ارﺗﻘﺎی ﺣﻖ دادﺧﻮﻫﯽ ﻓﺮدی ﮐﻮدﮐﺎن در ﭼﺎرﭼﻮب ارﮐﺎن ﻣﻠﻞ
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از اﯾﻦ ﭘﺲ ،ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻓﺮدی ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﻮرد ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﻣﻨﺪرج در ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق
ﮐﻮدک ،ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﺧﺘﯿﺎری در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﺨﺎﺻﻤﺎت ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ و ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﺧﺘﯿﺎری در ﻣﻮرد ﻓﺮوش ﮐﻮدﮐﺎن ،ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ و
ﻓﺤﺸﺎی ﮐﻮدﮐﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ.
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان رﮐﻦ ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺑﺮ اﺟﺮای ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ،اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﭘﺮوﺗﮑﻞ
اﺧﺘﯿﺎری ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک در ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻓﺮدی ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﮐﺎﺳﺘﺎرﯾﮑﺎ در ژوﺋﯿﻪ ) 2014ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
دﻫﻤﯿﻦ دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﺑﺮای ﻻزماﻻﺟﺮا ﺷﺪن ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﻢ ،ﺗﺼﻮﯾﺐ ده دوﻟﺖ ﻻزم ﺑﻮده اﺳﺖ( ،اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ از اﯾﻦ ﭘﺲ
ﻻزماﻻﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﻬﺮﺧﺎﻧﻪ ،ﺑﺮ ﻃﺮﺑﻖ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺣﺎﺿﺮ ،ﮐﻮدﮐﺎن ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺧﻮد را در ﺧﺼﻮص ﻣﻮارد ادﻋﺎی ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق و
آزادیﻫﺎی ﻣﻨﺪرج در ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ،ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺻﻮرت اﺣﺮاز ﻧﻘﺾ اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﮐﻤﯿﺘﻪ دوﻟﺖﻫﺎ را
ﻣﻠﺘﺰم ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت از ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢﻫﺎی رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﻓﺎﻗﺪ ﮐﺎرآﯾﯽ ﻻزم ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در راﺳﺘﺎی
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮرداری ﮐﻮدﮐﺎن از ﺣﻘﻮق و ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت وارده ﺑﺮ آﻧﺎن ،در ﺻﻮرت ﻧﻘﺾﻫﺎی ارﺗﮑﺎب ،ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک از ﻻزماﻻﺟﺮا ﺷﺪن ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻓﺮدی ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﮔﺎم رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ در راﺳﺘﺎی اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺑﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ،ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﯿﺰ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﺟﻊ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ )ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک( ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد اﺻﻼﺣﺎت و ﺗﺤﻮﻻت ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری،
اﺟﺮاﯾﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ داﺧﻠﯽ ﺧﻮد را در ﺟﻬﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن ارﺗﻘﺎ ﺑﺨﺸﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ
ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ داﺧﻠﯽ ،ﺣﻘﻮق ﺧﻮد را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اذﻋﺎن داﺷﺖ :از اﯾﻦ ﭘﺲ ،ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻓﺮدی ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﯽ
ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﻮرد ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﻣﻨﺪرج در ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ،ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﺧﺘﯿﺎری در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﺨﺎﺻﻤﺎت ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ و
ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﺧﺘﯿﺎری در ﻣﻮرد ﻓﺮوش ﮐﻮدﮐﺎن ،ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ و ﻓﺤﺸﺎی ﮐﻮدﮐﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در راﺳﺘﺎی اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ،ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺗﺄﻣﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﻣﻮﻗﺘﯽ ﻋﻠﯿﻪ دوﻟﺖﻫﺎی
ﺧﺎﻃﯽ ،اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.
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