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ــمی،  ــا چش ــی زاده، دری ــا غالمعل ــدوار، مهس ــوش امی ــان: مهرن مترجم
ــی ــد فراهان حمی

ویرایش و مقابله با متن انگلیسی: شیوا شریف زاد
ویرایش فنی و صفحه آرایی: یاسمین حشدری

انتشــار متــن فارســی: گــروه ترجمــة کمیتــة پژوهــشـ  انجمــن حمایــت 
از حقــوق کــودکان

ــول  ــج اص ــغ و تروی ــم، تبلی ــدف تفهی ــا ه ــودکان ب ــوق ک ــت از حق ــن حمای  انجم
پیمان نامــة جهانــی حقــوق کــودک در ســال 1373 بــا مجــوز 11338 از وزارت کشــور 

ــران تأســیس شــده اســت.  در ای
 کلیــة حقــوق معنــوی ایــن ترجمــه متعلــق بــه پدیدآوردنــدة آن، یعنــی انجمــن حمایت 

از حقــوق کــودکان اســت.
 هرگونــه اســتفاده از ایــن ترجمــه مشــروط بــر اینکــه جنبــة انتفاعــی نداشــته باشــد، بــا 
ذکــر نــام انجمــن حمایــت از حقــوق کــودکان و نــام مترجمــان و ویراســتاران بالمانــع اســت.

ــام انجمــن  ــا تحریــف در ایــن ترجمــه و نشــر آن به همــراه نشــان و ن ــه تغییــر ی  هرگون
ــدون اجــازة انجمــن حمایــت از حقــوق کــودکان ممنــوع اســت.  حمایــت از حقــوق کــودکان، ب
 ایــن ترجمــه غیررســمی اســت و صرفــاً بــرای اهــداف پژوهشــی و ترویجــی انجــام 

شــده است.
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مقدمة مترجمان4

اوایــل ســال 1398، کــه بــراي بــار اول ایــدة ترجمــة نظــرات عمومــي کمیتــة 
حقــوق کــودک ســازمان ملــل متحــد در کمیتــة پژوهــش انجمــن حمایــت از 
ــة  ــراي ترجم ــد. ب ــودکان مطــرح شــد، اعضــا از آن اســتقبال کردن ــوق ک حق
ایــن متــون دو راه در پیــش رو بــود، راه اول کــه ســاده  تر و سرراســت  تر 
ــه  ــه  اي کاِر ترجم ــه به  صــورت حرف ــود ک ــي ب ــه مترجمان ــود، ســپردن کار ب ب
ــي  ــکیل گروه ــید، تش ــر مي  رس ــر به  نظ ــه پُرپیچ  وخم  ت ــد. راه دوم، ک مي  کنن
ــردن  ــان انگلیســي و پیــش ب ــا دانــش قابل  قبــول در زب ــود از عالقه  منــدان ب ب
ــا  ــدن ب ــر ش ــت  وجو و درگی ــوزي و جس ــا هم  آم ــي، ب ــورت کارگاه کار به  ص
ــان فارســي.  ــر زب متــن و مفاهیــم و ابعــاد آن و البتــه تقویــت تســلط اعضــا ب
ــده در  ــن ترجمه  ش ــه مت ــتیابي ب ــت: دس ــي داش ــک خروج ــط ی راه اول فق
زمانــي کوتــاه، امــا راه دوم، گرچــه زمــان بیشــتري مي  طلبیــد، فراینــدي بــود 
ــش و  ــا و دان ــا و مهارت  ه ــد توانایي  ه ــد و رش ــراد عالقه  من ــذب اف ــامل ج ش
انجــام کاري گروهــي و جمعــي و رســیدن بــه ســطحي از توانمنــدي جمعــي، 
ــي،  ــید یزدان ــاي فرش ــاد آق ــن اعتم ــده. حس ــي ترجمه  ش ــالوة متن  های به  ع
ــة  ــت کمیت ــن و رابــط وق ــرة انجم ــرم هیئت  مدی ــل و عضــو محت مدیرعام
پژوهــش، و همچنیــن ســایر اعضــاي کمیتــة پژوهــش به اعضــاي گــروه ترجمه 
ــات  ــیر، جلس ــن مس ــداوم راه دوم را داد. در ای ــدن و ت ــس برگزی اعتمادبه  نف
متعــددي برگــزار شــد و در ایــن جلســات، در کنــار آمــوزش اصــول ترجمــه 
ــک از  ــه هری ــي ک ــي، بخش  های ــان فارس ــا زب ــتر ب ــنایي بیش ــش و آش و ویرای
ــد؛  ــرح مي  ش ــي ط ــنهادات ویرایش ــده و پیش ــد خوان ــه مي  کردن ــا ترجم اعض
دربــارة مفاهیــم تــازه جســت  وجو مي  کردیــم و بــا اســتفاده از نظــرات جمــع، 
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ــج، بررســي معادل  هــاي پیشــنهادي و آموخته  هایمــان  یافتــن معادل  هــاي رای
ــم و در انتهــا،  از جلســات، هرکداممــان کار خــود را ویرایشــي اولیــه مي  کردی
ــم در  ــه ه ــه ویراســتاري ســپرده مي  شــد ک ــن ب ــي، مت ــش نهای جهــت ویرای
ــش  ــارت و دان ــم از مه ــش داشــت و ه ــه و دان ــودکان تجرب ــوق ک ــوزة حق ح
زبانــِي باالیــي برخــوردار بــود. و ایــن رونــد بــراي متــون بعــدي نیــز همچنــان 

ــه دارد. ادام
ــي هســتند  ــل متون ــوق کــودک ســازمان مل ــة حق نظــرات عمومــي کمیت
ــن کمیتــه  ــا هــدف تشــریح عمومــي محتــواي پیمان  نامــه، از ســوي ای کــه ب
منتشــر مي  شــوند و مکملــي عمومــي هســتند بــراي پیشــنهادات خاصــي کــه 
ــه  ــه هــر کشــور، جهــت بهبــود وضعیــت حقــوق کــودک، ارائ ــه ب ــن کمیت ای
مي  دهــد. تدویــن نظــرات عمومــْي برآمــده از چنــد ضــرورت اســت: اول اینکــه 
حقــوق و مفاهیــم منــدرج در پیمان  نامــة حقــوق کــودک ارتباطــي نظام  منــد 
باهــم دارنــد و الزم اســت ایــن ارتباط  هــا به  صــورت مبســوط روشــن و 
ــودکان  ــوق ک ــدة حق ــف و پیچی ــاد مختل ــن، ابع ــر ای ــالوه ب تشــریح شــوند. ع
ــده  اند  ــاد ش ــه ایج ــب پیمان  نام ــگارش و تصوی ــد از ن ــه بع ــي ک و ضرورت  های
ــن  ــه ای ــن حــوزه ب ــان ای ــه نظــر کنشــگران و نقش  آفرین ــد ک ایجــاب مي  کنن
ــازه و پیچیدگي  هــا جلــب شــود. و درنهایــت  ــي ت ــي و مکان ضرورت  هــاي زمان
ــوق  ــه حق ــوط ب ــي و مرب ــي ـ قضای ــي حقوق ــاً متن ــه صرف ــه پیمان  نام آنک
ــاد  ــرد نیســت، بلکــه زندگــي کــودکاْن ابع ــه موجــودي منف »کــودک« به  مثاب
اجتماعــي، جمعــي و فرهنگــي نیــز دارد کــه در پیمان  نامــه بــه آن اشــاره شــده 
ــروزه،  ــال: ام ــوان مث ــوند. به  عن ــن ش ــریح و تبیی ــاد تش ــن ابع ــت ای و الزم اس
ــاي  ــادات و چالش  ه ــدن انتق ــده ش ــي و عم ــات دوران کودک ــد مطالع ــا رش ب
توجــه  بزرگ  سال  ســاالرانه،  ذهنیت  هــاي  و  سیاســت  گذاري  ها  پیرامــون 
ــود و از  ــارکت مي  ش ــدن و مش ــنیده ش ــر ش ــودکان ب ــق ک ــه ح ــتري ب بیش
ایــن حیــث الزم اســت موضــوع منافــع عالیــة کــودکان و ارتبــاط آن بــا حــق 
بــر شــنیده شــدن و مشــارکت بیشــتر تبییــن شــود. یــا در موضــوع آمــوزش، 
بــا توجــه بــه اثــرات مســائِل حــوِل تبعــات تبعیض  هــاي گوناگــون و متقاطــِع 
مبتنــي بــر جنســیت، معلولیــت، بیمــاري، قومیــت، طبقــه، نــژاد و... بــر آموزش 
کــودکان، بایــد توجــه بیشــتري بــه پیچیدگي  هــاي حــول مســئلة دسترســي و 

ــت. ــوزش داش ــودن آم ــش ب ــتفاده  پذیري و نتیجه  بخ اس
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نظــرات عمومــي همچنیــن راهنمایــي هســتند بــراي پژوهشــگران، فعــاالن 
ــن  ــت  گذاري و همچنی ــت  اندرکاران سیاس ــودکان، دس ــوزة ک ــگران ح و کنش
دانشــجویان و آمــوزگاران در علــوم اجتماعــي، روان  شناســي، حقــوق و.... ایــن 
ــد  ــه مي  توان ــد ک ــز دارن ــي نی ــناد بین  الملل ــایر اس ــه س ــي ب ــون ارجاعات مت
ــراي پژوهشــگران و کنشــگران فراهــم کنــد. البتــه کــه مي  تــوان  راهنمایــي ب
ــي  ــري در برخ ــا بازنگ ــت، چه  بس ــز داش ــادي نی ــي انتق ــون نگاه ــن مت ــه ای ب
ــروري  ــرایط ض ــوالت و ش ــطة تح ــان به  واس ــود و ارتقایش ــتانداردها و بهب اس
ــدي  ــات ج ــه اصالح ــا را ب ــا م ــد و ضرورت  ه ــارب جدی ــي تج ــا حت ــود ی ش
ــم  ــع ه ــد. درواق ــون کنن ــودکان رهنم ــوق ک ــارة حق ــان درب در ذهنیت  هایم
ــون محصــول شــرایط تاریخــي بشــري هســتند و  ــن مت ــم ای ــه و ه پیمان  نام
مســائلي ماننــد گرمایــش زمیــن، بحران  هــاي زیســت  محیطي، تجــارب ناشــي 
ــة  ــان جامع ــاي پنه ــدن بحران  ه ــکار ش ــد  ـ 19 و آش ــروس کوی ــیوع وی از ش
ــرة  ــدن چه ــکار  تر ش ــي، آش ــکاف  هاي طبقات ــزون ش ــترش روزاف ــري، گس بش
ــت،  ــیت، معلولی ــژاد، جنس ــه ن ــوط ب ــاختاري مرب ــان و س ــاي پنه تبعیض  ه
ــي  ــاي جمع ــي در کنش  ه ــاي اجتماع ــد رویکرد  ه ــان و... ، رش ــت، زب قومی
ــي و  ــکي، روان  شناس ــت، پزش ــاي معلولی ــه حوزه  ه ــوط ب ــاي مرب و پژوهش  ه
روان  پزشــکي، مســائلي ماننــد برجســته شــدن مشــارکت و عاملیت کــودکان و... 
ــدام و کنــش  ــه اق ــر و ســاختاري  تر از مســائل و البت ــه درکــي عمیق  ت ــا را ب م

ــد. ــرا مي  خوانن ــة بشــري ف ــِت جامع ــود وضعی ــر و بهب ــراي تغیی ب
ــوق  ــة حق ــم همــة نظــرات عمومــي کمیت ــداوم کار بتوانی ــا ت ــم ب امیدواری
کــودک را بــه فارســي برگردانیــم. در ایــن راه، پذیــراي نظــرات، پیشــنهادات و 
انتقــادات مخاطبــان، کــه قطعــاً بــه بهبــود کیفیــت کار کمــک خواهــد کــرد، 

هســتیم.
الزم بــه ذکــر اســت کــه کلیــه پي  نوشــت  هاي متــن اصلــي بــه پانویس  هــا 
منتقــل شــده  اند و توضیحــات مترجمــان در پانویــس نیــز بــا نشــانة ]مترجمان[ 
ــه افــزودن کلمــه  اي  مشــخص شــده اســت. همچنیــن هرجــا در متــن نیــاز ب
بــراي روان  تــر شــدن متــن بــوده   اســت، کلمــات افــزوده داخــل }{ آمده  انــد.

ــودکان،  ــوق ک ــت از حق ــن حمای ــرة انجم ــت از هیئت  مدی ــان الزم اس در پای
ــرة و  ــت مدی ــرم هیئ ــط محت ــارف، راب ــه ع ــم نجم ــرکار خان ــوص س به خص
کمیتــة پژوهــش و همــة کســاني کــه فرصــت و شــرایط انجــام و انتشــار ایــن 
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ــم. ــگزاري کنی ــد سپاس ــم کردن ــا را فراه ترجمه  ه

متــن حاضــر، نظــرات عمومــی شــمارة دو کمیتــة حقــوق کــودک اســت که 
نقــش نهادهــای ملــی و مســتقل حقــوق بشــر در ترویــج و حمایــت از حقــوق 
کــودک را بــا توجــه بــه مــادة  4 پیمان نامــة حقــوق کــودک بررســی می کنــد. 
تبییــن رســالت و اختیــارات نهادهــای نام بــرده، شــرح نحــوة تأســیس آن هــا، 
ــه ای  ــازمان های منطق ــه، س ــو پیمان نام ــای عض ــا دولت ه ــان ب ــان رابطه ش بی
ــث  ــات موردبح ــه موضوع ــاد، ازجمل ــازمان های مردم نه ــی و س ــا بین الملل ی
در ایــن متــن هســتند. همچنیــن در کنــار تأکیــد بــر میــزان اهمیــت وجــود 
ــة  ــاد پیمان نام ــرای مف ــن اج ــر حس ــارت ب ــور نظ ــی به منظ ــن نهادهای چنی
ــِش رو فهرســتی از  ــن پی ــک از کشــورهای عضــو، مت ــودک در هری ــوق ک حق
ــد. ــه می کن ــای موردبحــث، ارائ ــرای نهاده ــز ب ــای پیشــنهادی را نی فعالیت ه

گروه ترجمة کمیتة پژوهش
انجمن حمایت از حقوق کودکان
مرداد 1399
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نظر عمومی شمارة دو )2002(نقش نهادهای ملی و مستقل 8
حقوق بشر1 در ترویج و حمایت از حقوق کودک

1. مــادة 4 پیمان نامــة حقــوق کــودْک کشــورهای طــرف پیمان نامــه را ملــزم 
ــوق   ــق  حق ــت  تحق ــي  الزم  را جه ــي  و قانون ــات  اجرای ــه »... اقدام ــد ک می کن
شناخته  شــده  در ایــن  کنوانســیون  معمــول  خواهنــد داشــت «2. نهادهــای ملــی 
ــرای  ــن اج ــج و تضمی ــرای تروی ــی ب ــازوکار مهم ــر س ــوق بش ــتقل حق و مس
ــی را  ــن نهادهای ــودْک تأســیس چنی ــوق ک ــة  حق ــه هســتند و کمیت پیمان نام
ــه در  ــب پیمان نام ــان تصوی ــا در زم ــه دولت ه ــد ک ــی می دان ــی از تعهدات جزئ
جهــت تضمیــن اجــرای آن پذیرفته انــد، و بــه تحقــق جهانــی حقــوق کــودک 
کمــک می کنــد . در ایــن راســتا، کمیتــه از تشــکیل نهادهــای ملــی و مســتقل 
ــودکان4 و  ــیونر های ک ــودکان3/ کمیس ــی ک ــان عموم ــر و مدافع ــوق بش حق
ــج و  ــِت تروی ــو، جه ــورهای عض ــی از کش ــابه در برخ ــتقل مش ــای مس نهاده

ــرده اســت. ــه اســتقبال ک ــر اجــرای پیمان نام نظــارت ب
2. کمیتــه ایــن نظــر عمومــی را بــه ایــن منظــور صــادر می کنــد کــه 
کشــورهای عضــو را بــه تشــکیل یــک نهــاد مســتقل بــرای ترویــج و نظــارت بــر 
اجــرای پیمان نامــه تشــویق کنــد و بــا تشــریح عناصــر الزم بــرای ایــن نهادهــا 
و فعالیت هایــی کــه بایــد توســط آن هــا انجــام شــود، از آن هــا پشــتیبانی کنــد. 
کمیتــه از کشــورهای عضــو می خواهــد کــه در جاهایــی کــه چنیــن نهادهایــی 
قبــاَل تأســیس شــده  اند، جایــگاه و اثربخشــی ایــن نهادهــا در ترویــج و حمایــت 

1. Independent National Human Rights Institutions (NHRI)

2. }مترجمان{ ترجمة این ماده از ترجمة رسمی پیمان نامه آورده شده است.
3. children’s ombudspersons
4. children’s commissioners
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ــودک و ســایر اســناد  ــوق ک ــة  حق ــه در پیمان نام ــودکان، چنان ک ــوق ک از حق

بین المللــی مربوطــه تصریــح شــده، مــورد بازبینــی قــرار گیــرد. 
3. کنفرانــس جهانــی حقــوق  بشــر، کــه در ســال 1993 برگــزار شــد، در برنامة 
عمــل و اعالمیــة ویــن1 مجــدداَ بــر »...نقــش مهــم و ســازندة نهادهــای ملــی در 
ترویــج و حمایــت از حقوق بشــر« تأکید کــرده و »... تأســیس و تقویت نهادهای 
ملــی« را مــورد تشــویق قــرار داده اســت. مجمــع عمومــی و کمیســیون حقــوق 
بشــر، بارهــا بــا تأکیــد بــر نقــش مهــم نهادهــای ملــی و مســتقل حقــوق بشــر 
در ترویــج و حمایــت از حقــوق بشــر و افزایــش آگاهــی عمومــی نســبت بــه این 
حقــوق، خواســتار تشــکیل ایــن نهادهــای ملــی حقــوق بشــر شــده اند. کمیتــه 
در دســتورالعمل های کلــی خــود بــرای گزارش هــای دوره ای، کشــورهای 
ــتقلی  ــاد مس ــر نه ــه »ه ــع ب ــا راج ــد ت ــزم می دان ــه را مل ــرف پیمان نام ط
ــودک تأســیس شــده اســت«2 ــوق ک ــت از حق ــج و حمای ــه به منظــور تروی  ک

ــا کشــورهای عضــو  ــو ب ــن راســتا، در گفت وگ ــد؛ در همی ــه کن ــات ارائ  اطالع
ــد. ــان می کن ــوع را خاطرنش ــن موض ــداوم ای ــور م ــه به ط پیمان نام

ــط  ــا اصــول مرتب ــق ب ــد مطاب ــوق بشــر بای ــی و مســتقل حق ــای مل 4. نهاده
ــا وضعیــت نهادهــای ملــی بــرای ترویــج و حمایــت از حقــوق بشــر )اصــول  ب
ــن اصــول را در ســال  ــوق بشــر ای ــس3( تأســیس شــوند. کمیســیون حق پاری
1992 بــه مجمــع عمومــی ارائــه کــرد4 و در ســال 1993 بــه تصویــب مجمــع 
عمومــی رســید.5 ایــن اســتانداردهای حداقلــْی راهنمایــی بــرای تأســیس ایــن 
ــر،  ــه تکث ــب آن، ازجمل ــئولیت ها و ترکی ــا، مس ــی و صالحیت ه ــای مل نهاده

1. Vienna Declaration and Program of Action

2. دستورالعمل های کلی مربوط به شکل و محتوای گزارش های دوره ای که کشورهای عضو باید براساس بند ب پاراگراف 
یک مادة 44 پیمان نامه ارائه کنند، (CRC/C/58)، پاراگراف 18

General guidelines regarding the form and contents of periodic reports to be submitted by States parties under 
article 44, paragraph 1 (b), of the Convention (CRC/C/58), para. 18.

3. The Paris Principles

4. ضمیمة قطع نامة 1992/54 کمیسیون حقوق بشر، مصوب 3 مارس 1992. 
Commission on Human Rights resolution 1992/54 of 3 March 1992, annex.

5. ضمیمة اصول مربوط به جایگاه نهادهای ملی جهت تقویت و حمایت از حقوق بشر )اصول پاریس(، قطع نامة 48/134 
مجمع عمومی سازمان ملل، مصوب 20 دسامبر 1993.

Principles relating to the status of national institutions for the promotion and protection of human rights (The 
“Paris Principles”), General Assembly resolution 48/134 of 20 December 1993, annex.
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ــار  ــا در اختی ــبه قضایی1 آن ه ــای ش ــل و فعالیت ه ــیوه های عم ــتقالل، ش اس
می گــذارد.

ــی و  ــای مل ــه نهاده ــر دو ب ــاالن ه ــودکان و بزرگ س ــه ک ــود اینک ــا وج 5. ب
مســتقل حقــوق بشــر بــرای حمایــت از حقــوق  بشرشــان نیــاز دارنــد، دالیــل 
بیشــتری بــرای تضمیــن توجــه ویــژه بــه حقــوق بشــِر کــودکان وجــود دارد. 
ازجملــة ایــن دالیــل ایــن واقعیــت اســت کــه وضعیــت در حــال رشــد کــودکاْن 
ــد؛  ــیب پذیر می کن ــر آس ــوق بش ــض حق ــر نق ــاص در براب ــور خ ــا را به ط آن ه
ــر کــودکان  ــرد؛ اکث ــرار می گی ــدرت موردتوجــه ق ــوز به ن نظــرات کــودکان هن
حــق رأی ندارنــد و نمی تواننــد در فرایندهــای سیاســی، کــه رویکــرد 
ــته  ــاداری داش ــش معن ــد، نق ــن می کنن ــر را تعیی ــوق بش ــه حق ــا ب دولت ه
ــرای حفاظــت از حقوقشــان  ــی ب ــه نظــام قضای باشــند؛ کــودکان در توســل ب
یــا طلــب جبــران بــرای نقــض حقوقشــان بــا مشــکالت قابل توجهــی روبــه رو 
هســتند؛ و دسترســی کــودکان بــه ســازمان هایی کــه می تواننــد از حقوقشــان 

محافظــت کننــد عمومــاَ محــدود اســت.
نهادهــای  پیمان نامــه،  از کشــورهای طــرف  روبه  افزایشــی  تعــداد  در   .6
ــا  ــی و ی ــان عموم ــودکان، مدافع ــرای ک ــر ب ــوق بش ــی حق ــتقل و تخصص مس
ــودن  ــا شــده اســت. درصــورت محــدود ب کمیســیونرهای حقــوق کــودکان بن
منابــع، بایــد بــه ایــن توجــه شــود کــه منابــع موجــود بــه بهینه تریــن شــکل 
ممکــن در جهــت ترویــج و حمایــت از حقــوق بشــر همــگان، ازجملــه کــودکان 
ــک  ــکیل ی ــد تش ــیوه می توان ــن ش ــه، بهتری ــن زمین ــود؛ و در ای ــتفاده ش اس
ــر  ــژه  ب ــز وی ــا تمرک ــام ب ــه ای ع ــا دامن ــوق بشــر ب ــی و مســتقل حق ــاد مل نه
کــودکان باشــد. ایــن نهــاِد دارای دامنــة فعالیــت عــام بایــد در ســاختار خــود 
یــک کمیســیونر مخصــوص و یــا یــک بخــش یــا قســمت مخصــوص و مســئول 

حقــوق کــودکان داشــته باشــد.
ــد یــک نهــاد مســتقل  ــر ایــن اســت کــه هــر کشــوری بای 7. نظــر کمیتــه ب
ــوق  ــت از حق ــج و حمای ــئولیت تروی ــه مس ــد ک ــته باش ــر داش ــوق بش حق
ــن  ــه ای ــت ک ــن اس ــه ای ــی کمیت ــة اصل ــرد. دغدغ ــده گی ــر عه ــودکان را ب ک
نهــاد، صرف نظــر از نوعــش، بایــد قــادر باشــد کــه به صــورت مســتقل و مؤثــر 

1. quasi-judicial
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بــر حقــوق کــودکان نظــارت و آن  را ترویــج و از آن  حمایــت کنــد. الزم اســت 
ــب  ــان غال ــک جری ــورت ی ــودکان به ص ــوق ک ــت از حق ــج و حمای ــه تروی ک
درآیــد و تمامــی نهادهــای حقــوق بشــر موجــود در کشــور بــرای رســیدن بــه 

ــن هــدف همــکاری نزدیکــی داشــته باشــند. ای

 رسالت و اختیارات
8. نهادهــای ملــی و مســتقل حقــوق بشــر بایــد درصــورت امــکان در قوانیــن 
اساســْی بــه رســمیت شــناخته شــوند یــا دســت کم الزم اســت کــه رسالتشــان 
ــا جــای  ــد ت ــا بای ــن نهاده ــه، رســالت ای ــون ذکــر شــود. از نظــر کمیت در قان
ــر،  ــوق بش ــت از حق ــج و حمای ــد ـ تروی ــته باش ــیعی داش ــة وس ــن دامن ممک
ــر  ــاری و دیگ ــای اختی ــودک، پروتکل ه ــوق ک ــة  حق ــا پیمان نام ــی ب هماهنگ
اســناد حقــوق بشــری بین المللــی مربــوط بــه آن ـ تــا به صــورت مؤثــر حقــوق 
ــی، سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی و  بشــر کــودکان، به خصــوص حقــوق مدن
فرهنگی شــان، را پوشــش دهــد. ایــن قانــون بایــد شــامل مقرراتــی باشــد کــه 
کارکردهــا، اختیــارات و وظایــف خــاص مرتبــط بــا کــودکان را در ارتبــاط بــا 
ــر  ــد. اگ ــم کن ــاری آن تنظی ــای اختی ــودک و پروتکل ه ــوق ک ــة  حق پیمان نام
نهــاد ملــی و مســتقل حقــوق بشــر پیــش از وجــود پیمان نامــه تأســیس شــده 
ــا }الزامــات{ پیمان نامــه هماهنــگ نشــده اســت، الزم  ــا اینکــه صریحــاَ ب و ی
اســت کــه تمهیــدات الزم ازجملــه تصویــب یــا اصــالح قانــون انجــام شــود تــا 
از مطابقــت رســالت ایــن نهــاد بــا اصــول و مفــاد پیمان نامــه اطمینــان حاصــل 

شــود.
9. بایــد بــه نهادهــای ملــی و مســتقل حقــوق بشــر اختیــارات الزم داده شــود 
تــا بتواننــد رســالت خــود را به نحــوی مؤثــر انجــام دهنــد. ایــن }اختیــارات{ 
ــرای  ــناد الزم ب ــات و اس ــب اطالع ــراد و کس ــا اف ــو ب ــار گفت وگ ــامل اختی ش
ارزیابــی مــواردی اســت کــه در حــوزة صالحیــت آن هــا قــرار دارد. عــالوه بــر 
ایــن، ایــن اختیــارات بایــد شــامل ترویــج و حمایــت از حقــوق تمــام کــودکان، 
نه تنهــا در ارتبــاط بــا دولــت }مربوطــه{، بلکــه بــا تمــام نهادهــای عمومــی و 

خصوصــی در حــوزة صالحیــت کشــور عضــو باشــد.
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 فرایند تأسیس
10. تأســیس نهاد هــای ملــی و مســتقل حقــوق بشــر بایــد فراینــدی مشــورتی1، 
فراگیــر2 و شــفاف باشــد کــه از عالی تریــن ســطوح دولتــی آغــاز شــود و مــورد 
حمایــت قــرار گیــرد و تمــام بخش هــای حاکمیتــی، تقنینــی و جامعــة مدنــی 
ــش  ــرد ثمربخ ــتقالل و کارک ــان از اس ــرای اطمین ــرد. ب ــر گی ــه را درب مربوط
ــوق  ــه بودجــة مختــص حق ــد زیرســاخت ها، بودجــه )ازجمل ــا، بای ــن نهاده ای
کــودکان در نهادهایــی بــا رســالت کلی تــر(، دفاتــر و کارکنــان کافــی داشــته 
ــد اســتقالل  ــی ای کــه می توان باشــند و تحــت کنتــرل و اعمــال نظر هــای مال

آن هــا را متأثــر  کنــد نباشــند.

 منابع
ــیار  ــت بس ــی اس ــع موضوع ــئلة مناب ــه مس ــد ک ــان می کن ــه اذع 11. کمیت
ــع  ــاوت مناب ــه ســطوح متف ــه بســته ب حســاس و کشــورهای عضــو پیمان نام
ــه  ــت ک ــن اس ــه ای ــر کمیت ــال، نظ ــد. بااین ح ــل می کنن ــان عم اقتصادی ش
ــرای  ــب ب ــِی مناس ــدارکات مال ــردن ت ــم ک ــه، فراه ــادة 4 پیمان نام ــق م طب
ــای  ــر نهاده ــت. اگ ــة دولت هاس ــر وظیف ــوق بش ــی حق ــای مل ــت نهاده فعالی
ــرای عملکــرد مؤثــر جهــت اســتفاده از اختیــارات  ملــی ابزارهــای }کافــی{ ب
ــتفاده از  ــا و اس ــا بی معن ــارات آن ه ــالت و اختی ــند، رس ــته باش ــود را نداش خ

ــود. ــد ب ــدود خواه ــان مح اختیاراتش

 تکثر در نمایندگان3
12. نهادهــای ملــی و مســتقل حقــوق بشــر بایــد اطمینــان حاصــل کننــد کــه 
ــی متکثــر از بخش هــای مختلــف  ترکیبشــان }اعضایشــان{ شــامل نمایندگان
ــر  ــوق بش ــت از حق ــا و حمای ــت اندرکار ارتق ــه دس ــد ک ــی باش ــة مدن جامع
هســتند. نهادهــای ملــی حقــوق بشــر بایــد ایــن گروه هــا را مــورد مشــارکت 
ــا نمی شــود(: ســازمان های  ــن گروه ه ــه ای ــه محــدود ب ــه البت ــد )ک ــرار دهن ق
غیردولتــی حقــوق بشــر، حقــوق کــودک و ضدتبعیــض، ازجملــه نهاد هایــی کــه 
کــودکان و جوانــان آن را اداره می کننــد؛ اتحادیه هــا4، ســازمان های اجتماعــی 

1. consultative
2. inclusive
3. Pluralistic representation
4. trade unions



13

ک
کود

ق 
حقو

 از 
یت

حما
ج و 

روی
در ت

شر 
ق ب

حقو
ل 

ستق
 و م

لی
ی م

دها
 نها

ش
( نق

20
02

دو )
رة 

شما
ی 

موم
ر ع

نظ
ــمندان و...(؛  ــگاران، دانش ــان، روزنامه ن ــکان، وکال و حقوق دان ــه ای )پزش و حرف
ــای  ــودک. نهاده ــوق ک ــان حق ــه متخصص ــان ازجمل ــگاه ها و متخصص دانش
ــاً نقــش مشــورتی داشــته باشــند. نهادهــای  ــن امــور صرف ــد در ای دولتــی بای
ملــی و مســتقل حقــوق بشــر بایــد بــرای انتصابــات، رویــه ای مناســب و شــفاف 

داشــته باشــند کــه شــامل انتخابــات آزاد و رقابتــی باشــد.

 تمهید جبران نقض حقوق کودک
13. نهادهــای ملــی و مســتقل حقــوق بشــر بایــد ایــن اختیــار را داشــته باشــند 
ــات  ــد و تحقیق ــیدگی کنن ــردی رس ــت های ف ــکایات و دادخواس ــه ش ــه ب ک
ــواردی می شــود  ــن شــکایات و دادخواســت ها هــم شــامل م ــد؛ ای انجــام دهن
کــه کــودکان مســتقیماَ ارائــه می کننــد و هــم مــواردی کــه از طــرف کــودکان 
ــی را  ــن تحقیقات ــد چنی ــه بتوانن ــرای اینک ــا ب ــن نهاده ــود. ای ــم می ش تنظی
ــاهدان،  ــت ش ــب و بازخواس ــار جل ــد اختی ــد، بای ــام دهن ــر انج ــورت مؤث به ص
دسترســی بــه مــدارک مســتند مربوطــه و دسترســی بــه مکان هــای بازداشــت 
ــن  ــال تضمی ــه به دنب ــد ک ــن مســئولیت دارن ــا همچنی را داشــته باشــند. آن ه
ــق  ــه از طری ــند، چ ــودکان باش ــوق ک ــض حق ــه نق ــر گون ــر ه ــران مؤث جب
توصیه هــای مســتقل، چــه هواخواهــی و حمایــت و چــه از طریــق ســازوکارهای 
شــکایت قضائــی. در صــورت امــکان، ایــن نهادهــا بایــد نقــش میانجی گــری و 

مصالحــه در شــکایات را بــر عهــده بگیرنــد.
14. نهادهــای ملــی و مســتقل حقــوق بشــر بایــد ایــن اختیــار را داشــته باشــند 
کــه از کودکانــی کــه دعــاوی آن هــا بــه دادگاه بــرده می شــود حمایــت کننــد؛ 
ازجملــه اختیــار الــف( طــرح دعــاوی مربــوط بــه مســائل کــودکان بــه طرفیــت 
ایــن نهــاد؛ و ب( ورود بــه پرونده هــای مربوطــه بــرای مطلــع ســاختن دادگاه 

از موضوعــات حقــوق بشــری مرتبــط بــا پرونــده.

 دسترسی و مشارکت
15. نهادهــای مســتقل و ملــی حقــوق بشــر بایــد به  لحــاظ جغرافیایــی و فیزیکی 
ــن  ــه، ای ــادة  2 پیمان نام ــق م ــند. طب ــترس باش ــودکان قابل دس ــام ک ــرای تم ب
ــاَ  ــودکان، خصوص ــف ک ــای مختل ــا گروه ه ــه ب ــورت فعاالن ــد به ص ــا بای نهاده
ــن گروه  هــا شــامل  ــرار کننــد؛ ای گروه هــای آســیب پذیر و محــروم، ارتبــاط برق
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ایــن مــوارد می شــوند )ولــی محــدود بــه این هــا نیســتند(: کودکانــی کــه تحــت 
ــی،  ــت و بوم ــای اقلی ــو گروه ه ــودکان عض ــتند، ک ــت هس ــا بازداش ــت ی مراقب
ــی کــه در فقــر زندگــی می کننــد، کــودکان  کــودکان دارای معلولیــت، کودکان
پناهنــده و مهاجــر، کــودکان خیابــان و کــودکان دارای نیازهــای ویــژه در 
زمینه هــای فرهنگــی، زبانــی، ســالمت و آمــوزش. قوانیــن مربــوط بــه نهادهــای 
ملــی و مســتقل حقــوق بشــر بایــد ایــن حــق را بــرای ایــن نهــاد بــه رســمیت 
بشناســند کــه بــا رعایــت حریــم خصوصــی، در تمامی اشــکال مراقبــت جایگزین 
و نهادهــای مربــوط بــه کــودکان، بتواننــد بــه کودکان دسترســی داشــته باشــند.

ــه  ــبت ب ــرام نس ــج احت ــر در تروی ــوق بش ــتقل حق ــی و مس ــای مل 16. نهاده
دیدگاه هــای کــودکان از جانــب دولــت و جامعــه در تمامــی مســائل تأثیرگــذار 
ــی  ــت، نقش ــده اس ــوان ش ــه عن ــادة 12 پیمان نام ــه در م ــا، چنان ک ــر آن ه ب
ــازماندهی و  ــر تأســیس، س ــد ب ــی بای ــن اصــل کل ــد. ای ــا می کنن ــدی ایف کلی
فعالیــت نهادهــای ملــی حقــوق بشــر اعمــال شــود. ایــن نهادهــا بایــد اطمینان 
ــودکان به نحــو  ــد و ک ــاط مســتقیم دارن ــودکان ارتب ــا ک ــه ب ــد ک حاصــل کنن
مناســبی }در امــور مربوطــه{ نقــش دارنــد و مــورد مشــورت قــرار می گیرنــد. 
ــورتی  ــای مش ــوان بازوه ــد به عن ــودکان می توانن ــوراهای ک ــال، ش ــرای مث ب
نهادهــای ملــی و مســتقل حقــوق بشــر ایجــاد شــوند تــا مشــارکت کــودکان در 

امــوری کــه بــه آن هــا مربــوط اســت تســهیل شــود.
ــق  ــن تطاب ــت تضمی ــد جه ــر بای ــوق بش ــتقل حق ــی و مس ــای مل 17. نهاده
ــی  ــر ارتباط ــاوره ای و تدابی ــای مش ــه، برنامه ه ــادة 12 پیمان نام ــا م ــل ب کام
مبتکرانــه  و مخصــوص ایجــاد کننــد. الزم اســت کــه مجموعــه ای از روش هــای 

ــا ایــن نهادهــا ایجــاد شــود. ــرای ارتبــاط کــودکان ب مناســب ب
18. نهادهــای ملــی و مســتقل حقــوق بشــر بایــد ایــن حق را داشــته باشــند که 
به طــور مســتقیم، مســتقل و جداگانــه راجــع بــه وضعیــت حقــوق کــودکان بــه 
عمــوم مــردم و نهادهــای پارلمانــی گــزارش دهنــد. در ایــن زمینــه، کشــورهای 
عضــو پیمان نامــه بایــد اطمینــان حاصــل کننــد کــه در مجلــس، مباحثه هــای  
ســالیانه برپــا می شــود تــا بــه نماینــدگان ایــن فرصــت را بدهــد کــه راجــع بــه 
فعالیــت نهادهــای ملــی و مســتقل حقــوق بشــر نســبت بــه حقــوق کــودکان و 

پایبنــدی دولــت بــه پیمان نامــه مباحثــه داشــته باشــند.
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 فعالیت های پیشنهادی
19. مــوارد زیــر فهرســتی مــوردی ـ و نــه جامــع ـ از انــواع فعالیت هایــی اســت 
ــا پیاده ســازی  کــه نهادهــای ملــی و مســتقل حقــوق بشــر بایــد در ارتبــاط ب
ــن  ــد. ای ــام دهن ــه انج ــی پیمان نام ــول کل ــتای اص ــودک در راس ــوق ک حق

ــت: ــا می بایس نهاده
ــودکان،  ــوق ک ــض حق ــوارد نق ــه م ــود، ب ــت خ ــوزة صالحی ــف( در ح ال
ــب خودشــان،  ــاً از جان ــی شــکایت }شــاکی خصوصــی{، چــه رأس چــه در پ

ــد. ــیدگی کنن رس
ب( درمورد مسائل مربوط به حقوق کودکان تحقیقات به عمل آورند.

ــت از  ــج و حمای ــا تروی ــط ب ــای مرتب ــا و گزارش ه ــا، توصیه ه پ( ایده ه
ــات رســمی،  ــی درخواســت مقام ــاً و چــه در پ ــه رأس ــودکان را، چ ــوق ک حق

ــد. ــرار دهن ــار عمــوم ق ــد و در اختی ــاده کنن آم
ــت از  ــه حمای ــوط ب ــای مرب ــن و رویه ه ــذاری قوانی ــت و تأثیرگ ت( کفای

ــد. ــرار دهن ــی ق ــورد بازبین ــته م ــودکان را پیوس ــوق ک حق
ث( ایجــاد هماهنگــی میــان قوانیــن، مقــررات و رویه هــای ملی بــا پیمان نامة 
حقــوق کــودک، پروتکل هــای اختیــاری آن و دیگــر اســناد بین المللــی حقــوق 
بشــر مرتبــط بــا حقــوق کــودک را ترویــج کننــد و پیاده ســازی مؤثــر آن هــا را 
توســعه دهنــد؛ ازجملــه اینکــه بــا نهادهــای عمومــی و خصوصــی جهــت اجــرا و 

تفســیر پیمان نامــه }بســته بــه موقعیــت{ رایزنــی کننــد.
ج( اطمینــان حاصــل کننــد کــه سیاســت گذاران اقتصــاد ملــی، در تنظیــم و 
ارزیابــی برنامه هــای توســعه و اقتصــاد ملــی، حقــوق کــودک را لحــاظ می کننــد.

چ( نحــوة اجــرا و نظــارت دولــت بــر وضعیــت حقوق کــودکان را مــورد بازبینی 
و گزارش دهــی قــرار دهنــد تــا اطمینــان حاصــل کننــد کــه آمارهــا به درســتْی 
تفکیــک و دیگــر اطالعــات به صــورت منظــم جمــع آوری می شــوند تــا مشــخص 

شــود بــرای تحقــق حقــوق کــودک چــه اقداماتــی بایــد صــورت گیرد.
ــط  ــر مرتب ــوق بش ــی حق ــناد بین الملل ــه اس ــاق ب ــا الح ــب ی ح( از تصوی

ــد. ــت کنن حمای
خ( مطابــق مــادة 3 پیمان نامــه، کــه مقــرر مــی دارد منافــع عالیــة کــودکان 
ــا آن هــا اولویــت نخســت باشــد، اطمینــان  ــد در تمــام اقدامــات مرتبــط ب بای
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ــا  ــر کــودکان، از طراحــی ت ــن و سیاســت ها ب ــر قوانی ــد کــه تأثی حاصــل کنن
ــرار گرفتــه اســت. اجــرا و بعــد از آن، به دقــت مدنظــر ق

ــرات  ــه نظ ــد ک ــل کنن ــان حاص ــادة 12، اطمین ــتن م ــر داش ــا در نظ د( ب
کــودکان دربــارة موضوعــات مرتبــط بــا حقــوق بشرشــان و در تعییــن مســائلی 

ــود. ــنیده می ش ــراز و ش ــود اب ــوط می ش ــا مرب ــوق آن ه ــه حق ــه ب ک
ذ( در راســتای توســعة اســناد قانونــی ملــی و بین المللــی درمــورد مســائل 
ــوزة  ــاد در ح ــازمان های مردم نه ــر س ــارکت مؤث ــودکان، مش ــه ک ــوط ب مرب
ــای  ــودکان از اعض ــود ک ــه خ ــازمان هایی ک ــه س ــودک را ـ ازجمل ــوق ک حق

ــد.  ــج و تســهیل کنن آن هــا هســتند ـ تروی
ر( درک و آگاهــی عمومــی درمــورد اهمیــت حقــوق کــودکان را بــاال ببرنــد؛ 
ــک داشــته باشــند و  ــاط نزدی ــا رســانه ها ارتب ــن هــدف الزم اســت ب ــرای ای ب
فعالیت هــای آموزشــی و پژوهشــی در ایــن زمینــه را حمایــت کننــد و برعهــده 

. ند بگیر
ــه را  ــرف پیمان نام ــورهای ط ــه کش ــه، ک ــادة 42 پیمان نام ــق م ز( مطاب
ــر، کــودکان و بزرگ ســاالن  ــا روش هــای مناســب و مؤث ــا »ب ــد ت ــزم می کن مل
ــیت را در  ــن حساس ــد«، ای ــنا کنن ــه آش ــررات پیمان نام ــد و مق ــا قواع را ب
ــه مقــررات پیمان نامــه  دولت هــا، نهادهــای عمومــی و عمــوم مــردم نســبت ب

ــت درمــورد ایفــای تعهداتــش ایجــاد کننــد.  ــر دول و راه هــای نظــارت ب
ژ( در طــرح برنامه هایــی بــرای آمــوزش حقــوق کــودک، پژوهــش در ایــن 
ــدارس و دانشــگاه ها و  ــة درســی م ــا برنام ــات ب ــن موضوع ــق ای ــه و تلفی زمین

ــد. ــه ای )تخصصــی(، همــکاری کنن جمع هــای حرف
س( آمــوزش حقــوق بشــر را بــا تمرکــز ویــژه بــر کــودکان برعهــده بگیرنــد 
ــه اهمیــت حقــوق کــودکان  )ایــن امــر از افزایــش آگاهــی عمومــی نســبت ب

جداســت(؛
ــت،  ــودکان در دول ــوق ک ــدن حق ــناخته ش ــمیت ش ــه رس ــرای ب ش( ب
اقدامــات حقوقــی الزم را انجــام دهنــد و بــه کــودکان مســاعدت های حقوقــی 

ــه کننــد. ارائ
ص( درصــورت امــکان، در فرایندهــای مصالحــه و میانجی گــری، پیــش از 

اقامــة پرونــده بــه دادگاه، شــرکت کننــد.
ض( در مــوارد مقتضــی، به عنــوان میانجــی یــا تســهیل گر در دادگاه، 
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ــات{ کارشناســی  ــوا در{ دادگاه  }نظری ــر }طــرح دع ــورد حــق کــودکان ب درم

ــد. ــه کنن ارائ
ط( مــادة 3 پیمان نامــْه دولت هــای طــرف پیمان نامــه را ملــزم می کنــد تــا 
»اطمینــان حاصــل کننــد کــه نهادهــا، خدمــات و تســهیالت مســئوِل مراقبــت 
ــژه در  ــح را، به وی و حمایــت از کــودکاْن اســتانداردهای مصــوب نهادهــای صال
ــه تعــداد و صالحیــت کارمندانشــان  ــوط ب حوزه هــای امنیــت و ســالمت ومرب
ــالح  ــای اص ــد«، و از کانون ه ــت می کنن ــی، رعای ــارت مقتض ــن نظ و همچنی
ــازات  ــالح و مج ــرای اص ــودکان ب ــه از ک ــی ک ــام مکان های ــت )و تم و تربی
نگهــداری می کننــد( و نهادهــای مراقبتــی، جهــت }تهیــة{ گــزارش درمــورد 

وضعیــت موجــود و ارائــة توصیــه  بــرای بهبــود آن، بازدیــد کننــد.
ظ( اقدامات مشابه موارد باال را نیز برعهده بگیرند.

 گزارش به کمیتة  حقوق کودک و همکاری میان نهادهای ملی و 
مستقل حقوق بشر و سازمان های تخصصی سازمان ملل متحد و 

سازوکارهای حقوق بشر
ــتقل در  ــورت مس ــد به ص ــر بای ــوق بش ــتقل حق ــی و مس ــای مل 20. نهاده
ــط  ــی مرتب ــناد بین الملل ــر اس ــه و دیگ ــق پیمان نام ــی مطاب ــد گزارش ده رون
ــای  ــه نهاده ــت ب ــای دول ــتی گزارش ه ــر درس ــند و ب ــته باش ــارکت داش مش
ــد؛  ــارت کنن ــودک نظ ــوق ک ــورد حق ــده درم ــر معاه ــی ب ــی مبتن بین الملل
ازجملــه از طریــق گفت وگــو بــا کمیتــة حقــوق کــودک در کارگــروه  مقدماتــی 

ــی.  ــای معاهدات ــر نهاده و دیگ
21. کمیتــه از دولت هــای طــرف پیمان نامــه می خواهــد تــا در گزارشــات خــود 
ــی نهادهــای  ــی، رســالت و فعالیت هــای اصل ــی قانون ــورد مبان ــه، درم ــه کمیت ب
ملــی و مســتقل حقــوق بشــر اطالعــات تفصیلــی ارائــه کننــد. بهتــر اســت کــه 
ــا  ــه کمیتــه ب دولت هــای طــرف پیمان نامــه در مــدت آماده ســازی گزارش هــا ب
نهادهــای مســتقل حقــوق بشــر مشــورت کننــد. بااین حــال، دولت هــای مذکــور 
بایــد بــه اســتقالل ایــن نهادهــا و نقــش مســتقل آن هــا در ارائــة اطالعــات بــه 
ــه  ــا ب ــس گزارش ه ــة پیش نوی ــردن تهی ــول ک ــد. مح ــرام بگذارن ــه احت کمیت
ــا مشــمول کــردن آن هــا در تیــم  ــی و مســتقل حقــوق بشــر و ی نهادهــای مل
نماینــدة دولــت در زمــان ارزیابــی گزارش هــا توســط کمیتــه، درســت نیســت.
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22. نهادهــای ملــی و مســتقل حقــوق بشــر بایــد بــا رویه هــای ویژة کمیســیون 
حقــوق بشــر1 ازجملــه مکانیزم هــای کشــوری و موضوعــی، به ویــژه گزارشــگر 
ویــژة فــروش کــودکان، فحشــا و هرزه نــگاری کــودکان، و همچنیــن نماینــدة  
ــلحانه  ــات مس ــودکان و مخاصم ــورد ک ــل درم ــازمان مل ــرکل س ــژة دبی وی

همــکاری کننــد.
23. ســازمان ملــل متحــد برنامــة  بلندمدتــی بــرای کمــک به تأســیس و تقویت 
نهادهــای ملــی حقــوق بشــر دارد. ایــن برنامــه، کــه در دفتــر کمیســاریای عالی 
ــا  ــد و همکاری ه ــه می کن ــی ارائ ــای فن ــت، کمک ه ــتقر اس ــر مس ــوق بش حق
و مبــادالت منطقــه ای و جهانــی را میــان نهادهــای ملــی حقــوق بشــر 
ــن  ــع الزم از ای ــد در مواق ــه بای ــد. دولت هــای طــرف پیمان نام تســهیل می کن
ــن  ــز در ای ــل نی ــودکان ســازمان مل ــدوق ک ــد. صن مســاعدت ها اســتفاده کنن

ــد. ــه می کن ــی ارائ ــی و کارشناس ــای فن ــه همکاری ه زمین
24. همان طــور کــه در مــادة 45 پیمان نامــه به تفصیــل آمــده اســت، کمیتــه 
ــی  ــای دریافت ــد، گزارش ه ــخیص  ده ــب تش ــه مناس ــی ک ــد در جای می توان
دولت هــا را، کــه شــامل درخواســت یــا نشــان دهندة نیــاز بــه کمــک و 
ــر  ــوق بش ــتقل حق ــی و مس ــای مل ــیس نهاده ــورد تأس ــی درم ــورت فن مش
ــی  ــر کمیســاریای عال ــل، دفت ــه ســازمان های تخصصــی ســازمان مل اســت، ب

ــح دیگــری بســپارد. ــا هــر نهــاد صال حقــوق بشــر و ی

 نهادهای ملی و مستقل حقوق بشر و دولت های طرف پیمان نامه 
ــد  ــد و متعه ــب می کنن ــودک را تصوی ــوق ک ــة حق ــا پیمان نام 25. دولت ه
می شــوند آن را به طــور کامــل اجــرا کننــد. نقــش نهادهــای ملــی و مســتقل 
حقــوق بشــْر نظــارت مســتقالنه بــر رعایــت }پیمان نامــه{ از جانــب دولــت و 
ــرای تضمیــن احتــرام کامــل  پیشــبرد پیاده ســازی آن اســت، و قــادر اســت ب
بــه حقــوق کــودکان هــر کاری انجــام دهــد. اگرچــه ایــن امــر مســتلزم ایــن 
اســت کــه ایــن نهادهــا جهــت پیشــبرد ترویــج و حمایــت از حقــوق کــودکان 
ــت  ــه واگــذاری وظایــف نظارتــی دول ــد ب پروژه هایــی تعریــف کننــد، امــا نبای
ــود و  ــة خ ــم برنام ــد در تنظی ــا بای ــن نهاده ــد. ای ــی بینجام ــای مل ــر نهاده ب

1. ]مترجمان[ در سال 2006  شورای حقوق بشر جایگزین کمیسیون حقوق بشر شده است.
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ــند. ــاَل آزاد باش ــان کام ــه فعالیت هایش ــبت ب ــری نس تصمیم گی

 نهادهای ملی و مستقل حقوق بشر و سازمان های مردم نهاد
ــوق  ــوق بشــر و حق ــعة حق ــاد در توس ــی و مردم نه ــازمان های غیردولت 26. س
ــتقل  ــی و مس ــای مل ــش نهاده ــد و نق ــا می کنن ــی ایف ــی اساس ــودک نقش ک
حقــوق بشــر، بــا مبنــای قانونــی و اختیــارات ویــژه ای کــه دارنــد، مکمــل آن 
اســت. الزم اســت ایــن نهادهــا بــا ســازمان های مردم نهــاد همــکاری نزدیکــی 
ــرام  ــا احت ــن نهاده ــر دوی ای ــه اســتقالل ه ــز ب ــا نی داشــته باشــند و دولت ه

ــد. بگذارن

 همکاری  منطقه ای و بین المللی
ــای  ــد نهاده ــی می توانن ــه ای و بین الملل ــازوکارهای منطق ــا و س 27. رویه ه
ــت و  ــا تقوی ــا اشــتراک تجــارب و مهارت ه ــوق بشــر را ب ــی و مســتقل حق مل
مســتحکم کننــد، چراکــه معضــالت نهادهــای ملــی و مســتقل حقــوق بشــر در 

تقویــت و حمایــت از حقــوق بشــر در کشورهایشــان مشــترک اســت.
28. در ایــن زمینــه، نهادهــای ملــی و مســتقل حقــوق بشــر بایــد بــا نهادهــا 
ــودکان  ــوق ک ــا حق ــط ب ــی مرتب ــه ای و بین الملل ــی، منطق ــازمان های مل و س

همــکاری و رایزنــی کننــد. 
ــوند و  ــدود نمی ش ــی مح ــای مل ــا مرزه ــودکان ب ــر ک ــوق بش ــائل حق 29. مس
ــف  ــه مســائل مختل ــی نســبت ب ــه ای و بین الملل ــزوم طــرح پاســخ های منطق ل
مربــوط بــه حقــوق کــودک روزبــه روز بیشــتر می شــود )کــه شــامل قاچــاق زنــان 
ــودکان،  ــودکان، کودک ســربازان، کار کــودک، آزار ک ــگاری ک ــودکان، هرزه ن و ک
کــودکان مهاجــر و پناهنــده و... می شــود، امــا فقــط محــدود بــه این هــا نیســت(. 
ــی را  ــه ای و بین اللملل ــادالت منطق ــازوکارها و مب ــاد س ــل، ایج ــن دلی ــه همی ب
ــن  ــر ای ــوق بش ــتقل حق ــی و مس ــای مل ــرای نهاده ــه ب ــم ک ــویق می کنی تش
فرصــت را فراهــم کننــد تــا از تجربیــات یکدیگــر یــاد بگیرنــد، به صــورت جمعــی 
بــه تقویــت جایــگاه یکدیگــر کمــک کننــد و بــه حــل مشــکالت حقــوق بشــری 

کــه بــر کشــورها و مناطــق تأثیــر می گذارنــد کمــک کننــد.
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