اظهارنظر كارشناسي درباره:
«اليحه موافقتنامه الحاق جمهوري اسالمي ايران به پروتكل الحاقي كنوانسيون
حقوق كودك در مورد بهكارگيري كودكان در منازعه مسلحانه»

مقدمه
در راستاي حمايت از كودكان كنوانسيون حقوق كودكان در سال  1989به تصويب رسيد و جمهوري اسالمي
مشخصات اليحه

ايران نيز در تاريخ  1372/12/1با تصويب مجلس شوراي اسالمي به آن پيوست .از آن سال تاكنون دو
پروتكل به اين كنوانسيون ملحق شده است كه يكي درخصوص ممنوعيت فروش و فحشا و هرزهنگاري
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كودكان ميباشد و ديگري در خصوص ممنوعيت به كارگيري آنها در مخاصمات مسلحانه است .پروتكل مربوط
به ممنوعيت به كارگيري كودكان در مخاصمات مسلحانه داراي آثار حقوقي خاصي است و بهواسطه طرح آن
در مجلس طي اين گزارش با تحليل محتواي سند به آثار آن اشاره خواهد شد.
ارزيابي مفاد اليحه و آثار حقوقي آن
براي درك محتواي اين پروتكل بايد نكته زير را در نظر گرفت تا بتوان در نهايت نتيجه حاصل از الحاق به آن

تاريخ چاپ:
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را تحليل نمود .اين نكات عبارتند از:
 .1در مقدمه اين پروتكل به اساسنامه ديوان بينالمللي كيفري و به مسئله جرمانگاري صرف ثبت نام
كودكان زير  15سال در نيروهاي مسلح براي شركت فعال در جنگهاي داخلي و بينالمللي اشاره شده

معاونت پژوهشهاي
سياسي ـ حقوقي

مطالعات حقوقي

است .هرچند مقدمه كنوانسيونها و پروتكلهاي بينالمللي داراي اثر الزامكنندگي نيستند ،اما در مقام تفسير
الزامات مندرج در آنها مفيد بوده و مؤثر ميباشند .در اين خصوص ،ديوان بينالمللي كيفري نيز رويه صريح و
نسبتاً پرباري دارد و طي رسيدگي هاي خود صرف ثبت نام كودكان زير  15سال را بهعنوان يك جرم
بينالمللي تلقي كرده است.

مشخصات گزارش
شماره مسلسل:
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تاريخ انتشار:
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 .2يكي ديگر از بندهاي مقدمه اين پروتكل به امكان كشورها در تعريف كودك و تعيين معيار كودك
تلقي نمودن اشخاص بر اساس ضوابط حقوقي داخلي كشورها اشاره دارد .اما ماده ( )3پروتكل درخصوص
استخدام داوطلبانه به بند « »3ماده ( )38كنوانسيون حقوق كودك ارجاع داده است .اين بند از ماده ()38
كنوانسيون عنوان ميكند كه كشورها بايد از بهكارگيري كودكان زير  15سال در نيروهاي مسلح خود
خودداري نمايند – فارغ از شركت فعال يا شركت مستقيم -همين بند از ماده ( )3در ادامه عنوان ميكند
در خصوص كودكاني كه  15سال سن دارند ،ولي به  18سال نرسيدهاند كشورهاي عضو بايد تالش نمايند تا
اولويت بهكارگيري را به بزرگترها بدهند.
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 .3مطابق با ماده ( ، )2كشورهاي عضو پروتكل بايد اطمينان حاصل نمايند كه اشخاص كمتر از  18سال به استخدام
اجباري نيروهاي مسلح آنها درنيايند .اين ماده از پروتكل را بايد ناظر بر ماده ( )1در نظر گرفت .ماده ( )1از الزام دولتهاي
عضو به عدم شركت مستقيم اشخاص زير  18سال حاضر در نيروهاي مسلح خود در جنگها صحبت ميكند .در واقع اين
اشخاص آن دسته از نيروهايي هستند كه باالتر از  15سال دارند و زير  18سال ميباشند و بهصورت داوطلبانه به نيروهاي
نظامي پيوستهاند.
 .4با توجه به شق الف و ب بند « »3ماده ( )3پروتكل ،هرچند استخدام اشخاص باالي  15سال و كمتر از  18سال بايد
داوطلبانه باشد و بهنظر ميرسد عنصر اراده شخص را با اين قيد دخيل نموده است ،اما بند «ب» عنوان ميكند استخدام
مزبور بايد با اطالع و رضايت والدين يا قيم قانوني شخص باشد.
 .5نكته قابل توجه ديگر ،بند « »1ماده ( )4اين پروتكل است .با توجه به ابهاماتي كه در نظام حقوقي ايران در خصوص
تلقي نمودن نيروهاي بسيج به عنوان نيروي نظامي وجود دارد –هرچند بهنظر ميرسد ماده ( )1قانون مجازات نيروهاي
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در اين خصوص صراحت دارد -شايد احتمال اين تفسير وج ود داشت كه نيروهاي بسيج را از دايره شمول اين پروتكل خارج
نمود اما بند « »1ماده ( )4به صراحت مقرر مينمايد تمام گروههاي مسلح جدا از نيروهاي مسلح كشور بايد از استفاده يا
استخدام اشخاص زير  18سال در جنگها –فارغ از مشاركت مستقيم يا مشاركت فعال -خودداري نمايند .بند « »2اين ماده
مقرر مينمايد كه كشورها بايد چنين بهكارگيري را جرمانگاري نمايند .در همين راستا ماده ( )7پروتكل از اشخاصي كه بر
خالف مندرجات اين پروتكل به كار گرفته شدهاند با نام قرباني (مجني عليه) ياد ميكند.
 .6همچون ديگر كنوانسيونها و اسناد حقوق بشري ،اين پروتكل نيز در ماده ( )5خود مقرر مينمايد در صورتي كه قانون
داخلي كشور يا كنوانسيون بينالمللي ديگري بيشتر به نفع كودكان باشد ،آن مقرره بايد در خصوص كودكان اعمال گردد.
 .7اين كنوانسيون نسبت به گذشته نيز اثر دارد و در صورتي كه كشوري به عضويت آن درآيد بايد مطابق با بند « »3ماده
( )6تمام اشخاصي را كه بر خالف مقررات پروتكل حاضر به استخدام نيروهاي مسلح درآمدهاند را مرخص يا بهنحو ديگري
آزاد نمايد.

 .1دادگاههاي نظامي به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظاميكليه افراد زير كه در اين قانون به اختصار «نظامي» خوانده ميشوند رسيدگي ميكنند:
الف) كاركنان ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران و سازمانهاي وابسته.
ب) كاركنان ارتش جمهوري اسالمي ايران و سازمانهاي وابسته.
ج) كاركنان سپاه پاسداران انقالب اسالمي ايران و سازمانهاي وابسته و اعضاي بسيج سپاه پاسداران انقالب اسالمي.
د) كاركنان وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمانهاي وابسته.
هـ) كاركنان مشمول قانون نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران.
و) كاركنان وظيفه از تاريخ شروع خدمت تا پايان آن
ز) محصالن موضوع قوانين استخدامي نيروهاي مسلح مراكز آموزش نظامي و انتظامي در داخل و خارج از كشور و نيز مراكز آموزش وزارت دفاع و پشتيباني
نيروهاي مسلح.
ح) كساني كه بهطور موقت در خدمت نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران هستند و طبق قوانين استخدامي نيروهاي مسلح در مدت مزبور از اعضاي نيروهاي
مسلح محسوب ميشوند.
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نتيجهگيري
هرچند از منظر حقوقي ميان تعابيري مانند مشاركت مستقيم و مشاركت فعال تفاوتهايي وجود دارد و پروتكل بيشتر ناظر به
مشاركت مستقيم است ،اما در مواردي از الفاظ و تعابير عامي همچون «بهكارگيري» يا «جنگ» استفاده كرده است و بهنظر
مي رسد قلمرو سند را گسترش داده است .از جمع نكات مذكور ميتوان نتيجه گرفت كه هرچند كشورها در تعيين سن
بهع نوان مالك كودك تلقي نمودن يك شخص مطابق با كنوانسيون حقوق كودك و مقدمه پروتكل حاضر داراي صالحيت
ميباشند ،اما پروتكل محدوديتهاي جدي بر اين موضوع وارد كرده است و صالحيت دولتها را در اين خصوص مضيق كرده
است .گويي بهنحوي مقرر مينمايد كه شخص زير  18سال به هر ترتيب ،كودك ناظر به مقرره مندرج در بند « »3ماده ()3
تلقي شده است.
با توجه به بررسي هاي صورت گرفته و ابهام شديد درخصوص دستاوردهاي اين پروتكل براي كشور و عدم اشاره به اين
دستاوردها در مقدمه توجيهي تقديم شده ازسوي دولت و همچنين تعهدات بينالمللي جدي كه اين سند براي كشور به همراه
مي آورد و مبهم بودن تعهداتي كه ممكن است در آينده براي جمهوري اسالمي به همراه داشته باشد و با توجه به شرايط ويژه
كشور ميتواند مورد سوء استفاده قرار گيرد و با توجه به ايرادات حقوق بشري كه عليه كشور پس از تصويب كنوانسيون حقوق
كودك مطرح گرديده ،رد كليات اين اليحه مورد پيشنهاد است.
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