی.
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حق.دارند.با.خانواده.ی.خود.از.طریق.نامه.و.مالقات.تماس.داشته.باشند؛
مشاوره.ی. به. سریع. دسترسی. حق. از. باید. آزادی. از. محروم. کودک. هر. ت(.
قانونی. به. نسبت. اعتراض. نیز.حق. و. مساعدت.های.ضروری. سایر. یا. حقوقی.
بودن.محرومیت.خود.از.آزادی.در.دادگاه.یا.نزِد.سایر.مقام.های.صالح،.مستقل.

و.بی.طرف.و.تصمیم.گیری.سریع.در.این.گونه.موارد.برخوردار.باشد.

ماده ی 38
1..کشورهای.متعاهِد.کنوانسیون.متقبل.می.شوند.به.مقررات.حقوق.بین.المللی.
بشردوستانه.ی.حاکم.بر.آن.ها.در.زمان.درگیری.های.مسلحانه.ای.که.مربوط.به.

کودکان.می.شود.احترام.بگذارند.
2..کشورهای.متعاهِد.کنوانسیون.هر.گونه.اقدام.عملی.را.جهت.اطمینان.یابی.
از.این.که.افراد.کمتر.از.15.سال.در.مخاصمات.شرکت.مستقیم.نکنند،.معمول.

خواهند.داشت.
در. سال. .15 از. کمتر. افراد. به.کارگیری. از. کنوانسیون. متعاهِد. کشورهای. ..3
نیروهای.مسلح.خود.خودداری.خواهند.کرد..در.مورد.به.کارگیری.افرادی.که.
کرد. این.کشورها.سعی.خواهند. دارند،. زیر.18.سال.سن. و. باالی.15.سال.

اولویت.را.به.بزرگترها.بدهند.
حقوق. به. نسبت. خود. تعهدات. با. مطابق. کنوانسیون،. متعاهِد. کشورهای. ..4
هنگام. به. غیرنظامی. افراد. از. محافظت. جهت. در. بشردوستانه. بین.المللی.
از. اطمینان.یافتن. برای. را. عملی. اقدام.های. تمام. مسلحانه،. درگیری.های.
محافظت.و.مراقبت.از.کودکانی.که.تحت.تأثیر.عواقب.جنگ.قرار.گرفته.اند.به.

عمل.خواهند.آورد.

ماده ی 39
کشورهای.متعاهِد.کنوانسیون.تمام.اقدام.های.الزم.را.برای.تسریع.در.بهبودی.
جسمی.و.روانی.و.بازپذیری.اجتماعی.کودکی.که.قربانی.بی.توجهی،.استثمار،.
سوءاستفاده،.شکنجه.یا.هر.شکل.دیگری.از.رفتار.یا.مجازات.ظالمانه،.غیرانسانی.
یا.تحقیرآمیز.یا.درگیری.مسلحانه.بوده.است،.به.عمل.خواهند.آورد..این.روند.
بهبودی.و.بازپذیری.باید.در.محیطی.انجام.گیرد.که.سالمت،.اتکای.نفس.و.

کرامت.کودک.را.تقویت.کند.
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ماده ی 40
نقض. به. یا.مجرم. متهم. مورد.کودکان. متعاهِد.کنوانسیون.در. 1..کشورهای.
قانون.کیفری.این.حق.را.به.رسمیت.می.شناسند.که.با.آن.ها.مطابق.با.کرامت.و.
ارزش.کودک.رفتار.شود..این.امر.موجب.افزایش.احترام.کودک.به.حقوق.بشر.
و.آزادی.های.اساسی.دیگران.می.شود.و.سن.کودک.و.ضرورت.بازپذیری.او.در.

جامعه.و.به.عهده.گرفتن.نقش.سازنده.در.جامعه.را.در.نظر.می.گیرد.
2..بدین.منظور.و.با.توجه.به.مفاد.مربوط.در.عهدنامه.های.بین.المللی،.کشورهای.

متعاهِد.کنوانسیون.به.ویژه.تضمین.می.کنند:
الف(.هیچ.کودکی.به.خاطر.نقض.قانون.کیفری.به.علت.انجام.یا.قصور.از.انجام.
اعمالی.که.در.زمان.ارتکاب.در.قانون.ملی.یا.بین.المللی.منع.نشده،.متهم.یا.

مقصر.شناخته.شود؛
ب(.هر.کودکی.که.متهم.یا.منتسب.به.نقض.قانون.کیفری.شود،.حداقل.از.

تضمین.های.زیر.برخوردار.خواهد.بود:
یک(.فرض.بر.بی.گناهی.تا.زمانی.که.جرم.او.طبق.قانون.ثابت..نشده؛

از. اتهام.های.وارده.علیه.وی،.در.صورت.لزوم. از. دو(.اطالع.مستقیم.و.سریع.

طریق.پدر.و.مادر.یا.اولیای.قانونی.و..برخورداری.از..مشاوره.ی.حقوقی.یا.سایر.
کمک.ها.در.تهیه.و.ارائه.ی.الیحه.ی.دفاعی؛

موضوع. درباره.ی. مستقل. و. بی.طرف. قضایی. نهاِد. یا. مقام. تصمیم.گیری. سه(.

در.اسرع.وقت.طی.دادرسی.عادالنه.با.حضور.وکیل.یا.کارشناس.حقوقی،.مگر.

این.که.این.امر.به.نفع.کودک.تشخیص.داده.نشود،.به.ویژه.با.در.نظر.گرفتن.سن.
کودک،.موقعیت،.پدر.و.مادر.یا.اولیای.قانونی.او؛

چهار(.مجبور.نبودن.به.ادای.شهادت.یا.اعتراف.به.تقصیر؛.نداشتن.اجبار.به.

بررسی.اظهارات.شهود.مخالف.و.کسب.اجازه.برای.دعوت.از.شاهدان.و.بررسی.
اظهارات.شاهدان.به.نماینده.گی.از.او.در.شرایط.برابر؛

پنج(.در.صورت.تشخیِص.نقض.قانون.کیفری،.بازبینی.این.تصمیم.یا.اقدام.های.

ناشی.از.آن.به.توسط.مقام.یا.نهاد.قضایی.باالتِر.صالح،.بی.طرف.و.مستقل.بر.
طبق.قانون؛

شش(.حق.استفاده.ی.رایگان.از.مترجم.در.صورتی.که.کودک.قادر.به.درک.
زبان.مورد.استفاده.نباشد؛
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هفت(.رعایت.محرمانه.بودن.کامل.وضع.کودک.در.طول.تمام.مراحل.دادرسی.
مقررات. و. قوانین. افزایش.وضع. در.جهت. کنوانسیون. متعاهِد. 3(.کشورهای.
و.تأسیس.اداره.ها.و.مؤسسه.های.مشخِص.مربوط.به.کودکان.متهم.یا.مجرم.
به.نقض.قانون.کیفری،.تالش.خواهند.کرد.و.به.ویژه.اقدام.های.زیر.را.معمول.

خواهند.داشت:
دارای. آن. از. پیش. کودک. که. کیفری. قانون. نقض. تعیین.حداقل.سن. الف(.

مسؤولیت.کیفری.نباشد؛
ب(.در.صورتی.که.مناسب.و.مطلوب.باشد،.وضع.مقرراتی.در.جهت.رفتار.با.
این.گونه.کودکان.بدون.توسل.به.دادرسی.قضایی،.به.شرط.اینکه.حقوق.بشر.و.

تضمین.های.حقوقی.کاماًل.رعایت.شود.
4..تأمین.مسائلی.از.قبیل.مقررات.نگهداری،.راهنمایی،.نظارت،.مشاوره،.آزادی.
مشروط،.فرزندخوانده.گی،.برنامه.های.آموزش.و.کارآموزی.حرفه.ای.و.اقدام.های.
با. این.که. از. یافتن. اطمینان. برای. مؤسسات. در. نگهداری. جای.گزیِن. دیگِر.
ارتکابی.آن.ها. با.شرایط.و.جرم. کودکان.رفتاری.در.خوِر.سعادت.و.متناسب.

خواهد.شد..

ماده ی 41
هیچ.نکته.ای.در.کنوانسیون.حاضر.بر.مقرراتی.که.در.قوانین.زیر.برای.تحقق.

حقوق.کودک.مؤثرتر.هستند.تأثیر.نخواهد.داشت:
الف(.قانون.کشور.متعاهِد.کنوانسیون؛.یا

ب(.حقوق.بین.المللی.الزام.آور.برای.آن.کشور.

بخش 2

ماده ی 42
کشورهای.متعاهِد.کنوانسیون.مؤظف.هستند.اصول.و.مقررات.کنوانسیون.را.به.
روش.های.مناسب.و.فعال.در.سطح.گسترده.به.اطالع.بزرگ.ساالن.و.کودکان.

برسانند.

ماده ی 43
1..به.منظور.بررسی.پیشرفِت.کشورهای.متعاهِد.کنوانسیون.در.جهت.تحقق.
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تعهدات.شان.در.قبال.کنوانسیون.حاضر،.کمیته.ای.در.مورد.حقوق.کودک.برای.
انجام.وظایفی.که.در.ادامه.مشخص.خواهد.شد،.تشکیل.می.شود..

با.صالحیت. و. اخالقی. عالی. موقعیت. در. کارشناس. هجده. دارای. کمیته. ..2

در.زمینه.های.زیر.پوشِش.این.کنوانسیون.خواهد.بود.]1[..اعضای.کمیته.را.

کشورهای.متعاهِد.کنوانسیون.از.میان.اتباع.خود.انتخاب.می.کنند.و.آن.ها.در.

ظرفیت.شخصی.خودشان.خدمت.خواهند.کرد..در.این.زمینه.به.پراکنده.گی.
منصفانه.جغرافیایی.و.نیز.نظام.های.عمده.ی.حقوقی.توجه.خواهد.شد.

اعالم.شده.ی. نامزدهای. فهرست. از. مخفی. رأی.گیری. با. کمیته. اعضای. ..3

کشورهای.متعاهِد.کنوانسیون.انتخاب.می.شوند..هر.کشور.متعاهِد.کنوانسیون.
می.تواند.یک.نفر.از.اتباع.خود.را.نامزد.کند.

4..اولین.انتخابات.کمیته.حداکثر.ظرف.6.ماه.پس.از.تاریخ.به.اجرا.در.آمدن.

دبیرکل. شد.. خواهد. انجام. یک.بار. سال. .2 هر. آن. از. پس. و. کنوانسیون. این.

سازمان.ملل.متحد،.حداقل.4.ماه.پیش.از.هر.انتخابات،.در.نامه.ای.از.کشورهای.

متعاهِد.کنوانسیون.خواستار.اعالِم.نامزدهای.خود.ظرف.2.ماه.می.شود..سپس،.

نامزدکننده.ی. و.کشورهای. نامزد.شده. اشخاص. از. الفبایی. فهرستی. دبیرکل.

آن.ها.تهیه.خواهد.کرد.و.آن.را.در.اختیار.کشورهای.متعاهد.کنوانسیون.خواهد.
گذاشت.

به.دعوت.دبیرکل. متعاهِد.کنوانسیون. انتخابات.در.نشست.های.کشورهای. ..5

در.مقر.سازمان.ملل.متحد،.انجام.می.شود..در.این.نشست.ها.که.با.حضور.دو.

سوم.از.کشورهای.متعاهِد.کنوانسیون.رسمیت.خواهد.یافت،.اعضای.کمیته.از.

میان.کسانی.که.بیشترین.آراء.و.اکثریت.مطلق.آرای.نماینده.گان.حاضر.و.رأی.
دهنده.ی.کشورهای.متعاهِد.کنوانسیون.را.کسب.کرده.اند،.برگزیده.می.شوند.

6..اعضای.کمیته.برای.مدت.چهار.سال.انتخاب.می.شوند..این.افراد.در.صورت.

نامزدی.مجدد.حق.انتخاب.شدن.دوباره.را.دارا.هستند..مدت.خدمت.5.تن.

از.اعضای.منتخب.در.اولین.انتخابات.در.پایان.2.سال.خاتمه.می.یابد؛.رئیس.

طریق. از. را. تن. پنج. این. اسامی. انتخابات،. اولین. از. پس. بالفاصله. نشست.
قرعه.کشی.مشخص.خواهد.کرد.

انجام.وظیفه.در. از. ناتوانی. یا.اعالم. یا.استعفای.هر.عضو. 7..در.صورت.فوت.

کمیته.به.هر.دلیل،.کشوری.که.این.عضو.را.نامزد.کرده،.به.شرط.تأیید.کمیته،.

مانده. باقی. مدت. در. خدمت. برای. خود. اتباع. میان. از. را. دیگری. کارشناس.
انتخاب.خواهد.کرد.
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8..کمیته.آیین.نامه.ی.خود.را.تدوین.خواهد.کرد.
9..کمیته.متصدیاِن.خود.را.برای.دورهای.2.ساله.انتخاب.خواهد.کرد.

10..جلسه.های.کمیته.به.طوِر.عادی.در.مقر.سازمان.ملل.متحد.یا.هر.محل.

به.طوِر.عادی.ساالنه. برگزار.می.شود..کمیته. به.تعیین.کمیته. مناسب.دیگری.

شرکت. با. جلسه.ای. در. کمیته. جلسه.های. مدت. می.دهد.. جلسه. تشکیل.

کشورهای.متعاهد.کنوانسیون.حاضر.و.با.تأیید.مجمع.عمومی.تعیین.می.شود.
و.در.صورت.لزوم.تغییر.می.کند.

11..دبیرکل.سازمان.ملل.تجهیزات.و.کارکنان.الزم.را.برای.اجرای.مؤثر.وظایف.
کمیته.طبق.کنوانسیون.حاضر.تأمین.خواهد.کرد.

حاضر. کنوانسیون. طبق. که. کمیته.ای. اعضای. عمومی،. مجمع. تأیید. با. ..12

طبق. و. ملل. سازمان. بودجه.ی. محل. از. مدت.خدمت. می.شود،.طی. تشکیل.
شرایطی.که.مجمع.عمومی.تعیین.می.کند،.حقوق.دریافت.خواهند.کرد.

ماده ی 44
1..کشورهای.متعاهِد.کنوانسیون.متقبل.می.شوند.که.از.طریق.دبیرکل.سازمان.
ملل.گزارش.هایی.را.در.مورد.اقدام.هایی.که.برای.تحقق.حقوق.شناخته.شده.در.
این.کنوانسیون.به.عمل.آورده.اند.و.پیشرفت.های.حاصل.درباره.ی.بهره.مندی.از.

این.حقوق.را.به.کمیته.تسلیم.کنند:
کشور. هر. مورد. در. کنوانسیون. درآمدن. اجرا. به. از. پس. سال. .2 الف(.ظرف.

مربوطه؛
ب(.و.پس.از.آن،.هر.5.سال.یک.بار.

و. عوامل. باید. می.شوند. تهیه. حاضر. ماده.ی. اساس. بر. که. گزارش.هایی. ..2

کنوانسیون. این. از. ناشی. تعهدات. انجام. راه. سر. در. احتماالً. که. را. مشکالتی.

وجود.دارد،.مشخص.کنند..این.گزارش.ها.هم.چنین.باید.اطالعات.کافی.برای.

را. مربوطه. کشور. در. کنوانسیون. اجرای. از. کمیته. به. جامع. تصویری. ارائه.ی.
دربرداشته.باشند.

3..کشور.متعاهِد.کنوانسیون.که.گزارش.اولیه.ی.جامعی.به.کمیته.ارائه.کرده.

است،.می.تواند.از.تکراِر.اطالعات.پایه.که.پیش.تر.براساس.بند.1.)ب(.ماده.ی.
حاضر.ارائه.کرده،.صرف.نظر.کند..

4..کمیته.می.تواند.از.کشورهای.متعاهِد.کنوانسیون.خواهان.اطالعات.بیشتری.
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در.مورد.اجرای.کنوانسیون.شود.
5..کمیته.هر.دو.سال.یکبار.از.طریق.شورای.اجتماعی.و.اقتصادی.گزارش.هایی.

را.در.مورد.فعالیت.های.خود.به.مجمع.عمومی.ارائه.خواهد.کرد.
6..کشورهای.متعاهِد.کنوانسیون.باید.گزارش.های.خود.را.در.کشورهای.شان.

در.سطِح.گسترده.در.اختیار.عموم.بگذارند.

ماده ی 45
به.منظور.ترویج.اجرای.مؤثر.کنوانسیون.و.تشویق.هم.کاری.های.بین.المللی.در.

زمینه.های.مورد.پوشش.در.کنوانسیون:
سایر. و. متحد. ملل. سازمان. کودکان. صندوق. تخصصی،. سازمان.های. الف(.
به. که. کنوانسیون. مواد. اجرای. بررسی. در. می.توانند. سازمان. آن. ارگان.های.
زمینه.ی.اختیارات.شان.مربوط.می.شود.نماینده.داشته.باشند..کمیته.می.تواند.
صندوق. تخصصی،. مربوط. سازمان.های. از. خود. تشخیص. به. مورد. بر.حسب.
کودکان.سازمان.ملل.و.سایر.نهادهای.صالح.در.زمینه.هایی.که.به.اختیارات.
آن.ها.مربوط.می.شود،.برای.ارائه.ی.نظر.کارشناسی.در.مورد.اجرای.کنوانسیون.
صندوق. تخصصی،. سازمان.های. از. می.تواند. هم.چنین. کمیته. کند.. دعوت.
کودکان.سازمان.ملل.و.سایر.ارگان.های.سازمان.ملل.بخواهد.در.مورد.اجرای.
کنوانسیون.در.زمینه.هایی.که.به.اختیارات.آن.ها.مربوط.می.شود،.گزارش.هایی.

ارائه.کنند؛
متعاهِد. کشورهای. گزارش.های. تشخیص،. حسب. بر. می.تواند. کمیته. ب(.
کنوانسیون.را.که.حاوی.درخواست.یا.اعالم.نیاز.به.مشاوره.یا.کمک.فنی.است.
به.همراه.نظرها.و.پیشنهادات.خود.به.سازمان.های.تخصصی،.صندوق.کودکان.

سازمان.ملل.و.سایر.ارگان.های.صالح.ارسال.کند؛
از. از.دبیرکل.بخواهد. پ(.کمیته.می.تواند.به.مجمع.عمومی.توصیه.کند.که.
حقوق. به. مربوط. مشخص. موضوع.های. مورد. در. را. مطالعاتی. کمیته. طرف.

کودکان.تقبل.کند؛
ت(.کمیته.می.تواند.براساس.اطالعات.دریافتی.پیرِو.مواد.44.و.45.کنوانسیون،.
پیشنهادها.و.توصیه.های.کلی.خود.را.اعالم.کند..این.پیشنهادها.و.توصیه.ها.به.
کشور.مربوط.ارسال.و.به.همراه.نظرات.کشورهای.متعاهِد.کنوانسیون.به.مجمع.

عمومی.گزارش.خواهد.شد.
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بخش 3

ماده ی 46
این.کنوانسیون.برای.امضا.در.اختیار.تمام.کشورها.قرار.دارد.

ماده ی 47
این.کنوانسیون.مشروط.به.تصویب.است..اسناد.تصویب.به.دبیرکل.سازمان.

ملل.متحد.سپرده.می.شود.

ماده ی 48
دبیرکل. به. پیوستن. اسناد. بپیوندد.. کنوانسیون. این. به. هر.کشوری.می.تواند.

سازمان.ملل.متحد.سپرده.می.شود.

ماده ی 49
1..این.کنوانسیون.در.روز.سی.اُم.پس.از.سپردن.بیست.اُمین.سند.تصویب.یا.

پیوستن.به.دبیرکل.سازمان.ملل.متحد.به.اجرا.درمی.آید.
2..در.مورد.هر.کشوری.که.پس.از.تقدیم.بیستمین.سند.تصویب.یا.پیوستن،.
کنوانسیون.حاضر.را.تصویب.کند.یا.به.آن.بپیوندد،.این.کنوانسیون.30.روز.

پس.از.سپردن.سند.تصویب.یا.پیوستن.آن.کشور.به.اجرا.درمی.آید.

ماده ی 50
1..هر.یک.از.کشورهای.متعاهِد.کنوانسیون.می.تواند.اصالحیه.ای.را.پیشنهاد.
اصالحیه.ی. دبیرکل. کند.. ارسال. متحد. ملل. سازمان. دبیرکل. به. را. آن. و.
پیشنهادی.را.به.سایر.کشورهای.متعاهِد.کنوانسیون.اطالع.می.دهد.و.از.آنان.
بررسی. منظور. به. کنوانسیون. متعاهِد. کنفرانس.کشورهای. تشکیل. مورد. در.
نظرخواهی.می.کند..در.صورتی. دریافتی. پیشنهادهای. مورد. در. رأی.گیری. و.
متعاهِد. دبیرکل،.حداقل.یک.سوم.کشورهای. اعالم. از. ماه.پس. که.ظرف.4.
را. کنفرانس. دبیرکل. باشند،. موافق. کنفرانسی. تشکیل.چنین. با. کنوانسیون،.
زیر.نظر.سازمان.ملل.متحد.برگزار.خواهد.کرد..اصالحیه.ای.که.مورد.تصویب.
اکثریت.کشورهای.متعاهِد.کنوانسیون.حاضر.و.رأی.دهنده.در.کنفرانس.قرار.

گیرد،.برای.تصویب.به.مجمع.عمومی.ارائه.خواهد.شد.
2..هر.اصالحیه.ای.که.مطابق.بند.اول.این.ماده.تصویب.شود،.پس.از.تصویب.
کشورهای. اکثریت. سوم. دو. پذیرش. و. متحد. ملل. سازمان. عمومی. مجمع.
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متعاهِد.کنوانسیون.به.اجرا.درمی.آید.
3..پس.از.به.اجرا.درآمدن.هر.اصالحیه،.فقط.کشورهایی.که.آن.را.پذیرفته.اند،.
هم.چنان. کنوانسیون. متعاهِد. کشورهای. سایر. هستند.. آن. اجرای. به. موظف.
ملزم.به.رعایت.این.کنوانسیون.و.سایر.اصالحیه.هایی.که.پیش.تر.پذیرفته.اند.

خواهند.بود.

ماده ی 51
یا. تصویب. هنگام. در. را. کشورها. شرط.های. متن. ملل. سازمان. دبیرکل. ..1

پیوستن.دریافت.و.در.اختیار.تمام.کشورهای.دیگر.خواهد.گذاشت.
2..شرط.های.ناسازگار.با.هدف.و.مقاصد.این.کنوانسیون.مجاز.نیست.

3..شرط.ها.را.می.توان.در.هر.زمان.از.طریق.اعالم.به.دبیرکل.سازمان.ملل.متحد.

پس.گرفت..دبیرکل.سپس.موضوع.را.به.تمام.کشورها.اطالع.خواهد.داد..اعالم.
پس.گرفتن.شرط.از.تاریخ.دریافت.دبیرکل.معتبر.است.

ماده ی 52
هر.کشور.متعاهِد.کنوانسیون.می.تواند.با.اعالم.کتبی.به.دبیرکل.عضویت.در.
کنوانسیون.را.فسخ.کند..فسخ.یک.سال.پس.از.تاریخ.دریافت.دبیرکل.به.اجرا.

درمی.آید.

ماده ی 53
دبیرکل.سازمان.ملل.متحد.به.عنوان.اَمین.این.کنوانسیون.تعیین.شده.است.

ماده ی 54
انگلیسی،. چینی،. عربی،. متن.های. که. حاضر. کنوانسیون. اصلی. نسخه.ی.
برخوردارند،. یک.سان. اعتبار. از. همه.گی. آن. اسپانیایی. و. روسی. فرانسوی،.
دارای. نماینده.گان. شد.. خواهد. گذاشته. امانت. به. ملل. سازمان. دبیرکل. نزد.
اختیار.کامل.که.دولت.های.شان.به.آن.ها.اختیار.داده.اند،.به.گواهی.تأیید.این.

کنوانسیون،.آن.را.امضا.کرده.اند.
______________

]1[.مجمع.عمومی.سازمان.ملل..در.قطعنامه.ی.50/155.به.تاریخ.21.دسامبر.

1995،.اصالحیه.ای.در.بند.2.ماده.ی.43.کنوانسیون.حقوق.کودک.تصویب.و.
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به.جای.واژه.ی.»ده«.واژه.ی.»هجده«.را.قرار.داد..این.اصالحیه.در.18.نوامبر.

2002.پس.از.پذیرش.اکثریت.دو.سوم.کشورهای.متعاهِد.کنوانسیون.)128.
کشور.از.191.کشور(.به.اجرا.درآمد.
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