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حمیــد فراهانــی
ویرایش و مقابله با متن انگلیسی :شیوا شریفزاد
ویرایش فنی و صفحهآرایی :یاسمین حشدری

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

انجمــن حمایــت از حقــوق کــودکان بــا هــدف تفهیــم ،تبلیــغ و ترویــج اصــول
پیماننامــة جهانــی حقــوق کــودک در ســال  1373بــا مجــوز  11338از وزارت کشــور
در ایــران تأســیس شــده اســت.
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.
هرگونــه تغییــر یــا تحریــف در ایــن ترجمــه و نشــر آن بههمــراه نشــان و نــام انجمــن
حمایــتازحقــوقکــودکان،بــدوناجــازةانجمــنحمایــتازحقــوقکــودکانممنــوعاســت.
ایــن ترجمــه غیررســمی اســت و صرفـ ًا بــرای اهــداف پژوهشــی و ترویجــی انجــام

شــده است.
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مقدمة مترجمان
اوايــل ســال  ،1398کــه بــراي بــار اول ايــدة ترجمــة نظــرات عمومــي کميتــة
حقــوق کــودک ســازمان ملــل متحــد در کميتــة پژوهــش انجمــن حمايــت از
حقــوق کــودکان مطــرح شــد ،اعضــا از آن اســتقبال کردنــد .بــراي ترجمــة
ايــن متــون دو راه در پيــش رو بــود ،راه اول کــه ســادهتر و سرراســتتر
بــود ،ســپردن کار بــه مترجمانــي بــود کــه بهصــورت حرفــهاي کا ِر ترجمــه
ميکننــد .راه دوم ،کــه پُرپيچوخمتــر بهنظــر ميرســيد ،تشــکيل گروهــي
بــود از عالقهمنــدان بــا دانــش قابلقبــول در زبــان انگليســي و پيــش بــردن
کار بهصــورت کارگاهــي ،بــا همآمــوزي و جســتوجو و درگيــر شــدن بــا
متــن و مفاهيــم و ابعــاد آن و البتــه تقويــت تســلط اعضــا بــر زبــان فارســي.
راه اول فقــط يــک خروجــي داشــت :دســتيابي بــه متــن ترجمهشــده در
زمانــي کوتــاه ،امــا راه دوم ،گرچــه زمــان بيشــتري ميطلبيــد ،فراينــدي بــود
شــامل جــذب افــراد عالقهمنــد و رشــد تواناييهــا و مهارتهــا و دانــش و
انجــام کاري گروهــي و جمعــي و رســيدن بــه ســطحي از توانمنــدي جمعــي،
بهعــاوة متنهايــي ترجمهشــده .حســن اعتمــاد آقــاي فرشــيد يزدانــي،
مديرعامــل و عضــو محتــرم هيئتمديــرة انجمــن و رابــط وقــت کميتــة
پژوهــش ،و همچنيــن ســاير اعضــاي کميتــة پژوهــش به اعضــاي گــروه ترجمه
اعتمادبهنفــس برگزيــدن و تــداوم راه دوم را داد .در ايــن مســير ،جلســات
متعــددي برگــزار شــد و در ايــن جلســات ،در کنــار آمــوزش اصــول ترجمــه
و ويرايــش و آشــنايي بيشــتر بــا زبــان فارســي ،بخشهايــي کــه هريــک از
اعضــا ترجمــه ميکردنــد خوانــده و پيشــنهادات ويرايشــي طــرح ميشــد؛
دربــارة مفاهيــم تــازه جســتوجو ميکرديــم و بــا اســتفاده از نظــرات جمــع،
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يافتــن معادلهــاي رايــج ،بررســي معادلهــاي پيشــنهادي و آموختههايمــان
از جلســات ،هرکداممــان کار خــود را ويرايشــي اوليــه ميکرديــم و در انتهــا،
جهــت ويرايــش نهايــي ،متــن بــه ويراســتاري ســپرده ميشــد کــه هــم در
حــوزة حقــوق کــودکان تجربــه و دانــش داشــت و هــم از مهــارت و دانــش
ـي بااليــي برخــوردار بــود .و ايــن رونــد بــراي متــون بعــدي نيــز همچنــان
زبانـ ِ
ادامــه دارد.
نظــرات عمومــي کميتــة حقــوق کــودک ســازمان ملــل متونــي هســتند
کــه بــا هــدف تشــريح عمومــي محتــواي پيماننامــه ،از ســوي ايــن کميتــه
منتشــر ميشــوند و مکملــي عمومــي هســتند بــراي پيشــنهادات خاصــي کــه
ايــن کميتــه بــه هــر کشــور ،جهــت بهبــود وضعيــت حقــوق کــودک ،ارائــه
ـي برآمــده از چنــد ضــرورت اســت :اول اينکــه
ميدهــد .تدويــن نظــرات عمومـ ْ
حقــوق و مفاهيــم منــدرج در پيماننامــة حقــوق کــودک ارتباطــي نظاممنــد
باهــم دارنــد و الزم اســت ايــن ارتباطهــا بهصــورت مبســوط روشــن و
تشــريح شــوند .عــاوه بــر ايــن ،ابعــاد مختلــف و پيچيــدة حقــوق کــودکان
و ضرورتهايــي کــه بعــد از نــگارش و تصويــب پيماننامــه ايجــاد شــدهاند
ايجــاب ميکننــد کــه نظــر کنشــگران و نقشآفرينــان ايــن حــوزه بــه ايــن
ضرورتهــاي زمانــي و مکانــي تــازه و پيچيدگيهــا جلــب شــود .و درنهايــت
آنکــه پيماننامــه صرفــاً متنــي حقوقــي ـ قضايــي و مربــوط بــه حقــوق
ـودکان ابعــاد
«کــودک» بهمثابــه موجــودي منفــرد نيســت ،بلکــه زندگــي کـ
ْ
اجتماعــي ،جمعــي و فرهنگــي نيــز دارد کــه در پيماننامــه بــه آن اشــاره شــده
و الزم اســت ايــن ابعــاد تشــريح و تبييــن شــوند .بهعنــوان مثــال :امــروزه،
بــا رشــد مطالعــات دوران کودکــي و عمــده شــدن انتقــادات و چالشهــاي
پيرامــون سياســتگذاريها و ذهنيتهــاي بزرگسالســاالرانه ،توجــه
بيشــتري بــه حــق کــودکان بــر شــنيده شــدن و مشــارکت ميشــود و از
ايــن حيــث الزم اســت موضــوع منافــع عاليــة کــودکان و ارتبــاط آن بــا حــق
بــر شــنيده شــدن و مشــارکت بيشــتر تبييــن شــود .يــا در موضــوع آمــوزش،
ـع
ـائل حـ ِ
بــا توجــه بــه اثــرات مسـ ِ
ـول تبعــات تبعيضهــاي گوناگــون و متقاطـ ِ
مبتنــي بــر جنســيت ،معلوليــت ،بيمــاري ،قوميــت ،طبقــه ،نــژاد و ...بــر آموزش
کــودکان ،بايــد توجــه بيشــتري بــه پيچيدگيهــاي حــول مســئلة دسترســي و
اســتفادهپذيري و نتيجهبخــش بــودن آمــوزش داشــت.
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نظــرات عمومــي همچنيــن راهنمايــي هســتند بــراي پژوهشــگران ،فعــاالن
و کنشــگران حــوزة کــودکان ،دســتاندرکاران سياســتگذاري و همچنيــن
دانشــجويان و آمــوزگاران در علــوم اجتماعــي ،روانشناســي ،حقــوق و ....ايــن
متــون ارجاعاتــي بــه ســاير اســناد بينالمللــي نيــز دارنــد کــه ميتوانــد
راهنمايــي بــراي پژوهشــگران و کنشــگران فراهــم کنــد .البتــه کــه ميتــوان
بــه ايــن متــون نگاهــي انتقــادي نيــز داشــت ،چهبســا بازنگــري در برخــي
اســتانداردها و بهبــود و ارتقايشــان بهواســطة تحــوالت و شــرايط ضــروري
شــود يــا حتــي تجــارب جديــد و ضرورتهــا مــا را بــه اصالحــات جــدي
در ذهنيتهايمــان دربــارة حقــوق کــودکان رهنمــون کننــد .درواقــع هــم
پيماننامــه و هــم ايــن متــون محصــول شــرايط تاريخــي بشــري هســتند و
مســائلي ماننــد گرمايــش زميــن ،بحرانهــاي زيســتمحيطي ،تجــارب ناشــي
از شــيوع ويــروس کويــدـ 19و آشــکار شــدن بحرانهــاي پنهــان جامعــة
بشــري ،گســترش روزافــزون شــکافهاي طبقاتــي ،آشــکارتر شــدن چهــرة
تبعيضهــاي پنهــان و ســاختاري مربــوط بــه نــژاد ،جنســيت ،معلوليــت،
قوميــت ،زبــان و ، ...رشــد رويکردهــاي اجتماعــي در کنشهــاي جمعــي
و پژوهشهــاي مربــوط بــه حوزههــاي معلوليــت ،پزشــکي ،روانشناســي و
روانپزشــکي ،مســائلي ماننــد برجســته شــدن مشــارکت و عامليت کــودکان و...
مــا را بــه درکــي عميقتــر و ســاختاريتر از مســائل و البتــه اقــدام و کنــش
ِ
وضعيــت جامعــة بشــري فــرا ميخواننــد.
بــراي تغييــر و بهبــود
اميدواريــم بــا تــداوم کار بتوانيــم همــة نظــرات عمومــي کميتــة حقــوق
کــودک را بــه فارســي برگردانيــم .در ايــن راه ،پذيــراي نظــرات ،پيشــنهادات و
انتقــادات مخاطبــان ،کــه قطع ـاً بــه بهبــود کيفيــت کار کمــک خواهــد کــرد،
هســتيم.
الزم بــه ذکــر اســت کــه کليــه پينوشــتهاي متــن اصلــي بــه پانويسهــا
منتقــل شــدهاند و توضيحــات مترجمــان در پانويــس نيــز بــا نشــانة [مترجمان]
مشــخص شــده اســت .همچنيــن هرجــا در متــن نيــاز بــه افــزودن کلمــهاي
ـوده اســت ،کلمــات افــزوده داخــل {} آمدهانــد.
بــراي روانتــر شــدن متــن بـ 
در پاي��ان الزم اس��ت از هيئتمدي��رة انجم��ن حماي��ت از حق��وق کــودکان،
بهخصــوص ســرکار خانــم نجمــه عــارف ،رابــط محتــرم هیئــت مدیــرة و
کمیتــة پژوهـ�ش و همـ�ة کساــني کـ�ه فرصـ�ت و ش�رـايط انجــام و انتشــار ايـ�ن

ترجمههـ�ا را فراهـ�م کردنـ�د سپاس��گزاري کنيـ�م.

گروه ترجمة کميتة پژوهش
انجمن حمايت از حقوق کودکان
مرداد 1399

نظر عمومی شمارة دو ( )2002نقش نهادهای ملی و مستقل حقوق بشر در ترویج و حمایت از حقوق کودک

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  4پیماننامــة حقــوق کــودک بررســی میکنــد.
تبییــن رســالت و اختیــارات نهادهــای نامبــرده ،شــرح نحــوة تأســیس آنهــا،
بیــان رابطهشــان بــا دولتهــای عضــو پیماننامــه ،ســازمانهای منطقــهای
یــا بینالمللــی و ســازمانهای مردمنهــاد ،ازجملــه موضوعــات موردبحــث
در ایــن متــن هســتند .همچنیــن در کنــار تأکیــد بــر میــزان اهمیــت وجــود
چنیــن نهادهایــی بهمنظــور نظــارت بــر حســن اجــرای مفــاد پیماننامــة
ـش رو فهرســتی از
حقــوق کــودک در هریــک از کشــورهای عضــو ،متــن پیـ ِ
فعالیتهــای پیشــنهادی را نیــز بــرای نهادهــای موردبحــث ،ارائــه میکنــد.
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نظر عمومی شمارة دو ()۲۰۰۲نقش نهادهای ملی و مستقل
حقوق بشر 1در ترویج و حمایت از حقوق کودک
 .1مــادة  ۴پیماننامــة حقــوق کـ ْ
ـودک کشــورهای طــرف پیماننامــه را ملــزم
ق حقــوق
ي و قانونــي الز م را جهــت تحقــ 
ت اجرایــ 
میکنــد کــه « ...اقدامــا 
2
ل خواهنــد داشـت»  .نهادهــای ملــی
ن كنوانســيون معمــو 
شناختهشــده در ايـ 
و مســتقل حقــوق بشــر ســازوکار مهمــی بــرای ترویــج و تضمیــن اجــرای
پیماننامــه هســتند و کمیتــ ة حقــوق کـ ْ
ـودک تأســیس چنیــن نهادهایــی را
جزئــی از تعهداتــی میدانــد کــه دولتهــا در زمــان تصویــب پیماننامــه در
جهــت تضمیــن اجــرای آن پذیرفتهانــد ،و بــه تحقــق جهانــی حقــوق کــودک
کمــک میکنـد .در ایــن راســتا ،کمیتــه از تشــکیل نهادهــای ملــی و مســتقل
حقــوق بشــر و مدافعــان عمومــی کــودکان /3کمیســیونرهای کــودکان 4و
ِ
جهــت ترویــج و
نهادهــای مســتقل مشــابه در برخــی از کشــورهای عضــو،
نظــارت بــر اجــرای پیماننامــه اســتقبال کــرده اســت.
 .2کمیتــه ایــن نظــر عمومــی را بــه ایــن منظــور صــادر میکنــد کــه
کشــورهای عضــو را بــه تشــکیل یــک نهــاد مســتقل بــرای ترویــج و نظــارت بــر
اجــرای پیماننامــه تشــویق کنــد و بــا تشــریح عناصــر الزم بــرای ایــن نهادهــا
و فعالیتهایــی کــه بایــد توســط آنهــا انجــام شــود ،از آنهــا پشــتیبانی کنــد.
کمیتــه از کشــورهای عضــو میخواهــد کــه در جاهایــی کــه چنیــن نهادهایــی
قبـ َ
ا تأســیس شــدهاند ،جایــگاه و اثربخشــی ایــن نهادهــا در ترویــج و حمایــت
)1. Independent National Human Rights Institutions (NHRI

{ .2مترجمان} ترجمة این ماده از ترجمة رسمی پیماننامه آورده شده است.

3. children’s ombudspersons
4. children’s commissioners

1. Vienna Declaration and Program of Action

 .2دستورالعملهای کلی مربوط به شکل و محتوای گزارشهای دورهای که کشورهای عضو باید براساس بند ب پاراگراف
یک مادة  44پیماننامه 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

 .4ضمیمة قطعنامة  1992/54کمیسیون حقوق بشر ،مصوب  ۳مارس .۱۹۹۲

Commission on Human Rights resolution 1992/54 of 3 March 1992, annex.

 .5ضمیمة اصول مربوط به جایگاه نهادهای ملی جهت تقویت و حمایت از حقوق بشر (اصول پاریس) ،قطعنامة 48/134
مجمع عمومی سازمان ملل ،مصوب  ۲۰دسامبر .۱۹۹۳
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.

نظر عمومی شمارة دو ( )2002نقش نهادهای ملی و مستقل حقوق بشر در ترویج و حمایت از حقوق کودک

از حقــوق کــودکان ،چنانکــه در پیماننامــ ة حقــوق کــودک و ســایر اســناد
بینالمللــی مربوطــه تصریــح شــده ،مــورد بازبینــی قــرار گیــرد.
 .3کنفرانــس جهانــی حقــوق بشــر ،کــه در ســال  ۱۹۹۳برگــزار شــد ،در برنامة
عمــل و اعالمیــة ویــن 1مجــددا َ 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 شــدهاند .کمیتــه
در دســتورالعملهای کلــی خــود بــرای گزارشهــای دورهای ،کشــورهای
طــرف پیماننامــه را ملــزم میدانــد تــا راجــع بــه «هــر نهــاد مســتقلی
2
کــه بهمنظــور ترویــج و حمایــت از حقــوق کــودک تأســیس شــده اســت»
اطالعــات ارائــه کنــد؛ در همیــن راســتا ،در گفتوگــو بــا کشــورهای عضــو
پیماننامــه بهطــور مــداوم ایــن موضــوع را خاطرنشــان میکنــد.
 .4نهادهــای ملــی و مســتقل حقــوق بشــر بایــد مطابــق بــا اصــول مرتبــط
بــا وضعیــت نهادهــای ملــی بــرای ترویــج و حمایــت از حقــوق بشــر (اصــول
پاریــس )3تأســیس شــوند .کمیســیون حقــوق بشــر ایــن اصــول را در ســال
 ۱۹۹۲بــه مجمــع عمومــی ارائــه کــرد 4و در ســال  ۱۹۹۳بــه تصویــب مجمــع
5
ـی راهنمایــی بــرای تأســیس ایــن
عمومــی رســید .ایــن اســتانداردهای حداقلـ ْ
نهادهــای ملــی و صالحیتهــا ،مســئولیتها و ترکیــب آن ،ازجملــه تکثــر،

9

مجموعه نظرات عمومی کمیتة حقوق کودک سازمان ملل متحد (ترجمة غیررسمی)

10

اســتقالل ،شــیوههای عمــل و فعالیتهــای شــبهقضایی 1آنهــا در اختیــار
میگــذارد.
 .5بــا وجــود اینکــه کــودکان و بزرگســاالن هــر دو بــه نهادهــای ملــی و
مســتقل حقــوق بشــر بــرای حمایــت از حقــوق بشرشــان نیــاز دارنــد ،دالیــل
بیشــتری بــرای تضمیــن توجــه ویــژه بــه حقــوق بش ـ ِر کــودکان وجــود دارد.
ـودکان
ازجملــة ایــن دالیــل ایــن واقعیــت اســت کــه وضعیــت در حــال رشــد کـ
ْ
آنهــا را بهطــور خــاص در برابــر نقــض حقــوق بشــر آســیبپذیر میکنــد؛
نظــرات کــودکان هنــوز بهنــدرت موردتوجــه قــرار میگیــرد؛ اکثــر کــودکان
حــق رأی ندارنــد و نمیتواننــد در فرایندهــای سیاســی ،کــه رویکــرد
دولتهــا بــه حقــوق بشــر را تعییــن میکننــد ،نقــش معنــاداری داشــته
باشــند؛ کــودکان در توســل بــه نظــام قضایــی بــرای حفاظــت از حقوقشــان
یــا طلــب جبــران بــرای نقــض حقوقشــان بــا مشــکالت قابلتوجهــی روب ـهرو
هســتند؛ و دسترســی کــودکان بــه ســازمانهایی کــه میتواننــد از حقوقشــان
محافظــت کننــد عموم ـاَ محــدود اســت.
 .6در تعــداد روبهافزایشــی از کشــورهای طــرف پیماننامــه ،نهادهــای
مســتقل و تخصصــی حقــوق بشــر بــرای کــودکان ،مدافعــان عمومــی و یــا
کمیســیونرهای حقــوق کــودکان بنــا شــده اســت .درصــورت محــدود بــودن
منابــع ،بایــد بــه ایــن توجــه شــود کــه منابــع موجــود بــه بهینهتریــن شــکل
ممکــن در جهــت ترویــج و حمایــت از حقــوق بشــر همــگان ،ازجملــه کــودکان
اســتفاده شــود؛ و در ایــن زمینــه ،بهتریــن شــیوه میتوانــد تشــکیل یــک
نهــاد ملــی و مســتقل حقــوق بشــر بــا دامنــهای عــام بــا تمرکــز ویــژ ه بــر
کــودکان باشــد .ایــن نهــا ِد دارای دامنــة فعالیــت عــام بایــد در ســاختار خــود
یــک کمیســیونر مخصــوص و یــا یــک بخــش یــا قســمت مخصــوص و مســئول
حقــوق کــودکان داشــته باشــد.
 .7نظــر کمیتــه بــر ایــن اســت کــه هــر کشــوری بایــد یــک نهــاد مســتقل
حقــوق بشــر داشــته باشــد کــه مســئولیت ترویــج و حمایــت از حقــوق
کــودکان را بــر عهــده گیــرد .دغدغــة اصلــی کمیتــه ایــن اســت کــه ایــن
نهــاد ،صرفنظــر از نوعــش ،بایــد قــادر باشــد کــه بهصــورت مســتقل و مؤثــر
1. quasi-judicial

بــر حقــوق کــودکان نظــارت و آن را ترویــج و از آن حمایــت کنــد .الزم اســت
کــه ترویــج و حمایــت از حقــوق کــودکان بهصــورت یــک جریــان غالــب
درآیــد و تمامــی نهادهــای حقــوق بشــر موجــود در کشــور بــرای رســیدن بــه
ایــن هــدف همــکاری نزدیکــی داشــته باشــند.
 .8نهادهــای ملــی و مســتقل حقــوق بشــر بایــد درصــورت امــکان در قوانیــن
ـی بــه رســمیت شــناخته شــوند یــا دسـتکم الزم اســت کــه رسالتشــان
اساسـ ْ
در قانــون ذکــر شــود .از نظــر کمیتــه ،رســالت ایــن نهادهــا بایــد تــا جــای
ممکــن دامنــة وســیعی داشــته باشــد ـ ترویــج و حمایــت از حقــوق بشــر،
هماهنگــی بــا پیماننامــة حقــوق کــودک ،پروتکلهــای اختیــاری و دیگــر
اســناد حقــوق بشــری بینالمللــی مربــوط بــه آن ـ تــا بهصــورت مؤثــر حقــوق
بشــر کــودکان ،بهخصــوص حقــوق مدنــی ،سیاســی ،اقتصــادی ،اجتماعــی و
فرهنگیشــان ،را پوشــش دهــد .ایــن قانــون بایــد شــامل مقرراتــی باشــد کــه
کارکردهــا ،اختیــارات و وظایــف خــاص مرتبــط بــا کــودکان را در ارتبــاط بــا
پیماننامــ ة حقــوق کــودک و پروتکلهــای اختیــاری آن تنظیــم کنــد .اگــر
نهــاد ملــی و مســتقل حقــوق بشــر پیــش از وجــود پیماننامــه تأســیس شــده
و یــا اینکــه صریح ـاَ بــا {الزامــات} پیماننامــه هماهنــگ نشــده اســت ،الزم
اســت کــه تمهیــدات الزم ازجملــه تصویــب یــا اصــاح قانــون انجــام شــود تــا
از مطابقــت رســالت ایــن نهــاد بــا اصــول و مفــاد پیماننامــه اطمینــان حاصــل
شــود.
 .9بایــد بــه نهادهــای ملــی و مســتقل حقــوق بشــر اختیــارات الزم داده شــود
تــا بتواننــد رســالت خــود را بهنحــوی مؤثــر انجــام دهنــد .ایــن {اختیــارات}
شــامل اختیــار گفتوگــو بــا افــراد و کســب اطالعــات و اســناد الزم بــرای
ارزیابــی مــواردی اســت کــه در حــوزة صالحیــت آنهــا قــرار دارد .عــاوه بــر
ایــن ،ایــن اختیــارات بایــد شــامل ترویــج و حمایــت از حقــوق تمــام کــودکان،
نهتنهــا در ارتبــاط بــا دولــت {مربوطــه} ،بلکــه بــا تمــام نهادهــای عمومــی و
خصوصــی در حــوزة صالحیــت کشــور عضــو باشــد.
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 .10تأســیس نهادهــای ملــی و مســتقل حقــوق بشــر بایــد فراینــدی مشــورتی،1
فراگیــر 2و شــفاف باشــد کــه از عالیتریــن ســطوح دولتــی آغــاز شــود و مــورد
حمایــت قــرار گیــرد و تمــام بخشهــای حاکمیتــی ،تقنینــی و جامعــة مدنــی
مربوطــه را دربــر گیــرد .بــرای اطمینــان از اســتقالل و کارکــرد ثمربخــش
ایــن نهادهــا ،بایــد زیرســاختها ،بودجــه (ازجملــه بودجــة مختــص حقــوق
کــودکان در نهادهایــی بــا رســالت کلیتــر) ،دفاتــر و کارکنــان کافــی داشــته
باشــند و تحــت کنتــرل و اعمــال نظرهــای مال ـیای کــه میتوانــد اســتقالل
آنهــا را متأثــرکنــد نباشــند.

منابع

 .11کمیتــه اذعــان میکنــد کــه مســئلة منابــع موضوعــی اســت بســیار
حســاس و کشــورهای عضــو پیماننامــه بســته بــه ســطوح متفــاوت منابــع
اقتصادیشــان عمــل میکننــد .بااینحــال ،نظــر کمیتــه ایــن اســت کــه
مالــی مناســب بــرای
طبــق مــادة  ۴پیماننامــه ،فراهــم کــردن تــدارکات
ِ
فعالیــت نهادهــای ملــی حقــوق بشــر وظیفــة دولتهاســت .اگــر نهادهــای
ملــی ابزارهــای {کافــی} بــرای عملکــرد مؤثــر جهــت اســتفاده از اختیــارات
خــود را نداشــته باشــند ،رســالت و اختیــارات آنهــا بیمعنــا و اســتفاده از
اختیاراتشــان محــدود خواهــد بــود.

تکثر در نمایندگان

3

 .12نهادهــای ملــی و مســتقل حقــوق بشــر بایــد اطمینــان حاصــل کننــد کــه
ترکیبشــان {اعضایشــان} شــامل نمایندگانــی متکثــر از بخشهــای مختلــف
جامعــة مدنــی باشــد کــه دســتاندرکار ارتقــا و حمایــت از حقــوق بشــر
هســتند .نهادهــای ملــی حقــوق بشــر بایــد ایــن گروههــا را مــورد مشــارکت
قــرار دهنــد (کــه البتــه محــدود بــه ایــن گروههــا نمیشــود) :ســازمانهای
غیردولتــی حقــوق بشــر ،حقــوق کــودک و ضدتبعیــض ،ازجملــه نهادهایــی کــه
کــودکان و جوانــان آن را اداره میکننــد؛ اتحادیههــا ،4ســازمانهای اجتماعــی
1. consultative
2. inclusive
3. Pluralistic representation
4. trade unions

و حرفــهای (پزشــکان ،وکال و حقوقدانــان ،روزنامهنــگاران ،دانشــمندان و)...؛
دانشــگاهها و متخصصــان ازجملــه متخصصــان حقــوق کــودک .نهادهــای
دولتــی بایــد در ایــن امــور صرف ـاً نقــش مشــورتی داشــته باشــند .نهادهــای
ملــی و مســتقل حقــوق بشــر بایــد بــرای انتصابــات ،رویـهای مناســب و شــفاف
داشــته باشــند کــه شــامل انتخابــات آزاد و رقابتــی باشــد.
 .13نهادهــای ملــی و مســتقل حقــوق بشــر بایــد ایــن اختیــار را داشــته باشــند
کــه بــه شــکایات و دادخواســتهای فــردی رســیدگی کننــد و تحقیقــات
انجــام دهنــد؛ ایــن شــکایات و دادخواس ـتها هــم شــامل مــواردی میشــود
کــه کــودکان مســتقیماَ ارائــه میکننــد و هــم مــواردی کــه از طــرف کــودکان
تنظیــم میشــود .ایــن نهادهــا بــرای اینکــه بتواننــد چنیــن تحقیقاتــی را
بهصــورت مؤثــر انجــام دهنــد ،بایــد اختیــار جلــب و بازخواســت شــاهدان،
دسترســی بــه مــدارک مســتند مربوطــه و دسترســی بــه مکانهــای بازداشــت
را داشــته باشــند .آنهــا همچنیــن مســئولیت دارنــد کــه بهدنبــال تضمیــن
جبــران مؤثــر هــر گونــه نقــض حقــوق کــودکان باشــند ،چــه از طریــق
توصیههــای مســتقل ،چــه هواخواهــی و حمایــت و چــه از طریــق ســازوکارهای
شــکایت قضائــی .در صــورت امــکان ،ایــن نهادهــا بایــد نقــش میانجیگــری و
مصالحــه در شــکایات را بــر عهــده بگیرنــد.
 .14نهادهــای ملــی و مســتقل حقــوق بشــر بایــد ایــن اختیــار را داشــته باشــند
کــه از کودکانــی کــه دعــاوی آنهــا بــه دادگاه بــرده میشــود حمایــت کننــد؛
ازجملــه اختیــار الــف) طــرح دعــاوی مربــوط بــه مســائل کــودکان بــه طرفیــت
ایــن نهــاد؛ و ب) ورود بــه پروندههــای مربوطــه بــرای مطلــع ســاختن دادگاه
از موضوعــات حقــوق بشــری مرتبــط بــا پرونــده.

دسترسی و مشارکت

 .15نهادهــای مســتقل و ملــی حقــوق بشــر بایــد بهلحــاظ جغرافیایــی و فیزیکی
بــرای تمــام کــودکان قابلدســترس باشــند .طبــق مــاد ة  ۲پیماننامــه ،ایــن
نهادهــا بایــد بهصــورت فعاالنــه بــا گروههــای مختلــف کــودکان ،خصوصــاَ
گروههــای آســیبپذیر و محــروم ،ارتبــاط برقــرار کننــد؛ ایــن گروههــا شــامل
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ایــن مــوارد میشــوند (ولــی محــدود بــه اینهــا نیســتند) :کودکانــی کــه تحــت
مراقبــت یــا بازداشــت هســتند ،کــودکان عضــو گروههــای اقلیــت و بومــی،
کــودکان دارای معلولیــت ،کودکانــی کــه در فقــر زندگــی میکننــد ،کــودکان
پناهنــده و مهاجــر ،کــودکان خیابــان و کــودکان دارای نیازهــای ویــژه در
زمینههــای فرهنگــی ،زبانــی ،ســامت 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.
 .16نهادهــای ملــی و مســتقل حقــوق بشــر در ترویــج احتــرام نســبت بــه
دیدگاههــای کــودکان از جانــب دولــت و جامعــه در تمامــی مســائل تأثیرگــذار
بــر آنهــا ،چنانکــه در مــادة  ۱۲پیماننامــه عنــوان شــده اســت ،نقشــی
کلیــدی ایفــا میکننــد .ایــن اصــل کلــی بایــد بــر تأســیس ،ســازماندهی و
فعالیــت نهادهــای ملــی حقــوق بشــر اعمــال شــود .ایــن نهادهــا بایــد اطمینان
حاصــل کننــد کــه بــا کــودکان ارتبــاط مســتقیم دارنــد و کــودکان بهنحــو
مناســبی {در امــور مربوطــه} نقــش دارنــد و مــورد مشــورت قــرار میگیرنــد.
بــرای مثــال ،شــوراهای کــودکان میتواننــد بهعنــوان بازوهــای مشــورتی
نهادهــای ملــی و مســتقل حقــوق بشــر ایجــاد شــوند تــا مشــارکت کــودکان در
امــوری کــه بــه آنهــا مربــوط اســت تســهیل شــود.
 .17نهادهــای ملــی و مســتقل حقــوق بشــر بایــد جهــت تضمیــن تطابــق
کامــل بــا مــادة  ۱۲پیماننامــه ،برنامههــای مشــاورهای و تدابیــر ارتباطــی
مبتکرانـه و مخصــوص ایجــاد کننــد .الزم اســت کــه مجموعـهای از روشهــای
مناســب بــرای ارتبــاط کــودکان بــا ایــن نهادهــا ایجــاد شــود.
 .18نهادهــای ملــی و مســتقل حقــوق بشــر بایــد ایــن حق را داشــته باشــند که
بهطــور مســتقیم ،مســتقل و جداگانــه راجــع بــه وضعیــت حقــوق کــودکان بــه
عمــوم مــردم و نهادهــای پارلمانــی گــزارش دهنــد .در ایــن زمینــه ،کشــورهای
عضــو پیماننامــه بایــد اطمینــان حاصــل کننــد کــه در مجلــس ،مباحثههــای
ســالیانه برپــا میشــود 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 پیماننامــه مباحثــه داشــته باشــند.

فعالیتهای پیشنهادی

نظر عمومی شمارة دو ( )2002نقش نهادهای ملی و مستقل حقوق بشر در ترویج و حمایت از حقوق کودک

 .۱۹مــوارد زیــر فهرســتی مــوردی ـ و نــه جامــع ـ از انــواع فعالیتهایــی اســت
کــه نهادهــای ملــی و مســتقل حقــوق بشــر بایــد در ارتبــاط بــا پیادهســازی
حقــوق کــودک در راســتای اصــول کلــی پیماننامــه انجــام دهنــد .ایــن
نهادهــا میبایســت:
الــف) در حــوزة صالحیــت خــود ،بــه مــوارد نقــض حقــوق کــودکان،
چــه در پــی شــکایت {شــاکی خصوصــی} ،چــه رأســاً از جانــب خودشــان،
رســیدگی کننــد.
ب) درمورد مسائل مربوط به حقوق کودکان تحقیقات بهعمل آورند.
پ) ایدههــا ،توصیههــا و گزارشهــای مرتبــط بــا ترویــج و حمایــت از
حقــوق کــودکان را ،چــه رأســاً و چــه در پــی درخواســت مقامــات رســمی،
آمــاده کننــد و در اختیــار عمــوم قــرار دهنــد.
ت) کفایــت و تأثیرگــذاری قوانیــن و رویههــای مربــوط بــه حمایــت از
حقــوق کــودکان را پیوســته مــورد بازبینــی قــرار دهنــد.
ث) ایجــاد هماهنگــی میــان قوانیــن ،مقــررات و رویههــای ملی بــا پیماننامة
حقــوق کــودک ،پروتکلهــای اختیــاری آن و دیگــر اســناد بینالمللــی حقــوق
بشــر مرتبــط بــا حقــوق کــودک را ترویــج کننــد و پیادهســازی مؤثــر آنهــا را
توســعه دهنــد؛ ازجملــه اینکــه بــا نهادهــای عمومــی و خصوصــی جهــت اجــرا و
تفســیر پیماننامــه {بســته بــه موقعیــت} رایزنــی کننــد.
ج) اطمینــان حاصــل کننــد کــه سیاسـتگذاران اقتصــاد ملــی ،در تنظیــم و
ارزیابــی برنامههــای توســعه و اقتصــاد ملــی ،حقــوق کــودک را لحــاظ میکننــد.
چ) نحــوة اجــرا و نظــارت دولــت بــر وضعیــت حقوق کــودکان را مــورد بازبینی
ـتی
و گزارشدهــی قــرار دهنــد تــا اطمینــان حاصــل کننــد کــه آمارهــا بهدرسـ ْ
تفکیــک و دیگــر اطالعــات بهصــورت منظــم جمـعآوری میشــوند تــا مشــخص
شــود بــرای تحقــق حقــوق کــودک چــه اقداماتــی بایــد صــورت گیرد.
ح) از تصویــب یــا الحــاق بــه اســناد بینالمللــی حقــوق بشــر مرتبــط
حمایــت کننــد.
خ) مطابــق مــادة  ۳پیماننامــه ،کــه مقــرر مـیدارد منافــع عالیــة کــودکان
بایــد در تمــام اقدامــات مرتبــط بــا آنهــا اولویــت نخســت باشــد ،اطمینــان
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حاصــل کننــد کــه تأثیــر قوانیــن و سیاس ـتها بــر کــودکان ،از طراحــی تــا
اجــرا و بعــد از آن ،بهدقــت مدنظــر قــرار گرفتــه اســت.
د) بــا در نظــر داشــتن مــادة  ،۱۲اطمینــان حاصــل کننــد کــه نظــرات
کــودکان دربــارة موضوعــات مرتبــط بــا حقــوق بشرشــان و در تعییــن مســائلی
کــه بــه حقــوق آنهــا مربــوط میشــود ابــراز و شــنیده میشــود.
ذ) در راســتای توســعة اســناد قانونــی ملــی و بینالمللــی درمــورد مســائل
مربــوط بــه کــودکان ،مشــارکت مؤثــر ســازمانهای مردمنهــاد در حــوزة
حقــوق کــودک را ـ ازجملــه ســازمانهایی کــه خــود کــودکان از اعضــای
آنهــا هســتند ـ ترویــج و تســهیل کننــد.
ر) درک و آگاهــی عمومــی درمــورد اهمیــت حقــوق کــودکان را بــاال ببرنــد؛
بــرای ایــن هــدف الزم اســت بــا رســانهها ارتبــاط نزدیــک داشــته باشــند و
فعالیتهــای آموزشــی و پژوهشــی در ایــن زمینــه را حمایــت کننــد و برعهــده
بگیر ند .
ز) مطابــق مــادة  ۴۲پیماننامــه ،کــه کشــورهای طــرف پیماننامــه را
ملــزم میکنــد تــا «بــا روشهــای مناســب و مؤثــر ،کــودکان و بزرگســاالن
را بــا قواعــد و مقــررات پیماننامــه آشــنا کننــد» ،ایــن حساســیت را در
دولتهــا ،نهادهــای عمومــی و عمــوم مــردم نســبت بــه مقــررات پیماننامــه
و راههــای نظــارت بــر دولــت درمــورد ایفــای تعهداتــش ایجــاد کننــد.
ژ) در طــرح برنامههایــی بــرای آمــوزش حقــوق کــودک ،پژوهــش در ایــن
زمینــه و تلفیــق ایــن موضوعــات بــا برنامــة درســی مــدارس و دانشــگاهها و
جمعهــای حرف ـهای (تخصصــی) ،همــکاری کننــد.
س) آمــوزش حقــوق بشــر را بــا تمرکــز ویــژه بــر کــودکان برعهــده بگیرنــد
(ایــن امــر از افزایــش آگاهــی عمومــی نســبت بــه اهمیــت حقــوق کــودکان
جداســت)؛
ش) بــرای بــه رســمیت شــناخته شــدن حقــوق کــودکان در دولــت،
اقدامــات حقوقــی الزم را انجــام دهنــد و بــه کــودکان مســاعدتهای حقوقــی
ارائــه کننــد.
ص) درصــورت امــکان ،در فرایندهــای مصالحــه و میانجیگــری ،پیــش از
اقامــة پرونــده بــه دادگاه ،شــرکت کننــد.
ض) در مــوارد مقتضــی ،بهعنــوان میانجــی یــا تســهیلگر در دادگاه،

گزارش به کمیت ة حقوق کودک و همکاری میان نهادهای ملی و
مستقل حقوق بشر و سازمانهای تخصصی سازمان ملل متحد و
سازوکارهای حقوق بشر

 .20نهادهــای ملــی و مســتقل حقــوق بشــر بایــد بهصــورت مســتقل در
رونــد گزارشدهــی مطابــق پیماننامــه و دیگــر اســناد بینالمللــی مرتبــط
مشــارکت داشــته باشــند و بــر درســتی گزارشهــای دولــت بــه نهادهــای
بینالمللــی مبتنــی بــر معاهــده درمــورد حقــوق کــودک نظــارت کننــد؛
ازجملــه از طریــق گفتوگــو بــا کمیتــة حقــوق کــودک در کارگــرو ه مقدماتــی
و دیگــر نهادهــای معاهداتــی.
 .21کمیتــه از دولتهــای طــرف پیماننامــه میخواهــد تــا در گزارشــات خــود
بــه کمیتــه ،درمــورد مبانــی قانونــی ،رســالت و فعالیتهــای اصلــی نهادهــای
ملــی و مســتقل حقــوق بشــر اطالعــات تفصیلــی ارائــه کننــد .بهتــر اســت کــه
دولتهــای طــرف پیماننامــه در مــدت آمادهســازی گزارشهــا بــه کمیتــه بــا
نهادهــای مســتقل حقــوق بشــر مشــورت کننــد .بااینحــال ،دولتهــای مذکــور
بایــد بــه اســتقالل ایــن نهادهــا و نقــش مســتقل آنهــا در ارائــة اطالعــات بــه
کمیتــه احتــرام بگذارنــد .محــول کــردن تهیــة پیشنویــس گزارشهــا بــه
نهادهــای ملــی و مســتقل حقــوق بشــر و یــا مشــمول کــردن آنهــا در تیــم
نماینــدة دولــت در زمــان ارزیابــی گزارشهــا توســط کمیتــه ،درســت نیســت.

نظر عمومی شمارة دو ( )2002نقش نهادهای ملی و مستقل حقوق بشر در ترویج و حمایت از حقوق کودک

درمــورد حــق کــودکان بــر {طــرح دعــوا در} دادگا ه {نظریــات} کارشناســی
ارائــه کننــد.
ط) مــادة  ۳پیماننامـ ْه دولتهــای طــرف پیماننامــه را ملــزم میکنــد تــا
ـئول مراقبــت
«اطمینــان حاصــل کننــد کــه نهادهــا ،خدمــات و تســهیالت مسـ ِ
ـودکان اســتانداردهای مصــوب نهادهــای صالــح را ،بهویــژه در
و حمایــت از کـ
ْ
حوزههــای امنیــت و ســامت ومربــوط بــه تعــداد و صالحیــت کارمندانشــان
و همچنیــن نظــارت مقتضــی ،رعایــت میکننــد» ،و از کانونهــای اصــاح
و تربیــت (و تمــام مکانهایــی کــه از کــودکان بــرای اصــاح و مجــازات
نگهــداری میکننــد) و نهادهــای مراقبتــی ،جهــت {تهیــة} گــزارش درمــورد
وضعیــت موجــود و ارائــة توصیـ ه بــرای بهبــود آن ،بازدیــد کننــد.
ظ) اقدامات مشابه موارد باال را نیز برعهده بگیرند.
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 .22نهادهــای ملــی و مســتقل حقــوق بشــر بایــد بــا رویههــای ویژة کمیســیون
حقــوق بشــر 1ازجملــه مکانیزمهــای کشــوری و موضوعــی ،بهویــژه گزارشــگر
ویــژة فــروش کــودکان ،فحشــا و هرزهنــگاری کــودکان ،و همچنیــن نماینــدة
ویــژة دبیــرکل ســازمان ملــل درمــورد کــودکان و مخاصمــات مســلحانه
همــکاری کننــد.
 .23ســازمان ملــل متحــد برنامـ ة بلندمدتــی بــرای کمــک به تأســیس و تقویت
نهادهــای ملــی حقــوق بشــر دارد .ایــن برنامــه ،کــه در دفتــر کمیســاریای عالی
حقــوق بشــر مســتقر اســت ،کمکهــای فنــی ارائــه میکنــد و همکاریهــا
و مبــادالت منطقــهای و جهانــی را میــان نهادهــای ملــی حقــوق بشــر
تســهیل میکنــد .دولتهــای طــرف پیماننامــه بایــد در مواقــع الزم از ایــن
مســاعدتها اســتفاده کننــد .صنــدوق کــودکان ســازمان ملــل نیــز در ایــن
زمینــه همکاریهــای فنــی و کارشناســی ارائــه میکنــد.
 .۲۴همانطــور کــه در مــادة  ۴۵پیماننامــه بهتفصیــل آمــده اســت ،کمیتــه
میتوانــد در جایــی کــه مناســب تشــخیصدهــد ،گزارشهــای دریافتــی
دولتهــا را ،کــه شــامل درخواســت یــا نشــاندهندة نیــاز بــه کمــک و
مشــورت فنــی درمــورد تأســیس نهادهــای ملــی و مســتقل حقــوق بشــر
اســت ،بــه ســازمانهای تخصصــی ســازمان ملــل ،دفتــر کمیســاریای عالــی
حقــوق بشــر و یــا هــر نهــاد صالــح دیگــری بســپارد.

نهادهای ملی و مستقل حقوق بشر و دولتهای طرف پیماننامه

 .25دولتهــا پیماننامــة حقــوق کــودک را تصویــب میکننــد و متعهــد
میشــوند آن را بهطــور کامــل اجــرا کننــد .نقــش نهادهــای ملــی و مســتقل
ـر نظــارت مســتقالنه بــر رعایــت {پیماننامــه} از جانــب دولــت و
حقــوق بشـ ْ
پیشــبرد پیادهســازی آن اســت ،و قــادر اســت بــرای تضمیــن احتــرام کامــل
بــه حقــوق کــودکان هــر کاری انجــام دهــد .اگرچــه ایــن امــر مســتلزم ایــن
اســت کــه ایــن نهادهــا جهــت پیشــبرد ترویــج و حمایــت از حقــوق کــودکان
پروژههایــی تعریــف کننــد ،امــا نبایــد بــه واگــذاری وظایــف نظارتــی دولــت
بــر نهادهــای ملــی بینجامــد .ایــن نهادهــا بایــد در تنظیــم برنامــة خــود و
[ .1مترجمان] در سال  ۲۰۰۶شورای حقوق بشر جایگزین کمیسیون حقوق بشر شده است.

تصمیمگیــری نســبت بــه فعالیتهایشــان کامــ َ
ا آزاد باشــند.

نهادهای ملی و مستقل حقوق بشر و سازمانهای مردمنهاد

همکاری منطقهای و بینالمللی

 .27رویههــا و ســازوکارهای منطقــهای و بینالمللــی میتواننــد نهادهــای
ملــی و مســتقل حقــوق بشــر را بــا اشــتراک تجــارب و مهارتهــا تقویــت و
مســتحکم کننــد ،چراکــه معضــات نهادهــای ملــی و مســتقل حقــوق بشــر در
تقویــت و حمایــت از حقــوق بشــر در کشورهایشــان مشــترک اســت.
 .28در ایــن زمینــه ،نهادهــای ملــی و مســتقل حقــوق بشــر بایــد بــا نهادهــا
و ســازمانهای ملــی ،منطقــهای و بینالمللــی مرتبــط بــا حقــوق کــودکان
همــکاری و رایزنــی کننــد.
 .29مســائل حقــوق بشــر کــودکان بــا مرزهــای ملــی محــدود نمیشــوند و
لــزوم طــرح پاســخهای منطقــهای و بینالمللــی نســبت بــه مســائل مختلــف
مربــوط بــه حقــوق کــودک روزبـهروز بیشــتر میشــود (کــه شــامل قاچــاق زنــان
و کــودکان ،هرزهنــگاری کــودکان ،کودکســربازان ،کار کــودک ،آزار کــودکان،
کــودکان مهاجــر و پناهنــده و ...میشــود ،امــا فقــط محــدود بــه اینهــا نیســت).
بــه همیــن دلیــل ،ایجــاد ســازوکارها و مبــادالت منطقــهای و بیناللمللــی را
تشــویق میکنیــم کــه بــرای نهادهــای ملــی و مســتقل حقــوق بشــر ایــن
فرصــت را فراهــم کننــد تــا از تجربیــات یکدیگــر یــاد بگیرنــد ،بهصــورت جمعــی
بــه تقویــت جایــگاه یکدیگــر کمــک کننــد و بــه حــل مشــکالت حقــوق بشــری
کــه بــر کشــورها و مناطــق تأثیــر میگذارنــد کمــک کننــد.

نظر عمومی شمارة دو ( )2002نقش نهادهای ملی و مستقل حقوق بشر در ترویج و حمایت از حقوق کودک

 .26س��ازمانهای غیردولتیــ و مردمنه�اـد در توسـ�عة حقــوق بشــر و حقــوق
کـ�ودک نقش��ی اساسـ�ی ایفـ�ا میکنن��د و نقــش نهادهــای ملــی و مســتقل
حقــوق بشــر ،بــا مبنــای قانونــی و اختیــارات ویــژهای کــه دارنــد ،مکمــل آن
اســت .الزم اســت ایــن نهادهــا بــا ســازمانهای مردمنهــاد همــکاری نزدیکــی
داشــته باشــند و دولتهــا نیــز بــه اســتقالل هــر دوی ایــن نهادهــا احتــرام
بگذارنــد.
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انجمن حمایت از حقوق کودکان
گروه ترجمة کمیتة پژوهش
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تلفن 021 - 88531114 :و 021 - 88501414

