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مهمقد I  

 

 .جامع ترين معاهده حقوق بشر می باشد که در تاريخ تصويب گرديده استگردهمائی در مورد حقوق کودک   -1

خود اين گردهمائی يک مجموعه جامع متعهد کننده بر اساس قانون با معيارهای گزينشی  باتفاق دو تفاهم نامه

 همراه با ساير معيارهای منطقه ای و بين .بين المللی برای ارتقاء و محافظت حقوق کودکان را دارا می باشد

المللی در مورد حقوق کودک؛ که شامل آنهائی که بوسيله شورای اروپا اتخاذ گرديده است می باشد، اين مدارک 

ه کيکان بدون هيچ گونه تبعيض، در حاليک شالوده محکم برای بهره مندی از حقوق بشر بوسيله تمام کود

. بوجود می آورد را حقوق کودک ميدهد، پيشرف در تحققو بازبينی  ارتقاءمعرف برایتشکيل يک 
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تعهدات ديگر بين المللی برای ارتقاء و حفاظت از حقوق کودکان در جلسه ويژه سازمان ملل متحد در باره   -2

، که يک استراتژی با محدوديت زمانی برای اجرا و گرفت انجام ٢٠٠٢در ماه مه ) UNGASS(کودکان 

يک دنيای شايسته برای " UNGASSبا انتخاب اعالميه و برنامه اقدام . ی پيشرفت تهيه گرديدبرای بازبين

، سران ممالک و دولت خود را متعهد نمودند که حقوق کودکان را در سراسر جهان به ٢٠٠٢در سال " کودکان

  . را به انجام برسانندموافقت شده پيش برده و هدفها، استراتژی ها و اقدامات 

. و اهداف هزاره با ارتباط مستقيم بر ای حقوق کودکان در سطح جهانی تصويب گرديد ه اعالميه هزاره،بعالو  

. بر اهميت دست يابی به مقاصد و اهداف ايشان تأکيد مجدد دارد٢٠٠۵سند پيامد اجالس جهانی سران در سال 

  

رچوب استوار منطقه ای برای کار  حقوق بشر بعنوان يک چهاقسمتدر سطح اتحاديه اروپا، دستورالعمل در   -3

 حقوق بشر، اتحاديه اروپا به منظور ارتقاء و محافظت از حقوق بشر در خط مشی کلی خارجی اروپا در مورد

برای افزايش حقوق کودک، اتحاديه اروپا ساليان متمادی . کودکان به کار رفته استهمچنين در مورد حقوق 

:، بکار گماشته شده استناصر زير می باشد عملايک اقدام چند جنبه ای که بويژه ش

 

  - در مورد کودکان و برخورد مسلحانه؛٢٠٠٣اجرای دستورالعمل شورای اتحاديه اروپا در سال 

 

 

 

مطرح کردن حقوق کودک با کشورهای ثالث، بويژه در چهارچوب تبادل نظر سياسی؛ - 

EIDHR ان را ارتقاء داده و محافظت ، برای پروژه هائی که حقوق کودکتهيه بودجه، بويژه از طريق

؛مينمايد

- 

 

 

از طريق روند بزرگنمائی، روند بازبينی خود در پيش برد حقوق کودک و حمايت از سازمان دهی  -

 لقوه؛احفاظت از کودک در کشورهای داوطلب و داوطلب ب
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يک قطعنامه در به متقبل در سازمان ملل متحد، اتحاديه اروپا، باتفاق کشورهای آمريکای التين، ساليانه  -

 از کشورها درخواست می نمايند که آن را امضاء و دايمیمی باشند و بصورت " حقوق کودک"مورد 

 د؛ آن اعمال نماينگزينشیتصويب نموده و در اجالس در مورد حقوق کودک و تفاهم نامه های 

 

بويژه از دبير کل  به حقوق کودک، ل مربوطحمايت از ناظران منطقه ای و بين المللی مربوطه در مسائ -

رای امنيت سازمان ملل متحد، نهادهای  از دبير کل سازمان ملل متحد، شوهيژسازمان ملل متحد، بو

معاهده سازمان ملل، بويژه کميسيون مربوط به حقوق کودک، فرآيند ها و مکانيزم های مخصوص 

UNICEF، صوص سازمان ملل متحد و همچنين کمک به سازمان های مربوطه سازمان ملل متحد بخ

OSCE ،و مکانيزم های منطقه ای به ويژه شورای اروپا UNFPA و WHO ،ILO ،OHCHR، 

 زمان های جامعه مدنی؛بودزمان در مورد کودکان و ساشبکه آم

 

 به حقوق  شامل احترام" اروپا در مورد توسعه همگانیهمفکری"در خط مشی توسعه اتحاديه اروپا،  -

حقوق حاديه اروپا از طريق عطف به چهارچوب اصلی بين المللی کودک در ميان کشورهای عضو ات

 .می گردد ههداف توسعه هزاربشر و ا

(i)  موارد خاصی مانند خشونت  وجود دارد که ن روش سه راهه در مورد کودکابرای اتحاديه اروپا يک

ق و نيازمندی  حقو(ii)عليه کودکان، کودکان تحت تأثير برخوردهای مسلحانه، قاچاق کودکان و غيره، 

 افزايش جريان اصلی (iii)های کودکان از طريق موضوعاتی مانند آموزش و تندرستی و همچنين 

 بوسيله نامه ها و پروژه های سرمايه گذاریحقوق کودکان بعنوان يکی از مسائل ميان بر که در تمام بر

  .  اروپا بررسی می گردد، مورد مالحظه قرار می دهدجامعه

 اصلی  اروپا در مورد جريانجامعهتورالعمل های  اين خط مشی و دس برای اعمالهنمايادداشت های را

حقوق بعنوان يک که حقوق کودکان را تحت روش مبنای ق کودکان در سطح مملکت نياز دارد حقو

.مدارک خط مشی بخش، ابزارهای بيشتری برای اقدام می باشد. مورد ميان بر، فرا گيرد
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ب جامع قراردادها، معيارها، و تعهدات در مورد حقوق کودک و اولين پيشرفت در بدست علی الرغم چهارچو  -4

آوردن اهداف توافق شده، حقيقت روزمره برای مليون ها کودک در سراسر جهان هنوز در تضاد کامل با اين 

قدان موقعيت  هنوز مواجه با تهديدات عمده ای برای بقا، ف در سطح جهانیکودکان: تعهدات و اهداف می باشد

برای آموزش صحيح، مراقبت کامل بهداشتی و اجتماعی می گردند؛ ايشان قربانيان بدترين نوع بکار گماری 

کودک، سوء استفاده و استثمار جنسی، امراض، برخورد مسلحانه، انواع مختلف خشونت می باشند؛ ايشان 

انی که متعلق به گروه های آسيب پذير کودک. مجبور به ازدواج زودرس و تحمل عمليات سنتی مضر می گردند

يا کودکانی که به ويژه دارای شرايط سخت می باشند مواجه با خطرات بخصوصی بوده و در معرض تبعيض، 

.کنار گذاشتن و محروميت بوده و نياز به توجه ويژه دارند

  

 ٢٠٠٢ال گردهمائی عمومی سازمان ملل متحد در مورد کودکان در سويژه  جلسه انجام کارروند 

)UNGASS( کار کميسيون حقوق کودک نشان دهنده اين می باشد که گرد همائی در مورد حقوق  و بازبينی

 از اهداف با محدوديت  به بسياریفاصله زيادی برای دست يابیکودک هنوز بصورت ناقص اجرا می گردد و 

.اشد می به و همچنين سنجه های در ارتباط با اهداف توسعه هزارزمانی  UNGASS

  

 قرار دادن اين وضعيت و اجازه برای اقدامات حتی با نظم و ترتيب بيشتر برای پيش برد منظور مورد توجهه ب  -5

حقوق کودکان در خط مشی خارجی حقوق بشر خود، اتحاديه اروپا تصميم گرفته است که از اين ببعد مبنای ارتقاء 

:لعمل های زير انجام دهدانی را بر اساس دستوراهو محافظت حقوق کودک در سطح ج
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هدف از دستورالعمل ها: سابقه سياسی II 

 اتحاديه اروپا ،")دستورالعمل ها" ("دستورالعمل های اتحاديه اروپا برای ارتقاء و محافظت از حقوق کودک"با اين 

سياسی در هدات بر اهميت مدارک، موازين و معيارهای کليدی قانونی حقوق بشر اروپائی و بين المللی و همچنين تع

فظت حقوق کودک، بويژه اطالعيه جهانی حقوق بشر، اطالعيه حقوق کودک، معاهده بين المللی ارتباط با ارتقاء و محا

، اجالس اروپا برای حفظ حقوق آن گزينشی و دو تفاهم نامه در مورد حقوق بشر، گردهمائی در مورد حقوق کودک

ه هزار توسعه  و اهدافهی دادگاه جزائی و همچنين اطالعيه توسعه هزاربشر و آزادی های بنيادی، مقررات بين الملل

ن ساير مدارک و معيارهای  و همچني٢٠٠٢ در سال UNGASS " برای کودکشايستهيک جهان "و طرح اقدام

.ه است فهرست گرديده است، تأکيد نموده حقوق کودک که در ضميمه مربوط ب II

 

 زير نظر داشتن يک موضع ارجح به منظور پيروی از خط مشی خارجی برایاتحاديه اروپا مجددًا تصميم خود را 

 سال، با در نظر گرفتن بهترين منافع ١٨ کودک، يعنی افراد زير سن  هایحقوق تمامحقوق بشر در ارتقاء و محافظت 

  بر اصول شدهحفاظت از تبعيض و مشارکت در روند تصميم گيری، بنياد نهادهمکودک و حقوق او بمنظور 

 ناپذيری، همبستگی و در هم تنيدگی تمام نی، تفکيکراسی، برابری، عدم تبعيض، صلح و عدالت اجتماعی و جهادموک

.نمايدتاکيد مي حقوق های بشر، از جمله حق پيشرفت

  

ی اين دستورالعمل می باشد را بصورتی که در محتوبه منظور دستيابی به اين اهداف، اتحاديه اروپا اقدامات عمومی 

 خاص در قسمت های ارجح، را بر اساس اعمال استراتژی هائی که می بايد بصورت مجزا در باره آنها  اقدام جملهاز

  از حقوق کودکارتقاء و محافظت با اختيار کردن يک روش ادغام شده در .تصميم گيری گردد ارتقاء خواهد داد

 که  خود را در مورد کودکان و برخورد مسلحانه٢٠٠٣دستورالعمل های سال  ،با اين دستورالعمل هااتحاديه اروپا 

.ائی اقدامات اروپا بخصوص در آن قسمت ها ادامه خواهد يافت، کامل خواهد نمودبه منظور راهنم
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:ودمعاضدت خواهد نماين دستورالعمل ها بخصوص در موارد زير 

 

يشان و به منظور جلوگيری از پايمال با توجه به پيش برد درک ادر برنامه کار بين المللی برای حقوق کودکان 

؛ بيشتری قائل می شودوزنبخصوص در سطح ملی کردن حقوق کودکان در سطح جهانی 

- 

 

 

 کامل حقوق کودکان، همانطور که به آن در مدارک بين المللی تحققتأکيد به تعهد اتحاديه اروپا بمنظور 

آن ارج گذاشته شده است؛ گزينشی نامه های مربوطه، مهمتر از همه گردهمائی در مورد حقوق کودک و تفاهم

- 

 

 

حقوق بشر جهانی می باشد از  جدا نشدنی یمتمم و جزئ اين مورد که حقوق کودک جزء الينفک،  برتأکيد کردن -

و اينکه تمام حقوق شناخته شده بوسيله گردهمائی حقوق کودک دارای اهميت يکسان می باشد، اگر چه اقداماتی 

 اصل گردد که تحقق آنها نياز به تشخيص اولويت در محتوی خاص ملی دارد؛ تا اطمينان حاستالزم 

 

آن، و ساير دست افزار ها و معيارهای  گزينشیپيش برد روند اعمال گردهمائی حقوق کودک و دو تفاهم نامه 

منطقه ای و بين المللی در مورد حقوق کودک؛

- 

 

 

 دک در داخل اتحاديه اروپا و کشورهای ثالث؛باال بردن آگاهی اقدام اتحاديه اروپا در مورد حقوق کو

 

- 

حمايت از جريان اصلی حقوق کودکان د رخط مشی اتحاديه اروپا و اقدام و افزودن ظرفيت تمام ناظران  -

  اتحاديه اروپا در مورد حقوق کودک؛مربوط

 

ديه اروپا، اقدامات سازمان های اتحات همکاری ميان سازمانی، و تکميل ارتقاء در اشتراک مساعی و تقوي -

 شامل ابتکارات ارتقاء داده شده بوسيله کميسيون اروپا در مورد حقوق کودک؛

 

روپا که به منظور استفاده در تماس های سياسی با کشورهای ی برای اتحاديه اتهيه نمودن ابزار عملياتی اضاف -

 .دک بکار رود های بين المللی در هر قسمت مربوط به ارتقاء و محافظت از کوگاهثالث و در کنگاش
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III دستورالعمل های عملياتی  

 

A(  اصول مبنی
  

:انجام خواهد دادبويژه  اتحاديه اروپا موارد زير را ،در ارتباطش با کشورهای ثالث، و کنگاشگاه های بين المللی

 

 بعنوان يک جزء ارتقاء و محافظت حقوق کودک اهداف خود در ارتباط با  بهفعاالنهارتقاء بخشيدن  -

 خط مشی خارجی اتحاديه اروپا، شامل بافتار توسعه و صلح و ايمنی و ارتقاء بيشتر  ازی ناپذيرجداي

گنجانده شده از طريق تبادل نظر جريان اصلی اين اهداف در داخل خط مشی خارجی اتحاديه اروپا ، 

 ؛بول رسمی گردهمائی ها يا معاهداتسياسی، همکاری در توسعه، کمک اساسی دوستانه و روند ق

 

 اين اهداف که بوسيله اصول عمومی اجرایيک روش بر مبنای حقوق بشر در مورد يگيری کردن پ -

، يعنی عدم تبعيض، منافع بهتر برای کودک،  راهنمائی می گرددگردهمائی در مورد حقوق کودک

 ؛دک و بقا و پيشرفت کودکمشارکت کو

 

همبسته دائی ناپذيری، همبستگی و برر ج بدر نتيجه تأکيد مجدد کليت،  فلسفهارتقاء بخشيدن به روش -

 ؛ مبذول می گرددبا اولويت بودن حقوق کودکان در حاليکه توجه ويژه به قسمت های مورد نگرانی

 

ارتقاء و محافظت حقوق کودک با تطابق کامل با قراردادها و معيارهای بين المللی پيگيری کردن  -

وسيله انتخاب تمام معيارهای قانونی، اداری و گردهمائی در رابطه با حقوق کودک ببويژه مربوطه، 

 1بوسيله کميسيون حقوق کودک" جرااقدامات عمومی برای ا"ميان بر بعنوان ساير اقدامات بخصوص 

 

 به ن عمل کردبه منظورکشورها و دولت ها، " ( وظيفه–حاملين  "باال بردن ظرفيتهدف برای  -

 ). کودکان، برای بهره وری و درخواست حقوقشان" ( حقوق–دارندگان "و همچنين ) مسئوليت هايشان

 

 

 

                                                 

 
)٢٠٠٣ (۵توضيح عمومی  1
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اهداف اتحاديه اروپا)  B

 

حترم شمردن وظايف آوری و تشويق کشورهای ثالث، و حمايت آنها در تالش هايشان، برای م ياد -

 تحت قانون بين المللی و تعهدات ارتقاء و محافظت حقوق کودک تعهدات ويژه آنها برای قانونی ايشان و

 در محتوی گردهمآئی در مورد حقوق کودک و تفاهم نامه های عطف ويژه به آن تعهدات که ياسی، باس

، اعالميه "دنيائی شايسته برای کودکان " UNGASS ، اعالميه و طرح عمليات قرار دارند آنگزينشی

 مربوطه مدرک پيامد اجالس سران دنيا، و حمايت از آنها در مقررات و ههزار و اهداف توسعه ههزار

 جلسات در باره اين تعهدات و ظايف؛

 

 حقوق کودک همان طوريکه در اجالس  در موردمقرراتباال بردن آگاهی و ارتقاء فهم بهتر اصول و  -

آن و ساير قراردادها و معيارهای  گزينشیدر مورد حقوق بشر به آن ارج نهاده شد، تفاهم نامه های 

 ن؛منطقه ای و بين المللی در ارتباط با حقوق کودکا

 

اه های چند جانبه و در روابط اتحاديه اروپا گاروپا در کنگاشو تقويت کوشش های مداوم اتحاديه تکميل  -

 با کشورهای ثالث به منظور ارتقاء و محافظت حقوق کودکان با اقدام ويژه در بخش های ارجح؛

 

 کلی اقدامات بصورتهمچنين بهبود انسجام مابين فعاليت های متعهد شده بوسيله کشورهای عضو و  -

 . در مورد حقوق کودکانخارجی اتحاديه اروپا
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C(  ابزار عملياتی برای عملکرد اتحاديه اروپا در ارتباط با کشورهای ثالث
 

: به اين اهداف اتحاديه اروپا به ويژه از ابزار زير برای عملکرد استفاده خوهد کردنبمنظور نائل شد

 

 -قوق کودکان در جلسات و بحث های سازمانهای بين المللی و منطقهيعنی شامل نمودن ح (تبادل نظر سياسی -

، جلسات کميسيون مشترک، تبادل نظرهای ای وبا کشورهای ثالث در هر سطح، که شامل صحبت با وزرا

به ) رسمی که بوسيله رياست شورا، هيئت سه نفره، رؤسای هيئت های نمايندگی اداره می شود، می باشد

 :خصوص با اهداف زير

 

باال بردن سطح آگاهی حقوق کودکان و معيار ها و موازين بين المللی در ارتباط با ارتقاء و محافظت از 

ايشان؛

• 

 

 

ارتقاء تصويب و اجرای مؤثر قراردادهای بين المللی در باره حقوق کودک؛ •  

 

عيارهای ارتقاء بهسازی قانونی به منظور اطمينان حاصل نمودن از همسانی قوانين ملی با موازين و م •

 بين المللی در مورد حقوق کودک؛

 

ارتقاء و توسعه سازمان های مستقل ملی در باره حقوق کودک در همسانی با اصول پاريس؛ •  

 

چنين  • هممنطقه ای مابين مقامات ملی و ماتقداا و ارتقاء هماهنگی مؤثرفعاليت های بين سازمانی

  کودک اطمينان حاصل گردد؛قوقظت حاختصاص منابع کافی با توجه به اينکه از ارتقاء و حفا

 

  • کودک برای ارتقاء و حفاظت حقوق کودک؛تأثير بربوجود آوردن شاخص حساسيت کودک و ارزيابی 

 

طرفداری کردن از اشتغال جامعه مدنی در ارتقاء و حفاظت حقوق کودک؛ •  
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. همکاری کودکان در روند تصميم گيری برای ارتقاء و حفاظت حقوق ايشانترويج •  

 

پيشرفت بمنظور عکس العمل به ) در ارتباط با اظهاريه های عمومی، در جائيکه مناسب باشد (بيانيه نظرات -

 روز با تأثير بر روی ارتقاء و حفاظت حقوق کودک، بخصوص با اين هدف که به مورد بحثهای مربوطه 

که شامل د، نودک بعهده گيرقاء و حفاظت حقوق ککشور ثالث يادآوری گردد که اقدامات مؤثر را به منظور ارت

 مربوطه، با استفاده از واحد های قراردادودک و ساير حقوق کسيون  مشاهدات کميدر نظر گرفتن پيامدهای

ل ملی، سازمان های جامعه عات از سازمان های ملل متحد، سازمان های منطقه ای، سازمان های مستقاطال

 ؛مدنی در آن می گردد

 

: که شامل اقدامات زير می باشد،انبهد جهمکاری های دو جانبه و چن -  

 

 د حقوق کودکان؛ مورافزايش برنامه های توسعه و کمک های بشر دوستانه متمرکز در

 

• 

 برنامه ريزی، مدارک استراتژی مطرح کردن حقوق کودک در مذاکرات تجارتی، بحث های مربوط به •

ی برای کودکان بصورتی که تحت ور، تبادل نظر در مورد هدف های توسعه و طرح های اقدامات ملکش

 UNGASS پيش بينی شده باشد؛

 

استفاده از بودجه های دو جانبه و اجتماعی و برنامه های توسعه همکاری در هنگامی که پروژه ها به  •

 منظور ارتقاء حقوق کودک سرمايه گذاری می شوند؛

 

های عضو همچنين بصورت کلی  تقبل شده بوسيله کشوریبين فعاليت هاانسجام ماهدف قرار دادن بهبود  •

  ارجح؛قسمت هایاقدام خارجی اتحاديه اروپا در مورد حقوق کودکان بويژه در 

 

تقويت سازمان ها و ساختارهای ملی، ارتقاء قوه مقننه در همسانی با معيارهای بين المللی مربوطه،  •

  توسعه سازمان های مستقل حقوق کودک بر اساس اصول پاريس،
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  • تأثير بر کودک؛ هایای حساسيت کودک و ارزيابیتوسعه شاخص ه

 

.ارتقاء دست اندرکاری جامعه مدنی و مشارکت کودک •  

 

:بعنوان مثال، ای بين المللیکتوسعه مشارکت و تشديد هماهنگی با شر -  

 

واحد های سازمان ملل متحد، بويژه مکانيزم حقوق بشر در سازمان ملل متحد، فرآيند های ويژه و  •

  مربوط به حقوق کودک؛يونص کميس، بخصوقرارداد

 

UNFPA ،WHO ،ILO ،OHCHR ،UNICEF؛   • سازمان ملل متحد، بخصوص سازمان های

 

سازمان های منطقه ای، بويژه شورای اروپا و OSCE؛ •  

 

اروپا در مورد حقوق کودکان؛کنگاشگاه  •  

 

لتی، سازمان های تحقيقی؛ دو–مشارکت های خصوصی  •  

 

.ين المللیی بجامعه مدنی و سازمان های مال •  

 

D(  اجرا  

  

)i( اقدام عمومی به منظور تقويت بخشيدن به حقوق کودکان
  

.  باقی می ماندبرابری کلی، اتحاديه اروپا متعهد به ارتقاء و حفاظت از تمام حقوق کودک بر اساس اصلبعنوان يک 

شر خود، در کنگاشگاه های چند از اينرو اتحاديه اروپا تالش های مداوم در ارتباط با خط مشی های خارجی حقوق ب

:جانبه و در روابط خود با کشورهای ثالث ادامه داده و افزايش می بخشد، که کشورها را به موارد زير تشويق نمايد
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a(  ها و موازين بين المللی و همکاری با مکانيزم و فرآيندهای  ارتقاء اجرای مؤثر معيارپيروی از و
:ز طريق موارد زير المللی حقوق بشر، بخصوص ا-بين

 

توافق و پيروی از و ارتقاء مؤثر اجرای قراردادها و معيارهای بين المللی برای ارتقاء و 

آن،  گزينشیمحافظت از حقوق کودک، بويژه گردهمآئی در مورد حقوق کودک و تفاهم نامه های 

 ١٨٢ و ١٣٨گردهمآئی 

- 

ILOنامه آن، همآئی در ارتباط با وضعيت پناهندگان و تفاهم ، گرد

  گردهمآئی درمورد حقوق افراد با نقص عضو و مقررات رم در مورد دادگاه جزائی بين المللی؛

 

اجرای درخواستها برای اقدامات استحفاظی، اداره کردن، تصميم گيری و توصيه های گروه های   -

؛کودکحقوق بشر بين المللی، شامل آن کميسيون های در ارتباط با حقوق 

 

 فرآيندها و مکانيزم ها حقوق بشر سازمان ملل متحد، مربوط به موضوع و همچنين همکاری با

مکانيزم های مملکتی، بويژه آنهائی که مربوط به ارتقاء و حفاظت از حقوق کودکان می باشد،

- 

 

دادگاه روی کردن از تصميمات مربوطه شورای اروپا، و ارتقاء پيهمکاری با مکانيزم های  -

حقوق بشر اروپا؛

 

همکاری با مکانيزم های منطقه ای به منظور اطمينان حاصل نمودن از ارتقاء و حفاظت حقوق 

.کودکان، شامل بازبينی پيشرفت آن

- 
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b(   بويژه از طريق موارد زير،رفيت برای ارتقاء و محافظت حقوق کودکان در سطح ملیظتقويت :
 

ای ارتقاء و محافظت از حقوق کودک؛حمايت از توسعه طرح ها يا استراتژی های جامع ملی بر -

 

حمايت از توسعه و تقويت مکانيزم های دولتی برای همآهنگی اقدام به منظور ارتقاء و محافظت  -

.منطقه ایاز حقوق کودک در سطح ملی و 

 

c(  بويژه از طريق موارد زير،بهبود بازبينی روندها و ساختار ها :
 

ی سامانه و توسعه شاخص ها به منظور جمع آوری، يرگبهبود اساسی اطالعات و تحت نظر  -

تحليل و ارتقاء اشاعه اطالعات غير متمرکز در ارتباط با حقوق کودک؛

 

  - و بازبينی؛دک و شامل نمودن کودکان در تحقيقارتقاء بخشيدن به تحقيق در مورد حقوق کو

 

 مستقل ملی در مورد بنيان نهادن ظرفيت های ناظر، از جمله از طريق تأسيس سازمان های -

 مانند آمبودزمان؛،حقوق کودکان

 

.مشارکت جامعه مدنیبخشيدن به ارتقاء  - 
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d(  بخصوص از طريق موارد زير،  ترفيع سهميه منابع برای ارتقاء و محافظت حقوق کودکان:
 

طوح حمايت از توسعه و استفاده از ابزارها برای آشکار ساختن کودکان در روند بودجه ای در س  -

  ملی و منطقه ای، که شامل محتوی همکاری بين المللی باشد؛

 

 -  . بر روی کودکانتأثير اقتصادی و خط مشی های اجتماعیارتقاء ارزيابی 

 

e(  موارد زير از طريق بخصوص،ارتقاء بهسازی قانون برای ترفيع و محافظت از کودکان :
 

 ملی به منظور اطمينان حاصل نمودن اریتشويق و حمايت از تصويب و تجديد نظر در قانون گذ  -

از معيارها و موازين مربوطه بين المللی در مورد حقوق کودکان بويژه گردهمائی در مورد 

  آن؛ گزينشیحقوق کودک و تفاهم نامه های 

 

تشويق و حمايت از افزايش ظرفيت سازمان های اعمال قانون برای تحقيق در مورد نقض حقوق   -

  . حقوق کودکان قانونی نقضيند دوستانه کودک برای تحقيق و تعقيبکودک و توسعه فرآ

 

f(   بخصوص از طريق موارد زير،  حقوق کودکاننقضمبارزه بر عليه و جلوگيری از:
 

 در ارتباط با حقوق کودکان و سوء رفتار با کودکان، در قانون، شامل قانون ممانعت از تخلفات -

ری در ارتباط با نقض حقوق کودک؛جزائی، و پايان دادن به کيفر ناپذي

 

ع تخطی از حقوق کودکان، که از طريق پيراگيری آنها بعنوان جرم در م انواحکوم کردن تمام -

 قانون جزائی شامل گردد؛
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 اداری، قضائی و ساير اقدامات مؤثر ديگر به منظور جلوگيری برگزيدن يک روش قانونگذاری، -

ه کيفر ارات قانونی کشور و مبارزه بر علي تحت اختيودکانق کاز قانون شکنی ها در مورد حقو

  ناپذيری برای انجام چنين قانون شکنی ها؛

 

بنيان نهادن تضمين قانونی محلی به منظور ارتقاء و محافظت از حقوق کودکان؛ - 

 

ثر برای مأموران اعمال قانون و ساير افراد حرفه ای در ارتباط با و فراهم آوردن آموزش مو -

مينان حاصل نمودن از تبعيت  و اطی کودکان به منظور ارتقاء و محافظت از حقوق کودکانبرا

از موازين و قراردادهای بين المللی؛

 

بهبودی، بازسازی و ادغام مجدد اجتماعی برای قربانيان قانون شکنی های  برای تدارک ديدن -

 .حقوق کودکان

 

g(   در اخذ تصميم و اجرای خط مشی هائی که روی ايشان اختيار دادن به کودکان برای مشارکت مؤثر
  تأثير ميگذارد و فراهم آوردن تسهيالت برای مشارکت ايشان

 

h(  يا ساير مراقبين به منظور اجرای کامل نقش هايشان با توجه به محافظت  باالبردن ظرفيت خانواده
از حقوق کودکان

 

i(  بويژه از طريق موارد زير مورد حقوق کودکانحمايت از توسعه برنامه های باال بردن آگاهی در ،:
 

ترويج مبارزات برای آگاهی عموم از حقوق کودکان و اطمينان حاصل نمودن از ارتقاء و  -

حفاظت از حقوق کودکان؛

 

ارتقاء ادغام حقوق کودک در برنامه های مدارس و توسعه برنامه های کارآموزی حرفه ای در  -

.تمام بخش های مربوطه
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)ii( اقدام ويژه به منظور تقويت حقوق کودکان دربخش های ارجح  
  

 که اين  های جداگانه اجرادر قالب کلی اين دستورالعمل ها، اقدام ويژه در بخش های ارجح بر مبنای استراتژی

جموعه به منظور اينکه اتحاديه اروپا بتواند بصورت بهتری م. ، بعمل خواهد آمددستورالعمل ها را کامل خواهد کرد

 COHOMهای متفاوت حقوق کودک را در طول زمان مورد توجه قرار دهد، بخش های دارای حق تقدم بوسيله 

 بخش های دارای . بر اين اساس بوجود خواهد آمدبرای يک دوره دو ساله انتخاب خواهند شد و يک استراتژی اجرا

تمام انواع " اولين بخش با چنين ارحجيتی .تغييرات می باشدو امکان يد نظر دتجمشمول حق تقدم بصورت منظم 

. می باشدI خواهد بود، که برای آن استراتژی اجرا در محتوی ضميمه "خشونت بر عليه کودکان

 

)iii( نقش گروه های کاری شورا
  

COHOM تحقق و دنبال کردن دستورالعمل ها در مورد ارتقاء و محافظت از بر اساس دستورالعمل رسمی خود 

اين .  را با همآهنگی و همکاری نزديک با ساير گروه های کاری شورا مورد تجديد نظر قرار خواهد دادحقوق کودک

:شامل موارد زير خواهد بود

 

ترفيع ادغام مسأله ارتقاء و محافظت از حقوق کودک در اقدامات و خط مشی های مربوط اتحاديه اروپا؛ -  

 

 ا در فواصل زمانی مناسب و بصورت جلسات ويژه؛بعهده گرفتن تجديدی نظرهای اجرای دستورالعمل ه

 

- 

COREPER و PSC گزارش به شورا، از طريق  در بصورت ساليانه  باشد مناسبدر شرايطی که،  -

  . صورت گرفته شده در جهت اجرا کردن اين دستورالعمل هامورد پيشرفت
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)iv(تبادل نظر با گروه های ثالث خارجیای طرح اقدام غير رسمی بر 
  

COHOM  ممکن است بصورت غير رسمی، در صورتيکه مناسب باشد، با اجرای اين دستورالعمل ها اعضای در 

. ندان های بين المللی تبادل نظر نمايو سازم) NGOs(گروه های ثالث خارجی، بويژه با سازمان های غير دولتی 

19.3.2001تصميم شماره .  داشته باشدتکميسيون ميبايد بصورت کامل مشارک مورخ   2001/264/EC شورا در 

1 .ات ايمنی شورا می بايد رعايت گرددمورد مقرر

 

E(  بازبينی و گزارش
  

قصد ورالعمل ها، ت در اجرای اين دستبا توجه به زمينه وسيع اين دستورالعمل ها، اتحاديه اروپا، در بازبينی پيشرف

ان مربوطه از اتحاديه اروپا، بويژه گروه ها و سيعی از تخصص های ويژه استفاده نموده و با ناظرورت دارد که بصو

 کميسيون حقوق کودک، سازمان های سازمان ملل متحد، بويژه ، بويژهواحدهای قراردادمکانيزم ها، فرآيندهای ويژه، 

UNFPA ،ILO ،UNDP ،WHO ،UNICEF ،OHCHR داشته همکاری نزديک  و همچنين با جامعه مدنی

.باشد

 

F(  ارزيابی
  

:، موارد زير را انجام خواهد داد COHOM  بشر، قشورا در مورد حقوگروه کاری 

 

اين دستورالعمل ها و استراتژی اجرا را هر دو سال يکبار بعد از گزينش آنها تجديد نظر خواهد کرد؛ -  

 

 اجرای آنها و  ارتباط بادر اولين تجديد نظر دستورالعمل ها در مورد پيشرفت های بدست آمده درتمرکز  -

بايد د که آيا قسمت دارای حق تقدم ميت برای بهبودی بيشتر و همچنين اخذ تصميم در ارتباط با اين مورپيشنهادا

 ؛ شوراها بهيير يابد، و تسليم اين تجديد نظرا تغ تجديد نظر بعدی باقی مانده يدر

 

 

 

                                                 

 
١ صفحه ١١/۴/٢٠٠١،    1 OJ L 101 :عطف
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 در  آمده استراتژی اجرا در يک برنامه آزمايشی و پيشرفت های بدستتمرکز در اولين تجديدی نظر در -

 استراتژی های کشور؛

 

خواستار تعيين روش های ديگر همکاری با سازمان ملل متحد و سازمان های بين دولتين منطقه ای، سازمان  -

و ساير ناظرين مربوطه در اجرای و بازبينی اين دستورالعمل ها و، در صورتی که ) NGO(های غير دولتی 

 يا شورا؛ COREPERمناسب باشد، پيشنهادات مربوطه به 

 

پيشبرد و سرپرستی جريان اصلی موضوع ارتقاء و محافظت از حقوق کودکان در طول تمام خط مشی های  -

العمل ها بصورت فعاالنه و اتحاديه اروپا، کنگاشگاه های چند جانبه و منطقه ای و منتشر کردن اين دستور

 .مان اروپاا کشورهای عضو، کميسيون اتحاديه اروپا و پارلد اجرای آنها بپيشبر

 

 

__________ 
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١ضميمه 
 

"تمام انواع خشونت بر عليه کودکان " ارجح قسمتاستراتژی اجرا برای 
 

I  مقدمه

  

دستورالعمل های اروپا برای ارتقاء و محافظت از حقوق "بمنظور درنظر گرفتن اقدام خاص در ارتباط با اجرای 

العمل ها انتخاب ر با اولويت برای اين دستوقسمتن بعنوان اولي" تمام انواع خشونت برعيله کودکان "قسمت، "کودکان

.گرديده است

 

 اجتماعی، آموزش، درآمد و نژادها، خشونت بر عليه کودکان بويژه نمايانگر وسيع  های، موقعيت هافرهنگدر کليه 

خشونت بر زندگی تأثير انواع مختلف . و همچنين بخطر انداختن پيشرفت مورد نياز می باشد، کودکاننقض حقوق 

که شامل خشونت جسمی، روانی، روحی و جنسی، شکنجه و ادامه دارد کودکان در هر سن و هر منطقه ای در دنيا 

ساير رفتار ظالمانه، غير انسانی يا تحقير آميز، سوء رفتار و استثمار کودک، گروگان گيری، خشونت های خانگی، 

ايالت جنسی به کودکان، روسپی گری کودک، هرزه هنر کودک، تمقاچاق يا فروش کودکان و اعضای بدن ايشان، 

سوء استفاده جنسی جهانگردان از کودکان، خشونت های در ارتباط با گروه ها، عمليات مضر سنتی در تمام مجموعه 

 ١۵٠ حدود ٢٠٠٢بعنوان مثال، بر اساس برآوردهای رسمی، در طول سال . ها و تنبيه بدنی در مدارس می باشد

. ت های جنسی را تجربه کرده اند سال آميزش جنسی بازور يا ساير خشون١٨ مليون پسر زير ٧٣دختر و مليون 

. بريده می شود/  مليون دختر و زن در دنيا به شکلی آلت جنسيشان ناقص ١۴٠ و ١٠٠عتقاد بر اين است که مابين ا

. مليون کودک مشمول کارهای خطرناک شدند١٢۶، ٢٠٠۴هنوز در سال 

  

چه نتايج خشونت برای کودکان ممکن است بر اساس طبيعت و شدت آن متغير باشد، پيامدهای کوتاه مدت و دراز اگر 

آسيب پذيری کودکان و وابستگی ايشان به افراد بزرگسال . مدت آن در بيشتر موارد خطرناک و زيان آور می باشد

.ايشان از تمام انواع خشونت می باشدخواستار مراقبت ويژه و اقدام مصمم بين المللی به منظور حفاظت 
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II اهداف
  

بر را بمنظور پيش بردن ارتقاء و محافظت از کودکان از تمام انواع خشونت ها، اتحاديه اروپا يک روش دو راهه، 

:، پيگيری خواهد نمود جهانیدبير کل سازمان ملل متحد در سطح" شونت بر عليه کودکانمطالعه در مورد خ"اساس 

 

I. جهانی مسأله خشونت بر عليه کودکان، که بر روی تمام دنيا تأثير می گذارد، و پيشبرد  ماهيتيد برتأک 
جائيکه مناسب باشد، بويژه در جهانی حمايت از توصيه های مطالعه دبير کل سازمان ملل متحد، در

کنگاشگاه های مربوطه سازمان ملل متحد؛
 

II.  جلوگيری از و مبارزه با تمام اشکال خشونت بر عليه  مملکت بمنظور –حمايت از اقدامات خاص
 .مناطق مختلف دنيا/ ه کودکان در کشورها ر گرفتن انواع مختلف خشونت بر عليکودکان، در نظ

 

III قسمت های عملياتی

 

:بمنظور پيشبرد اهداف فوق الذکر، اتحاديه اروپا در قسمت های زير اقدام خواهد نمود

 

(i) بير کل سازمان ملل متحد در مورد خشونت بر عليه کودکان بعنوان يک مدرک حمايت از مطالعه د
رجوع جهانی برای جلوگيری از و مبارزه بر عليه تمام انواع خشونت بر عليه کودکان

 

:اقدامی که می بايد صورت گيرد

 

دبيرکل  حمايت اتحاديه اروپا در مالء عام از تمام کنگاشگاه های منطقه ای و بين المللی، مطالعه -
  و يافته های آن و پيشبرد عمليات بعدی و اجرای توصيه های محتوی در آن؛سازمان ملل متحد
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حمايت ويژه اتحاديه اروپا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بمنظور برقراری يک  -

دستورالعمل رسمی برای نماينده ويژه سازمان ملل متحد در مورد خشونت بر عليه کودکان، 

 سازمان ملل متحد در مورد خشونت بر عليه کودکان توصيه دبير کل بوسيله مطالعه  همانطور که

 گرديده است؛

 

  کلياتتوصيه ها وشورهای ثالث، با رجوع مناسب به انجام تماس های دوجانبه اتحاديه اروپا با ک -

 بعنوان يک مدرک رجوع مطالعه دبير کل سازمان ملل متحد در مورد خشونت بر عليه کودکان

 .کليدی برای اقدام اروپا در مورد خشونت بر عليه کودکان

  

(ii)  حمايت از تصويب و اجرای مؤثر قراردادهای بين المللی حقوق بشر به منظور مبارزه با خشونت 
 و مجازات های ظالمانه، غير انسانی ها بر عليه شکنجه و ساير رفتار، بويژه گردهمآئیبر عليه کودکان

 گردهمآئی در آن، مقررات رم در مورد دادگاه جزائی بين المللی، گزينشیم نامه يا تحقير آميز و تفاه
 ١٨٢ و ١٣٨آن، گردهمآئی شی و تفاهم نامه گزي ارتباط با حذف تمام اشکال تبعيض بر عليه زنان

ILO ، گردهمآئی سازمان ملل متحد بر عليه جرائم سازمان يافته ماوراء مرزهای ملی و تفاهم نامه
مکمل   مرعوب کردن و مجازات در مورد قاچاق افراد، بويژه زنان و کودکان،،ز آنجلوگيری ا

. گردهمآئی سازمان ملل متحد بر عليه جرائم سازمان يافته ماوراء مرزهای ملی
  

:اقداماتی که بايد انجام گيرد

 

ورد حقوق گردهمآئی در م گزينشیاتحاديه اورپا تمايل تمام کشورهائی را که هنوز دو تفاهم نامه  -

 اين تفاهم  ارتقاء مؤثربمنظور  تکميل روند تصويب و ازدياد تالش خود برایکودکان را بمنظور

 .تشخيص می دهدتصويب نکرده اند  گزينشینامه های 
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اتحاديه اروپا کوشش های خود را بمنظور تشويق، در کنگاشگاه های بين المللی و همچنين در  -

 گردهمآئی در مورد تصويبسب باشد، لث، در جائيکه منا با کشورهای ثاتماس های دو جانبه

و ساير مدارک منطقه ای و بين المللی مربوط به مسأله  آن گزينشیحقوق کودک، تفاهم نامه های 

 ؛خشونت بر عليه کودکان، افزايش می دهد

 

 تماس ق بشر و همچنين درن المللی و منطقه ای حقوا تأکيد ويژه در کنگاشگاه های بياتحاديه اروپ -

مورد حقوق مفاد گردهمائی در  اجرای مؤثر  دو جانبه با کشورهای ثالث، در مورد پيشبردهای

آن و اجرای ساير معيارها و موازين منطقه ای بين المللی، و  گزينشیکودک و دو تفاهم نامه 

 ست وج و هدف های بيپيشبرد مؤثر کار متعاقب آن و اجرای تعهدات سياسی مربوطه، بويژه نتاي

و ) UNGASS(اختصاص داده شده به ارتقاء حقوق کودک هفتمين جلسه ويژه اجالس عمومی 

 و هميه هزار، مفاد اعال٢٠٠٢در " يک جهان شايسته برای کودکان"طرح اقدام  با تعهد زمانی 

 را ٢٠٠۵ با تعهد زمانی و همچنين مدرک پيامد اجالس سران دنيا در هاهداف توسعه های هزار

 .می نمايد

 

(iii)  کشور بمنظور جلوگيری از و مبارزه بر عليه هرگونه خشونت بر –توسعه استراتژی های ويژه 
عليه کودکان

 

در  به منظور تکميل اقدام جهانی که برای مبارزه بر عليه انواع خشونت ها بر عليه کودکان با اقدام ويژه

کشورها و مناطق مختلف دنيا را در اشکال عمده خشونت در کشورهای جداگانه می باشد، اتحاديه اروپا 

نظر گرفته، و همچنين گستردگی خشونت بر عليه کودکان را در ارتباط با جنسيت مورد توجه قرار 

: را برای اقدام متمرکز شده در کشورهای ثالث بوجود خواهد آورداستراتژی های کشورداده، و 

 

a(  ارزيابی جامع ها، اتحاديه اروپا ابتدا يکراتژی مبنی برای اين است برای بوجود آوردن و بعنوان 

چنين .  انجام خواهد داداز وضعيت کشورها مختلف در ارتباط با خشونت بر عليه کودکان

ارزيابی هائی می بايد بر اساس حداکثر استفاده ممکن از اطالعات موجود، بويژه از يونيسف 

)UNICEF(و ناظران مربوطه جامعه ، مکانيزم های ويژه سازمان ملل متحد، منابع دولتی 

  .مدنی باشد
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b(  طالعه دبير کل سازمان ملل براساس چنين ارزيابی جامعی، و با در نظر گرفتن توصيه های م

د، رعايت پيامدهای کميسيون مورد خشونت بر عليه کودکان، در جائيکه مناسب باش رمتحد د

يله مکانيزم حقوق بشر، و هيئت های قرارداد حقوق بشر، توصيه ها بوسودک و ساير حقوق ک

 تهيه گرديده است، بويژه مؤسسات شخصيت های ذينفعهمچنين اطالعات مربوطه که بوسيله 

، سازمان UNFPA، و OHCHR، UNICEF ،WHO ،ILOسازمان ملل متحد، از قبيل 

  :استراتژی مملکتی ميتواند از عناصر زير ترکيب گرددی و منطقه ای، های جامعه مدن

 

  سريع گردهمآئی در مورد حقوق کودک و دوتفاهم نامهتصويب برای مايتحطرفداری و  -

آن و ساير قراردادها و معيار های بين المللی و منطقه ای بمنظور جلوگيری از و  گزينشی

 توجه به تمام اشکال خشونت بر عليه کودکان؛با 

 

کودک و  در ارتباط با گردهمآئی حقوق دست کشيدن از ترديدهاحمايت از طرفداری و  -

 تفاهم نامه های آن که غير قابل تطابق با هدف و منظور گردهمآئی و گزينشیتفاهم نامه 

 آن برخالف قوانين بين المللی می باشد؛ گزينشی

 

 گردهمآئی در مورد حقوق کودک و تفاهم نامه های اجرای مؤثرحمايت از طرفداری و  -

 و معيارهای بين المللی و دها ساير قراردا– در صورتيکه مناسب باشد –آن، و  گزينشی

در ارتباط ويژه منطقه ای در مورد حقوق بشر و دنبال کردن آن و اجرای تعهدات سياسی 

 با مبارزه با خشونت بر عليه کودکان؛

 

 برای پيراگيری ممنوعيت تمام اشکال اصالح در قانون گذاریطرفداری و حمايت از  -

 ؛کيفر ناپذيریرای مبارزه بر عليه خشونت بر عليه کودکان در قوه مقننه ملی و ب

 

در  انه و گزارشگری دوستبازبينی مستقل ملیتشويق و حمايت برای بوجود آوردن  -

توسعه  در مورد موارد خشونت، با و مکانيزم و فرآيند شکايتکودک ارتباط با 

 دادخواهی های دوستانه در ارتباط با کودک و خدمات حمايت آن؛
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ا و  در توسعه و اجرای مکانيزم هست اندرکاری فعال کودکاندطرفداری و حمايت برای  -

 ساختارها برای بازبينی؛

 

 به منظور ارتقاء جلوگيری و سازمان های ملی مستقلطرفداری و حمايت برای تأسيس  -

 مبارزه با تمام اشکال خشونت بر عليه کودکان؛

 

 های شی ها و طرحهای کلی، خط م استراتژی توسعهطرفداری و حمايت برای  -

 در مورد خشونت بر عليه کودکان، از جمله، ارتقاء بخشيدن به ارزش های غير عملياتی

خشونت آميز و باال بردن آگاهی و با در نظر گرفتن گسترش خشونت های در ارتباط با 

جنسيت، اولويت بخشيدن به ممانعت از آنها، که بر طبق مقررات بوسيله تخصيص منابع 

 د؛مورد لزوم حمايت می گرد

 

شش ، تحليل و اشاعه کوجمع آوری اطالعات ملیتوسعه و اجرای تشويق و حمايت برای  -

  مربوطه؛ها و ارتقاء ابتکارات برای تحقيق

 

 برای آنهائی که با و برای کودکان معيارهای باال بردن ظرفيتطرفداری و حمايت برای  -

 تشخيص و  کودکان از خشونت و جلوگيری، می کنند بمنظور ازدياد محافظتکار

 پاسخگوئی به تمام اشکال خشونت بر عليه کودکان؛

 

 کودک و خدمات ادغام اجتماعی  برایبازيابی دوستانه طرفداری و حمايت برای تأمين  -

دوستانه برای جلوگيری و ساختارهای عدالت و  توسعه  مکانيزم برای،برای قربانيان

 ؛نوجوانان

 

 برای خاتمه به کيفر ناپذيری و گوئیتأسيس مکانيزم پاسخطرفداری و حمايت برای  -

 .آوردن تمام مرتکبين خشونت بر عليه کودکان در مقابل عدالت
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c(  هائی که در مورد آنها می بايد اقدام ويژه ای انجام ربعد از اخذ تصميم درمورد فهرست کشو

م  اقدامات الزم را برای بوجود آوردن ارزيابی در مورد کشور مربوطه انجاCOHOMپذيرد، 

که بويژه نشان دهنده رئوس کلی انواع خشونت های ، استراتژی کشورپيش نويس خواهد داد و 

 در باره چگونگی مورد مالحظه قرار دادن مربوطه بر عليه کودکان می باشد و پيشنهادات واقعی

  .آنها را بطور مبسوط شرح می دهد

    

نمايندگی اتحاديه اروپا در سای هيئت های و به رCOHOMپيش نويس استراتژی کشور بوسيله   

داد اضافه، برای ارزيابی و تصويب در سطح ملی ارائه خواهد  کشورهای مربوطه بعنوان درون

 استراتژی های کشور و شروع COHOMدادهائی دريافت شد،  بعد از اين که چنين درون. شد

  .اجرای آنها را انتخاب خواهد نمود

 

d(  اتحاديه اروپا در مورد خشونت بر عليه کودکان در بمنظور سرعت بخشيدن به عملکرد عينی 

 در مرحله اول اجرای دستورالعمل ها، که تمرکز آن بر برنامه آزمايشینقاط مختلف دنيا، يک 

روی عملکرد اتحاديه اروپا در مورد حداکثر ده کشور در مناطق مختلف متمرکز می باشد و با 

العه سازمان ملل متحد در مورد خشونت بر عليه توجه به نتايج رويدادهای مختلف که بوسيله مط

زمانی که کشورهائی که می بايد شامل اين . کودکان تعيين گرديده است ترتيب داده خواهد شد

 از پيش تبادل نظر ها يا مشاورات را در ، اتحاديه اروپاتخاب می گردندنبرنامه آزمايشی باشند ا

زين  اجازه می دهد که يک پيراگيری آغاحاديه اروپامورد حقوق بشر حفظ مينمايد، از اينرو به ات

در مورد مسآله خشونت بر عليه کودکان در آن تبادل نظرها و مشاورات حقوق بشر سازمان يافته 

  .انجام پذيرد
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(iv) همکاری با ساير ناظران مربوطه  
 

ماهنگی را از بمنظور استفاده از متخصصين موجود، اتحاديه اروپا، بعنوان يک اصل، ماکزيمم ه

کشورهای خارج از اتحاديه اروپا در عملکردش در مبارزه با خشونت بر عليه کودکان، بويژه در موارد 

:زير خواستار خواهد بود

 

حقوق   قرارداد هایهایمکانيزم های مربوطه سازمان ملل متحد، بويژه فرآيندهای خاص و واحد -

 بشر، بويژه کميسيون حقوق کودک؛

 

 و  OHCHR ،UNICEF ،WHO،ILO ،UNDPملل متحد، بخصوص مؤسسات سازمان  -

UNFPA؛ 

  

 رای اروپا؛سازمان های بين المللی، بويژه شوساير  -

 

سازمان های بين المللی، دولتی و غير دولتی که بصورت محلی درگير در محافظت از کودک  -

 .ميباشند، شامل شبکه های محافظت از کودک

 

 را بويژه با سازمان ملل متحد، شورای همکاری های موجودپا بمنظور انجام اين امر، اتحاديه ارو

 تحليل و اشاعه و طرح  سامانمند، و بويژه در مورد تحقيق و جمع آوری اطالعاتOSCE و 1اروپا

 با ساير متفقين بالقوه ، تشکيل همکاری های جديدمناسب استراتژی پاسخ کشور و همچنين بررسی 

ولتی، سازمان های آموزشی؛ سازمان های مدنی و سازمان  د–مانند همکاری های بخش خصوصی 

  .خواهد نمودتقويت های مالی بين المللی 

 

(v) بازبينی و گزارش
 

COHOM اقدامات الزم به منظور بازبينی پيشرفت بدست آمده در تحت استراتژی خاص کشور را 

  .انجام خواهد داد

 

 
، بويژه ٢٠٠٧ مه ١٠ مورخ  و اتحاديه اروپاديپلماتيک غير رسمی مابين شورای اروپاادداشت ي Art.21,- CM(2007) 74 را مالحظه نمائيد 1
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خشونت بر عليه کودکان قرار گرفته اند، در کشورهائی که تحت پوشش استراتژی کشور در مورد 

رؤسای هيئت های نمايندگی اتحاديه اروپا می بايد اين موضوع را در گزارش حقوق بشر دايمی خود 

در مورد پيشرفتهای مربوطه، در جائيکه مناسب باشد، را  ويژه  امورشامل کرده و همچنين می بايد

.گزارش نمايند

 

طه از منابع اتحاديه اروپا، بازبينی پيشرفت در وضعيت بوات مربر گزارشات و ساير اطالععالوه 

خشونت بر عليه کودکان نيز بر مبنای ساير اطالعات قابل اعتماد، بخصوص از سازمان ها و مکانيزم 

بويژه واحد قراردادها، بخصوص کميسيون حقوق کودک و يونيسف های سازمان ملل متحد، 

)UNICEF (خواهد بود.

  

ازمان های جامعه مدنی و شبکه های محافظت از عات مربوطه تهيه شده بوسيله س اطال،عالوه بر آن

از مشارکت کودکان می بايد در روند بازبينی در هر جای ممکن . کودک بحساب آورده خواهد شد

.اطمينان حاصل گردد

 

IV  اقدامابزار اتحاديه اروپا برای
 

بوجود آوردن ان، در جائيکه مناسب باشد، در تبادل نظر سياسی و ه کودکليخشونت بر عمسأله عالوه بر شامل کردن 

، در بودجه جامعهموضوعی برای بيانيه نظر، اتحاديه اروپا بويژه امکانات را برای استفاده از بودجه دوجانبه و 

ن جائيکه مناسب باشد، در حمايت از اقدامات ويژه به منظور مبارزه با خشونت بر عليه کودکان بر اساس اي

  .دستورالعمل ها و استراتژی اجرای آنها شناسائی خواهد نمود

 

 

V ارزيابی
  

COHOM در  اولين تجديدی نظر استراتژی اجرا را دو سال بعد از گزينش اين دستورالعمل ها انجام خواهد داد، که

 در اين تجديد. يدتمرکز خود را بر روی برنامه آزمايشی و روند پيشرفت استراتژی های کشور متمرکز می نماآن 

"  اشکال خشونت بر عليه کودکانتمام" دارای ارحجيت  قسمت همچنين تحقيق خواهد نمود که آياCOHOMنظر، 

  .بايد تا تجديد ثابت بعدی باقی بماند يا تغيير نمايدمي

  

.
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 IIضميمه 

 

کشورهای فهرست غير جامع اصول، معيارها و موازينی که اتحاديه اروپا ممکن است برای تماس با   

 ثالث برای ارتقاء و محافظت از حقوق کودکان

به آنها متوسل گردد
  

 

I-قراردادهای حقوق بشر سازمان ملل متحد   

 

a-  تفاهم نامه ها و قراردادها

 

،١٩٨٩، (CRC)گردهمآئی در مورد حقوق کودک 

نگاری کودک،  و هرزه  هنرتفاهم نامه گزينشی در مورد فروش کودکان، روسپی گری کودک و هرزه

٢٠٠٠،  

٢٠٠٠ کودک در مبارزه مسلحانه، یتفاهم نامه گزينشی در مورد درگير
 

  ،١٩۶۶ بين المللی در مورد حقوق مدنی و سياسی، معاهده

١٩۶۶ساسی و مدنی، ا بين المللی در ارتباط با حقوق معاهدهتفاهم نامه گزينشی در مورد 

ساسی و مدنی، با هدف ملغی کردن مجازات ای در مورد حقوق للمعاهده بين المدومين تفاهم نامه گزينشی در 

١٩٨٩اعدام، 
 

١٩۶۶عهدنامه بين المللی در مورد حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، 

١٩۶۵گردهمآئی بين المللی در مورد حذف تمام انواع تبعيض نژادی، 

  

   ١٩٧٩گردهمآئی در مورد حذف تمام اشکال تبعيض بر عليه زنان، 

١٩٩٩نامه گزينشی در گردهمآئی در مورد حذف تمام اشکال تبعيض بر عليه زنان، تفاهم 
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  ١٩٩٠گردهمآئی بين المللی در مورد حفاظت حقوق تمام کارگران مهاجر و اعضای خانواده ايشان، 

  

١٩۵١گردهمآئی در ارتباط با وضعيت پناهندگان، 

  ١٩۶۶تفاهم نامه در ارتباط با وضعيت پناهندگان، 

  

١٩۶١همآئی در ارتباط با کاهش افراد بدون مليت، گرد
 

١٩٨۴گردهمآئی بر عليه شکنجه و ساير رفتارها يا مجازات های ظالمانه، غير انسانی يا تحقير آميز، 
 

تفاهم نامه گزينشی گردهمآئی بر عليه شکنجه و ساير رفتارها يا مجازات های ظالمانه، غير انسانی يا تحقير 

٢٠٠٢آميز، 
 

 

b-  آعالميه ها

 

١٩۴٨اعالميه جهانی حقوق بشر، 

 

٢٠٠٠ سازمان ملل متحد، هاعالميه هزار

 

٢٠٠٢اعالميه دنيای شايسته برای کودکان و طرح عمليات، 

 

اعالميه (انه هراسی و نابردباری های مربوطه ی بر عليه نژاد پرستی، تبعيض، بيگاعالميه کنفرانس جهان

٢٠٠١، )دوربان

 

  دام غير قانونی يا استفاده از ايشان بوسيله نيروهای نظامی استخبر عليه منظور حفاظت از کودکان بهتعهدات پاريس 

٢٠٠٧، )تعهدات پاريس(يا گروه های مسلح 
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c .اصول ، مقررات، دستورالعمل ها و ساير مدارک اصولی  

 

١٩٨۵) نمقررات پک(مقررات معيار سازمان ملل متحد برای مديريت عدالت برای نوجوانان 
 

١٩٩٠) مقررات هاوانا(مقررات برای حفاظت از نوجوانانی که از آزادی خود محروم شدند 
 

١٩٩٠) دستورالعمل های رياض(سازمان ملل متحد برای جلوگيری از بزهکاری نوجوانان دستورالعمل 
 

 ٢٠٠٢، اصول اساسی در مورد استفاده از عدالت اعاده گر در مورد موضوعات جزائی

 درگيرقربانيان کودک و شاهدان جنايت را العمل ها در مورد عدالت در ارتباط با موضوعاتی که دستور

٢٠٠۵، مينمايد
 

 ١٩٩٨، )اصول دنگ( راهنما در مورد آوارگان داخلی اصول

 

اعالميه در مورد اصول حقوقی و اجتماعی در ارتباط با حفاظت و بهزيستی کودکان، با عطف ويژه به 

  ١٩٨۶ و گزينش ملی و بين المللی، استقرار رضاعی

، )اصول پاريس(اصول و دستورالعمل ها در مورد کودکان در ارتباط با نيروهای نظامی يا گروه های مسلح 

٢٠٠٧.

 

 

II .گردهمآئی های بين المللی کارگر

 

 

١٩٧٣ در ارتباط با حداقل سن برای پذيرش به استخدام، ١٣٨گردهمآئی 
 

١٩٩٩ذف بدترين انواع کارگری کودک،  با منع و اقدام فوری برای حرتباط در ا١٨٢گردهمآئی 

١٩٨٩فراد بومی و قبيله ای در کشورهای مستقل ا در ارتباط با ١۶٩گردهمآئی 
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بشر دوستیدر ارتباط با بين المللی  قانونی مقررات.  III  
 

 

١٩۴٩امی در زمان جنگ،  در ارتباط با محافظت از افراد غير نظIVگردهمآئی ژنو، بويژه گردهمآئی 
 

١٩۶٧بين المللی مبارزات مسلحانه،  در ارتباط با محافظت از قربانيان و در گردهمآئی های ژنIتفاهم نامه 
 

١٩۶٧ در گردهمآئی های در ارتباط با محافظت از قربانيان غير بين المللی مبارزات مسلحانه، IIتفاهم نامه 
 

ضد نفر و درباره اثر تخريبی آن ه کردن، توليد و انتقال مين های خيرگردهمآئی در مورد منع استفاده، ذ

١٩٩٧، )قرارداد اتاوا(
 

 

IV .قانونی جزائی بين المللیمقررات 

 

 

١٩٩٨، )مقررات رم(مقررات دادگاه بين المللی 

 

 افراد، بخصوص، زنان و کودکان، مکمل تفاهم نامه در مورد جلوگيری، سرکوب و مجارات قاچاقچيان

٢٠٠٠همآئی سازمان ملل متحد در مورد جنايات سازمان يافته ماوراء مرزهای ملی، گرد
 

 

V .مقررات قانونی بين المللی خصوصی  

 

 

١٩٨٠گردهمآئی الهه در مورد جوانب مدنی بين المللی گروگان گيری کودک، 
 

١٩٩٣گردهمآئی الهه در مورد حفاظت کودکان و همکاری در مورد گزينش داخل کشور، 
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VI .مقررات حقوق بشر اروپا

 

 

  )، عطف به حقوق کودک٢۴بويژه، بند ( حقوق بنيادی ائیمنشور اروپ 

 

١٩۵٠ آزاديهای بنيادی، گردهمآئی برای محافظت حقوق بشر و
 

١٩۶١منشور اجتماعی اروپا، 
 

١٩٩۶ د رمورد اعمال حقوق کودکان، گردهمآئی اروپا

١٩٨٧ يا تحقير آميز، و مجازات يا رفتارهای غير انسانی گردهمآئی اروپا برای جلوگيری از شکنجه

 

١٩٩٢، )١١بند (قرارداد در مورد اتحاديه اروپا 
 

همفکری همگانی اروپا در مورد توسعه

 

)٧، ۵اف گربويژه پارا(   اتحاديه اروپا– Iبخش 
  

 

)١٠٣، ١٠١، ٩٧بويژه پاراگراف (   اروپاجامعه– IIبخش 
 

اتمقررات جامعه و ساير اقدام

 

بسوی يک استراتژی اتحاديه اروپا در مورد "   ارتباطی اتحاديه اروپاگزينش کميسيون: ٢٠٠۶ ژوئيه -
به " مجموعه برای کودک"وپا بعنوان بخشی از برنامه وسيعتر و دراز مدت اتحاديه ار "حقوق کودک

 ارتقاء حقوق کودکان در اتحاديه و در مورد اقدام خارجی آن؛منظور

 

؛ "کنگاشگاه اروپا برای حقوق کودک"بوجود آوردن : ٢٠٠٧ ژوئن -

؛اقدام برای حقوق کودکان در اقدام خارجی اتحاديه اروپا کميته زود آيند طرح -
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بسوی يک همفکری اروپا در مورد کمک های بشر دوستانه –کميسيون ارتباطی : ٢٠٠٧ -
. دوستانهدرخواست در ارتباط با حقوق بين المللی در ارائه کمک های بشر

 

 

VII .مقررات حقوق بشر منطقه آفريقا

 

 

١٩٨١منشور آفريقا در مورد حقوق بشر و افراد، 
 

٢٠٠٠ در مورد حقوق زنان در آفريقا،  و افرادتفاهم نامه در منشور آفريقا در مورد حقوق بشر
 

١٩٩٠منشور آقريقا در مورد حقوق و بهزيستی کودک، 
 

 

VIII .آمريکا داخلیمقررات منطقه ای 

 

 

١٩۶٩گردهمآئی آمريکا در مورد حقوق بشر، 
 

تفاهم نامه اضافی در گردهمآئی آمريکا در مورد حقوق بشر در بخش مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و 

١٩٨٨، )تفاهم نامه سان سالوادور(فرهنگی 
 

١٩٩۴ه زنان، گردهمآئی داخلی آمريکا در مورد جلوگيری، مجازات و ريشه کن کردن خشونت بر علي
 

  ١٩٩۴گردهمآئی داخلی آمريکا در مورد قاچاق بين المللی خردساالن، 

 

١٩٨٩گردهمآئی داخلی آمريکا در مورد بازگشت بين المللی کودکان، 
 

 

_________________ 


