پروتکل الحاقي به پيماننامة حقوق کودک
«دربارة فروش ،فحشا و هرزهنگاری کودکان»،
و بررسي الحاق ايران به آن
سيد مسعود نوری
عضو هيئت علمي پژوهشي دانشگاه مفيد

چکيده
بسياری از پيماننامههای مهم بينالمللي دارای اسناد ضميمهای به نام پروتکل هستند که موضوعات سند اصلي را تشريح ميکنند.
برای کنوانسيون حقوق کودک نيز که بيش از هر سند بينالمللي به امضای کشورها رسيده ،دو پروتکل الحاقي تدوين شده
است :يکي دربارة بکارگيری کودکان در مناقشات مسلّحانه و ديگری دربارة خريد و فروش ،خود فروشي و هرزهنگاری
کودکان.
مجلس شورای اسلامي الحاق جمهوری اسلامي ايران به پيماننامة حقوق کودک را تصويب کرده است .يکي از توصيههای
کميتة حقوق کودک هنگام بررسي دومين گزارش ادواری ايران اين بود که ايران پروتکلهای مذکور را تصويب کند.
مجلس شورای اسلامي در جلسه  6831/5/9الحاق دولت ايران به پروتکل مربوط به فروش ،فحشاء و هرزهنگاری کودکان
را تصويب کرده است.
مقاله حاضر با مروری بر اين پروتکل و مطالعة تطبيقي آن با قوانين موضوعة ايران ،در صدد است اين پرسش را پاسخ گويد
که اجابت درخواست کميتة حقوق کودک و امضای آن پروتکل توسط دولت ايران ،چه نتايجي در پي خواهد داشت؟
مطالعة مفاد پروتکل مذکور نشان مي دهد الحاق جمهوری اسلامي ايران به آن افزون بر آنکه با موازين اخلاقي ،مقرّرات
موضوعه و رويّههای عملي دولت ايران ناسازگاری ندارد ،بلکه موجب ارتقای موقعيّت بينالمللي کشور نيز ميشود.
واژگان کليدی :کودک آزاری ،سوء استفاده جنسي درکودکان ،اسناد بينالمللي مربوط به مقابله با کودک آزاری ،پروتکل
الحاقي به پيماننامه حقوق کودک درباره فروش؛ فحشاء هرزه نگاری کودکان و الحاق ايران به پروتکل.

مقدمه
معمولاً به قراردادها و موافقتنامههاي مهم بينالمللي ،سند يا اسنادي با عنوان «پروتکل» ضميمه
ميشود که برخي از مقررات قرارداد اصلي را تشريح ميکند ،چيزي به آنها ميافزايد يا از ابهامهاي آنها
ميکاهد .براي «کنوانسيون حقوق کودک» 1نيز که بيش از هر سند بينالمللي ديگري به امضاي کشورها
رسيده ،و امروزه تقريباً همه دولتهاي جهان به آن پيوستهاند ،تاکنون دو پروتکل الحاقي تدوين

حقوق بشر ،جلد  ،2ش ( 1بهار و تابستان .51-89، )1831

مهر و آبان 2831

نامه مفيد  /شماره سي و هشتم /
مهر و آبان 2831
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شده است :يکي درباره بهکارگيري کودکان در مناقشات مسلحانه( 2مصوب مجمع عمومي مللمتحد،
 12مي  1222و لازمالاجرا شده از  21فوريه  )1221و ديگري دربارة فروش ،فحشا و هرزهنگاري
نامه مفيد  /شماره

کودکان( 3مصوب مجمع عمومي ملل متحد ،مي 1222و لازمالاجرا شده از  23ژانوية .)1221
سي و هشتم  /مهر و

6831اسلامي در تاريخ اول اسفند 2831الحاق جمهوري اسلامي ايران به پيماننامه
شوراي
مجلس آبان
حقوق کودک را تصويب کرده و اين سند از تاريخ  11مرداد ( 2838برابر  21آگوست  )2991براي
ايران لازمالاجرا شده است .در اجراي مادة  11پيماننامه که دولتهاي عضو را مکلّف ميکند
گزارش اقدامات خود در جهت اجراي پيماننامه را از طريق دبير کل سازمان ملل به کميتة حقوق
کودک (که برابر مادة  18نهاد نظارتي پيماننامه است) ارائه کنند ،دولت ايران تاکنون يک
تم و دو گزارش دورهاي به کميته تقديم کرده است.
گزارش مقدماتي
کميته حقوق کودک که دومين گزارش ادواري ايران را  12ژانوية  1222بررسي کرده و
مفيد /
ملاحظات خود نامه
گزارش را در سند « »CRC/C/15/Add.254به تاريخ  82مارس  1222منتشر
درباره آن
شماره سي و هشتم
نموده ،در بند  32از بخش نهم 4به دولت ايران توصيه کرده ،پروتکلهاي مذکور را تصويب کند.
مجلس شوراي اسلامي در جلسه  2831/2/9الحاق دولت ايران به پروتکل مربوط به
فروش ،فحشا و هرزه نگاري کودکان را تصويب کرده ولي تاکنون دربارة پروتکل بهکارگيري
کودکان در نامه
مناقشاتمفيدمسلّ/حانه تصميمگيري نشده است .پيوستن بهنگام ،به چنين اسنادي (بهويژه
سي و
پروتکل شماره
هشتمفحشا و هرزهنگاري کودکان) که با ارزشهاي ديني و ملّي ما سازگار
فروش،
مربوط به
نشانة مهر و
است /
آبانکشور خواهد بود.
ديپلماسي فعّال
2831مقاله ضمن اشاره به تعريف ،پيشينه ،ابعاد ،گونههاي بارز و رايج کودکآزاري،
در اين
تلاشهاي جهاني انجام شده و اسناد بينالمللي تدوين شده براي مبارزه با سوءاستفاده جنسي از
کودکان مطالعه مي شود و با مروري بر قوانين داخلي ،آثار پيوستن دولت ايران به «پروتکل الحاقي
به پيماننامة حقوق کودک دربارة فروش ،فحشا و هرزهنگاري کودکان» بررسي ميشود.
کليات
فصل يکم :تم
الف) تعريف کودک آزاری

پيچيده و چندوجهي بودن مفهومهاي اجتماعي در بيشتر موارد ارائه تعريفي جامع و مانع درباره
حقوق
مالکيت و نظم
بازارهاي کارآمد
831

حقوق
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حقوق مالکيت و نظم بازارهاي
آنها را دشوار ،و گاه غير ممکن ميسازد .کم نيستند مفهومهاي آشنايي که هر روز آنها را بهکار
کارآمد
ميبريم ،ولي وقتي از ما تعريفي دربارة آنها مطالبه شود ،در مييابيم با تکليفي دشوار روبهرو شدهايم؛
از مفاهيم گستردهاي چون فرهنگ ،تمدن ،آزادي ،دين و عدالت گرفته تا مفاهيم محدودتري مانند
ت و نظم بازارهاي کارآمد
عرف ،تقصير ،مالکيت« .کودکآزاري» را نيز بايد به اين سياهه افزود .به رغم آنچه در بدو امر به
ممکن است
نظم زيرا
است؛
حقوق دشوار
نظر ميرسد ،تعريف کودک آزاري و خشونت عليه آنان ،امري
بازارهاي
مالکيت و
کارآمددر باور جماعتي ديگر،
رفتاري که در نظر گروهي کودک آزاري و امري نکوهيده تلقي شود،
تربيت کودک و امري پسنديده بهشمار آيد .امکان دارد فعل يا ترک فعلي که به عقيده عدهاي
پرورش حس اعتماد به نفس کودک تلقي ميشود ،از سوي گروهي ديگر غفلت از مراقبت کودک
حقوق مالکيت و نظم بازارهاي
تفسير شود .اين تفاوت ديدگاهها و نگرشها است که ارائه تعريفي جامع درباره کودکآزاري را
کارآمد
سهل و ممتنع کرده است .ولي به هر روي بايد بر قدر جامعي توافق کرد و بحث را بر پاية آن پيش
قرار است:
بازارهاي کارآمد
برد .برخي از تعريفهايي که به نظر ميرسد قابل اتکا باشد ،ازتاينو نظم
« .2کودکآزاري يا بدرفتاري با کودکان از ديدگاه روانشناسي ،رفتاري است که به نوعي
مالکيت و
بازارهايميرساند.
سلامتنظماو آسيب
حقوقرشد و
موجب آزار جسمي ،ذهني ،عاطفي و رواني کودک ميگردد و به
کارآمد
توجهي به کودکان به هر
سوءاستفاده از کودکان به هر شکل ،استثمار کودکان در هر زمينه ،و بي
صورت ،کودکآزاري محسوب ميشود».؛

5

 . 1هرجا که کودک نتواند از امکانات شايستة رشد خود برخوردار باشد ،به طور ضمني مورد
کودکآزاري قرار گرفته است؛

6

 . 8در تحقيقي دانشگاهي نيز آمده است :هر نوع کوتاهي و غفلت يا ارتکاب هر نوع عملي که
به نحوي به بهداشت و سلامت رواني کودک خطري برساند يا در آن خدشه وارد کند و مانع از رشد
بهنجار وي شود ،کودکآزاري قلمداد ميشود؛

7

 .1سرانجام در متني آموزشي ميخوانيم« :کودکآزاري رفتاري است که در آن کودک
توسط اطرافيان مورد سوءاستفادههاي مختلف جسمي ،جنسي و عاطفي و يا غفلت قرار ميگيرد».

8

البته نبايد تعاريف قابل استفاده از اسناد بينالمللي حقوق کودک را نيز ناديده گرفت .ميتوان با
الهام از ماده  29پيمان نامة حقوق کودک گفت :کودک آزاري «هر گونه خشونت فيزيکي  -جسمي يا
روحي و رواني ،صدمه و آزار ،بيتوجهي و رفتار ناشي از بيتوجهي ،سوءاستفاده از جمله سوءاستفاده
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جنسي» است .تعريف ارائه شده در گزارش جهاني خشونت و سلامت ( )1221را نيز نبايد از دست داد:
«استفاده عمدي از قدرت و يا نيروي فيزيکي ،تهديد و يا استفاده واقعي از نيروي فيزيکي عليه کودک،
توسط يکنامه
شمارهگروه که يا به صورت عملي به سلامت ،حيات ،رشد و همچنين عزت نفس
مفيديا /يک
فرد و
سي و هشتم  /مهر و

کودک به صورت بالفعل و يا بالقوه صدمه بزند و يا احتمال ايجاد صدمات بعدي را افزايش دهد».
آبان 6831

9
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در اين تعريفها ،که با برخي قوانين موضوعه نيز شباهتهايي دارد ،مفهوم کودکآزاري نسبت
به معناي محدود و سنتّي «آزار جسماني» توسعه داده شده و بهروشني گونههاي ديگر صدمههاي وارد شده
بر تن و روان کودک را نيز در برميگيرد .به عنوان نمونه ،قانون دادگاه خانواده ايالت نيويورک (مصوب
 )2931در تعريف کودکآزاري ميگويد« :شرايطي که موجب ميشود والدين يا ساير افرادي که به
مسئوليت تأمين سلامت و رفاه يک کودک زير  23سال سن را به عهده دارند يا خود اقدام
طور قانوني تم
به کودکآزاري کنند يا به ديگران اجازه دهند وي را مورد آزار و اذيت قرار دهند».
ملاحظهنامه
مفيددر /اين متن قانوني بهرغم آنکه به انواع کودکآزاري اشاره شده ،تنها
ميشود
افراديسيکهو بههشتم
والدين ياشماره
طور قانوني مسئوليت تأمين سلامت و رفاه کودک را برعهده دارند موضوع
حکم قرار گرفته و مباشرت يا رخصت آنان در صدمه زدن به کودکان ،کودکآزاري خوانده شده
است .در مرحلة جديدتر ،قانونگذاران از اينکه فاعل (اعم از مباشر و مسبب) چه کسي باشد
مفيدبه /فعل و نتيجة آن توجه کردهاند .بهعنوان مثال مادة  1قانون حمايت از
نامه تنها
چشمپوشي کرده،
(مصوب  2832/9/12مجلس شوراي اسلامي) بدون توجه به فاعل ،مقرر
نوجوانانو هشتم
کودکان وشماره سي
آبان و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسماني يا
نوع اذيت
است « :هر
مهر و
کرده /
اخلاقي وارد شود و سلامت جسم يا روان آنان را به مخاطره اندازد ،ممنوع است».
رواني و 2831
ناگفته نماند بهرغم توسعه معنايي اصطلاح کودکآزاري در دو زمينة انواع و فاعل ،لازمة تحقق
آن ،قاصد بودن مرتکب است؛ زيرا سخن از يک جرم است و براي وقوع هر جرم ارکان سهگانة
قانوني ،مادي و رواني لازم است .جرم بودن کودکآزاري در حقوق ايران ،افزون بر آنکه از مادة 1
قانون حمايت از کودکان و نوجوانان ،که به آن اشاره شد ،دانسته ميشود ،از مادة  8همان قانون نيز
استفاده ميگردد:تم «هرگونه خريد ،فروش ،بهرهکشي و بهکارگيري کودکان به منظور ارتکاب اعمال
خلاف از قبيل قاچاق ،ممنوع و مرتکب ،حسب مورد ،علاوه بر جبران خسارت وارده ،به شش ماه تا
يک سال زندان يا به جزاي نقدي از ده ميليون ريال تا بيست ميليون ريال محکوم خواهد شد».
حقوق
مالکيت و نظم
بازارهاي کارآمد
831

حقوق
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حقوق مالکيت و نظم بازارهاي
آوردن قيد «عمدي» در مادة  1هم اشارهاي است به عنصر رواني جرم« :هرگونه صدمه و اذيت و آزار
کارآمد
و شکنجة جسمي و روحي کودکان و ناديده گرفتن عمدي سلامت و بهداشت رواني و جسمي و
ممانعت از تحصيل آنان ممنوع و مرتکب به سه ماه و يک روز تا شش ماه حبس ،يا تا ده ميليون ريال
ت و نظم بازارهاي کارآمد
جزاي نقدي محکوم ميگردد ».و از همه روشنتر ،مادة  2همان قانون است« :کودکآزاري از جرايم
بازارهايرفتارهايي
کرد که« :
حقوقگفته
عمومي بوده و نياز به شاکي خصوصي ندارد ».از اين رو بايد با اين
موافقتنظم
مالکيت و
کارآمد اينکه کودکي به علت
که به صورت تصادفي انجام ميشوند کودکآزاري به حساب نميآيند؛ مانند
تصادف با اتومبيل دچار نقص جسمي شود».
ب) پيشينه و ابعاد کودک آزاری

11

حقوق مالکيت و نظم بازارهاي

کارآمد
بس دراز و دهشتناک دارد.
با توجه به شواهد تاريخي ميتوان گفت آزار پسران و دختران سابقهاي
آن کتابي که جز راستي روايت نکند و هيچ باطلي در آن راه نيابد 12،ميگويد« :فرعونيان پسران بني-
ت و نظم بازارهاي کارآمد
اسراييل را ميکشتند 13و گروهي از عربها دختران خويش را زنده بهگور ميکردند ،».کودکآزاري از
بازارهاي
شديدترين ميزان آن ،که به مرگ کودکان مي انجامد ،تا مراتب حقوق
دهشتآور
نظم آن نيز
مالکيتکهو البته
ضعيفتر آن،
کارآمدادامه دارد.
است و شرمآور ،مانند آزار جسمي و رواني و جنسي هنوز نيز در جايجاي جهان

14

به رغم انتشار اخبار و گزارشهاي تکان دهنده دربارة کودک آزاري (که بعضاً بر جامعه ملي
و بينالمللي شوک وارد ميکند) پژوهشگران از اين پديده ،بهعنوان موضوعي که معمولاً مخفي
باقي ميماند؛ گزارش نميشود؛ و يا بسيار کمتر از آنچه هست ثبت ميشود ،ياد ميکنند.

15

کودک آزاري عملاً در محيطهاي گوناگون از جمله خانه و خانواده ،مدارس و محيطهاي
آموزشي ،مراکز مراقبت و سيستمهاي قضايي ،محيط کار و جامعه اتفاق مي افتد ،همان گونه که
در گزارش محققانة کارشناس مستقل سازمان ملل متحد ،پروفسور پينرو بيان شده «اکثر اعمال
خشونت آميزي که کودکان تجربه ميکنند ،از سوي افرادي که بخشي از زندگي آنان را تشکيل
ميدهند ،انجام ميشود :والدين ،همکلاسان ،آموزگاران ،کارفرمايان ،دوستان دختر يا پسر،
همسران و افرادي که با کودک زندگي ميکنند16».هر چند محيط خانواده بايد امنترين جايگاه
براي کودکان باشد ،متأسفانه کودک آزاري ،دستکم در پارهاي از کشورها ،در محيط خانه و
توسط والدين و نيز ساير سرپرستان و نزديکان کودکان ،بيشتر رخ ميدهد .مثلاً تجزيه و تحليلي از
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 132قتل انجام شده در انگلستان در سالهاي  2939تا  2992که قربانيان آن افراد زير  23ساله
بودهاند نشان ميدهد تنها  28درصد از اين قتلها توسط افراد غريبه انجام شده و  12درصد از اين
شماره
توسطمفيد /
جنايات نامه
کودکان انجام شده است .نتايج مشابهي در ايالات متحده امريکا و استراليا
والدين
سي و هشتم  /مهر و

گزارش شده است 17.يک پژوهش ملّي در امريکا در سال  2991بر گروه وسيعي از کودکان 22
آبان 6831

تا  21ساله انجام شد ،نشان داد تعداد قربانيان خشونت ،بسيار بيشتر از آمارهاي رسمي دولتي
است .به عنوان نمونه نرخ تجاوز به عنف  2برابر ارقام رسمي بود.

18

در گزارش پروفسور پينرو ،بر اين نکته تصريح شده که «در دهههاي اخير شيوع و فراگيري
خشونت عليه کودکان توسط والدين و ساير اعضاي نزديک خانواده [اعم از] خشونت جسمي و
همچنين بيتوجّهي تعمدي تأييد شده و به طور مستند ثبت شده است  . ...شناسايي
روانشناختي ،تم
موارد خشونت جنسي در خانهها رو به افزايش است .مرور کلّي مطالعات انجام شده در  12کشور
مفيد /
يافته) نشان ميدهد که  3تا  81درصد زنان و  8تا  19درصد مردان در زمان
نامهتوسعه
(بيشتر کشورهاي

شماره سي و
هشتمسوء استفادة جنسي قرار ميگيرند .بيشتر اين موارد سوء استفاده در کانون
خشونت و
کودکي قرباني
خانواده اتفاق افتاده است .بر اساس يک مطالعه سازمان بهداشت جهاني ( )WHOدر کشورهاي توسعه
يافته و در حال توسعه ،بين  2تا  12درصد زنان ،پيش از رسيدن به سن  22سالگي توسط يکي از
اعضاي مذکر نامه
مفيدغير /از پدر و ناپدري ،مورد سوء استفاده جنسي قرار گرفتهاند».
خانواده ،به
مشکلو هشتم
شماره سي
جهاني خشونت عليه کودکان ،بهويژه سوء استفاده هاي جنسي از آنان ،مستلزم
مبارزه با
19

است.و آبان
الملليمهر
عزم بين /
خوشبختانه خيرانديشان عالم توش و توان خود را براي پيکار با اين پديدة شوم به-
2831به توفيقهاي نيز دست يافتهاند .يکي از ثمرههاي اين مذاکرهها و همفکريها ،تدوين و
کار گرفته ،و
تصويب شماري از اسناد بينالمللي و منطقهاي در اين باره است .اينک به نمونهاي از اين موارد اشاره
ميشود.
ج) اسناد بينالمللي مربوط به خشونت عليه کودکان

 .2اعلاميةتمجهاني حقوق کودک( 20مصوب  12نوامبر :)2929در مقدمة اين قطعنامه که 21
دسامبر2931به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد و در حقيقت نخستين سند مستقل
حقوقي براي کودکان جهان است ،تصريح شده کودکان بايستي دوران کودکي خود را با خوشبختي و
آسايش بگذرانند و ازحقوق اجتماعي ويژه برخوردار باشند .اين اعلاميه ده اصل را به عنوان حقوق
حقوق
مالکيت و نظم
بازارهاي کارآمد
831

حقوق

پروتكل الحاقي به پيماننامة حقوق كودك
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حقوق مالکيت و نظم بازارهاي
اساسي کودکان بر مي شمارد،که ازآن جمله است :برخورداري آنان از حمايت ويژه و ايجاد امکانات
کارآمد
لازم براي رشد جسمي ،ذهني ،اخلاقي و اجتماعي (مادة  ،)8ضرورت سرپرستي و حمايت والدين از
کودکان به منظور پرورش آنان در محيطي سرشار از محبت و امنيتکافي (مادة  ،)1حمايت از
ت و نظم بازارهاي کارآمد
کودکان در برابر بيتوجهّي ،ستم ،استثمار و کار که موجب اختلال در امر آموزش ،سلامت و رشد
بازارهايو فروش،
کرد خريد
حقوق بتوان
آنان ميگردد (مادة  .)9توجه به هر يک از اين مواد کافي است که
اذعاننظم
مالکيت و
کارآمدمنافات دارد.
خودفروشي و هرزهنگاري کودکان با آرمان بانيان و امضاکنندگان آن اعلاميه
 .1مقرّرات سازمان ملل متحد براي حمايت از نوجوانان محروم از آزادي( 21مصوب 21
بازارهايبازداشت
نظماشخاص
مالکيتازوهمة
حقوقحمايت
دسامبر  :)2992اين مقررات در پرتو «مجموعه اصول مربوط به
عنايت به «حداقل مقررات
شده يا زنداني» (مصوب مجمع عمومي در  9دسامبر  )2933و باکارآمد
مطلوب سازمان ملل متحد براي تشکيلات قضايي نوجوانان» تدوين شده است .بر اساس اين سند
بهداشتيبازارهاي
نوجوانان زنداني بايد از امنيت و رفاه جسمي ،فکري و امکاناتت و نظم
کارآمد و خدمات
برخوردار باشند
بهداشتي ،آموزشي و فرهنگي به آنها ارائه گردد.
بازارهاي
نظم
و
مالکيت
حقوق
 .8ميثاق بينالمللي حقوق اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي (مصوب  21دسامبر :22)2911اين سند
کارآمد
به منظور حمايت از اطفال ،ضمن نفي اعمال تبعيض نسبت به کودکان ،با توجه خاص بر اطفال غير
مميز ،در بند 8مادة  22تأکيد ميکند آنان بايد در برابر بهرهکشي اقتصادي و اجتماعي از حمايت ويژه
برخوردار باشند ،و تصريح دارد اجبار ايشان به کارهاي خلاف اخلاق ،يا کارهايي که براي سلامت آنان
زيانآور ،يا براي حياتشان مخاطرهآميز و يا مانع رشد طبيعي آنان ميشود مستحق مجازات است.
 .1مقاولهنامة شمارة  231بدترين اشکال کار کودک : 23اين مقاولهنامه ،که نسبت به ديگر
اسناد سازمان بينالمللي کار بيشتر مورد امضاي دولتها قرار گرفته است و ايران نيز در سال
 2832خورشيدي (1221ميلادي) به آن پيوسته ،کوششي است براي از بين بردن بدترين گونههاي
کار کودک ،بهويژه سوء استفاده از آنان در جنگ ،بهرهکشي جنسي و استثمار.
 .2اعلامية اسلامي حقوق بشر (قاهره 2 ،آگوست :24)2992اين سند که در نوزدهمين اجلاس
وزراي امور خارجه کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسلامي به تصويب رسيده ،در بند الف مادة 3
حفاظت از کودکان در دوران طفوليت ،تربيت آنان و تأمين نيازمنديهاي مادي و بهداشتي شان را
مطرح کرده و اين امور را از مسئوليتهاي والدين ،جامعه و دولت برشمرده است.
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 .1دومين کنفرانس بينالمللي جمعيت و توسعه :25در اين اجلاس ،که جهت بهبود ساختار
جمعيتي جهان از سوي سازمان ملل متحد  2تا  28سپتامبر  2991در قاهره برگزار گرديد ،با تأکيد
نامه مفيد  /شماره

بر مسايل کودکان بهعنوان يکي از مهمترين لايههاي جمعيتي ،بر لزوم تلاش همهجانبه براي بهبود
سي و هشتم  /مهر و

وضعيت بهداشتي ،تغذيه ،آموزش دختران در مقاطع ابتدايي تا عالي و حرفهاي ،ممنوعيت قاچاق
آبان 6831

آنان و استفاده از ايشان در فحشا و هرزه نگاري تصريح شده است.
 .3چهارمين کنفرانس زنان :اقدام براي تساوي ،توسعه و صلح : 26در اين کنفرانس ،که از  1تا 22
سپتامبر  2992در پکن برگزار شد ،موضوعهاي متنوعي بررسي شد ،از جمله بر تدوين و تصويب
قانونهايي براي حمايت از امنيت دختران در برابر خشونت در محل کار ،اتخاذ تدابيري براي پشتيباني از
دختران خردسالتمدر خانواده ،از بين بردن همة گونههاي خشونت ،فحشا و کشتن نوزادن دختر تأکيد گرديد.
. 3کنگرة جهاني مقابله با سوء استفادة جنسي تجاري از کودکان :27دستاورد مهم اين
نامه مفيد /
اجلاس ،که از  13جولاي تا  8آگوست  2991در استکهلم برگزار شد ،تصويب اعلاميه و نيز
شماره سي و هشتم
برنامهاي براي اقدام عليه تمامي اشکال سوء استفادة جنسي تجاري از کودکان بود.
 .9اعلاميّة جهاني بقا ،رشد و حمايت از کودکان :28در اين اعلاميّه (که در اجلاس جهاني سران
براي کودکان ،برگزار شده به پيشنهاد يونيسف در  19و  82سپتامبر  2992در نيويورک تصويب شد)
نامه مفيد /
 32تن از سران کشورها و دولتها و  33نفر ديگر از نمايندگان ارشد کشورها در اعلاميه تصريح کردهاند:
شماره سي و هشتم
«هيچ وظيفهاي نميتواند شرافتمدانهتر از ايجاد آيندهاي بهتر براي همة کودکان باشد».
 /مهر و آبان
 .22اعلاميّة هزارة سازمان ملل :29تدوين کنندگان اين اعلاميّة جامع و نسبتاً مبسوط و  81ماده-
2831
اي که در اجلاس هزاره (برگزار شده از 1الي  3سپتامبر ،1222برابر21تا 23شهريور 2839در مقرّ
سازمان ملل با شرکت سران  213کشور و دولت ،و در مجموع نمايندگان  292ملّت) تصويب شد،
در بند  1از بخش «الف» تصريح ميکنند« :ما ميپذيريم که علاوه بر مسئوليتهاي جداگانه نسبت به
جوامع خاص خويش مسئوليتي دسته جمعي داريم تا اصول برابري ،مساوات ،عزّت و شرف انساني را
در سطح جهاني ترويج و رعايت کنيم .بنابراين به عنوان رهبران ،نسبت به همة مردم جهان ،بهويژه
تم
آسيب پذيرترين آنان ،و بهخصوص کودکان جهان که آينده به آنها تعلق دارد ،وظايفي داريم».
همچنين در آن اعلاميّه کشورها متعهد شدهاند براي بهبود زندگي انسانها تا سال  1222هشت هدف
مشخّص را محقّق کنند .بررسي آن سند نشان ميدهد تمامي اقدامات پيش بيني شده ،به سعادت
حقوق
مالکيت و نظم
بازارهاي کارآمد
831

حقوق
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حقوق مالکيت و نظم بازارهاي
کودکان نيز ربط وثيق دارد ،البته عموم و اطلاق برخي از آنها مثلاً ريشه کن سازي فقر و گرسنگي
کارآمد
شديد(هدف  ،)2يا تضمين پايداري محيط زيست (هدف  )3شامل کودکان نيز هست و شماري از
آنها ،مشخصاً به کودکان مربوط ميشود ،مانند کاستن مرگ و مير کودکان (هدف  )1يا دستيابي به
ت و نظم بازارهاي کارآمد
آموزش ابتدايي در سطح جهان (هدف  )1که علي الاصول متوجّه کودکانِ در سن آموزش است.
شناسايي و
استوار براي
 .22کنوانسيون حقوق کودک :سرانجام اين سند الزام آور
بازارهاي
مبنايي و نظم
حقوقکهمالکيت
خواسته همة اقدامات لازم را
حمايت از حقوق کودک است ،در مواد متعددي از دولتهاي عضوکارآمد
براي مقابله با انتقال غيرقانوني کودکان (مادة  ،)22کلية اشکال خشونت جسمي يا رواني ،صدمه
يا آزار ،بيتوجّهي يا رفتار توأم با سهل انگاري ،سوء رفتار يا بهرهکشي ،از جمله سوء استفادة
حقوق مالکيت و نظم بازارهاي
جنسي (مادة  ،)29بهرهکشي اقتصادي (مادة  ،)81سوء استفاده از کودکان در توليد غير مجاز و
کارآمد
قاچاق مواد مخدر و روانگردان (مادة  ،)88انواع سوء استفادة جنسي (مادة  ،)81قاچاق کودکان
کودک باشد
بازارهاي رفاه
نظم جنبههاي
يک از
کارآمد
(مادة  ،)82و به طور کلّي هر شکل بهره کشي که مغاير با هرت و
(مادة  )81انجام دهند .در مادة  81به طور خاص تعهدات دولتها براي مبارزه با سوء استفادة
مالکيت و
جنسي از کودکان را بيان ميکند« :کشورهاي عضو متعهد ميحقوق
بازارهايّة اشکال
نظم برابر کلي
کودک در
شوند از
کارآمد
عضو بهويژه کلية اقدامات
بهرهکشي و سوء استفادة جنسي حمايت کنند .بدين منظور ،کشورهاي
مقتضي ملي ،دو جانبه و چند جانبه را بهعمل خواهند آورد تا از موارد زير جلوگيري شود:
الف) اغوا يا وادار کردن کودک براي پرداختن به هرگونه فعاليت جنسي غير قانوني؛
ب) استفادة استثمارگرايانه از کودکان در فحشا يا ديگر اعمال غير جنسي غير قانوني؛
پ) استفادة استثمارگرايانه از کودکان در نمايشها يا مطالب مبتذل (پورنوگرافيک)».
فصل مشترک اين نصوص ،همچنين عموم و اطلاق مواد بسياري از اسناد بينالمللي و منطقهاي
و اجماعهاي حاصل در بسياري کنفرانسها که تأمين منافع کودک 30و رعايت مصالح عالية او

31

را اصل بنيادين همة تصميمات و اقدامات دربارة کودکان ميدانند 32،اقتضا دارد افراد در دورة
کودکي که فصل شاد زيستن و آموختن و پرورش يافتن است ،از انواع سوء استفادة جنسي در هر
شکل و به هر ميزان ،مصون و ايمن بمانند.
فصل دوم :مروری بر پروتکل الحاقي به پيماننامه حقوق کودک «دربارة فروش ،فحشا و
هرزهنگاری کودکان»
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الف) پيشينة پروتکل

نمايندة دائم دولت کوبا در سازمان ملل متحد ،در سال  2998توجه مجمع عمومي را به
نامساعدمفيد /
شرايط نامه
شمارهقرباني سوء استفادة جنسي جلب کرد ،و ضرورت مبارزة جهاني عليه اين
کودکان
خواستار مهر
را و هشتم /
نابهنجاريسي
شد.و وي پيشنهاد داد يک کارگروه ضمن بررسيهاي کارشناسانه ،راهحلهاي
آبان 6831

مناسبي براي از بين بردن اين پديده ارائه کند .کميسيون حقوق بشر در سال  2992کميتهاي را مأمور
پيگيري اين موضوع کرد .ثمرة کار اين گروه پيشنويس سندي با عنوان «پروتکل الحاقي دربارة
فروش ،فحشا و هرزهنگاري کودکان» بود که در چهل و هشتمين اجلاس مجمع عمومي (مي )1222
تصويب و از  23ژانوية  1221لازمالاجرا شد .دولت جمهوري اسلامي ايران تا  2813/2/9به اين
پروتکل نپيوسته بود .همچنانکه گذشت کميتة حقوق کودک در نظرات منتشر شده به تاريخ 82
تم
مارس  1222به دولت ايران توصيه کرده پروتکل مذکور را تصويب کند.33
اجراي اين توصية کميته حقوق کودک توسط ايران و براي نيل به ارزيابي
بررسي نتايج
مفيد /
براي نامه
هشتمبايد نظري هرچند گذارا بر مفاد اين پروتکل داشت.
سي ونخست
شماره باره
درست در اين
ب) مروری بر مفاد مقدمة پروتکل

اين سند داراي مقدمهاي ( حاوي 22بند کوتاه و گاه بلند) و  23ماده است .در مواد  28تا
مفيد /
 23تشريفات نامه
امضا ،زمان لازمالاجرا شدن ،خروج از پروتکل ،پيشنهاد متمم براي آن ،و
مربوط به
شماره سي و
هشتم است که مي توان آنها را مواد تشريفاتي اين سند دانست.
پروتکل آمده
سرانجام نسخ
نکته و
فهرستمهر
/
آبان در مقدمه مطرح شده ،و در حقيقت خاستگاه و آرمانهاي بانيان اين
هايي که
2831کند ،از اين قرار است:
سند را بيان مي
 .2يادآوري موادي از کنوانسيون حقوق کودک که اهداف حمايتي آن پيماننامه را در
خصوص مراقبت از کودکان در برابر فروش ،فحشا و هرزهنگاري بيان کرده است .گفتني است در
نخستين جملة اين پروتکل فقط از مواد  82 ،81 ،88 ،81 ،12 ،22 ،2و  81ياد شده ،در حاليکه
مادة  29کنوانسيون نيز به طور مستقيم به همين موضوع پرداخته و در شمار مواد کليدي است .از
اين رو ،غفلتتماز اشاره به آن روا نيست .بند  2مادة  29مقرّر داشته است« :کشورهاي عضو کلية
اقدامات قانوني ،اجرايي ،اجتماعي و آموزشي لازم را به عمل خواهند آورد تا از کودک در برابر
کلية اشکال خشونت جسمي يا رواني ،صدمه يا آزار ،بيتوجهي يا رفتار توأم با سهلانگاري ،سوء
حقوق
مالکيت و نظم
بازارهاي کارآمد
831
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رفتار يا بهرهکشي ،از جمله سوء استفادة جنسي در حين مراقبت توسط والد (يا والدين) ،سرپرست
کارآمد
(يا سرپرستان) قانوني يا هر شخص ديگري که عهدهدار مراقبت از کودک است ،حمايت کنند»؛
 .1به رسميت شناختن حق برخوداري کودکان از حمايت در برابر هرگونه استثمار اقتصادي و
ت و نظم بازارهاي کارآمد
کارهاي زيانآور براي آموزش ،سلامتي ،رشد جسمي ،رواني ،معنوي ،اخلاقي يا اجتماعي؛
نگاري آنان؛
نظمهرزه
فحشا و
حقوقفروش،
 .8اعلام نگراني از روند فزايندة قاچاق بينالمللي کودکان براي
بازارهاي
مالکيت و
آثار زيانبارتر آن براي
 .1اظهار ناخرسندي از گسترش و تداوم گردشگري جنسي و
کارآمد
کودکان کشورهاي مقصد؛
 .2توجه به گروههايي از کودکان که آسيبپذيرترند ،مانند دختران؛
حقوق مالکيت و نظم بازارهاي
 .1اعلام نگراني از افزايش دسترسي به پورنوگرافي کودکان در اينترنت و ساير فناوريهاي جديد،
کارآمد
همچنين اعلام حمايت از تصميمهاي کنفرانس بينالمللي مبارزه با هرزهنگاري کودکان (وين)2999/
کارآمد کودکان؛
هرزهنگاري
نظمو تبليغ
ارادي
بازارهاي
بهويژه جرم شمردن توليد ،توزيع ،صادرات ،مخابره ،واردات ،تملکت و
 .3طرح اين موضوع که ضمن مقابله با فروش ،فحشا و هرزهنگاري کودکان ،مستلزم مبارزة
اقتصادي،نظم
تبعيضمالکيت و
فراگير عليه عوامل مؤثر در آن (چون عقبافتادگي ،فقر ،حقوق
بازارهايناموزون
ساختارهاي
کارآمد
ولانة بزرگسالان و قاچاق
اجتماعي -اقتصادي ،خانوادههاي از هم پاشيده ،رفتارهاي جنسي غير مسئ
کودکان) است؛
 .3توجه به اينکه کاهش تقاضا در اين زمينه ،مستلزم افزايش آگاهي عمومي است؛
 .9يادآوري ضرورت تأمين ابزارهاي حقوقي و بينالمللي حمايت از کودکان و تقويت
مسئوليت والدين ،و مقاولهنامة  231سازمان بينالمللي کار؛
 .22اعلام حمايت همه جانبه از مقررات حمايتي کنوانسيون حقوق کودک؛
 .22اظهار حمايت از دستاوردها و مصوبههاي پيشين براي پيشگيري از فروش ،فحشا و
هرزه نگاري کودکان و نيز تأکيد بر نقش بنيادين سنتها و ارزش هاي فرهنگي همة اقوام و ملل
در حمايت ازکودکان و رشد متوازن آنها.
به نظر ميرسد نه تنها هيچيک از نکتههاي مطرح شده در مقدمة پروتکل ،با اصول و موازين پذيرفته
شده در نظام حقوقي ايران ناهماهنگي ندارد ،بلکه پارهاي از آنها در متن قوانين ايران نيزآمده است .به عنوان
نمونه منع هر عمل مخاطرهآميز عليه سلامتي ،رشد جسمي ،رواني ،معنوي ،اخلاقي يا اجتماعي کودکان (مادة
 1قانون حمايت از کودکان و نوجوانان ،مصوب  12آذر 2832وشماري از نکات آمده در مقدمه پروتکل
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نيز در زمرة موضوعهايي است که بارها از سوي مقامهاي کشور مورد تأکيد قرار گرفته است؛ از جمله:
ضرورت مقابله با سوء استفاده از اينترنت و ديگر فناوريهاي جديد براي گسترش هرزهنگاري و لزوم
فرهنگ مفيد /
ارتقاي نامه
شماره مواجهه با قاچاق و سوء استفاده از کودکان.
عمومي براي
سي و هشتم  /مهر و

گذشته از نکتههاي مطرح شده در مقدمه ،موضوعهاي موجود در متن پروتکل نيز عليالقاعده با
آبان 6831

اصول پذيرفته شده و سياست قانونگذاري کشور ما تعارضي ندارد .مروري بر مواد پروتکل ،گواه
راستي اين ادعا است:
ج) مفاد مواد پروتکل و مقايسة آن با قوانين موضوعه ايران

مادة  2تعهد کشورهاي عضو را در خصوص منع فروش کودکان ،فحشا و هرزهنگاري
کودکان؛ و مادةتم 8قانون حمايت از کودکان و نوجوانان بر اين ممنوعيت تصريح کرده است.
مادة  1اصطلاحات خريد و فروش کودکان ،خودفروشي و هرزهنگاري کودکان را تعريف
اين /
نامه بهمفيد
پروتکل ميتواند يکي از خلأهاي قانوني ايران را مرتفع سازد؛ چرا که به
کرده است .الحاق
شمارهازسي و هشتم
اصطلاحات خريد و فروش کودکان در مادة  8قانون حمايت از کودکان و
رغم استفاده

نوجوانان ،تعريفي از آنها بهدست نداده است .با الحاق به پروتکل و با عنايت به مادة  9قانون مدني
که ميگويد « :مقررات عهودي که بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده
قانونمفيد
باشد ،در حکم نامه
است» ،/حقوق ايران داراي تعريف قانوني از اين اصطلاحات خواهد شد.
هشتم
شمارهکهسي و
مادة  3مفصلترين مادة اين پروتکل و مشتمل بر  2بند است ،در بند
پس از
مادة 8
مهربه وارکانآبانمادي و رواني پارهاي افعال ،آنها را جرم تلقي کرده ،دولتهاي عضو را
نخست با /اشارة
2831آن افعال را (چه درون کشور اتفاق افتاده باشد و چه بيرون آن ،چه يک فرد مرتکب
متعهد مي کند
آنها شده باشد ،چه به طور سازمانيافته) مشمول قوانين جزايي خود کند .استثمار جنسي کودکان،
انتقال اعضاي بدن کودکان براي سودجويي و استفاده از کودکان براي کار اجباري ،از جملة اين
رفتارهاي سوء هستند .قوانين موضوعة ايران با اين مقررات سازگار است؛ از جمله عموم بند 2
مادة  112قانون مجازات اسلامي شامل سوء استفاده از کودکان نيز ميشود .ماده فوق مقرر ميدارد
« هرکس نوشتهتميا طرح ،گراور ،نقاشي ،تصاوير ،مطبوعات ،اعلانات ،علايم ،فيلم ،نوارسينما و يا
بهطور کلي هر چيز که عفت واخلاق عمومي را جريحهدار نمايد براي تجارت يا توزيع به نمايش
ومعرض انظارعمومي گذارد يا بسازد يا براي تجارت و توزيع نگاه دارد» مجرم است و مجازات
حقوق
مالکيت و نظم
بازارهاي کارآمد
831

حقوق

پروتكل الحاقي به پيماننامة حقوق كودك

51

حقوق مالکيت و نظم بازارهاي
وي در همان ماده تعيين شده است .مادة  182همان قانون عمل «هر کس طفلي را که تازه متولد
کارآمد
شده است بدزدد يا مخفي کند ،يا او را بهجاي طفل ديگري يا متعلق به زن ديگري غير از مادر
طفل قلمداد نمايد» جرم دانسته ،مجازاتش را بيان کرده است .مادة  181همان قانون نيز امتناع
ت و نظم بازارهاي کارآمد
کسي که طفلي به او سپرده شده از باز پس دادن طفل به اشخاصي که از نظر قانون ذيحق هستند
قابل تفسير
کودکان
فروش و
بازارهاي
قاچاقنظم
مالکيت و
را جرم ميداند .اين مقررات در راستاي پيشگيري از خريد وحقوق
آنان با الفاظ و حرکات
است .مادة  129تعرض يا مزاحمت براي اطفال يا زنان ،يا توهين به
کارآمد
مخالف شئون و حيثيت آنان را جرم ميداند .مادة  112نيز از اين جهت که در بردارنده حمايت
بيشتري از اشخاص زير  22سال است ،شايستة توجه ميباشد« :هرکس به قصد مطالبه وجه يا مال
حقوق مالکيت و نظم بازارهاي
يا به قصد انتقام يا به هر منظور ديگر به عنف يا تهديد يا حيله يا به هر نحو ديگر ،شخصاً يا توسط
کارآمد
ديگري ،شخصي را بربايد يا مخفي کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد .در
کارآمدانجام پذيرد
بازارهاي نقليه
توسط وسايل
ربودنو نظم
صورتي که سن مجنيعليه کمتر از پانزده سال تمام باشد يا ت
يا به مجنيعليه آسيب جسمي يا حيثيتي وارد شود ،مرتکب به حداکثر مجازات تعيين شده محکوم
بازارهاي
حقوقنيزمالکيت
نظمردد».
محکوموميگ
خواهد شد و در صورت ارتکاب جرايم ديگر به مجازات آن جرم
کارآمد
کنندگان از افراد ،بهويژه
قانونگذار ايران در قوانين مستقلي هم براي مقابله با سوء استفاده
کودکان ،در هرزهنگاري تمهيدهايي را انديشيده است؛ به طور مثال ،قانون شيوه مجازات اشخاصي که
در امور سمعي و بصري فعاليتهاي غير مجاز دارند (مصوب  )2831/22/11براي آن افراد متناسب
با ميزان دخالتشان در فعاليتهاي غير مجاز هنري مجازاتهايي را مقرر کرده است .بند الف مادة 3
مجازات عوامل اصلي توليد ،تکثير و توزيع عمده آثار سمعي و بصري مستهجن را بيان کردهاست .به
موجب تبصره  8مادة  8استفاده از صغار براي نگهداري ،نمايش ،عرضه ،فروش و تکثير نوارهاي غير
مجاز موضوع اين قانون موجب اعمال حداکثر مجازاتهاي مقرر براي عامل خواهد بود.
بند  1مادة  8پروتکل مقرّر داشته «بنابر مفاد قوانين ملّي کشور عضو ،با هرگونه اقدام
براي ارتکاب اعمال فوق و تباني و همدستي در هر يک از اين اعمال نيز به همان صورت برخورد
خواهد شد» .قانون مجازات اسلامي نيز دست کم در برخي موارد شروع به اين اقدامات را جرم مي-
داند؛ مثلاً تبصرة مادة  112چنين است« :مجازات شروع به ربودن ،سه تا پنج سال حبس است».
بند  1اين مادة پروتکل براي مبارزه با جرايم سازمانيافته عليه کودکان ،مجازات شخصيت
حقوقي را پيشبيني کرده است .قانونگذار ايران نيز با اين موضوع بيگانه نيست .به عنوان مثال،
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مادة  12قانون مجازات جرايم رايانهاي ،با عنوان «مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي» ،پيشبيني
کرده چنانچه جرايم رايانهاي مندرج در اين قانون ،تحت نام شخص حقوقي و در راستاي منافع آن
شخصشماره
يابد ،مفيد /
ارتکاب نامه
حقوقي داراي مسئوليت کيفري خواهد بود .تبصرة  1نيزتصريح دارد:
سي و هشتم  /مهر و

«مسئوليت کيفري شخص حقوقي مانع مجازات مرتکب نخواهد بود»
آبان 6831

مادة  1تسري قوانين جزايي دولتهاي عضو به کشتيها و هواپيماهاي ثبت شده در آن
کشورها را مطرح ميکند که علي الاصول براي دولت ايران قاعدة مشکلآفريني نيست.
مادة  2پروتکل از دولتهاي عضو مصرانه ميخواهد جرايم مذکور در بند  2مادة  8را در
فهرست جرايمي قرار دهند که مرتکبان آنها مشمول مقررات استرداد مجرمان بشوند.
مادة  1تعهد دولتهاي عضو به همکاري دربارة تحقيق و پيگيرد جنايي يا استرداد مجرمان
تم
جرايم مذکور در پروتکل را مطرح ميسازد.
اقدامات /لازم براي ضبط و مصادرة اموال و ابزار بهکار رفته در ارتکاب جرم،
انجام مفيد
مادة  3نامه
هشتمو تعطيلي اماکن وقوع جرم را ضروري دانسته است.
سيازوجرم،
حاصله
درآمدهايشماره
مادة ، 3که طولانيترين مقررة اين پروتکل است ،لزوم انجام اقدامهاي ضروري براي تأمين
حقوق کودک قرباني رفتارهاي خلاف قانون ،ذکر شده در پروتکل ،را مطرح ميکند و هفت
مصداق مهم از آن اقدامهاي را بيان ميکند؛ از جمله :آگاه ساختن کودک قرباني از حقوق ،وظايف،
نامه مفيد /
برنامه و روند دادرسي؛ تأمين خدمات حمايتي از وي در طول دادرسي؛ پرهيز از تأخيرهاي غير
شماره سي و هشتم
ضروري در رسيدگي قضايي و اجراي حکم؛ رعايت منافع عالية کودک بهعنوان اصلي که هميشه
 /مهر و آبان
در کانون توجه است؛ اراية آموزشهاي حقوقي و روانشناختي به افرادي که عهدهدار امور کودکان
2831
قرباني هستند.
مادة  9دولتها را موظف ميکند قوانين و مقرّرات اداري ،سياستهاي اجتماعي و برنامههاي
پيشگيريکننده از جرايم مطرح در پروتکل را طراحي ،اجرا و تقويت کنند و نيز بازپروري جسمي
و رواني کودکان قرباني ،و بازپروري اجتماعي آنها را وجهة همت خود سازند.
مادة  22ضرورت همکاريهاي دو جانبه ،منطقهاي و چند جانبة دولتهاي عضو براي مقابله با
تم
مرتکبين جرايم مذکور در اين پروتکل ،شناسايي ،پيگرد ،محاکمه و مجازات آنها را مطرح ميکند و
تعامل دولتها با سازمانهاي غير دولتي ملي و بينالمللي و ديگر نهادهاي بينالمللي را لازم ميداند.
مادة  22تصريح ميکند اين پروتکل مانع اجراي قوانين ملي يا بينالمللي ،که جنبة حمايتي
حقوق
مالکيت و نظم
بازارهاي کارآمد
831
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قويتري براي کودکان قرباني دارند ،نخواهد بود.
کارآمد
مادة  21لزوم اراية گزارش دولتها دربارة اقداماتشان براي اجراي مفاد پروتکل به کميتة حقوق
کودک را مطرح کرده و همان ترتيبات نظارتي مادة  11کنوانسيون حقوق کودک را پيشبيني ميکند؛
ت و نظم بازارهاي کارآمد
يعني اراية نخستين گزارش جامع دو سال پس از تاريخ لازمالاجرا شدن پروتکل براي آن کشور ،و
بازارهاي شده در
هاي پذيرفته
حقوقي و
پس از آن هر پنج سال يک گزارش .اين ترتيبات نيز با نظام
رويهنظم
مالکيت و
حقوق
کارآمد تعهد اراية گزارش به
تعاملات بينالمللي جمهوري اسلامي ايران ناسازگار نيست .مثلاً نميتوان
کميتة حقوق کودک را ،که در اين پروتکل به آن تصريح شده است ،با اصل استقلال کشور
ناسازگار شمرد ،زيرا اراية گزارش دولتها به مرجعي قانوني و انتشار عمومي آن (که در بند  1مادة
حقوق مالکيت و نظم بازارهاي
 11کنوانسيون حقوق کودک پيشبيني شده) لازمة همکاري بينالمللي براي تحقق آرمانهاي
کارآمد
مشترک جهاني است .تصويب کنوانسيون حقوق کودک و اراية دو گزارش ادواري به کميتة حقوق
کارآمدباشد ،گواه
عضو مي
کشورهاي
بازارهاي
گزارشو نظم
کودک ،که برابر مادة  11آن کنوانسيون مرجع دريافت ت
روشني است که پذيرش تعهد گزارشدهي دربارة اقدامات دولت عليه خريد و فروش ،فحشا و
نتايجو نظم
مالکيت
هرزه نگاري ،و هرگونه سوء استفادة ديگر از کودکان (کهحقوق
بازارهاي پروتکل
تصويب اين
يکي از
الحاقي است) براي جمهوري اسلامي ايران امري پذيرفتني خواهد بود.کارآمد
همانگونه که پيشتر نيز اشاره شد مواد  28تا  23پروتکل ،دربارة تشريفات مربوط به امضا،
زمان لازمالاجرا شدن ،خروج از پروتکل ،پيشنهاد متمم براي آن ،و سرانجام نسخ پروتکل است.
فصل سوم :نتايج الحاق ايران به پروتکل
از آنچه گفته شد بهدست ميآيد امضاي پروتکل الحاقي به پيماننامة حقوق کودک دربارة «فروش،
فحشا و هرزهنگاري کودکان» با نظام حقوقي ،مقرّرات داخلي و رويههاي عملي جمهوري اسلامي
منافاتي ندارد؛ افزون بر آنکه اقدامي عدالتجويانه و نشانة عزم کشور براي مشارکت بينالمللي در مقابله
با پديدة شوم سوء استفادة از کودکان نيز هست .امضاي اين پروتکل گفتار مقامهاي کشور مبني بر
پيروي از سياست گسترش تعاملات جهاني ايران را در عمل تثبيت ميکند و احترام کشور به
دستاوردهاي بينالمللي را نشان خواهد داد .امروزه عزمي بينالمللي براي مبارزه با پورنوگرافي مشاهده
ميشود .به عنوان نمونه در تاريخ  3مهر  2832رسانهها خبر دادند ايالات متحدة آمريکا به طور رسمي
به  11کشور عضو شوراي اروپا در مبارزه با جرائم اينترنتي پيوسته است و از تاريخ اول ژانويه ،1223
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آمريکا مانند بسياري از کشورهاي اروپايي از قوانين مبارزه با جرائم اينترنتي تبعيت ميکند .بر اساس
اين تصميم ،هک کردن رايانه ،کلاهبرداري اينترنتي و پورنوگرافي در آمريکا جرم بهشمار ميآيد و
مفيد /
دولت با نامه
شمارهقانوني خواهد کرد .پيمان مبارزه با جرائم اينترنتي از جولاي  1221اجباري
برخورد
متخلفان
سي و هشتم  /مهر و

شده است .اين اقدام جديد دولت آمريکا در پي افزايش نگرانيها از جرائم اينترنتي صورت گرفته است.
آبان 6831

همراهي ايران با اين گونه تلاشهاي جهاني بسيار مهم است .از سوي ديگر ،حضور دولتها ،و حتّي
اشخاص حقيقي ،در فعاليّتهاي خيرخواهانة جهاني باعث قرارگرفتن آنها در زمرة نيکنامان جهان و
ارتقاي جايگاه آنان خواهد شد .بهعنوان مثال اين موضوع در حافظة تاريخ ميماند که دولت لهستان در
سال  2933ايجاد سازوکارهايي ويژه براي حمايت از کودکان را مطرح کرد و پيشنويس کنوانسيوني
در زمينة حقوق کودک را به کميسيون حقوق بشر سازمان ملل ارائه نمود .همچنين فعاليتهاي نلسون
تم
34
ماندلا در چارچوب جنبش جهاني براي کودکان و تأثير آن بر اجلاس ويژة مجمع عمومي سازمان ملل
نامه 35
مفيداز /
خاطرهها نخواهد رفت .وجدان انسانهاي آزاده حتي تلاشهايي را نيز که به
متحد دربارة کودکان
موفقيتسي و هشتم
هر دليل ،شماره
زودهنگامي کسب نکرده و در ظاهر به نتيجهاي مطلوب نرسيده است از خاطر نخواهد

برد .نويسندگان تاريخ حقوق بشر اين نکته را گزارش کردهاند که در کميتة بررسيکننده پيشنويس
اعلامية جهاني حقوق بشر ،نمايندة دولت کوبا خواستار درج حق دادخواهي بهعنوان يکي از حقوق اساسي
نامه مفيد
وگسلاوي/حقوق افراد در سرزمينهاي غير خودمختار را مطرح کرد ،و کوبا و آرژانتين
بشر بود ،نمايندة ي
شمارهدرسي و
هشتمرا ياد کردند 36.هر چند اين پيشنهادها به دليلهاي گوناگون ،از جمله
برابر ستم
حق مقاومت
آبان
طور صريح در اعلاميه منعکس نشده است ،ولي به هر روي نشانة دقت نظر و
مهر و وفني ،به
ملاحظات/سياسي

2831پيشنهاددهندگان بهشمار ميآيد .شايسته است دولت جمهوري اسلامي نيز در چنين
عدالتباوري
تلاشهاي نوعدوستانه و اخلاقي ،در شمار دولتهاي پيشگام باشد و در تصويب و اجرا و حتي پيشنهاد
چنين اسنادي فعالانه عمل کند.
نکتة ديگري که پيوستن به اين پروتکل را آسانتر ميکند ،و از بعضي نگرانيهاي احتمالي
مي کاهد ،توجه کافي آن سند به قوانين و مقررات ملي کشورهاي عضو است .اين موضوع ،که به
برخي مصداق تم
هاي آن اشاره خواهد شد ،ناشي از اين واقعيت است که بانيان هر سند مايلند پيشنهاد
آنان به تصويب دولتهاي مختلف برسد و هرچه زودتر قدرت اجرايي يابد .آنان نيک ميدانند که
نيل به آن مقصد عالي جز با همهسونگري ميسر نيست .از اين رو تهيهکنندگان پيشنويس اسناد
حقوق
مالکيت و نظم
بازارهاي کارآمد
831
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حقوق مالکيت و نظم بازارهاي
بينالمللي سعي دارند افزون بر رعايت اصول نظامهاي حقوقياي که خود بدان وابستهاند ،مباني
کارآمد
ديگر نظامهاي حقوقي جهان را نيز از نظر دور ندارند و تا حد ممکن به قوانين ملي دولتهاي عضو
احترام بگذارند .در پروتکل مورد بحث نيز جلوههاي اين تلاش ،بسيار بارز است .بندهاي  1و 1
ت و نظم بازارهاي کارآمد
مادة  ،8بند  1مادة  ،1بند  1مادة  ،1قسمتهاي «ج» و «هـ » از بند  2مادة  ،3و مادة  22جاهايي
بازارهاياند.
نظمواگذارده
مالکيت وعضو
حقوقدولتهاي
است که بانيان پروتکل ،موضوعات مطرح شده را به قوانين ملي
تلقي ميگردد .اميد است
تصويب اين پروتکل ،اجابت درخواست کميتة حقوق کودک نيز
کارآمد
تصويب اين پروتکل در سومين و چهارمين گزارش ادواري کشور که قرار است همزمان تا  22فورية
 1222به کميتة حقوق کودک ارائه گردد 37،منعکس شود .ميتوان پيشبيني کرد همانگونه که پيش از
حقوق مالکيت و نظم بازارهاي
رايگان تا مقطع متوسطه)،
اين ،کميتة حقوق کودک از اصل  82قانون اساسي (در خصوص آموزش
کارآمد
تصويب قانون حمايت از کودکان و نوجوانان در سال  1228و تأسيس دفتر حمايت از حقوق زنان و

کارآمد
تو
بدترين اشکال
بازارهايمحو
نظمکار براي
المللي
کودکان در قوة قضاييه ،تصويب مقاولهنامة شمارة  231سازمان بين
کار کودکان ،و امضاي اساسنامة رم در خصوص ديوان بينالمللي کيفري در سال  1222که توسط
حقوق مالکيت و نظم بازارهاي
جمهوري اسلامي ايران استقبال کرد 38،از اين مصوّبة مجلس شوراي اسلامي نيز استقبال کند.
کارآمد
يادداشتها
1- Convention on the Rights of the Child .
2- The Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the
Involvement of Children in Armed Conflicts.
3-The Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of
Children, Child of Prostitution and Child Pornography.
 -1زير عنوان.Optional Protocols to the Convention :

 -2فاطمه قاسمزاده« ،کودکآزاري :علل و راههاي پيشگيري از آن»  ،مقالة ارايه شده در سمينار حقوق کودک،
تهران 13 ،و  19آبان .2831
 -1شيوا دولتآبادي ،روزنامة همشهري ،شمارة /3( 2112آذر ،)2831/ص21.
 -3فرشتة خضروي افلاک ،بررسي عوامل مؤثر در کودکآزاری جسمي (رسالة کارشناسي ارشد ،دانشگاه آزاد
اسلامي رودهن.)2832 ،
 -3کتايون خوشابي و سيدعباس باقري يزدي ،متن آموزشي در زمينة کودک آزاري جسماني براي بهورزان و رابطين بهداشتي.2831 ،
 -9گزارش کارشناس مستقل براي مطالعه سازمان متحد در زمينه خشونت عليه کودکان ،ص  ،3به نقل از گزارش
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جهاني خشونت و سلامت ،ژنو ،سازمان بهداشت جهاني ،1221 ،ص .2
 -22ر.ک :بنفشه پور ناجي ،مرگ خاموش :نگاهي به پديدة کودکآزاري .ص.29
نامه مفيد  /شماره
 -22بروشور آموزشي «کودکآزاري چيست؟» ،از انتشارات يونيسف ايران و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي.
سي و هشتم  /مهر و
« -21إنّه لکتاب عزيز ،لايأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه ،تنزيل من حکيم حميد» (فصلت 12 ،و .)11
آبان 6831
 « -28و إذ نجّيناکم من آل فرعون يسومونکم سوء الذاب ،يذبحون اب ناءکم و يستحيون نساءکم و في ذلکم بلاء من
ربّکم عظيم» (بقره)19 ،؛ همچنين ر.ک  :ابراهيم 1 ،و قصص.1 ،

 -21براي ديدن آمارها و گزارشها در اين باره از ايران و جهان ،ر.ک :بنفشه پور ناجي ،مرگ خاموش ،نگاهي به
پديدة کودک آزاري ،ص.22 - 11
 -22از جمله ر.ک :گزارش کارشناس مستقل براي مطالعه سازمان ملل متحد در زمينه خشونت عليه کودکان ،ص 21.
 -21همان ،ص 21.

تم

 -23گزيده شماره  1اينوچنتي (کودکان و خشونت) ،ص 2.
 -23همان ،ص 1.

نامه مفيد /

 -29ر.ک :گزارش کارشناس مستقل براي مطالعه سازمان ملل متحد در زمينه خشونت عليه کودکان ،ص  11و .12

شماره سي و هشتم

12- Declaration on the Rights of the Child.

12- UN Rules for the Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty.
11- The International Convention on Economic, Social and Cultural Rights.

نامه مفيد /

18- ILO Worst Form of Child Labor Convention 1999.

24- The Cairo Declaration on Human Rights in Islam, Adopted by Organization of
Islamic Conference.
شماره سي و هشتم
12- International Conference on Population and Development.

 /مهر و آبان

11- Fourth World Conference on Women: Action for Equality, Development and Peace.

2831
27-The World Congress Against Commercial Sexual Exploitation of Children.
13-The World Declaration on the Survival, Protection & Development of Children.
29-United Nations: Millennium Declaration.
30- The Child Interests.
31-Child Interests of Best.

 -81از جمله بند  2مادة  23کنوانسيون حقوق کودک.
33-Optional Protocols to the Convention.
81- Global Momvement for Childern (GMC).

تم
35- U.N. General Assembly Special Session on Childern, 10 – 12 May 2002.
 -81ر.ک :گلن جانسون ،اعلامية جهاني حقوق بشر و تاريخچة آن ،ترجمة محمدجعفر پوينده ،ص.31 - 31
 -83بخش  22زير عنوان ( ، )Next Reportپاراگراف 33در سند .CRC/C/15/Add.254
 -83بخش ب ( ،)Follow-up measures and progress achieved by the State partyپاراگراف  8در

حقوق
مالکيت و نظم
بازارهاي کارآمد
831
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