
  درباره آودك حقوق نامه پيمان به الحاقي پروتكل
  مسلحانه مناقشات در آودآان بكارگيري

  
  
  

  آشورهاي عضو پروتكل حاضر،
ش در ارتقـا و حمايـت از    نامهء حقوق آودك آه نشانهء تعهد گسترده براي تـال  جانبه از پيمان يت همهاز حما

  اند، حقوق آودك ميباشد تشويق شده
بار ديگر تأآيد ميكنند آه حقوق آـودك نيازمنـد حمايـت خـاص اسـت و خواسـتار پيشـرفت مسـتمر و بـدون          

  در شرايط صلح و امنيت هستند،تبعيض وضعيت آودآان و همچنين رشد و آموزش ايشان 
مـدت آن بـر صـلح پايـدار، امنيـت و       دار مناقشات مسلحانه بر آودآان و پيامدهاي بلند از اثرات مخرب و دامنه

  نگران هستند، توسعه دل
گرفتار شدن آودآان در وضعيتهاي مناقشات مسلحانه و حملـهء مسـتقيم بـه منـاطقي آـه بنـا بـر قـوانين         

هايي آه معموًال تعداد زيادي از آودآان در آن حضور دارند مانند  بوده منجمله محل المللي حفاظت شده بين
  ها را محكوم ميكنند، مدارس و بيمارستان

سال يا  ٥١نام و سربازگيري آودآان زير  المللي جنايي رم، ثبت يادآور ميشوند آه براساس حكم دادگاه بين
المللي و چـه غيـر    خصمانه، چه در مناقشات مسلحانهء بيناستفاده از آنها به منظور شرآت در فعاليتهاي 

  المللي، در زمرهء جنايات جنگي محسوب ميگردد، بين
در نتيجه چنين ميپندارنـد آـه بـراي تقويـت هـر چـه بيشـتر اجـراي حقـوق بـه رسـميت شـناخته شـده در              

  ه افزايش يابد،زم است تا حمايت از آودآان گرفتار در مناقشات مسلحان نامه حقوق آودك ال پيمان
نامــه حقــوق آــودك مشــخص شــده اســت آــه منظــور از آــودك در آن  پيمــان ١يــادآور ميشــوند آــه در مــاده 

سال سن داشته باشد مگر بنا بر قانوني آه آودك مشمول آن است،  ٨١نامه هر فردي است آه زير  پيمان
  سن آمتري براي بزرگسالي قيد شده باشد،

بـردن سـن سـربازگيري و شـرآت افـراد در       نامـه بـراي بـاال    قي بـه پيمـان  مطمئن هستند آه يك پروتكل الحا
مناقشات مسلحانه آمك بزرگي به اجـراي ايـن اصـل خواهـد نمـود آـه بهتـرين منـافع آـودك بايـد در تمـام            

  .اقدامات مربوط به آودآان مورد توجه اصلي قرار بگيرد
ل احمـر آـه در دسـامبر     يب سـرخ و هـال  المللـي صـل   همايي بين ششمين گرد و يادآور ميشوند آه در بيست

ش ممكـن را بـراي اطمينـان از عـدم      برگزار شد، از طرفهاي درگير مناقشـه خواسـته شـد تـا هـر تـال       ٥٩٩٩
  سال در مناقشات بكار بندند، ٨١بكارگيري آودآان زير 

ري براي از ميـان  سازمان جهاني آار دربارهء منع و اقدام فو ٢٨١نامهء شماره  از تصويب به اتفاق آراي پيمان
بردن بدترين اشكال آار آودك استقبال ميكنند آه در آن هرگونـه سـربازگيري قهـري يـا اجبـاري آودآـان در       

  مناقشات مسلحانه منع شده است، 
با نگراني تمام هرگونه سربازگيري، آموزش و استفاده از آودآان در مناقشـات درون و بـرون مـرزي، توسـط     

هاي ارتش هر آشور را محكوم آرده و افرادي را آه بـه سـربازگيري، آمـوزش و    گروههاي مسلح غير از نيرو
  شناسند، پردازند را مسئول مي استفاده از آودآان مي

المللـي   دوسـتانه بـين   وظيفه تمام طرفهاي درگير در مناقشات مسـلحانه را در رعايـت مفـاد قـوانين انسـان     
  يادآور ميشوند،

اهداف و اصول بيان شده در منشور سازمان ملل متحد و از جمله مـاده  تأآيد ميكند آه پروتكل حاضر ناقض 
  دوستانه نيست،  و هنجارهاي مربوط به قوانين انسان ١٥
دانند آه براي حمايت از آودآان گرفتار در مناقشات مسلحانه و اشغال نظامي، شـرايط صـلح و امنيـت     مي

  بزار حقوق بشر مربوطه امري ضروري است،متكي بر احترام آامل به اهداف و اصول منشور و رعايت ا
متوجه نيازهاي ويژهء آن دسته از آودآان هستند آه بيشتر در برابر سـربازگيري يـا اسـتفاده در مناقشـات     

  پذيرند، بخاطر وضعيت اقتصادي يا اجتماعي و يا جنسيت آسيب
اقشات مسلحانه را از به ريشههاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي گرفتار شدن آودآان در من ضرورت توجه

  نظر دور نميدارند،
المللـي در اجـراي پروتكـل حاضـر و همچنـين پيشـرفت جسـمي و روانـي و          به ضرورت تقويت همكاري بـين 

  بازگرداني اجتماعي آودآاني آه قرباني مناقشات مسلحانهاند واقف هستند،
و برنامههاي آموزشي مربوط ع رساني  مشارآت جوامع محلي بخصوص آودآان و آودآان قرباني را در اطال

  :اند آنند، بر موارد زير توافق آرده به اجراي پروتكل تشويق مي
  ١ماده 

يـك از افـراد    زم را به عمـل خواهنـد آورد تـا اطمينـان حاصـل نماينـد هـيچ        آشورهاي عضو همه گونه اقدام ال
مسـتقيم نداشـته   هـا شـرآت    انـد در درگيـري   سـالگي نرسـيده   ٨١نيروهاي مسلح آنها آه هنـوز بـه سـن    

  .باشند
   ٢ماده 

سال را به طور اجباري به خدمت سربازي در نيروهاي  ٨١آشورهاي عضو متعهد ميشوند آه افراد زير سن 
  .مسلح خود در نياورند

  ٣ماده 
، بنـد  ٨٣آشورهاي عضو حداقل سن سربازگيري اختياري در نيروهاي مسلح خود را آنگونه آه در مـاده   -١
نظر  ق آودك آمده است به تدريج افزايش خواهند داد و اصول مطرح شده در آن ماده را درنامهء حقو پيمان ٣

  .سال سزاوار حمايت ويژه هستند ٨١نامه، افراد زير سن  گرفته و ميپذيرند آه براساس پيمان



ميهـاي صـادر خواهـد آـرد آـه براسـاس آن        هر آشور عضو، پس از تصويب يا پيوستن به اين پروتكل اعال -٢
داقل سن سربازگيري اختياري در نيروهاي مسلح ملي خود را تعيـين آـرده و بـه وضـع مقرراتـي خواهـد       ح

  .پرداخت تا از سربازگيري اجباري و قهري جلوگيري به عمل آورد
  
سـال را بـه نيروهـاي مسـلح خـود       ٨١آشورهاي عضـوي آـه اجـازهء سـربازگيري داوطلبانـهء زيـر سـن         -٣

  :احتياطي تنظيم آنند تا دست آم موارد زير را تضمين نمايندميدهند بايد دستورالعملهاي 
  ;ها واقعًا داوطلبانه باشد اين سربازگيري) الف(
  ;ها با رضايت اوليا و يا سرپرستان قانوني افراد انجام شود اين سربازگيري) ب(
  ;ع آامل دربارهء وظايف آنها در خدمت سربازي داده شود به اين افراد اطال) ج(
دهندهء سن ايشان باشـد دريافـت    اين افراد قبل از ورود به خدمت سربازي، مدارك معتبري آه نشاناز ) د(

  .آنند
ميه، خود را جهت سنديت بيشتر به دبير آل سازمان ملل متحد ارائـه نمايـد    هر آشور عضو ميتواند اعال -٤

ريخ دريافـت آن توسـط دبيـر آـل     اين يادداشت از تا. ع آليه آشورهاي عضو ديگر رسد تا از آن طريق به اطال
  .جرا خواهد بود اال زم ال
مـاده، حاضـر    ١بـردن سـن، طبـق بنـد      نامهء حقوق آودك، ضرورت بـاال  پيمان ٩٢و  ٨٢در مطابقت با مواد  -٥

  .شود مشمول مدارسي آه تحت نظارت نيروهاي مسلح آشور عضو هستند نمي
  ٤ماده 

ح آشـور عضـو هسـتند نبايـد تحـت هـيچ شـرايطي بـه         گروههاي مسلحي آه متمايز از نيروهاي مسـل  -١
  .سال در مناقشات اقدام نمايند ٨١سربازگيري و يا استفاده از افراد زير سن 

براي پيشگيري از سربازگيري و استفاده از چنين افـرادي، آشـورهاي عضـو بايـد تمـام اقـدامات ممكـن         -٢
  .اقداماتي را به عمل آورند زم براي ممنوعيت و مجازات چنين منجمله اقدامات قانوني ال

  .اجراي مادهء حاضر، وضعيت قانوني هيچيك از طرفين مناقشات مسلحانه را تحت تأثير قرار نميدهد -٣
  ٥ماده 

المللـي و يـا قـوانين     هيچ جزئي از اين پروتكل نبايد ناقض آن مـوادي از قـانون يـك آشـور عضـو يـا ابـزار بـين        
  .بخشد نحو بهتري حقوق آودك را تحقق مي المللي باشد آه به دوستانه بين انسان
  ٦ماده 

زم قانوني، اداري و غيره براي تضمين اجراي مؤثر مفاد پروتكل حاضـر در   هر آشور عضو، تمام اقدامات ال -١
  .حوزهء استحفاظي خود را به عمل خواهد آورد

ن  ع بزرگساال كن به اطالشوند تا اصول و مفاد اين پروتكل را به هر وسيله مم آشورهاي عضو متعهد مي -٢
  .و آودآان رسانده و تبليغ نمايند

ش خواهند آرد اطمينان حاصل يابنـد افـرادي آـه مغـاير بـا ايـن پروتكـل بـه سـربازي           آشورهاي عضو تال -٣
ح شوند و يـا بـه هـر صـورت ديگـري از خـدمت        ها از آنها استفاده شده خلع سال گرفته شده و يا در درگيري

  .مرخص گردند
  ٧ ماده
آشورهاي عضو بايد در اجراي پروتكل حاضـر و از آن جملـه در جلـوگيري از هرگونـه اقـدام مغـاير بـا ايـن          -١

في شدهاند، با يكديگر  پروتكل و در بهبود وضعيت و بازگرداني اجتماعي افرادي آه قرباني چنين اعمال خال
هـا   اين مساعدت. دتهاي مالي باشندها ميتوانند در زمينههاي فني و يا مساع همكاري آنند و اين همكاري

المللـي مربوطـه انجـام     ها با هماهنگي با آشورهاي عضو مايل بـه همكـاري و سـازمانهاي بـين     و همكاري
  .خواهد شد

هايي هسـتند بايـد از طريـق برنامههـاي چندجانبـه و يـا        آشورهاي عضوي آه قادر به تأمين چنين آمك -٢
طريـق يـك صـندوق آمكهـاي داوطلبانـه آـه مطـابق بـا قـوانين مجمـع            دوجانبه و يا برنامههاي ديگـر و يـا از  

  .عمومي باشد اقدام نمايند
  ٨ماده 

جـرا شـدن ايـن پروتكـل بـراي آن آشـور، بايـد گزارشـي بـه           اال زم هر آشور عضو ظرف دو سال از تاريخ ال -١
ي مفاد اين پروتكـل و از  عات مرتبط با اقدامات انجام شده در زمينه اجرا آميته حقوق آودك حاوي آليه اطال

  .جمله اقدامات انجام شده در زمينهء اجراي مفاد مربوط به مشارآت و سربازگيري را ارائه دهد
به دنبال ارائه گزارش جامع، هر آشور عضو بايد در گزارشـهاي ارسـالي خـود بـه آميتـهء حقـوق آـودك         -٢

سـاير  . ي مفـاد ايـن پروتكـل را نيـز بگنجانـد     ع ديگـر در زمينـه اجـرا    نامـه، هـر اطـال    پيمـان  ٤٤منطبق با مـاده  
  .آشورهاي عضو اين پروتكل، بايد گزارش خود را هر پنج سال يكبار ارسال نمايند

  
عــات بيشــتري در زمينــه اجــراي مفــاد پروتكــل  آميتــهء حقــوق آــودك ممكــن اســت از آشــور عضــو اطــال -٣

  .درخواست نمايد
  ٩ماده 

  .نامه بوده و يا آنرا امضا آرده باشد آزاد است عضو پيمان امضاي پروتكل حاضر براي هر آشوري آه -١
اسـناد تصـويب و يـا تـرميم     . هر آشوري ميتواند پروتكل حاضر را تصويب آند و يا موادي را به آن بيافزايـد  -٢

  .بايد در اختيار دبير آل سازمان ملل متحد قرار بگيرد
ه و پروتكل، بايد تمام آشورهاي عضو _ما_ن مان_ي_دهء پ_دارن_ه_گ_وان ن_ه عن_ل ب_ر ك_ي_دب -٣

  .مطلع سازد ٣ميه موضوع ماده  نامه را از هر سند اعال نامه و تمام آشورهاي امضا آننده پيمان پيمان
  ٠١ماده 

  .پروتكل حاضر سه ماه پس از دريافت دهمين سند تصويب يا ترميم، ضمانت اجرايي پيدا ميكند -١



تعهدات آشور عضو در چارچوب پروتكل حاضر و در ارتباط با رويدادهاي براي هر آشوري آه پروتكل رفتن  -٢
ماقبل حاضر را تصويب يا ترميم ميكند، اين پروتكـل بـه فاصـله يـك مـاه از ارائـه اسـناد تصـويبي يـا ترميمـي           

  .جرا خواهد بود اال زم ال
  ١١ماده 

به دبير آل سازمان ملـل متحـد    هر آشور عضو ميتواند در هر زمان آه بخواهد با ارسال يك يادداشت آتبي
نامـه و   ع آليـه آشـورهاي عضـو پيمـان     از پروتكل حاضـر خـارج شـود و دبيـر آـل، پيـرو آن مراتـب را بـه اطـال         

خـروج از ايـن پروتكـل يـك سـال پـس از دريافـت        . انـد خواهـد رسـاند    نامه را امضا آرده آشورهايي آه پيمان
د اگر چنانچه پس از اتمام يك سال، آشور خارج شـونده  با اين وجو. يادداشت توسط دبير آل جاري ميگردد

درگير مناقشه مسلحانه باشد، خروج آن آشور تا زماني آه آن مناقشـه پايـان نپذيرفتـه اسـت بـه اجـرا در       
  .نخواهد آمد

چنين خروجي باعث از ميان رفتن تعهدات آشور عضو در چارچوب پروتكل حاضر و در ارتباط با رويدادهاي  -٢
ري شدن خـروج آن آشـور نخواهـد شـد و همچنـين ايـن خـروج هيچگونـه تـأثيري بـر مـوارد تحـت             ماقبل جا

  .بررسي آميته حقوق آودك آه متعلق به زمان ماقبل خروج ميباشند نخواهد گذاشت
  ٢١ماده 

دبيـر آـل بـر ايـن     . هر آشور عضو ميتواند متممي را پيشنهاد و به دبير آل سازمان ملل متحد ارائه دهد -١
ع آشورهاي عضو ميرساند و از آنها ميخواهد نظر خـود را دربـارهء تشـكيل يـك      پيشنهادي را به اطالاساس 

در صـورتي آـه   . م نماينـد  گردهمايي از آشورهاي عضو براي بررسي و راي گيري در مورد پيشنهادات اعـال 
ي شرآت در ايـن  ظرف چهار ماه از تاريخ اين نظرخواهي، حداقل يك سوم آشورهاي عضو تمايل خود را برا

. م نمايند، دبير آل اقدام به برگزاري اين گردهمايي تحت نظارت سازمان ملل متحد مينمايد گردهمايي اعال
هر متممي آه به تصويب اآثريت حاضر در گردهمايي برسد براي تصويب نهايي به مجمع عمومي سازمان 

  .ملل متحد ارجاع ميشود
اده حاضر به تصويب برسد، پس از يـك مـاه از تصـويب نهـايي آن     م ١هر متممي آه براساس شرايط بند  -٢

  .جرا ميگردد اال زم توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد و با اآثريت دوسوم آشورهاي عضو ال
جرا خواهد بود و آشـورهاي ديگـر    اال زم اند ال هر متممي آه جاري شود، براي آشورهايي آه آنرا پذيرفته -٣

د پروتكـل حاضـر و متممهـاي قبلـي آـه مـورد پـذيرش آنهـا قـرار گرفتـه اسـت بـاقي             همچنان متعهد به مفا
  .ميمانند

  ٣١ماده 
پروتكل حاضر، آه تمام نسخ آن به زبانهاي عربي، چيني، انگليسي، فرانسه، روسي و اسـپانيولي بـه    -١

  .يكسان سنديت دارند، در بايگاني سازمان ملل متحد نگهداري خواهد شد
نامه  ن ملل متحد نسخههاي تأييد شده پروتكل حاضر را براي تمام آشورهاي عضو پيماندبير آل سازما -٢

 .نامه، ارسال خواهد آرد و آشورهاي امضا آننده پيمان
 


