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  حقوق کودک ی نامه مانیپ

 آموزش حقوق بشر به نوجوانان و جوانان یُکمَپس: راهنما

 ۲۰۱۲، اروپا یشورا

 

 یکعب هيهد: ترجمه

 زاده میعظ ی: مانشيرايو

 کودکیانتشار: سايت حق 

 

 .حقوق کودک ی نامه مانیپ ؛آموزش حقوق بشر به نوجوانان و جوانان یراهنما ،ُکمَپس. ۲۰۱۲اروپا،  یارجاع: شورا

 ۲۰۱۵ ،سايت حق کودکی .اروپا یشورا .یکعب هيهد ی هترجم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، ۲۰۰۵. در سال شود یهجده سال کودک در نظر گرفته م ريحقوق بشر، هر انسان ز ِفيمطابِق تعار

کودکان در اروپا، احتمااًل  تینفر برآورد کرد.  جمع ونیلیم ۲.۲کل کودکان جهان را  تیجمع سفیوني

 .نفر است ونیلیم ۲۰۰به  کيعدد، نزد نيدهِم ا کيحدود 

ها  حال چون به مراقبت نيدارند. با ا یانسان یمانند بزرگساالن حقوق قًایدق نيانسان هستند، بنابرا کودکان

 نيبرخوردار هستند که ا زین« مختِص خود»حقوق بشِر  نیدارند، از قوان ازین یصوصمخ یها و کمک

 .شوند یحقوق کودک شناخته م ی نامه مانیبه عنوان پ نیقوان

به  ۱۹۹۰شد و از دوم سپتامبر  بيتوسط سازمان ملل متحد تصو ۱۹۸۹حقوق کودک در سال  ی نامه مانیپ

تمام  بًايتقر یعنيعضو آن،  یساِل ساکن کشورها جدهه ريم کودکان زشامل تما نامه مانیپ نياجرا درآمد. ا

 اند. نکرده بيرا تصو نامه مانیپ یو سومال کايآمر ی متحده االتي. تنها اشود یم ا،یدن یکشورها
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دوران مادری و دوران کودکی از حق 

ای برخوردار  مراقبت و توجه ويژه

است. تمام کودکان، چه در پیوند 

دنیا آمده باشند و چه  زناشويی به

خارج از آن، بايد  حمايت از اجتماعی 

 يکسانی برخوردار باشند. 

ی  ی جهانی حقوق بشر، ماده اعالمیه

۲۵ 

 

که وجودش کودک بايد بداند 

است؛ از آغاز جهان تا   معجزه

انتهای آن، هیچ کودک ديگری 

 خواهد بود. شبیه او ن

 پابلو کزالز

 اهمیت دارد؟  1حقوق کودک ی نامه پیمانچرا 

عطفی  ی  هنقطاين سند، . تصويب شده است دنیا ست که در یحقوق بشر ين سندتر گسترده ،حقوق کودک ی نامه پیمان

که به طور خاص برای حمايت  آيد به شمار می آور لزامالمللی قانونی ا اولین سند بیناست زيرا در تاريخ حقوق کودکان 

 ه است.از حقوق کودکان تصويب شد

ای بر دهد، اما به کودکان نمی ها ناحقوق کودک، حقوقی بیش از ساير انس ی نامه پیمان

های  اطمینان از دستیابی کودکان به حقوق بشری که متعلق به همگان است، ضمانت

ی حقوق کودک به دلیل دربر گرفتن تمام  نامه شناسد. پیمان بیشتری را به رسمیت می

جنبه های حقوق بشر، شامل حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، از 

 سته تر است.تمام معاهدات بین المللِی ديگر برج

 گیرد در نظر می  حقوق و مسئولیت دارای رادیفا را کودکان ،ی نامه پیمان اين 

 به رو های توانايی و ها قابلیتی  ها منعکس کننده اين حقوق و مسئولیت که

نگرش ی  با همین تعريف، نحوهی حقوق کودک  نامه پیمانهستند؛  رشد آنها

چارچوب  مزبورنامه  پیمان، اين تغییر نگرشن بر . افزورا تغییر داد به کودکان

 .ه استتعیین کردنیز حقوق کودکان  ی طالبهممشخصی برای 

ت، خاستگاه قومی، موقعیت اجتماعی، نسی، بدون در نظر گرفتن جکودکاناگر 

د، آنگاه مسئولیتی نیز نباش برخوردار اين حقوقاز  ،زبان، سن، ملیت يا مذهب

، ظلم، در برابر درگیریاگر کودکان حق دارند خواهد بود.  شانای انسانی بر دوش به شیوه ربرای احترام به يکديگ

و به هم آسیب  يکديگر را اذيت و آزار نکنندند، پس مسئولیت دارند قرار گیر محافظتمورد توجهی  استثمار و بی

محیط  اقبت ازتوانند برای مر چه می هرمسئولیت دارند، ی پاک داشته باشند، پس زيست نرسانند. اگر حق دارند که محیط

 انجام دهند. زيست 

  چرا دسترسی به برخی حقوق، برای کودکان دشوارتر از بزرگساالن است؟ ال:ؤس

 ؟ شود اجرا میچگونه ی حقوق کودک  نامه پیمان

حقوِق عنوان  حاصله در رعايِت پیشرفِتسال يک بار، بايد  ، هر پنجی حقوق کودک  نامه پیمان ی کنندهکشورهای امضا

شوند و  می رغیبگزارش ت ی رائههای ديگر نیز به ا سازمان. ی حقوق کودک گزارش دهند نامه را به کمیته شده در پیمان

های رسمی دولتی قید نشده،  را که در گزارش نامه پیمانهای احتمالی  ، نقضهای غیردولتی سازمان، اوقات اغلِب

 کنند.  ی میشناساي

ها و  دولت های گزارشچه ، های ارائه شده مام گزارشسانی مستقل تشکیل شده و پس از رسیدگی به تکمیته، از کارشنا

 يجانت مجموعهها،  از نمايندگان دولت پرسشای در ژنو برای  و برگزاری جلسه ،غیردولتی های سازمان های گزارش چه

                                                 
1. Committee on the Rights of the Child (CRC) 
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ها  فرزندان شما، فرزندان شما نیستند، آن

ی  پسران و دختراِن زندگی و اشتیاِق ادامه

هايشان را اسکان  هستند... می توانید بدن  آن

ها  ان را نه، چرا که روح آنش دهید، اما روح

ی فردا ساکن است، جايی که شما،  در خانه

 تان نیز نخواهید ديد.  حتی در روياهای

 جبران خلیل جبران
 

 بايد در جهت اصالح يا بهبوِد که کشورها هايی است توصیهی  رائه، ااين کارد. هدف از کن را منتشر می ها بررسی

طی گزارش پس از آن، . به کار گیرندشود،  به درستی رعايت نمی نامه پیمان آنهاکند در  هايی که کمیته احساس می حوزه

  کنند. ها را بررسی می ، اجرا شدن اين توصیهها بعدی دولت

 ارسال خواهید کرد؟ ی حقوق کودکان کمیتهه شما در مورد حقوق کودکان در کشور خود، چه گزارشی ب ال:ؤس

 ی حقوق کودک  نامه پیمانهای اختیاری  پروتکل

ی  اند و کمیته به تصويب رسیده ۲۰۰۰ل ، دو پروتکل اختیاری دارد که هر دو در ماه مه سای حقوق کودک  نامه پیمان

های مسلحانه است و دومی،  ر درگیری. پروتکل اول، در مورد مشارکت کودکان دکند حقوق کودک بر آنها نظارت می

 ست. آنها 2نگاری هرزهگری کودکان و  ن، روسپیدر مورد فروش کودکا

نويس  ل، پیش، شورای حقوق بشر سازمان مل۲۰۱۱در ماه ژوئن سال 

برای  بررسی شکايات فردی آيیندر مورد  ی راسومین پروتکل اختیار

 ی يد، به کمیتهاند. اين پروتکل جدبه تصويب رس ،نقض حقوق کودک

شان نمايندگان وارتباط میان کودکان  های راه دهد تا امکان می انحقوق کودک

 ند. کبررسی  اند، ارائه دادهنقض حقوق آنها داليلی مبنی بر که را 

 ی حقوق کودک  نامه پیمان صلیهای ا ويژگی

ق، شامل حقوق مدنی، سیاسی، فرهنگی، از حقو و گسترده حوزه ای کاملماده دارد که  ۵۴، ی حقوق کودک  نامه پیمان

. هستندسال  ۱۸ی زير آنهااز حقوق انس مايت، چارچوبی برای حشانتمام کهد گیر تماعی و اقتصادی را در بر میاج

 . آن را بر عهده دارند است و چهار اصل عمده هدايت بنا شده سه دسته از حقوق ی پايه ی حقوق کودک بر نامه پیمان

 3سه "پ"(حق زيربنايی )سه 

و  5حمايت، 4ند از مشارکتا ها عبارت بندی ين دستها. شوند بندی می در سه طبقه، دسته، حقوق کودکان تِیحماي مواد

 . 6کودکان ی اولیه نیازهای تأمین

 عنوان به را کودکان نامه، پیمان کهی آن است  دهنده نشانهست( و هنوز هم )و  هبود مبتکرانهمشارکت بسیار  عنصر

با کودکان به شکلی  ،. بسیاری از بزرگساالن و بسیاری از جوامعاست گرفته درنظر قانون ی ابژه نه و کنشگر افرادی

با  مقايسهحداقل در ، هايا احساسات آن ها ، و گويی اولويتهستند مستقل ناتوان کنند که گويی از تفکِر برخورد می

نیز پردازد که کودکان  می نظريهاين  بسطنامه به  حال، پیمان اين ی دارد. باکمتراهمیت  شان های مرتبط با رفاه تصمیم

ها نآکودکان مستحق احترام و عزت هستند، زيرا  گويد نامه می . پیمانشود توجهن شا های خواستهبه يد انسان هستند و با

و  مستقل باشند دهیماجازه  آنها، اين است که به «عزتبرخورد با »بخشی از . آيند به شمار می نیز، در هر سنی، انسان

به عنوان ، ها و افکار اين خواسته و بیان کنند ها و افکار خود را هخواستبه محض آنکه توانايی آن را کسب کردند، 

                                                 
2. Pornography 
3. The three "P"s 
4. Participation 
5. Protection 
6. Provision 
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  تضمین  كنوانسیون  طرف  كشورهای

  شكل  به قادر  كه  كودكی كرد خواهند

  اين بتواند باشد، می خود عقايد  به  دادن

  موضوعاتی  تمام  درباره  آزادانه را عقايد

  به. كند ابراز شود می  وی  به  مربوط  كه

  وی  بلوغ و  سن با  مطابق  كودك  نظرات

  .شود  داده بها

 ۱۲ ۀکنوانسیون حقوق کودک، ماد

 

 گرفته شوند.، در نظر آنها هب بوطهای مر گیری تصمیم در مهم عواملی

در برابر سوء  مثاًلبه حمايت خاص،  را آنهاکودکان، نیاز احتمالی  مشارکِت نامه عالوه بر به رسمیت شناختن حق پیمان

 . اذعان می داردستثمار و ظلم استفاده، خشونت، ا

کودک را  حداکثرِی است، حقوق الزم برای نیازهای اولیه و رشِد ی کودکان بندی که تأمین نیازهای اولیه دستهسومین 

های  آموزش رسمی و مراقبت ، سرپناه،غذای کافی، آب تمیزداشتن توان به حق  از اين حقوق می .شود یشامل م

 بهداشتی اشاره کرد.

 گذاريد؟ دهید و احترام می کنید، گوش می شما چقدر به آرزوهای کودکانی که با آنها کار می ال:ؤس

 کودکان در فنالند مجلس

 محلی مجازی. اين ساختمان است ساخته شدهدر فضای مجازی کودکان فنالندی  مجلِسمجازی به عنوان  مجلِس نایب

 با هم تعامل کنند و کارهای خود را پیش ببرند. کان، در آنجامستقل از زمان و م توانندبکه  گان استنمايند یبرا

کنند، در مورد  هفتگی برگزار میات مجازِی گو جلسو های گفت کودکان، در اتاق های مجلس کمیسیونت رئیسه و ئهی

 شوند.  آماده می می مجلسعموهای  کنند و برای جلسه مسائل مذاکره می

هايی  کنند، در نظرسنجی بررسی میبه صورت آنالين وگوی خود  های گفت مسائل را در انجمن، کودکان مجلساعضای 

آنالين برگزار  ی عمومِی يک جلسه  دو هفته به مدت نینچهم نمايند و میشرکت  ،اند گیرندگان برگزار کرده که تصمیم

 7.کنند میرو در رو نیز مالقات به صورت و تمام کودکان همديگر را ت مديره ئکنند. اعضای هی می

 اصول چهارگانه

مندرج در معاهده است. اين  برای تمام حقوِق ، يا الزامات جامعچهار اصل راهنما ی مجموعه، نامه پیمان اصلِی ی پايه

 هايی ويهسازمان ملل، ر حقوق کودِک ی کمیتهاند. هنگامی که  آمده به عنوان مواد جداگانه در معاهدهاصول همچنین 

د رکرد، اين اصول به عنوان موا تنظیمنامه  پیمان پیشرفِت  برای گزارِش

 ، ثبت شدند.شوند گزارشبايد  که ای جداگانه

  (۲ ی مادهتبعیض ) عدم: ۱اصل 

نامحدود است: اين اصل عالوه بر ممنوع کردن  ،تبعیض عدم ی ماده

ذکر انواع ديگر تبعیض را هم که به صراحت ، اشاره شدهتبعیض در موارد 

داشته هايی برابر با پسران  کند. دختران بايد فرصت ، ممنوع میاند نشده

 ،، مسلمانانخواه توانهايی برابر با کودکان  توانمند فرصت ، کودکاِنباشند

به ثروتمندان و  برابر با، فقرا و هندوها برابر با مسیحیان هندوهابرابر با 

 هايی برابر باشند. ی کودکان بايد دارای فرصت یب همههمین ترت

 

                                                 
7. http://www.lastenparlamentti.fi 
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کشورهای عضو کنوانسیون، بايد اجرای حقوق 

مندرج در کنوانسیون را برای تمام کودکان ساکن در 

تبعیضی، صرف ی قضايی خود، بدون هیچ  حوزه

اش،  نظر از نژاد کودک و والدين و سرپرستان قانونی

رنگ پوست، جنسیت، زبان، مذهب، عقايد سیاسی، 

ملیت، خاستگاه قومی يا اجتماعی، اموال، معلولیت، 

 ها، تضمین کنند.   تولد يا ساير موقعیت

 ۲ ۀکنوانسیون حقوق کودک، ماد

 

در تمام اقدامات مربوط به 

ی  د منافع عالیه... باي کودکان

کودکان به عنوان اصل اساسی 

 در نظر گرفته شود.

 کنوانسیون حقوق کودک،
 ۳ی  ماده

 (۳ ی مادهکودک ) ی منافع عالیه: ۲اصل 

به  . البتهست مهم استآنهاو آنچه به مصلحت  هستند  يی کاملها نااين موضوع مرتبط است که کودکان، انس ااين اصل ب

گويد که  شود: اين اصل تنها اين را نمی همین جا ختم نمی

کند که اين نیازها بايد  کید میأودکان مهم است، بلکه تنیازهای ک

گیری در مورد کودک باشند. اين مسئله،  تصمیم موضوع اصلِی

چیزی نیست که کودک  همیشگِی لزومًا به معنای انجام دادِن

تواند مصلحت   بهتر می بیرونی خواهد، چون گاهی يک فرِد می

تشخیص دهد.  کودک را، به خصوص در بلند مدت،  

کنید چه کسی بايد در مورد مصلحت کودک  فکر می سؤال:

 ؟مسئوليا مقامات  ، خود کودکتصمیم بگیرد؟ والدين

  (۶ ی ماده: حق زندگی، بقا و رشد  )۳اصل 

ی  نامه پیمانی  ههای امضا کنند  رسد. اصل سوم، دولت به نظر میدر ابتدا است که   تر از چیزی اين اصل بسیار گسترده

کند که نه تنها به رشد جسمانی کودکان، که به رشد ذهنی، معنوی، اخالقی، روانی و اجتماعی    را ملزم میحقوق کودک 

برای آماده کردن هر کودک برای زندگی  شرايط راکه بهترين « محیطی ايجاد کنند»بايد  ها دولتتوجه کنند. نیز آنان 

 .به وجود آوردای آزاد   فردی در جامعه

 (۱۲ ی مادهکودک ) های ديدگاه : احترام به۴اصل 

اشاره شده است. هنگامی که « مشارکتحق »عنوان تحت به اين اصل تر،  پیش

به کمیته گزارش را حقوق کودک  نامه، موارد مربوط به کشورهای عضِو پیمان

 جهت بیانبرای کودکان فراهم شده  های فرصت ای از چکیدهدهند، بايد  می

،  های ويژه و ديگر اشکال مراقبت مراقبتنواده، مدرسه، شان در مورد خا های  ديدگاه

 . به دست بدهندجويی  پناه همچنین در مراحلو 

 وضع کودکان: آمار و ارقام

و فراهم آوردن شکلی  الزامات دولتیشروع فرآيند رسمیت بخشیدن به  در جهتحقوق کودک، گامی بلند  ی نامه پیمان

تنها شروع يک روند است. در تمام کشورهای جهان، حقوق کودک تا  نامه پیمان ست. با اين حال، اين گويی ا از پاسخ

 ، راهی طوالنی در پیش دارد. نامه پیماندر  بیان شدهرسیدن به معیارهای 

 کودکان جهان 

با  هنروزا، يک نفر چهار کودکاز هر کنند. يعنی  جهان در شرايط فقر شديد زندگی می میلیارد کودِک ۲.۲میلیون از  ۶۰۰

 ند. ک کمتر از يک يورو زندگی می

سال گذشته خیلی  ۲۰اين آمار،  البتهروند.  ، از دنیا می قابل پیشگیری داليلبه  ،میلیون کودک زير پنج سال ۹هر سال 
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نامه، ملزم به  کشورهای عضو پیمان

فراهم کردن حداکثر امکانات ممکن 

 برای بقا و رشد کودکان هستند. 

 ۶ۀکنوانسیون حقوق کودک، ماد

 

ما به مدت چهار ماه به مدرسه نرفتیم، به 

خانه، نه، هفت خانه رفتیم و شش  شش

جا شدن  ی جديد.... من از جابه مدرسه

آيد، چون هر بار دوست  ام نمی خوش

شوم  کنم و بعد مجبور می جديد پیدا می

 جا بشوم.   دوباره و دوباره و دوباره جابه

 -ساله، نقل از کتاب گوش کن ۱۰دختر، 

 خانمان صدای کودکان بی

 همچنان رو به کاهش است.و  هبیشتر بود

 میرند. هزار کودک از گرسنگی می ۱۷هر روز 

 زيِر و دختِر رپس، هزار کودک ۲۵۰حدود  که برآورد کرده استسازمان ملل 

 هستند.  های مسلح يا نیروهای نظامی عضو گروه ،سال ۱۸

، به مدرسه هستند ی ابتدايی میلیون کودک که در سن مدرسه ۱۰۰بیش از 

 .محروم از مدرسه بیشتر از پسران است دختراِنتعداِد  ، که در اين بین،روند نمی

 کودکان اروپا

های ديگر اين  بخشدر کوچکی از آنهاست. ی  نهآمار زير، تنها نمو و هستند ت زيادی مواجهکودکان اروپا با مشکال

 شده است.ارائه  شکالتمبرخی از اين در مورد ، جزئیات بیشتری فصل

 حقوق کودکان در اروپا

ی ديگر، با ها ناخدمات اجتماعی و مک مربوط به های مسکونِی ، اقامتگاهاجتماعبسیاری از کودکان در داخل خانواده،  -

شرکت يک نظرسنجی  در که اروپای مرکزی و شرقی آموزاِن دانش از درصد ۳۵. به طور میانگین هستند خشونت مواجه

 ۶۴تا  ۱۵. اين درصد از اند مورد اذيت و آزار قرار گرفته، در مدرسه قبل از نظرسنجی دو ماِه که طی کرده بودند، گفتند

 متغیر بوده است. 

 کند. ی اروپا را تهديد می درصد از کودکان اتحاديه ۱۹خطر فقر،  -

های  اقامتگاهالمنافع، در  کشور اروپای مرکزی و شرقی و کشورهای مستقل مشترک ۲۲هزار کودک در  ۶۲۶بیش از  -

 کنند. عمومی زندگی می مسکونی

قرار   مختلف در معرض تبعیض اشکالبه  از کودکان معمواًل هايی گروه -

مانند و دسترسی  اغلب از تحصیل باز می 8روما کودکاِن مثاَل دارند،

 محدودی به امکانات بهداشتی و درمانی دارند. بسیاری از کودکاِن

و  هستند مرتب با تبعیض يا برخوردهای ناآگاهانه مواجه خواه توان

مؤثر است، مشارکت داده  آنهاهايی که بر زندگی  گیری معموال در تصمیم

 شوند.  نمی

اروپا جزو ثروتمندترين مناطق جهان است،  ی ديهکه اتحا با اين -

هايی زندگی  سال در خانواده ۱۴ درصد کودکان زيِر ۹کنند.   کودکان در سرتاسر اين منطقه همچنان در فقر زندگی می

ل اجتماعی در بیست سا های کودکان و محرومیت ندارد. فقِر زادرآمدشغل  آنهاکنند که هیچ فرد بزرگسالی در  می

گروه  از ترتر، بیش سن  کودکان کمدر اين بین، اروپا افزايش يافته است و  ی ديهبه شدت در برخی کشورهای اتحاگذشته 

 هستند.  نسبی فقِر خطِر ديگر در معرِض های

                                                 
8. Roma Children 
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–ايت از کودکان زمان آن فرا رسیده که حم

را  به هدفی مشترک تبديل  -تمام کودکانمان

کنیم که بتواند ما را  از میان تمام مرزهای 

های فرهنگی متحد  سیاسی، مذهبی و سنت

کند. ما بايد تابوهای از میان رفته را  باز يابیم 

و خشونت و سوءاستفاده از کودکان را غیر 

 قابل قبول اعالم نمايیم. 

ی سازمان ملل  ی ويژه و، نمايندهاوالرا  اوتون

 برای کودکان و درگیری مسلحانه

 کودکان خیابانی

خود  ی دهانوااز خکنند: آنها  ی که در خیابان زندگی میخیابانی تعريف کرده است: کودکان يونیسف سه دسته کودک

گذرانند  می اه بانکه بیشتر وقت خود را در خیا کار و خیابان:کودکان  ؛کنند اند و به تنهايی در خیابان زندگی می گريخته

که به همراه خانواده، در خیابان گذران عمر  ساکن درخیابانهای  و فرزندان خانواده ؛کنند و معاش خود را تأمین می

 که: انگلستان تهیه شده، مشخص شده استدر  9"کودکان ی معهجا" سطکه توگزارشی در کنند.  می

شروع  ۱۹۹۸شوند، از زمانی که وزارت کشور اسپانیا در سال  مراکشی که به اسپانیا وارد می اقلیِت تعداد کودکاِن -

شده و به در آن سال، بیش از چهار برابر  ۸۱۱کرده است، پیوسته در حال افزايش است. اين عدد از  آنهابه ثبت 

 رسیده است.  ۲۰۰۲نفر در سال  ۳۵۰۰

درصد  ۲۰شود:  تخمین زده مینفر هزار  شانزده تا بین ده بورگ روسیه، پترز تعداد کودکان خیابانی شاغل در سن -

 هستند. از اين کودکان درگیر روسپیگری

خانمان  کنند، بی می را ترک آنها اتدرصد کودکانی که مؤسس ۹۷گويند  در اوکراين می ها پرورشگاهبعضی از  -

 شوند.  می

برای کسب درآمد راهی  ،کودک در گرجستان ۲۵۰۰حدود  -

 يا تن فروشی اين درآمد يا از طريق گدايی ؛اند خیابان شده

 است.

 ۷.۶گريزند:   از خانه می انگلستانهزار کودک در  صدهر سال  -

درصد  ۱۳فراری، با هر دو والد تنی و  اين کودکاِناز درصد 

 ۱۸اند،   کرده تنی خود زندگی می يکی از والديِنفقط با 

 ۸.۳۰ای به فرزندی پذيرفته شده بودند، و  درصد در خانواده

 اند. داشته« نوع ديگری از خانواده»درصد 

 دانید؟ آيا آمار کودکان خیابانی کشور خود را میسؤال: 

 ق قاچا

عدم وجود توافق  ،ست، اما يکی از مشکالتو به افزايش ار عضلیاند که قاچاق، م تقريبًا تمام کارشناسان بر اين عقیده

هزار نفر در هشتصدا ششصد تکه ساالنه بین  برآورد کرده استيکا است. دولت آمرآن  تعداد افراد درگیر ی درباره

یش ب دهد که ، نشان می10سازمان ملل متحدو جنايت مواد مخدر شواهِد دفتِر . هستند قاچاق در کار المللی مرزهای بین

 ان هستند.کودک بین المللی،و  یداخل قاچاِق هر نوع قربانیاِن درصِد ۲۰ از

                                                 
9. Children's Society 
10. The United Nations Office on Drugs and Crime 
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کتک زدن کودکان، تنها درسی برای رفتار 

نادرست نیست؛ بلکه نمايشی نیرومند از 

تر و  اهانت به حقوق انسانِی افراد کوچک

 تر است.   ناتوان

توماس همربرگ، عضو هیئت حقوق بشر 

 شورای اروپا

 شورای اروپا در اقدام علیه قاچاق انسان ی نامه پیمان

ی  نامه . پیمانه استبه اجرا درآمد ۲۰۰۸سال  ی يهاول فور ازانسان  قدام علیه قاچاِقاشورای اروپا برای  ی نامه پیمان

وار است که قاچاق انسان، نقض حقوق بشر و اهانت به منزلت و شرافت انسان است. اهداف بر اين اساس است مزبور

 اين پیمان جامع عبارتند از: 

 جلوگیری از قاچاق  -

 قاچاق قربانیاِن از حقوق انسانِی حمايت -

 قاچاقچیان قانونِی تعقیِب -

 شود.  تثمار اعمال میبرای تمام انواع قاچاق، تمام قربانیان و هر شکلی از اس ناين پیما

 خشونت علیه کودکان

 تنبیه بدنی

در قوانین حقوق بشر، اين مسئله که کودکان بايد در برابر تمام اشکال 

خشونت، شامل تنبیه بدنی در خانه، مدرسه، يا هر محیط ديگری محافظت 

ت شناخته شده است. با اين حال، جوامعی در سراسر جهان، یشوند، به رسم

ری از کشورهای اروپايی، همچنان برخی از اشکال خشونت از جمله بسیا

کنند.  يید میأو حتی ت مجاز می دانندعلیه کودکان را، به خصوص در خانه، 

، دادگاه حقوق بشر اروپا طی قضاوتی تاريخی، اولین حکم ۱۹۹۸در سال 

منجر به  مورد ضرب و شتِم اش با عصا ناپدری توسطی انگلیسی ا در کرد. پسربچهتنبیه بدنی والدين را صاعلیه 

تحقیرآمیز  تنبیِهاز کودک در برابر  مايتحق ح. دادگاه اروپايی به اين نتیجه رسید که ه بودقرار گرفت جدیهای  کبودی

 نقض شده است. 

کودکان، هر جا  است که کشور ۲۹غیرقانونی شد، تنها در  کشور ۱۱۷، تنبیه بدنی در مدارس ۲۰۱۱ژوئن سال اگرچه از 

شوند. بیست و دو کشور عضو شورای اروپا، خشونت  می حمايتآمیز  خشونت تنبیه در برابراشند، از جمله خانه، که ب

 اند.  جايگزين ممنوع کرده های مراقبِت نظام را در خانه، در مدارس، در نظام کیفری و در

 کودکان درست است؟ کردن تمام اشکال تنبیه بدنِیممنوع  ل:ؤاس

 جنسی ی هاستفادو تصاوير سوء یط مجازیاذيت و آزار در مح

 آزار و اذيتو  زورگوینامناسب،  طالبم ی مشاهدهمثل کودکان هنگام استفاده از اينترنت با خطرهای گوناگونی 

 ی جنسی. ی سوءاستفاده با انگیزه انآنبا دوستی  طرِح ريختِنبه شکل  مثاًل ،مواجه هستند آنالين، سوء استفاده و استثمار

 يیخطرها چنیندر برابر  را کودکان ی زير،ها روش باتوانند  با کودکان است، می در ارتباِط دائمکه کارشان افرادی 

 کنند:  حمايت
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 درستی يکی از راه های آزمودِن

 کودک بودن شاد آموزش، رونِد

 .است

 منتسوری ماريا

 است بهتر که ما هبه اين نتیجه رسید

 جنايت کردن، سکوت. بزنم فرياد

 . است بشريت علیه حقیقی

 روس ی نويسنده ماندلستام، نادژدا

چنین خطراتی  در معرض انکودک شوندمتوجه دهی، اعتراض يا پرسش، وقتی که  اقدامات فردی، مانند گزارش -

 پیدا کنند. قانونی يا خطرناکی در اينترنتمحتوای غیرزمانی که يا  قرار دارند

 .اين موضوع ی هدربار آنهابا  وگو گفتسازی و  کودکان با آگاهتوانمند کردن  -

 شانفرزند هايی که سايتهای نظارت بر  والدينی که نیاز دارند با خطرهای استفاده از اينترنت و راه توانمند کردن -

 .آشنا شوند زنند، به آنها سر می

برای کودکان تهیه کرده  11«وايلد وب وودز» وپا يک بازی تعاملی به نامرای ارشو

 شبکهکند در حالی که در محیطی امن به گشت و گذار در  که به آنان کمک می

 مقاومت کنند.  آنهاپردازند، تهديدهای مجازی را بشناسند و در برابر  می

 خشونت جنسی

را  خشونت جنسیيکی از انواع به شکلی  ،در اروپا پنج کودک، يک نفراز هر  َاد که حدودنده های موجود نشان می داده

به  ست که آشنا و معتمد کودک ا درصد موارد، فرد خاطی کسی ۸۵تا  ۷۰شود که در  . تخمین زده میستا تجربه کرده 

نگاری  هه، هرزخانواد ی يرهجنسی در دا ی هکودکان اشکال مختلفی دارد: سوء استفاد علیه. خشونت جنسی رود شمار می

 از طريق اينترنت، و تعرض جنسی از سوی نزديکان. رغیب به نزديکی جنسیو روسپیگری کودکان، فساد، ت

از محدوده، عمق و  واضح یتصوير رسیدن بهکودکان در تمام کشورهای اروپايی وجود دارد، اما  علیهخشونت جنسی 

، طول بکشدها  شوند، فاش شدن ممکن است سال ارش نمیموارد گز بیشتِرروست.  هروب وانع متعددیماهیت آن با م

 ها وجود ندارد. آوری داده معجاست و روش يکسان و منسجمی برای  دشوارآمار مطمئن  دستیابی به

 نامه پیمان« )جنسی ی هاز کودکان در برابر استثمار جنسی و سوءاستفاد مايتشورای اروپا برای ح ی نامه پیمان»

تمامی اقدامات الزم برای جلوگیری از خشونت  ی هند( دربرگیر12النزاروت

نخستین ، نامه پیمانگرد خاطیان است. اين  از کودکان و پی حمايتجنسی، 

کودکان  علیهتمام اشکال خشونت جنسی است که به المللی  بین پیمان

است: پیشگیری  "پ"چهار  رويکرد موسوم به ،نامه پیماناين  نشان. پردازد می

پیشبرد ان، و خاطی 13گرد از کودکان قربانی، پیسداری پااز خشونت، 

به خصوص،  النزاروت ی نامه پیمان. 14مشارکتی و شراکتی های سیاست

های  و افزايش آگاهی و برنامه جنسیتیآموزش های مرتبط با کودکان،  شاغل در حرفه افراِد خواستار ارزيابی و آموزِش

   .استن بالقوه مجرما برایای  مداخله

 نجميک پ

و اقداماِت مربوط به افزايِش آگاهِی مبارزه با خشونت جنسی علیه کودکان با استفاده از ابزارهای مشخص قانونی 

                                                 
11. Wild Web Woods 
12. Lanzarote Convention 
13. Prosecution 
14. Promotion of partnerships and participation policies 
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است. شورای « 15ساختن اروپايی برای کودکان، همراه با کودکان»شورای اروپا با نام  ی مهبرنا دو هدف راهبردِیفراگیر، 

را با هدف توقف خشونت جنسی علیه کودکان آغاز کرد. کمپین يک « 16نجميک پ»کمپینی با نام  ۲۰۱۰اروپا در نوامبر 

را « ی جنسی از کودکان در برابر استثمار جنسی و سوء استفاده مايتشورای اروپا برای ح ی نامه پیمان»پنجم قصد دارد 

و يا  ها خواهد کودکان، خانواده برساند، و در عین حال می به امضا، تصويب و اجرادر کشورهای بیشتری 

و به طور کلی جامعه را به دانش و ابزارهای الزم برای پیشگیری و گزارش خشونت جنسی علیه  آنهاکنندگان  مراقبت

 17خود را گسترش دهد. ی همحدود آگاهِیبه اين ترتیب  و کودکان تجهیز کند

 

 ابتکارهای اروپايی

 شورای اروپا

های متعددی در مورد برخی از مشکالت  ها و توصیه نی، برنامهابزارهای قانو به آن،های عضو  شورای اروپا و دولت

 .اند پرداختهکودکان در اروپا 

 اند از:  عبارت ،های شورای اروپا که مختص کودکان است بعضی از معاهده

 (۲۰۰۰سال حقوق کودکان ) اعماِلاروپايی برای  ی نامه پیمان

(، نخستین ۲۰۰۷سال جنسی ) ی هاستفادسی و سوءجن کشی بهرهاز کودکان در برابر  مايتح ی نامه پیمان

 جنسی از کودکان را جرم اعالم کرد. ی هکه سوء استفاد ای قانونی ی همعاهد

 (۲۰۰۸شده در سال  نگریپذيرش کودکان به فرزندی )باز ی دربارهاروپايی  ی نامه پیمان

 .ستنده االجرا در مورد کودکان الزم هم م معاهدات حقوق بشریاست که تم بديهی

 ساختن اروپايی با کودکان و برای کودکان

 ( معرفی شد که شامل دو اصِل۲۰۰۵ ، سالسومین همايش سران شورای اروپا )ورشو ی هاين برنامه به عنوان نتیج

 ،از کودکان در برابر خشونت. هدف اصلی برنامه حمايتحقوق کودکان و  ارتقاء و ترويجاست:  مستقیمًا مرتبط به هم

از  مايتحها به منظور  و اجرای اين طرح هبردهايی ملینقش آفرينان در طراحی راگیرندگان و  ام تصمیمکمک به تم

 آنها است. حقوق کودکان و جلوگیری از خشونت علیه

بشر و بر حقوق ی تاثیرگذار  مند برای موضاعات مربوطه مبارزات برنامهشورای اروپا همچنین بر افزايش آگاهی و 

 .کید داردأت کانحقوق کود همچنین

                                                 
15. Building a Europe For and With Children 
16. ONE in FIVE 
17. www.coe.int/oneinfive 
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 جوان مشاوران اروپايی ی شبکه

 راه به جوان مشاوران اروپايی ی شبکه ۲۰۰۸ سال در

 کودکان ی فعاالنه دادن دخالت شبکه، اين هدف. افتاد

ی  ويژه بازرسان ی شبکه» ی ساالنه امور در جوانان و

 فرصتی کردن فراهم و( ENOC) «کودکان در اروپا

 اروپا گوش به را شان صدای که است آنان برای

 و صاحبان حقوق که جوانان و کودکان. برسانند

 آن در که محیطی هستند و خود زندگی متخصصان

 در که داشت خواهند فرصت کنند، می شدر

 تا باشند داشته نقشی ی بازرسان شبکه های فعالیت

های خود  ايده کرده و بیان شان را های تجربه بتوانند

مطرح  آنان شان اهمیت دارد را با در مورد آنچه برای

نسبت به حمايت  توانند می چگونه که بگويند و کرده

 کنوانسیون در که طور همان شان حقوق و ترويج

 شده است، اطمینان حاصل کنند. عنوان کودک حقوق

اين   را منتشر کرد. ،آموزش حقوق بشر به کودکان ، راهنمای18امَپزيتوک ، بخش جوانان شورای اروپا، ۲۰۰۷در سال 

 برای متخصصین رو به افزايِش کتابچه در پاسخ به تقاضای

تهیه   های سنی جوان بشر به گروه حقوِق آموزِش تمرکِز افزايش

در تمام اروپا نشان داد که آموزش  يتوکامَپز متعاقِب شد. انتشاِر

مؤثر های آغازين زندگی بسیار  حقوق بشر به کودکان از سال

 است. 

راهبردهايی را برای « 19دموکراتیک شهروندِی آموزِش» ی هبرنام

ودکان کرده است که توانايی ک تنظیمهای آموزشی  اجرای فعالیت

زايش کارهای دموکراسی اف و را برای شهروندی و درک ساز

 دهد. می

 20ن در اروپاکودکا ی ويژه بازرساِن ی هشبک

اسکانديناويايی ی هبرگرفته از واژ "ombudsperson" ی هواژ 

"ombud" معنا  مأمور عالی رتبه يا فرستاده است که نماينده يا

ی ها که به شکايت دارداين واژه اشاره به شخصی دهد.    می

کند، به  حقیق میدر موردشان ت کرده، گروهی مشخص رسیدگی

کند و سعی در بهبود وضعیت   صحبت می يا از طرف آنها کند دفاع می شان نمايندگی از آن گروه از مصالح يا حقوق

کودکان دارند ی  ويژهبازرس  وضعیت کلی آن گروه دارد. بسیاری از کشورها در حال حاضر برای خودتک افراد و  تک

اين است که در عین ای  سیس شد. نقش چنین بازرسیأت« اروپا ی کودکان در ويژه بازرسان ی هشبک»  ،۱۹۹۷در سال  و

 اطمینان حاصل کند.حقوق کودک  ی نامه پیمانکامل  نسبت به اجرایاستقالل کامل از حکومت و مقامات دولتی، 

غیردولتی و  از مصالح کودکان در برابر مقامات دولتی وی کودک، حمايت و پشتیبانی  ی معموِل بازرِس ويژه وظیفه

کشور در بر  ۳۰سسه را در وم ۳۹اين شبکه  ۲۰۱۱کنند. تا سال  که کودکان در آن رشد می ست پیگیری شرايطی

  است.و حمايت از آن حقوق کودکان ترويج و ارتقاء  اين شبکه تسهیِل ی هگرفت. وظیف می

 آيا کشور شما بازرس کودکان دارد؟ سؤال:

 اروپا ی هاتحادي

ی  انگیزه ،را منتشر کرد. اين سند« 21انحقوق کودک ی هاروپا دربار ی هاتحاديراهکار »یسیون اروپا سند کم ۲۰۰۶در سال 

و شامل هفت هدف مرتبط  به وجود آورده است اروپا ی هاتحادي کارِی ی هحقوق کودکان در برنام گنجاندن ای برای تازه

 ،کند. کمیسیون اتحاديه را مقرر می ۲۰۱۱سال  ی ه. اين سند همچنین ضوابط دستور جلساست با اقدامات کمیسیون

                                                 
18. Compasito 

19. The Education for Democratic Citizenship 

20. European Network of Ombudspersons for Children 

21. Towards an EU strategy on the rights of the child 
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 (EuroChildيورو چايلد )

 که  افرادی و ها سازمان از متشکل ست ای شبکه

 زندگی کیفیت بهبود برای اروپا ی گستره در

 . کنند می تالش جوانان و کودکان

 ی جامعه که ست کارهايی از  ای نمونه سازمان اين

خارج از  و اروپا دردر حمايت از کودکان،  مدنی

 و ارتباطات تحقیق،، سازی ق شبکهز طريا آن

 دهد. نجام میا رويجت

 ی هبرنام از طريِقو  ه استارائه داد را سرپرست برای اطفال بیای عملیاتی  برنامه ، جزئیات۲۰۱۰در سال  ،عالوه بر اين

 ی هدياتحا ی ه. دستور جلسکند گیری می اقداماتی را برای مبارزه با خشونت علیه کودکان، جوانان و زنان پی 22دافنه

ها و  سیاست یر تمامحقوق کودکان د تأمینبه منظور ترويج و ارتقاء، حمايت و قصد دارد  ،اروپا برای حقوق کودکان

اين دستور . ملزم کند« منشور حقوق اساسی»و  23لیسبون ی هاتحاديه را به تعهد کامل به مفاد معاهده، اقدامات مربوط

در بهزيستی و  ثروم شکلیتواند به  اروپا می ی هاتحادي ،آنها ی سطهبه واکه  استاقدام مشخص يازده  شامل ،جلسه

 ايمنی کودکان مشارکت کند.

 دولتیهای غیر سازمان

، بلکه با از حق تبادل نظر برخوردار هستندحقوق کودک  ی نامه پیمانر نظارت بر دغیر دولتی نه تنها  های سازمان

- کودک های سازماننقش مهم ديگر را، کنند.  مشارکت مینیز دکان حقوق کو اجرای در ،خود ی معموِل روزانهکارهای 

است، از آموزش حقوق بشر  حق_محورهای غیردولتی شامل طیف وسیعی از اقدامات  سازمان کار. بر عهده دارند هادن

های   تکودکان، همکاری با مقامات دولتی برای اجرای سیاس ابتکار عمل در حمايت ازبه کودکان گرفته تا تحقیقات، 

 مواردی از اين دست. در مورد حقوق کودکان و متفاوتهای  ، گزارشدوستدار کودک

 :، عبارت هستند ازکنند برای حقوق کودکان تالش می ،های متفاوت روش اکه ب هايی سازمانچند نمونه از 

هايش منحصر  که تالش کشور ۴۰المللی با نمايندگانی در  بین غیردولتی  سازمان: يک 24از کودکان المللی بیندفاع  -

و چانه مستقیم  ی ههای اين سازمان هم به شکل مداخل است. تالش کودکان و نوجوانانبه تحقق عدالت برای 

 .شود انجام می ای حرفه نیروینظارت و آموزش به شکل و هم زنی 

نگاری  هی کودکان، هرزروسپیگر از میان بردنکشور نماينده دارد و برای  ۷۰در  المللی که  بین ه ایشبک :25ِاکَپت -

 کند. کودکان و قاچاق کودکان با مقاصد جنسی تالش می

ی حقوق کودک  نامه پیمانحامی  های غیردولتی سازمانگروه  -

است   المللی ملی و بین غیردولتِی  سازمان هفتادای از  شبکه ،

 ی نامه پیمان پايِشاجرا و  تسهیِل پشتیبانی،شان  مأموريتکه 

  حقوق کودک است.

محور است که _يک سازمان جوان« انجمن اروپايی جوانان» -

المللی جوانان را در سراسر  شورای ملی و سازمان بین ۹۸

کند. تالش اين سازمان بر مشارکت  اروپا نمايندگی می

سسات ؤشان را به م  متبوع های سازمانهای جوانان و  نیازها و ديدگاه ،جوانان متمرکز است و در همین راستا

 کند. ی، شورای اروپا و سازمان ملل منتقل میاروپاي

                                                 
22. DAPHNE 
23. Lisbon 
24. Defence for Children International (DCI) 
25. ECPAT 
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های جوانان است که کار  باشگاه های کار جوانان و سازمانای از  شبکه 26های جوانان اروپا کنفدراسیون باشگاه -

دنبال و ترويج کشور اروپايی  ۲۷سازمان عضو در  ۲۸ از طريق را های غیر رسمی برای جوانان آزاد و آموزش

 کند. می

وحمايت از  حقوق کودک ترويجپیشرو در  های سازمانيکی از  ،کشور حضور دارد ۱۲۰که در  27اننجات کودک -

 ،ست که در آن هر کودکی ا دنیايی ،انداز اين سازمان کمک است. چشم نیازمنِد کودکاِن همچنین پشتیبانی ازو آن 

 ، رشد و مشارکت دارد.حمايت، بقاءحق 

گراست که برای  المللی و آموزش جنبشی بین 28آموزشی سوسیالیسِت الانترناسیون – فالُکن المللی بینجنبش  -

های آموزشی، اردوهای  کند. اين جنبش با برگزاری سمینار، دوره دسازی کودکان و جوانان تالش مینتوانم

 ،ذيرپ های تبلیغاتی مرتبط با آموزش، قبول وکالت و ارتباط مستقیم با کودکان آسیب المللی، کنفرانس و کمپین بین

 کند. برای تحقق حقوق کودکان مبارزه می
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