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              چکیده
ــام در آن هجایگا و ادهخانو ــا نظ ــو همیتا هارکشو خلیدا یه  و دارد یا ژهی
 دكکو قحقو. رود یمـ  شمار به ادهخانو قحقو عةیرمجموز دكکو حقوق
 صالحیت زةحو یبررسـ  رابطـه  نیا در. ابدی یم عینی دنمو ادهخانو محیط در

 قحقو. دارد ییبسـزا  تیـ اهم زیـ ن دكکو و ادهخانو قحقو دربـارة  هـا  دولت
 دارای بشر یندبنیا قحقو یقدمصا با یکدنز طتباار واســــــــــطة به دكکو
ــت همرآ صفو ــهیدرنت. اسـ ــت جـ ــا دولـ  دخو خلیدا راتمقر و یهرو در هـ
 یبررسـ  هـد   بـا  حاضـر  پـژوه  . کنند ولعد رمزبو یقدمصا از وانندت ینم

 از تیـ حما و یریشگیپ در 1399 نوجوانان و کودکان از تیحما قانون نق 
 مطالعة و یلیتحل - یفیتوص روش با یخانگ خشونت از دهید بیآس کودکان
 از تیـ حما قـانون  که هـا  پرس  نیا به پاسخ یراستا در یا کتابخانه ،یاسناد
 از تیـــحما دربـــارة ینـــوآور و دیکررو چه 1399 نوجوانـــان و کـــانکود

 مصالح و منافع ازحرا در قـانون  نیا دارد؟ یخانگ خشونت برابر در کودکان
 نیهمچنـ  دارد؟ انطبـاق  یحـد  چـه  تا یالملل نیب اسناد با نوجوانان و دکانکو
ــب ــ انی ــوتص با دارد یم ــال از تحمای ونقان بی  ،1399 وبمص نناواجون و اطف
 و راقبــانم یاهــتوک وردم در یرکیف یراجا تضمان جــادیا ،حمایتی تماقــداا

 ییها بخ  ردنک تخصصی ود،خ فیوظا انجام در نناواجون و اطفال نیوالد
 یقـ یتطب ومطالعـة  شـده  ضعو تیررامق... و لفااط هیـ عل میجرا به گیدیسر از



   

150

 وشـ  پ هـا  جنبـه  از یاریبسـ  در دیجد قانون که است آن انگریب سند دو انیم
. دهـد  یمـ  ارائـه  کودك حقوق ونیکنوانس از یناش تعهدات به نسبت یمناسب
 ییهـا  حوزه در اما داشته؛ کودکان حقوق از دفاع در یمؤثر نق  ونیکنوانس
 فیتعـار  و ینظر یمبان ،ییاجرا ضمانت ،یساختار یهماهنگ در ضعف مثل
 .است یصینقا یدارا یاعالم یها مجازات نبودن بازدارنده و

  :ن کلیدیواژگا
 از تیــحما قــانون ،یالمللــ نیبــ دسناا دك،کو قحقو ،یخــانگ خشــونت
.1399 نوجوانان و کودکان

 مقدمه
ن اسـت.  کادکوق حقودانان بوده، مسئلة  حقوقتوجه رد موز یربااز دموضوعاتی که از یکی 
د خوتواننـد از   ها نمـی  که در برابر آسیبهستند ع جتمار اقشاپذیرترین ا و آسیبجزن کادکو
ــابراین در اوکنند. ع فاد ست وری اضرن کادطبیعی کوو لیه ق اوحقوار دادن لویت قربنــــــ

کـانون خـانواده    (. متأسفانه خشونت علیه کودکـان بیشـتر در  27، ص1390، فلکمنزار )سالا
 (. خشونت علیـه کودکـان امـری   Frehsee, Detlev, 1996, pp.110-114) شود مشاهده می

گ و باورهای مناطق گوناگون، برداشت متفاوتی از آن وجـود  نسبی است و با توجه به فرهن
عموماً بر هـا   دهد خـانواده  ن مینشاان یرت در اتحقیقا (Korbin et al, 1983, p.174دارد )
ست. وری اضرت قان گـــاهی اوکادتربیت کونـــی در تنبیه بدکـــارگیری  بـــهند که ورین باا

حســــــنی و  ) ستافرهنگی ی هارمعیا هــــــا و از ارزشتابعی ، بدنی لدین به تنبیهش وانگر
ا، غذدك از ن کووم کردمحراده از خانوآزاری در  ود کودك(. حد5، ص1390همکاران، 

د توسط یک فر نظر جسمین از کادکوآن  درکه اردی لدین تا مووامحبت ه و سرپناس، لبا
ن انگ آمرن و گـاهی  یدآسـیب د به را شکاآکه گیرنـد   ار میقر مورد آزار و بدرفتاریبالغ 
ای  گسترده طیفاده خانوکودك در ینکه خشونت علیه د اجووست. با ده اگسترانجامد،  می
ر محور چهال ها حورفتار یناتمامی  گفـت باید گیـرد،   رسان را در بر می ی آسیبهارفتااز ر
ــردد  مــــینی روا -عاطفی ی هاو آزارغفلت ، جنسی، جسمیی هاآزار ، فلکمنزار )سالاگــ
ی هارفتارخطر ض معرشــــوند، در  رو مــــی روبـــه ه با خشونت کانی کد(. کو27، ص1390
ــیجسمی قرو شناختی ، جتماعی، انطباقی هیجانیاغیر ــد. ار مـــــ با توجه به مطالب  گیرنـــــ
 مند توجهزنیاضـل  ین معن، اکادکوة یندآبر آزاری  گفتـه و تـأثیرات ویرانگـر کـودك     پـی  
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د و از باال برن کادبا کو ریفتاربدص خصوهـــا را در  خـــانوادهگاهی ان آست تا بتوی ابیشتر
ــی آن کادبه کورگ سیب بزآین ا ــه  اده وبه سالمت خانون و در پـ ــردجلوگیرجامعـ  ی کـ
ــانی موی در لت کیفراعدم سالت نظا(. ر96، ص1396م، مقدی گوهرو حبیبی ) رد کودکـــ

 ست:اهمیت حائز اچند جهت گیرند، از  ار میلدین قرض واتعررد که مو
ان درك توه یدد هبزگیـرد.   م مـی نجاآسانی ا لدین بهوا توسطکودکان علیه م جرب تکاار

آزاری رخ  کودكقتی ارد. وندد را خوع از فان دادن در برابر آن و دکن  نشاوا خشونت یا
از تر انناتودك کوارد بسیاری مود. در کشف نمیشودیگر یم اجرسادگی   م بهجردهد،  می
از حمایت ن که قانوده هم بو لیلدشاید به همین م کنـــــــــــد. جرم عالاند است که بتوآن ا
حتی ده و کراد همگانی قلمد ةظیفوآزاری را  م کـــــــودكعالا 1399ن ناانوجون و کادکو
ــز مجا، ظیفهوین از اتخطی ای بر ــرده اتعیین زات نیــ ــرم اتثراست. کــ که اردی مودر  جــ
ر و جایی که مرتکب پدو در  بـوده تر كخطرناو عمیقتر مراتـب   ، بـه ستدك اکوه یدد هبز
، قطعنامهرت به صودی شاآور و ار الـزام چندین سند ی دارد. عمق بیشتر، ستودك ادر کما
قربانی ن کادکوچندی بـرای  حمایتی رات که مقره سیدربه تصویب و...  عالمیهن، انسیواکنو
ق حقوانـد.   کردهمکلف رعایت آن به ه و همة کشورها را قائل شدی لت کیفراعد خةچردر 
 دادرســییین ن آقانون و ناانوجون و کااز کــودایی حمایت قض یحاپرتو لوان در یری اکیفر

ــری  ــینسنااتحت تأثیر دی یاان زبه میزکیف ــزام  د ب ــی ال ق حقون نسیواکنوآور همچــون  الملل
 ست.اگرفته ار قرمیالدی  1989ب مصودك کو
، خدمات اجتماعی، مستمرو ماتی منسجم اقدآزاری، ا کودكهرگونه ی از پیشگیرای بر

ــانونی و  ــودكکه مرتکب ادی فرت ازامجاق ــی ک ــوند، ضــروری ا  آزاری م زار سالا) ستش
جهان متفاوت گونـاگون  حق سالمت کودکان در نقاط های  (. چال 37، ص1390، فلکمن

 ةبرنامسیاست یا ، ملیراهبرد باید نوعی ر هر کشو(. در 405، ص1399، است )کوکبی سقی
د؛ شوه ملی گنجاندریـزی   برنامـه یند افرو در ین وتدعلیـه کودکـان   خشونت در زمینة عملی 

خشونت نه هرگو عةشاش و اپذیرپوشی،  سبب چشمکه هایی  نگرشتغییر ر ماتی به منظواقدا
اینکـه قـانون حمایـت    پاسخ به تحلیلی در راستای  -پژوه  حاضر با رویکرد توصیفی .دشو

از اده در راستای حمایـت  تکالیف خانوق و حقودی به یکرروچه  1399از کودکان مصوب 
هـای ایـن قـانون نسـبت بـه قـوانین        برابر خشونت خانگی دارد و اینکه نـوآوری  کودکان در
ات سی تغییرربرمیزان انطباق آن با کنوانسـیون حقـوق کـودك چگونـه اسـت، بـه        پیشین و
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و ضــعف آن تقویت ن قانوت قوّط تا نقاپــردازد  رو مــیپی هــای  ن و فرصــتکیفی قانو
شود. بررسی
ر را کشوو جامعه ة یندن آکادشته باشیم کوداق باید توجه تحقیورت ضرن بیادر 
جلب د بیشتر به خوروز  ن را روزبـه جهانیان توجـه  کادمسائل کوق و حقو هوزمراسـازند.   می
تکوین شخصیت در ساسی انق  ر کنا، در جتماعید انهاتـــرین  اده مهـــمخانوده اســـت. کر
ق یدگی سود هبه سمت بزو را اشـد و ا بدك کوای آسیب به ست عاملی براممکن ن، کادکو
ــییجاالدین وابا ن کادکوط تباارصل حفظ اهد. د ــونت ب م ــد در خش ــای کن ــانگی، ه با خ

ــا  ارتبــاطحفظ اوم تدای قبتی تا حد ممکن برامرات تمهید ا جدو کوشید اده خانوکــودك ب
ــل در  راهخرین ان آشتن منافع عالیه به عنودانظردربا اده خانودك از کودن کر ه نظر گرفتحـ
ا نکــــــــردن، صل جدانظرگرفتن دربا دك و کوزی نمندسااممکن باید با توی تا جاد و شو
ــرد؛ هم افراده را گشت به خانوزیط بااشر ــة که منافع اردی مودر مگر کـ قتضا دك اکوعالیـ
 یی کامل تحقق یابد.اجددر شود و صادك کواری از متضمن سلب حق نگهدم حکادارد ا

خصوصـی افـراد اسـت،     ةاستدالل که این اعمال در حوزها با این  در اغلب موارد دولت
 نقـ  حقـوق بشـر و اعمـال     ی باموارد چنینگیرند. در  ها را نادیده می قربانیان این خشونت

المللی موظف  بین ةها در جهت حمایت از قربانیان، جامع دولت از سویاقدامات الزم  نشدن
ت حقوق بشر و حمایـت از قربانیـان   ها را به رعای است با تصویب اسناد حقوق بشری، دولت

حاضر از خشونت علیه کودکـان   در نوشتار (.1396پاکهیده و همکاران،  )ر.ك: ندکمتعهد 
شـود، سـ ب بـه اصـول و معیارهـای کنوانسـیون حقـوق         طورمختصر بحث می و انواع آن به

کودك برای حمایت از کودکان در برابـر خشـونت، همچنـین قـانون حمایـت از کودکـان       
 .پردازد در ارتباط با موضوع و تطبیق این دو سند می 1399ب مصو

 . خشونت خانگی علیه کودکان1
خشونت خانگی به عنوان مشکلی شایع و عمده، تهدیدکنندة سالمت قربانیان و یک اپیدمی 

، 1397شـود )محسـنی کبیـر و همکـاران،      دار در حوزة سالمت روان شناخته مـی  پنهان ادامه
ن کادکون و نازیعنی گـروه   اره دوهموشناسد؛ ولی  نمیت جنسیت گرچه خشون(. ا127ص

هــای  وت قــدرتیل تفاان ذبتون را کادکوعلیــه شاید خشونت انــد.  شــدهقربانی خشونت 
نگـاه محققـان    ،هـای فیزیکـی   پب از خشـونت  (.1، ص1390، فرشیدفر) دجسمی تفسیر کر

ــر روانــی یهــا اعمــال خشــونت متوجــه ــر کودکــان در خــانواده شــد، ت ب حقیقــات بعــدی ب
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جنسـی از کودکـان    یهـا  بحث خشونت در خانواده، یعنی تجاوز و سوءاستفاده ترین یچیدهپ
غـذایی، پوششـی،    نیازهـای وردن نیـا غفلت یا مسامحه عبـارت اسـت از فـراهم     .متمرکز شد

والـدین یـا    از سـوی  کـودك های طبی و تحصـیلی و سرپرسـتی    مسکن، بهداشت و مراقبت
ولـی اغلـب در    ؛هـا وجـود داشـته باشـد     خـانواده  ةتواند در هم می. غفلت کودكسرپرست 
و  تـوجهی  یتوان به ب کودکان می ازشود. از مصادیق غفلت  ده میدیدرآمد  های کم خانواده

غفلـت هیجـانی ماننـد محبـت نکـردن کـافی بـه         غفلت و اهمال از جهـت  و غفلت جسمانی
کودك یـا برخـورد نامناسـب بـا     کودك، بدرفتاری شدید یا مزمن با همسر خود در حضور 

که همگـی ممکـن اسـت کـودك را در معـرض خطـرات       اشاره کرد اعضای دیگر خانواده 
 .شدید عاطفی قرار دهد
اعمـال   .دهـد  آزاری، غفلت بیشترین رقم را نشان مـی  های کودك در بسیاری از گزارش
متـداول   کودك، ترسـاندن او از تنبیـه سـخت بـدنی، تهدیـدهای      برمقررات و کنترل شدید 

مانند دوست نداشتن کـودك، ممنوعیـت برقـراری ارتبـاط بـا دیگـران و حتـی اظهـارنظر و         
کارهای کودك که او را عمالً از حق انتخاب محروم کـرده و مـانع    ةبرای هم گیری یمتصم

ران همکامیلــز و  (.1388)ر.ك: فیــروزی،  شــود از رشــد احســاس فردیــت در کــودك مــی
ــا انجاآزاری را ا کــودك ــرعاطفی و جنسی ، سیب جسمید آیجاای ابران یگردبه زه جام ی  ب
کـه   طـوری  ه دارد؛ بهبر عهده او را فاو رسای  آکه مسئولیت دانند  دی میتوسط فرکودك 
ــدبه خطر دك سای  کوو آسالمت  ــتمااقدا (.see: Mills, 2000) بیفت ــا  ت دول ای بره
هــای  و ســازمانملل متحد ن مازسات مصوبار، ین منظواجه به دتخصیص بوگــذاری و  قــانون
در گاهی عمومی آسطح دهنــدة  نشــانهمه نهــاد  هــای مــردم ســازمانکوش  آن و بسته به وا
سرپرســـت اســـت  ن بـــیکادکوویـــژه  ن بـــهکادکوت مشکالان تخفیف میزورت ضررد مو
هستند که ان بحرپـذیری و   اع آسـیب نور اچاهـا د  خـانواده  .(92-91ص، 1390پرسـت،   )نوع
ــمیکی  ــ  از مه ــرین آس ــای ا یبت ــة ا درجتماعی ه )ر.ك: ست اخشونت خانگی وز، مرجامع
ن کادکون و نازمعموالً دهد و  رخ میمحیط خصوصی خشونت در ین (. ا1381، فردی سجا
ــراز اول آن قربانیا ــیبه شمان ت ــد )ر.ك:  ر م ــت، ست دو یعقوبیرون خشونت  .(1393و عنای

یگر ی دعضااعضو یا اده با خانویک عضو گرانة  آمیز و سلطه ر خشونتفتاای رخانگی به معن
روان در شت املی بهدؤسســة م (.135، ص1392و همکــاران، )نیکنامی  ستاده اخانون هما
ر عمالی که به طوا»کنــد:  تعریــف مــی چنین را گی ادخشونت خانو مــیالدی، 1992 ســال
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ــیسیب بدنی آمنجر به ه بالقورت فیزیکی یا هیجانی مضر هستند یا به صو ــوند؛  م همچنین ش
ود محدن، ساندرسیب آتهدید به کشتن یا ، تهدید بدنی، جنسیوز گویی یا تجازورامل ش
پــــور،  نسترسی به منابع« )شهنیااز دمیت ومحرر و ختیااسلب دی، عاهـــای   لیـــت فعادن نمو
 (.65، ص1394
فیزیکی به رت یا قدو نیری عمدی گیرر»بهکارا شت جهانی خشونت ابهدن مازسا
نی ، روامختلفی مانند خشونت جسمیاع نودارای اند که دامین آقعی یا تهدید به رت واصو
ــی، بازاده غنیو نی اضو)رست« اجنسی و  ر و فشال عماا( خشونت خانگی 144، ص1398فق
م جاـــــــــــنس، اسلامت جسمی، ندگیی زجدرست که بهطواده اگویی یک عضو خانوزور
شاهد ن کادهد. کودمیار خطر قرض معررا در یگر دعضو آزادی شناختی یا روان

(. در 57، ص1399و همکاران، فاهی )ریا نامرئی خشونت هستند ش خامون قربانیا، خشونت
جامعه ص خشونتهایی که مخصو؛ سترناپـذیر ا نکااقعیتی واخانگی وز خشونت مری انیاد
ان آن را میتوگونـاگون  جتماعی ت اطبقاو نیا ی دهارکشونیست و در همـة  خاصی طبقة یا 

-ای جهـان با وجود اینکه خشونت خانگی پدیده (.20، ص1396، ستای  و همکاران) یافت

ای کـه  شمول است، به میزان بسیار باالیی از لحاظ تعریف و سطح گستردگی خود به جامعه
دهد، وابسته است. البته بر خال  کشـورهای غربـی کـه در آنهـا دسـتیابی بـه       در آن رخ می

پــذیرد، در جوامــعرت مــیتــر صــواطالعــات خشــونت خــانگی بــرای پژوهشــگران آســان
هـای خـاص   های نه چندان قابل اعتماد  دشواریباره  به دلیل داده توسعه بحث دراین درحال

توانـد بـه پیامـدهایی همچـون آسـیب بـه سـالمت روان و        خشونت خانگی می خود را دارد.
کـودك بـه    تأثیرات ویرانگر خشونت علیه نفب، نقص عضو و حتی مرگ بینجامد. اعتمادبه
 (.96، ص1396مقدم،  گوهری و است )حبیبی بیشتری نیازمند جهتو
اسـت یو س ی، سـازمان ی، خـانوادگ یدر سـطح فـرد   یریگمیمشارکت کودکان در تصم 
)اسـت  یدیـ احقـاق حقـوق آنهـا کل    یدر جامعـه بـرا   یگـذار 

 دیها با سازوکاراز  یا گسترده فیط (.
کودکـان   یشدن بـرا  دهیشن .توسعه داده شود گوناگونهای  مشارکت در گروه لیتسه یبرا

کننـد بـه آنهـا گـوش داده      احسـاس مـی   یاریبسـ  ولـی  ؛دارد بسـیاری  تیـ تحت مراقبت اهم
از آنهـا   یاریبسـ متأسـفانه  اما  باشند؛به دنبال مشارکت کودکان . قوانین مناسب باید شود نمی
 و تیـ ، معلولتیـ ، ملتیتوجه به سن، جنب، نژاد، قوم باها  دگاهیو د ها هجرب. تهستند نیادنم
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را ملـزم  هـا   کنوانسـیون حقـوق کـودك دولـت    19 ةماد .متفاوت خواهد بود یوضع اقتصاد
کودکـان  هنـوز  حـال  نیخشـونت محافظـت کننـد. بـاا     گونـه کند از کودکان در برابر هر می

سـاالن   های هم از درون خانواده تا گروه گوناگونهای  نهیزم از خشونت را در ییسطوح باال
 .کنند تجربه می دیگرهای  و گروه
 پـذیرفتنی  یو قـانون  یاجتمـاع بـه لحـاظ عرفـی،     را کودکـان  یجسم ها تنبیه دولتاز  یاریبس
کـه  آن لیـ دل: »کننـد  هـا بیـان مـی   آنی، کودکـان در مولـداو   حقـوق  ی دربارةا . در مطالعهدانند می
خانـه   ایـ است کـه آنهـا در محـل کـار      نیاشوند،  خشونت میمرتکب کودك خود  هیعل نیوالد
بـر   یکودکـان در مولـداو  «. اسـت  نیوالـد  بـرای  چـه یباز کیـ شوند و کـودك ماننـد    می تیاذ

در  دیگـری  قیـ تحقتأکیـد دارنـد.   کودکـان  یبـدن  هیـ مبـارزه بـا تنب   نیکم ـ  یانـداز  راه ضـرورت 
راهکارهـای  دارند در مورد خشونت ازجمله  لیآموزان تما دان  تیدهد اکثر صربستان نشان می

لتی ت دوخالامدورت ضربنـابراین  .() نـد ببین آمـوزش در مدرسه ی ریشگیپ
ــسش در راتالو خانگی ی ها خشونتدر  ، حق بر حریم خصوصین میادل تعااد یجی اتاــــــــــــ
ت بررسی است.کودکان دارای اهمیمنیت احق بر اده و خانود نهام ستحکاا

 الملل . حقوق کودک در اسناد بین2
و اسـناد تصـویب وکـودك حقـوق بهالمللی بینجامعةبیشترتوجهجهتدرسریعتحوالت

 ,see: Daly)کـودك چشـمگیر اسـت    حقـوق ارتقایوحمایتبرایموثرترسازوکارهای

Ruxton and Schuurman, 2016.) دك نبود کوق حقوق حقارد امودر تامل درخور نکتة
)مــیالن و  ستن اساال گرمقایسه با بزم مقاد در خوق حقوق حقان در اکادکووی نایی مسااتو

در ژنـو تنظـیم شـد     1« حقوق کودك ةاعالمی» میالدی 1924در سال  .(24، ص1395عبدی، 
زده و آواره و حمایـت   تغذیه، بهداشـت و مسـکن بـراو کودکـان جنـگ      ةکه بیشتر در زمین
المللـى   هاو جسمى و روانى ناشى از جنگ بـود. تأسـیب صـندوق بـین     یبآنان در برابر آس

گام مهمى براو پرداختن به مسائل حقـوقى کودکـان    نیز 1946کودکان )یونیسف( در سال 

منبـع دیگـرو بـراو پیمـان حقـوق       1948 2«جهانى حقـوق بشـر   ةاعالمی»همچنین  .جهان بود
شـود کـه    شـامل مـى    ها بدون توجه به ویژگی ها را  زیرا این اعالمیه تمام انسان؛ کودك بود

 
.  

.  
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 .گیرد کودکان را نیز در بر مى اًطبع

به تصویب مجمع عمـومى سـازمان ملـل متحـد      1«حقوق کودك ةاعالمی» 1959در سال 
 در همچنـین  ،ریـزو کـرد   رسید که درواقع اساس و بنیان کنوانسیون حقـوق کـودك را پـى   

المللى حقـوق مـدنى و    میثاق بین» ،1965 2«ژادوالمللى رفع هر نوع تبعی  ن بینکنوانسیون »

مبـاحثى در ارتبـاط بـا     19734 «کنوانسیون حداقل سـن اشـتغال کودکـان   »و  1966 3«سیاسى
در  نیـز  دو پروتکل اختیارو بر کنوانسـیون حقـوق کـودك   .حقوق کودکان بیان شده است

ان در مورد پروتکل اختیارو کنوانسیون حقوق کودک»تصویب شده است: یکى  2000سال 

پروتکـل اختیـارو کنوانسـیون حقـوق کـودك در      »و دیگرو  5«شرکت کودکان در جنگ
ــان   ــوگرافى کودک ــروش، فاحشــگى و پورن ــورد ف ــر سنااین اتمامی  .«م ی هارمعرفی معیاد ب

ــین ــة  ب ــی لزهکــار و بزل طفااجمله ل از طفااز احمایت المللــی در زمین یک گــرفتن  وم درپ
نـــوری،  و خواجـــهکوشا )ر.ك: ند ا هیدورزکید أتن ناص آوخصدر قی افتری اسیاست کیفر

به را عضو هــای  دولـت ست که آوری ا املزة اتنها معاهددك کوق حقوــسیون  نا(. کنو1391
(. 48، ص1388ی، سددات امتعهد می کند )ساه، ین معاهدرات اخلی با مقردانین اقوق نطباا
ــة مقددر  ست که ه اتعریف شددی انهاده خانو 1989رخ مودك کوق حقون نسیواکنومـــــ
ر ظهوة محیط به منصد را در آن خوق حقوکنـد و   میشد و رندگی در آن زمعموالً دك کو
(.see: The Convention on the Rights of the Child 1989ارد )گذ می

ر از منظو»چنین تعریف میکند: دك را یک کودة مادك در کوق حقون نسیواکنو
ــده یر زنسانی اد افردك اکو رد موا در جراقابل ن نکه طبق قانوآمگر ؛ ستل اساهجــــــــــ
نخسـتین   (.37، ص1396)مقدادی و جوادپور،  «دشوداده تشخیص غ کمتر سن بلودك، کو
دك کوه فاق و رفریقایی حقور آمنشودك کوق حقوای در زمینـــة  منطقهالمللـــی  بـــینسند 

 
.  
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ن کادتکابی کوت ارجنایاایـم و  جررد مودر ین سند اتوجه نکتة درخور  ست.ا 1990رخ مو
همچنین د. شوا جرن اکادکوای ند برانمیتوام عدزات امجا، ین سندد ابه موجب مفا؛ ستا

ای در زمینــة  منطقهالمللــی و  ی بــیننیز سند 1996رخ پایی مون اروکادکوق حقون نسیواکنو
 see: African Charter on the Rights and Welfare of theست )ن اکادکوق حقو

Child. 1990 .) ه بـــه گات در دادفاعیان دحق بیای عطادر این سند اتوجه نکتـــة درخـــور
ی بیراعضو تدی هارخلی کشودامحاکم در ین سند باید د ابه موجب مفاکــــه ست دك اکو
اره سی همودر جلســـــة دادرشرکت و سیدگی قضایی ریند افرن در کادکه کود ندیشه شوا

ــژهنمایند ــته به همرای  ة وی ــند )بااه داش  see: U.N. Optional Protocol to theش

Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in 

Armed Conflict. 2000.)  پروتکل الحاقی بـه بحـث    8کنوانسیون حقوق کودك در مادة
شـوند   دیـدگی اطفـال و حمایـت از حقـوق و منـافع کودکـانی پرداختـه کـه قربـانی مـی           بزه

د سنادك در دیگـــر اکوق یق مرتبط با حقودمصا (.162، ص1398فرجیهـــا، )علمـــداری و 
و پایی جزاروبشر ق حقور منشوو بشر ق جهانی حقومیـة  عالدارد. انیز موضوعیت المللی  بین
ق یق حقودبا مصا مستقیمطور ، بهنددارهستند که به تبع ماهیت عامی که دی سنااز استه آن د
صل ، احقوقیهـای   نظامغلب در ا(. 352-351، ص1399، شوند )شعبانی مرتبط مین کادکو

ق حقون نسیواکنو 3دة ماارادة اوســـــــــت، در بر دك لدین یا سرپرست کووابر صالحیت 
شته باشد.ار دالویت قردر اوباید دك منافع کوو مصلحت مسئله، ین ه در اشدر مقردك کو
در پــــی  را سختی د یکرن روکادتنبیه فیزیکی کودك دربــــارة کوق حقون نسیواکنو 

ــه ا فعل یا از نی ناشی و رواجسمی  سیبآهرگونه ن نسیواین کنوا 19دة ما؛ در ستگرفتـــــ
دك از کون، نسیواین کنوا 37دة به ماد ستناابا و ست شــــــــــده امنع دك فعل به کوك تر

ن نسیواکنوکمیتـة  تی رمشویـة  نظرس ساابر مصـون اسـت.   مناسب زات ناهرگونه تنبیه یا مجا
تربیت   به هددك و نظرگرفتن مصلحت کودرگر با اکی  حتی تنبیه فیزیدك، کوق حقو
یق دمصااز نیز کـــــودك  و تهدیـــــدتوهین ، تحقیر، حتی تمسخرز نیســـــت؛ باشد  مجااو 

 ازجنایی باید گـذار   سیاسـت ین ا(. بنابر359-358شود )همان، ص آزاری شمرده می کودك
بیر اتدبینـی   زات و پـی  تشدید مجاو ها رفتاربرخی اری نگا مجرهای گونـاگون همچـون    راه

هم افرهــای کودکــان را  آزادی و قبه حقووز تجادیــدگی و  هکاه  بزت موجبا، نهاپیشگیر
 (.1380، ص1389، جاییوزفیرر تبا )حاجیکند 

، قانونیت مااقدکلیــــــة اعضو ی هارکشو»دارد:  ر مــــــیمقرن نسیواکنو 19 دةما 1 بند 
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ــة بر ابردك در کواز تا آورد د هنابه عمل خوزم را شی الزموو آجتماعی ، اییاجرا کلیــــــ
انگـاری،   سـهل با أم تور فتاریا تـوجهی   آزار، بـی ا ـصدمه ی، نیرواخشونت جسمی یا ل شکاا
، لدینواقبت توسط احین مردر جنسی کشــــی، ازجملــــه سوءاســــتفادة  بهــــرهیا ر فتار ءسو

ـــسرپرست قانونی یا هر شخص  ــهردیگـ ــده ی کـ حمایت ، ستدك اکواز قبت امردار  عهـ
 سبب به ادهخانو آرامنا محیط دیجاا (.117، ص1399)نیکبختـــــــی و همکـــــــاران،  ند«کن
و  یخانهگریز ،حشتو و عبر دك،کو سای آ سلب موجب که لدینوا یجد تختالفاا

 دكکو ستا ممکن خیرا جه. در ودمیشو دخو لدیناز وا تقلید بهوی  یخشونتگر حتی
و  نیانگر سبب به ولـی  ؛باشد شتهاند دخو لدینوابا ریفتار كصطکاا یا ردبرخو نهگـو  هیچ
ــه رچاد د،خو لدینوا ضعیتاز و ستر ــم بـ ــی نیروا - حیرو یختگیر هـ  سحساو ا ودشمـ
 ،معضل ینا با رزهمبا یستادر را عالمیها ششم صلا .هددمی ستاز د خانهرا در  دخو منیتا

  شخصیت   دلمتعاو   کامل  ورشپر  جهت  دكکو»: داردمی رمقر دخو نخست بنددر 
و  دخو  لدینوا  سرپرستیو   توجه  تحت  نالمکااحتی بایددارد و   تفاهمو   محبت  به زیان
ــیفضادر   رتصو هر  به ــن. ا«یابد  ورشپر دیما، خالقیا  منیتدر ا  پرمحبت  یـ ــو یـ  نهگـ
 بر ،لتدو بر افزونکه ستا مسئولیتی نوعاً ادهخانو منو ا میزآمحبت یفضا بر عالمیها کیدتأ
  نسرپرستا سایر یا  لدینوا» ن،نسیواکنو 27 ةدما 2 بند طبق ؛ستا هشد هشتاگذ لدینوا ةعهد
  پیشرفت  ایبر  مناسب  ندگیز  یطاشر  تضمین  جهتای  در  هعمد  مسئولیت دكکو
 دكکو لدینا .«نددار  هعهد  به دخو  عالی  تمکاناو ا هایـــــینااتو  بچورچادر   دكکو

 عمل ،نندابد حصال گونـه هرو  باشند شتهدا کودك بر تصرفی هر نندابتو که یستندنو ا مالک
 تضمینو  نونیقــــا یهااردستاندا بر مبتنیاو را  تربیتو  حفظ ورش،پر مسئولیت بلکه ؛کنند
  مقیّ یاو   لدینوا»... ننسیواکنو 18 ةدما 1 بند سساا بر .نددار هعهد بر دكکو قحقو
  ترین ساسی. انددار  هعهد  به  دكکو  پیشرفتو  شدر ردمورا در   هعمد  مسئولیت  قانونی
ــئلة ــزون نیز لتدو نینمیادرا «.ستا  دكکو  عالیة  منافع حفظ  نناآ مس  تیرنظا نق  بر اف
 لتدو ؛ستا مقتضی فاهیو ر پشتیبانی یمسئولیتها ییفاا به مملز ،مرا ینا بهینـــة تحققدر 

و  رپد  كشترم  یها مسئولیت ییفاا  تضمین  ایبررا  دخو  شتال  بیشترین ستا موظف
 محیطدارد از  حق دكکو ساساًآورد. اعمــــــل   به دكکو  پیشرفتو  شدر ردمودر  درما
  بچورچاو در   ملی  یطاشر با  مطابق اند ظفمو لتهادو ؛باشد مندهبهر بمطلو گیادخانو
  دكکو  لمسئو  صشخاا سایرو   لدینوا  رییا  ایبررا   وریضر  امقدا د،خو  تمکاناا
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 برنامهو   مالی  یکمکها ،وملز  رتصوو در  ندآورد  عمل  به  حق  ینا  لعماا  جهتدر 
 درماو  رپد چنانچه. کننـد  همافر مسکنو  كپوشا، تغذیه ردمودر  ویژه بهرا   حمایتی  یها
ــأ به درقا دكکو  موظف لتدو ،نشوند دخو گیادخانو بطروا بستردر  تبامر ینا مینتــــــ
 باید لتدو د،نشو میسر نیز مرا ینا گرو ا کنـــــــد رییا مسئولیت ینا ییفارا در ا نناآ ستا

در  که نهمچنا. کند سلبنناوی از آ ورشپر حسنو  سالمت حفظ ایبررا  ندزفر حضانت
 می  تضمین  ننسیواکنو  طر  یهارکشو» :هشد رمقر 9 ةدما 1 بند ضمن نیز ننسیواکنو
ــی  نکادکو  که نمایند   اردیمودر  مگر ؛نشوند اجد دخو  لدیناز وا  نستهشااخو  غمر علـــ
ــالح یذ  تمقاما  که   مصمم ،قضایی  یسیهاربراز   پبو   راتمقرو   نیناقو  مطابق  صـــ
 اردمودر   ستا  ممکن  تتصمیما  ینگونه. استا  دكکو  نفع  به  ییاجد  ینا  که شوند

ــو   نشد اجد  مهنگا یاو   دكکو  لدینوا  توجهی بی یاو   دهستفاءاسو  قبیلاز   صیبخصــــ
  دكکو  قامتا محل ردمودر  باید  رتصو  ینو در ا یابد  ورتضر یکدیگراز   لدینوا

ــن. در دشو ذتخاا تصمیمی ــو ایـ  ارینگهد ایبر زمال تبامر ستا موظف لتدو اردمو نهگـ
د )پتفت، زسا همافر ای هیژو تترتیبا با صخا کزامررا در  دكکو مناسب ورشپر و صحیح
 (.57-56، ص 1399
شـده   بیـان باید گفـت اصـول    1989المللى حقوق کودك  کلى از کنوانسیون بین در ارزیابى 

اساسى و بنیادین کودکان و نیز تکـالیف خـانواده، جامعـه     های یازمندین بیانگردر این کنوانسیون 
بـا   .تـدابیر اجرایـى در حمایـت از کودکـان اسـت      و دربردارندةو دولت در اجابت نیازهاو آنان 

بـر آن  نیـز  خود ایراداتـى   ةنوب  برخوردار است، به یت و محاسنون از نقاط قوّکنوانسی ینکهوجود ا
یکم کنوانسیون حقوق کودك صـرفاً حـداکثر    ةماد (.1383پورقهرمانی، ر.ك: است ) شده وارد

صـفری و  ) اسـت ده اسـت و بـه لحـاظ حـداقل سـاکت      کـر انگـاری مقـرر    سن را برای کـودك 
ون حقوق کـودك در فقـه شـیعه، سـن کـودك از      خال  کنوانسی بر (.196، ص1391زهروی، 

 18نوانسـیون  ک(. 1381ر.ك: آذربایجـانی،  زمان انعقاد نطفه تا رسیدن به سن بلوغ و رشد اسـت ) 
 اردند کیدکو دورة زغاآ به ای اشـاره  و مطلق برای پسر و دختر در نظر گرفته استطور بهسال را 
فهرســتی و ) باشد شتهدا اقمصد دكکو تولد از پب نماز رةبادر فقط توانـد  مـی  آن ادمو بیشترو

 نظردر  حقوقی نیز نطفه دنعقاا نمااز ز جنین ایبر حتی انیرا حقــوق در (.115ص ،1387نظــری، 
 از نیـــز . نفقه دنکر قفو ،یتــــصارث، و حق ،حمل نفع به صیتو ازجملـــه  گرفتـــه شـــده؛ 

، 1400عـالمی و طـایی،   ) ستا المللـی  بـین  دسناا با سلامیا قحقوو  فقه ةمتمایزکنند هـای  ویژگی
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از فرهنـگ خودشـان    منـدی  بهرهحق کودکان اقلیت و بومی را در  کنوانسیون 30 ةماد (.181ص
کودکـان اقلیـت و   »یـا  « فرهنـگ » هـای  واژهولی هیچ توضـیح و تعریفـی از    ؛است کردهحمایت 
 هـای  توصیه ةاز مواد این کنوانسیون یا مجموع یک هیچنشده است.  بیاندر این کنوانسیون « بومی

صریح حق کودك را برای حفظ هویت فرهنگی یا پیوندهای باارزش کـه از  طور بهالحاقی به آن 
در مـادة دو  (. 8، ص1391فـر،   )معینی ده استنکر، حمایت شوند میاجزای هویت فردی قلمداد 

کشورهای طر  کنوانسیون حقوقی را که در ایـن کنوانسـیون   » :کنوانسیون حقوق کودك آمده
کننـد، بـدون    برای تمـام کودکـانی کـه در حـوزة قضـایی آنهـا زنـدگی مـی         ،ر گرفته شدهدر نظ
و  یتبعیضی از جهت نژاد، رنگ، مـذهب، زبـان، عقایـد سیاسـی، ملیـت، جایگـاه قـوم        گونه یچه

والدین یا قـیم قـانونی محتـرم شـمرده و      ةاجتماعی، مال، عدم توانایی، تولد و سایر احوال شخصی
که در این مادة کنوانسیون آمده، میان کودکان مشـروع و   «تولد»بنا بر قید  .«تضمین خواهند نمود

نامشروع از لحاظ برخورداری از حقوقی کـه در ایـن کنوانسـیون بـرای کـودك در نظـر گرفتـه        
 (.1381یست )ر.ك: آذربایجانی، تفاوتی قائل ن ،شده
 نیـز  خود ایراداتـى  ةه نوب، بدداری محاسن قوّت و نقاط کنوانسیون ینکهوجود ا بنابراین با 

 همـة  هـای  آمـوزه  یمبنا بر نیزو ا ندگیز مسیر ترسیمو  دكکو تربیتدر  .بر آن وارد است
 یقسمتهادر  ؛ ولـــیدگیر ارقرمـــدنظر  باید غایتو   هد ینا مسالا یـــژهو بــه  لهیا نیااد

 ینید  هد ینا بامغایر ادمو برخیدر  حتیو  شـده  غفلت  هد ینا ، ازننسیواکنو مختلف
د که در شوبر استقالل کودك حتی اگر مستلزم جدایی و دوری از پدر و مادر  یدتأک ست.ا

کـودك و در   از موارد از مصـادیق حمایـت  در همة برخی مواد کنوانسیون وجود دارد، آیا 
 مانند ستثناییا اردمودر  جزاین در حـالی اسـت کـه    است؟  منافع عالیهو به ا دستیابیراستای 
 مصالح کنندة ینتأم لستقالا یعطاا ینو... ا لدینوا نداشتنخالقی احیت صال د،عتیاا ،جنگ
 شـده نق  اساسی نظارت و کنترل والدین غفلـت  از  در کنوانسیون همچنین نیست. دكکو
مواد متعددی در این معاهده وجود دارد که تلویحاً آزادی مطلـق )بـدون محـدودیت     .است

هرگونـه دخالـت، نظـارت و     کنـد یـا   یسنی یا در قلمرو خاص( را برای کـودك تجـویز مـ   
 :ندک مراقبت در امور کودکان را منع می

. ایـن حـق شـامل    اسـت کودك دارای حـق آزادی ابـراز عقیـده    » :مادة سیزده، بند یک 
جو، دریافت و رساندن اطالعات و عقاید از هر نوع، بدون توجـه بـه مرزهـا،    و آزادی جست

نری یا از طریق هـر رسـانة دیگـری بـه انتخـاب      شده، به شکل آثار ه کتبی یا شفاهی یا چاپ
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ــودك  ــتک ــز قبتیامرو  رتنظا گونهره ینابنابر «.اس ــی عممنواو  بر نی ــو م  مرا ینا یاآ .دش
 ینا بروارد  اداتیراز ا یگرد یکید؟ نمیشو کـــــــــودك نیو روا یفکر شفتگیآ موجب
ــرای ؛ستا دمرزن و  وتتفا نگاشتنا هیددنا ن،نسیواکنو  همدآ چنین 29 ةدمادر  نمونه بــــــ
وپرورش  آموزش وجز باید یلذ اردمو کنند یم فقتامو ننسیواکنو  طر یهارکشو: »ستا
 باآزاد و  یا مسـئوالنه در جامعـه   ندگیز شتندا ایبر دكکودن کـر ... آماده باشد نکادکو
ــهروح ــار ای یــ ــان ستیو دو دمرزن و  ویتسا ،صبر ،صلح ،تفاهماز  سرشــ  دم،مر متما میــ
 (.137، ص1398پور،  )جعفری و اسماعیل« ریگد صشخاو ا ملی ،بیمذه ،بومی یهاوهگر
کشورهای طر  کنوانسیون حق آزادی فکر، عقیده و مـذهب  » :چهارده، بند یک  مادة 

کشورهای طر  کنوانسـیون  » :مادة پانزده، بند یک «.را برای کودك محترم خواهند شمرد
آمیـز بـه رسـمیت     مسـالمت  حقوق کودك را در مورد آزادی تشـکیل اجتماعـات و مجـامع   

 شـانزده،  مادة اساس بر نیز کودك خصوصی امور در دخالت و نظارتهرگونه  «.شناسند می
در امور خصوصـی، خـانوادگی یـا مکاتبـات هـیچ      » :شانزده ةمادشده است.  ممنوع و منتفی

ایـن مـاده   در. «دخالت کرد یا هتک حرمـت نمـود   یرقانونیتوان خودسرانه یا غ کودکی نمی
خاصـی بـرای بهداشـت و سـالمت عمـومی یـا امـور         ةاستثنا برای والدین یـا برنامـ   گونه یچه

 1989 دكکو قحقو ننسیواکنو (.1381یبـی،  حب ر.ك:شود ) اخالقی کودك مشاهده نمی
 تمـامی در دك کواز  جانبه همه حمایت به دكکو بشر قحقو جهانی ساسیا نقانو انعنو به
 دسناا نمیادر  که سند ینا ماا ؛ختداپرو...  شتیابهدو  فرهنگی، جتماعیا، سیاسی دبعاا

 ادقلمد الملــل بــین معــةجا عضو یهــا دولــت قلحاا حیثاز  آنهــا گیرترینافر ،یبشرقحقو
ــه، شــود مــی ــا ن ــد؛ محورا  جهانی سطحدر  نکادکو علیه تجنایا ةیردا نستانتو تنه  بلکه کن

ــاوری پیشرفت  بتکاار پیچیدگی به نی«جها ةهکدد» به مموسو تطالعاا رنفجاا عصردر  فنـ
طلبـد )نیکبختــی و   مـی  را فراگیـر  ةرزمبا بــرای تـر  جـدی  معز که یـم انجامیـد  اجراز  ریبسیا

 (.117، ص1399همکاران، 

 نظام حقوقی ای ان . حمایت از کودکان و نوجوان در3
ن ناانوجون و کادکواز حمایت ن قانو»ان ضع قانونی تحت عنووبا ان، یراحقوقی م نظادر 
این قانون، بـر   1مادة ست. ه اشدم عالع اممنواحت صر آزاری به کودك« 1381ل اسب مصو

خال  قوانین پیشین و به منظور همسویی بیشتر با کنوانسیون حقوق کـودك، دایـرة شـمول    
ــا     ــه همــة اشــخاص ت ــر کودکــان ب شناســایی ایــن حــق را بــدون ضــابطة جنســیتی، افــزون ب
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و شـکنجة  هرگونه خشونت »انـون:  ین قا 4 س مـادة ساابر سالگی افـزای  داده اسـت.    هجده
جمله دك ازکوق حقوی گرفتن عمده یددناو آزار و یت ن، اذکادحی کوو روجسمی 
، جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع و مرتکب به سـه مـاه و   نیرواشت ابهدو سالمت 

بیگـی،  ) «گـردد  میلیـون ریـال جـزای نقـدی محکـوم مـی       یک روز تا ش  ماه حبب یا تا ده
ان کــودك یــا نوجــوان به عنول را ساهجــده یر ص زشخاایــن قــانون همــة ا(. 41، ص1398

و نوجوانان کودکـان   ازدر قانون حمایت  (.19، ص1387زادگـان،   )مـؤذن کنـد   حمایت می
اما سازوکارهای شناسایی و تعقیب ه؛ کودكآزاری جرم عمومی شناخته شد 1381 مصوب

زمینه بازدارنده نیستند. ایــــــــن  درای مقرر ضمن آنکه مجازاته؛ در آن تعیین نشده است
از مجازاتهای نوعی  بهکه دهد  میمتأسفانه بیشتر موارد کودكآزاری از سوی والدین رخ 

قانون مدنی به والد کودك حق تنبیه او را با هد  تأدیب  1179انـد. مـادة    مصونشده  تعیین
ــیوالدین ، هرچند به استناد این ماده .و حفاظت داده است ــد ت نم فرزند خود را خارج از وانن

ــان، متعار  تنبیه بدنی کنند )ة دایر حد متعار  تنبیه ، در قانون ،(712، ص1386کاتوزیـــــ
ــادة در (.413، ص1399، )کوکبی سقی برای تأدیب تعیین نشده است ــانون،  5 مــ ــن قــ ایــ

)صـالحی و   اردندز به شکایت شاکی خصوصی نیااسـت و   ایم عمومیجرآزاری از  کودك
.(131، ص1393پور،  لاسماعی

ه نشدره شااجنسی یا عمل منافی عفت دة ستفاءایا سوآزار حت به اصر بهدر ایـــن قـــانون 
جسمانی یا مــة مانند »صدم آن را در واژگــانی مفهوتــوان  مــی 4و  2اد مودر بلکه تنها ؛ ستا
ــیشاده این ماد. در اکره خالقی« مشاهدانی یا روا ــود در ره م تیکه عمل منافی عفت رصوش
ده ین مااترتیب  ینابه ؛ هد شداخوم محکوره مقرزات به مجا، حد نباشدزات مجال مشمو
ــیدی هد شد انخو اطلوو نا زشامل  ن ین قانو(. ا109-108، ص1397ر، تبا یموسوو بنابی )س
به تصویب  1399یبهشت ن در اردناانوجول و طفااز احمایت یحـة  الصی داشت تا اینکـه  قانو
ه تبصر 15ده و ما 51 ن که دارایین قانویی دارد. اهاآوریپیشین نون سید که نسبت به قانور

و بر محاکم ن، افـزون  ین قانوی خـوبی دارد. در ا هااوردستدشکلی ی و ماهوظ به لحااست، 
ــرای دضابطا ــة نیز ر سطح کشودر جتماعی و افرهنگی ی هاهستگان، بــ ــالیفی در زمینــ تکــ
ی آن لفههاترین مـؤ  از مهمکه یکی است  ن در نظر گرفته شدهناانوجواز کودکان و حمایت 
در جمله ن ازگوناگود بعان در اکادکوپــذیری  آســیب ن اســت.کادیدگی کود هتوجه به بز

ــده  خانوزة حو ــر ش خشونت ة یدد هبزن کادکواز حمایت   حقوقی با هدی هامنظااده، منج
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ــه قی افترایک سیاست جنایی گــرفتن  درپــی به ، گیادخانو ــد. البت و قانونی ه نگاروی آورن
 است. نگتر رپرن یادشده قانودر قضایی 

هرا  خرانگی در قرانون حمایرت از      دیرده از خشرونت   . حقوق کودکان بزده4
 1399کودکان و نوجوانان 

را در زمینـــــة فرصت مناسبی  1399ب مصون ناانوجول و طفااز احمایت ن قانو در ایـــــران
ای جرن و امار زگذازات ست به موزم البته الده و اکرد یجان اناانوجواز کودکان و حمایت 
ــاد  ــود. در  الت مااقدآن افع رجهت و در نیز شناسایی ی آن چال هان، قانومف زم انجــام ش
ن ناانوجول و طفااز احمایت قـانون   9شـوند. مـادة    و بررسی مـی ها تحلیل آوریین نوامه ادا

نسبت الـدین  از وغیر ص شخاانگـاری ا  توجهی و سهل بیثر ه در اهرگا»دارد: میر چنین مقر
یر ح زبه شر، یهدخت دابر پروه مقصر عالد، قع شووایر زنتایج ن، ناانوجول و طفاابه 
 شود: زات میمجا
 زاتمجا نقانو پنجدرجـــــــة حبب زات به مجارد حسب موان طفل یا نوجوت لف( فوا
 ؛سالمیا

وز عقل یا بر، زوال گی عضودفتاراکاازنقص یا ، قطع، یا منافعاس حوازیکی ان فقدب( 
جائفه یا باالتر  عنواز حت اجراد یرایا و نی روائمی جسمی یا دایا ج لعالا صعبری یماب

 ؛سالمیرات امجان ش  قانوزات درجة به مجارد حسب مو
ــساشکستگی ، یا منافعاس حواز یکی ن نقصاپ(  ری بیماوز بر یاو عضا ا یگردیا ان تخوـ
 ؛سالمیزات امجان هفت قانودرجة حبب زات نی به مجاروا

ی ب و بندهااز هریک ل شموم عدرت صودن در یا گررت و صوو حت سر اجرت( 
 ؛سالمیزات امجان هشت قانودرجة حبب زات به مجاپ 

ــیجنسی یا عاطفی ناشی ث( آزار  ــهل  از ب ــوجهی و س ــاری  ت  مستمر حسبو شدید انگ
 سالمی«.زات امجان هشت قانوهای درجة  از مجازاتبه یکی رد مو

د، شوده ین ماع الدین منجر به نتایج موضوانگـاری وا  سـهل یا تـوجهی   ه بیهرگا»ه: تبصر
 9دة مار . صد«میشوندم محکوق فوی بندهارج در قل منداتا حدزات به مجارد حسب مو
انگاری  توجهی و سهل ص دیگر در بیشخارا از الدین ن واناانوجول و طفااز احمایت قانون 
ــان و شخاا ــارة کودکـ حت یا ... ایا جرن یا نقصات مایا صدت فو منتهی بهن ناانوجوص دربـ

ــرده ا  ــتثنا کـــ ــة نگاو  1381ب مصون که قانو حالی؛ درستمســـ ان الیحه با عنورش اولیـــ
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ص شخاو الدین ت وامااقدا« تمنتهی به صدمای هارتمهام عدو بیمباالتی و حتیاطی ا»بی
ــر را  ــته یکسادیگـــ ده و کرره شاالدین ت وامااقدابه ق فودة ماة هرچند تبصرد؛ بون دانســـ

که بر ه تبصرای فحودر ست. ده انمون بیاده ین ماهــای ا مجــازاتقل احدل مشمورا لدین وا
لدین مستتر واتربیتی ت مااقداز احمایت ده، کرره شاالدین وا ایبرزات قل مجااحدل شمو
و یم اجرع به موضو که 27تا  7اد بین مودر ست که اکر شـــــــــــایان ذمینه زین در است. ا

به ه تبصرده و در کررا مســــتثنا  لدین ت وامااقدا 9دة مار ها صدتن، ستاخته داها پر زاتمجا
هر »ن یا با بیاده و کرره شاانیز  لدینواحت به ایا بهصراد دیگر موو در ست ده انموره شاآن ا

 ست.ار داده اپوش  قر حه تحتومطرت موضوعادر نیز را لدین وا« کسی ...
انگـاری دربـارة    توجهی و سـهل  بی ترصودر که ده ین ماة الدین با تبصردن واکرمستثنا 

ــان و  ــد، حت یا ... ایا جر نیا نقصات یا صدمات به فون ناانوجوکودکـــ قل ابه حدبینجامـــ
ــیمحکوزات مجا ــوند،  م م ــت؛ صحیحی ام قدابه نظر ش ــه چه نیس ــیمیزاینک ــوجهی و  ان ب ت
ین لدانگـاری وا  ان سـهل ست میزاممکن دارد و تأثیر ت یا صدمات فوع قوانگاری در و سهل
ــر شته باشد. اقلی تناسب نداحدزات مجاان با میز ــابراین بهتـ اد نیز مانند موده ین ماد در ابوبنـ

ار قرزات سنج  مجارد مو انیک میزص در شخااسایر و لدین ، واین فصلدیگــــــــــــر ا
هر بــه  وتوسط هرکب ن ناانوجوکودکــان و تنبیه حقــوقی،  در بعــد همــان(.میگرفتند. )

ر تأدیب است؛ تنبیه به منظوت قاای او پارهست. هرچند اجرمانه مان عنو، دارای باشدی قصد
ــد  مــیفقط ، کیفردن بوی تعزیررت صودر  م وما جرا ، نهافتمنداشرة نگیزاشتن دالیل دبه توان

ن، ناانوجوکودکــان و تنبیه ب بادر تنها علل موجهه  شته باشد.ل دانبادبه را تخفیف ت موجبا
ی لیاو اولدین ت وامااقدده، این مات ا. به موجب بند استسالمی زات امجان قانو 158دة ما

شـــــود،  م مــــی نجاانها آیب یا حفاظت دتأر مجانین که به منظور و صغان سرپرستاو قانونی 
، محافظت باشدو یب دشرعی تأود حدر  و متعاحـــد  ر درمذکوت مااقداینکه ابر وط مشر

ن ناانوجول و طفااز ایت حمان . طبق قانو(260، ص1394، بیلی)اردنیست زات قابل مجا
ان یدگی طفل یا نوجود هبه بزکه  درصورتیقانونی ن سرپرستاو لیا ، اولدینواخشونت مستمر 

یا از کـودك  قانونی ی موجب حمایتهارود و  بـه شـمار مـی   میز آ همخاطرد، وضع منجر شو
 د.میشوان نوجو

 ه یک از نهادهارا  ب. تقسیم وظایف 1ر4
ــین، ان پیقانو  بر خالن ین قانوا ــتردهختیاشـ ــی جع غیرقضاامرای برای را  رات گسـ یعنی یـ
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ــال درلتی دوغیری هانمازنیز ساو بهزیستی ن مازسا ــوزة  فع نظر گرفته ن در کادکوق حقوح
دارای که م جری از یند پیشگیرا(. فر12، ص1398، للهیاعبدو ثابت وی ست )مهدا
از حمایت ن قانو، در شوند گیردر آن درمرتبط باید ی هادنهام تماو ست احمایتی د یکررو
ده تکالیفی س رن ناانوجول و طفاامرتبط با ی هادبه نهاه و شدبینـی   پی نیز ن ناانوجول و طفاا
ری همکاهای  د زمینهیجار ابه منظون ناانوجول و طفاحمایت از ا ن، دفترست. طبق قانوه اشد
ــر در هادبا نها ــیقضائیه تشکیل ة قوی دیگـ ــود و مـ ــتگاه  شـ ــان دسـ ــای  میـ ــاگون، هـ گونـ

ن مازسا، نتظامیوی انیر، بهزیستین مازساای نمونـه  بر دهـد؛  م مینجازم را االهای  هماهنگی
احــوال، وزارت  ن ثبــتمازسار، کشور، وزارت تربیتی کشوو تأمینی ت مااقدهــا و ا زنــدان
، وزارت پزشکیزش مون و آما، درشتابهد، وزارت جتماعیه افار و رکاون، تعا

ــوزش ــرورش و  آم ــدام  مازساوپ ــیما هرک ــرتکالیفی ن صداوس ــده دار ب ست ابدیهی  ند.عه
ــورتی ــه  درص ــد، کوتاهی د ظایف خوم ونجاد در احتی یک نهاک منسجم و یند منظم افرکن
، 1393، هاشمبیگیدی و باآبرندشــود )ا  ل مــی ختالر اچان دناانوجواز کودکــان و  حمایت 
ــان و یدگی د هبزارش بطه با گزدر را (.271ص از جدید حمایت ن قانو ن، درناانوجوکودکــ
 ست:ه ایگر نیز پی بینی شدن دو روش دناانوجول و طفاا

ای ین حق بری ایگرو در دست اد افرة اتکلیفی بر عهدارش دادن گزرد یک مودر  
بنماید. د را خووضـع  سیدگی به درخواست رست که ه اشناخته شدان یا نوجود کودك خو
علیه ع لوقواقریبو یا خطر شدید آن به غــاز آیا م جرع قواز وهرکب ن، ین قانواموجب بـه  

به ارش گزم و عالانایی اتود جووبا و باشد ع آن قوویا شاهد ده نی مطلع بواطفل یا نوجو
از به یکی ، کندخــودداری  امــرین از انها ن از آکمک طلبیدار و جع صالحیتدایا مرت مقاما

ن پیشـین  قانوین در شود. همچنـ  م میسالمی محکوزات امجان ش  قانوهای درجة  مجازات
ــودكموارش فقط گز ــی  از رویین قانودر اما د؛ امی بوالزآزاری ا ارد ک م و جردادن  ن، پ
رت صوده در مکلف کراد را فرگـذار ا  قانونند. ارش دارتکلیف به گزاد فر، ایطیاتحت شر

خالت ی دتأثیربـی یدگی یا د هبزم عالبـه منظـور ا  جع صالح امرت و به مقامانداشتن سترسی د
ــر،  وز وفع تجادر رها نآ ی از جلوگیرای متناسب برری و فوت مااقداز امربوطه د فرخطــــــ
مشابه یا ی خطرام، قداین اینکه با ابر وط مشر؛ کندنتیجة آن خودداری خطر یا تشدید ع قوو

لذکر اخیرزات ابه مجاد، نشوان یگردیا د او متوجه خوتــوجهی  قابــلیا خطر کمتر و شدیدتر 
یا ن مان در زناانوجوکودکـــان و  یم علیه است جراممکن اردی موشـــود. در   م مـــیمحکو



   

166

ــیچکه د گیررت مکانی صو ــب د هـ ــودك مرتکب از غیر ی یگرکـ ان در آن یا نوجوو کـ
ــه در برارد. ندر حضو ــانونست. ر اچنین حالتی متصوعفــت  ضــدیم اجرای نمون گــذار در  ق
به  -طفل باشد ه یدد هگر بزاحتی  -م را قربانی جرد فردرخواســت نیز هــایی  فــرض چنــین
ویـژه   بـه طفل رات، مقردر ست. هرچند ده اکر کرذسیدگی ای آغاز رجهتی قانونی بران عنو

گذار  ن، قانونناانوجول و طفاایدگی د هبزرد مودر ما ارد؛ اندا عومة دقااهلیت اطفل غیرممیز 
 ت.سده اکررد با تسامح برخون یشااهلیت و دربارة اشته داعد حمایتی توجه ابه قو
 وزارت، وپـرورش  آمـوزش ، هـا  زنـدان ی بهزیستی، نیروی انتظامی، سـازمان  ها سازمان   
رفاه اجتماعی وظایف کامالً مشخصـی دارنـد.در    و کارتعاون،  وزارتو  احوال ثبتکشور، 

آمیـز بـرای    آگاهی از وضـع مخـاطره   ازاین قانون به نق  مددکاران اجتماعی بهزیستی پب 
توانند از والدین و سرپرستان قـانونی و دیگـر افـراد     ست. آنان میکودکان نیز تصریح شده ا

مرتبط با کودك و نوجوان دعوت و تحقیقات کنند و به محل سکونت، اشـتغال و تحصـیل   
توانند بالفاصـله   ی را دریافت کنند، میالوقوع بیقرکودك بروند و حتی اگر خطر شدید و 

و کمک اولیا بـرای رفـع خطـر و کـاه      وظایف و اختیارات قانونی یا مشارکت  حدود در
آسیب اقدام نمایند و در موارد ضـروری، کـودك را از محـیط خطـر دور کننـد و حتـی بـه        
 بـر مراکز مربوط منتقل کنند و س ب ظر  دوازده ساعت به دادستان اطالع دهند. دادسـتان  

توانـد بـه خـروج کـودك از محـیط خطـر و        نظر کارشناسان مددکاری اجتماعی مـی  اساس
اقدام کند یـا   نانیمورداطمانتقال او به مکان مطمئن و امن مانند بهزیستی یا س ردن به شخص 
کنـد، در خصـوص حضـانت،     حتی در مواردی که مصلحت کودك و نوجوان ایجـاب مـی  

والیت، قیومیت، سرپرستی، مالقات، عزل ولی قهری، س ردن به خانوادة جایگزین یا مراکـز  
 خانة امن اقدام کند.بهزیستی و یا بازپروری یا 

تأکید بر نق  تخصصی مددکاران اجتمـاعی ناشـی از تـأثیر رویکـرد اجتمـاعی و نگـاه       
امنیتـی صـر  و بزهکـار دانسـتن      -دیده به طفـل و نوجـوان بـه جـای رویکـرد قضـایی        بزه

قـانون   6مـادة  « چ»قسـمت   2و 1تکلیف مقرر در بندهای  حسب کودکان و نوجوانان است.
ها، مناطق و نواحی تحت پوشـ    شهرستان وپرورش آموزشهای  مدیریتیادشده، مدارس، 

آمیـز   ضمن شناسـایی مصـادیق اوضـاع مخـاطره     اند مکلفاستان  وپرورش آموزشادارة کل 
نام نکردن و مشکوك به ترك تحصیل، بازماندگان از تحصیل، فرار از خانه یا  ثبت ازجمله)

ضمن ارشاد و راهنمـایی ایـن افـراد و اولیـا یـا      مدرسه و...(، مشموالن قانون را احصا کنند و 
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سرپرستان آنان، مراتب را حسب مـورد بـه معاونـت آمـوزش ابتـدایی یـا معاونـت آمـوزش         
متوسطة استان ارسال کنند تا این مراجع موضوع را جهت اقدامات حمایتی یا قضایی حسـب  

ن دادگسـتری کـل   مورد به ادارة کل بهزیستی استان یـا واحـد حمایـت از اطفـال و نوجوانـا     
 استان و حوزة قضایی مربوط اعالم کنند.

هایی است که کودکـان در معـرض    نخستین گام در این قانون، تحلیل و شناسایی آسیب
انگاری که مفهومی گسترده اسـت و   توجهی و سهل اند از بی ها عبارت آن هستند. این آسیب

سـت. منظـور از کوتـاهی و    برای حمایـت از کودکـان در ایـن قـانون بـه آنهـا توجـه شـده ا        
توجهی والدین در انجام تکالیفی است که در قبال کودکان خود موظف به  انگاری، بی سهل

انجام آن هستند. آسیب دیگر سوءرفتار است. ایـن واژه هـم کلـی اسـت و هرگونـه فعـل و       
ترك فعل عمدی که به سالمت اخالقـی و اجتمـاعی کـودك آسـیب بزنـد، ماننـد تـوهین،        

هـایی اسـت کـه بـا گسـترش       نگاری نیز از بحـث  گیرد. فحشا و هرزه . را در بر میتأدیب و..
)ر.ك: یزدان  شود طورخاص به آن توجه می فضای مجازی گسترش یافته و در این قانون به

تـوانی جسـمی و    طرد شدن کودك و نوجـوان از سـوی خـانواده و کـم     (.1396و زاهدیان، 
هویت جنسیتی و بزهکـاری کودکـان نیـز در ایـن      روانی کودکان زیر هجده سال یا اختالل

شـوند و   در این قانون، افرادی که مرتکب بزهکاری مـی  قانون مورد توجه قرار گرفته است
آمیـز کـه نبایـد بـا آنهـا رفتـار کیفـری         کمتر از هجده سال دارند، به عنوان وضعیت مخاطره

 اند. شود، مورد توجه قرار گرفته
بـه ایجـاد   « پ»بند  5کودك از خانواده توجه شده و در مادة  در این قانون به جدا نشدن

دیده توجه شده است. همچنین  شرایط الزم در خانواده برای کودکان در معرض خطر یا بزه
هـا را مکلـف بـه دریافـت مجوزهـایی بـرای        تواند والدین و خانواده دادستان می 43در مادة 
مـددکاران اجتمـاعی و بهزیسـتی اختیـارات     نیـز بـه    32کنـد. در مـادة    از فرزنداننگهداری 

آمیز کـودك را تشـخیص    بسیاری داده شده است و گفته شده اگر مددکار موقعیت مخاطره
این بحث شـده اسـت    36مادة  در تواند کودك را از آن خانه و محیط خارج کند می دهد،

ل خطـر  که در حوزة خانواده، مداخالت بیشتری صورت بگیرد و در صـورت نیـاز و احتمـا   
توانــد  نیــز دادگــاه مــی 42 بــرای کــودك، ســریع او را از آن محــیط خــارج کننــد. در مــادة
هایی ایجاد کنـد. همچنـین در    تصمیماتی بگیرد و در زمینة حضانت، مالقات و... محدودیت

اشــاره شــده اگــر در برخــی جــرایم، خــانواده و  صــراحت بــهدر بنــدهای مختلــف  22مــادة 



   

168

باشـند یـا باعـث جـرم شـوند، مجـازات بـرای آنهـا تشـدید           تتفاو یبسرپرستان به کودك 
 (.1399شود )ر.ك: قانون حمایت از اطفال و نوجوانان  می

. تخصیص دادگاه ب ا  رسیدگی به ج ایم علیه کودکان و نوجوانان2ر4
ــی  از   ــا پ ن ناانوجوکودکــان و یم علیه اجرن، ناانوجول و طفااز اجدید حمایت ن تصویب قانوت
ــوجمله از ، جدیدن قانو 28دة ما طبق ما؛ اسیدگی میشدندرعمومی ی هاهگاآزاری در داد دكک
به و ها تخصصی هستند هگادادین انـد. ا  بینـی شـده   پی یم این جررد امودر تخصصی ی هاهگاداد
ه گاا و دادسردادهم شامل دن ین تخصصی کرکننـد. ا  میسیدگی ن رناانوجول و طفاایم علیه اجر
باید ن ناانوجول و طفاامربوط به وی عاای از د رهپاا یراده اســـت؛ زخانوه اگدادهم شامل ی و کیفر
 29دة به موجب ما؛ چراکــــه مانند سرپرستی یا حکم حضانتد؛ سیدگی شواده رخانوه گادر داد
ه گادادصالحیت در که اردی مودر جز ن ین قانوع امیز موضوآ همخاطروضــــــــــع سیدگی به ر

ــت. ادخانوه گادادصالحیت ، در ستی اکیفر ل و طفااز اجدید حمایت ن قانو 31دة ماه اســـــــ
ــم جرم نیز تمان ناانوجو ــد  مــیعمومی ة جنبن را دارای قانوع موضوای شکایت شاکی ون که بددان

ــت و در خصوصی قابل تعقیب  هد انخو  گذشت شاکی خصوصی نیز تعقیب موقورت صواسـ
ل حتماالی ؛ وباشده نشد مقربانی جران یا نوجوکه کـودك   درصورتیحتی ده، یل ماذشد. مطابق 

ــی مرجع قضاری کادحد مد، واشته باشدد داجواو ویدگی د هبز ــورتیمزبویـ ــه  ر درصـ طفل یا کـ
ست ط ابه قاضی مربوع موضوم عالامکلف به ، هددخطر تشخیص ض معران را در نوجو
 (1399، نوقیزاده زاتقیر.ك: )

 کبا کنوانسیون حقوق کود 1399. تطبیق قانون حمایت از کودکان 5

ملاد  در الاری     کیل و پنجلا   و فصل   پنج در نوجوانان قانون حمایت از اطفال و
بلا  رو الا هله حلد     اصویب شد. پرسش این است که قلانون پل ش   23/02/1399

و آیلا قابل لت    انطباق داردالمللی ایران به موجب اسناد حقوق بشری  اعهدات ب ن
م زان بلا اعهلدات    ههقانون جدید  دارد؟ خشونت خانگی را جلوگ ری و کاهش

 با ایران که کنوانس ون حقوق کودک وفقیژ  و دارد؛ بهپوشانی  المللی کشور هم ب ن
جمهورى اسالمى ایران ن ز ازجملله   .ته استپ وس آن به کلی و مبهم شرطی درج

 مل الدی  1990سلتتامبر   پنجمکشورهایى است که کنوانس ون حقوق کودک را در 
( اصویب کرد  اسلت. دوللت   1372)اسفند ما   م الدی 1994ا و در اگوست امض

http://dotic.ir/news/7053/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx


 

 

169

جمهورى اسالمى ایران در هنگام امضاى کنوانس ون بله ایلن شلراع ا لالم حلق      
 د  است:کرشرط 
 ،جمهورو اسالمى ایران نسبت به مواد و مقرراتى که مغـایر بـا شـریعت اسـالمى باشـد     » 

دارد که هنگام تصـویب، چنـین حـق     محفوظ مىنماید و این حق را براو خود  حق شرط مى
، الحاق به کنوانسیون را بـا  یا واحده مجلب شوراو اسالمى طى ماده .«شرطى را اعالن نماید

 .دکـر همین قید کلى ملزم نبودن به موارد مغایر با موازین اسالمى و قوانین داخلـى تصـویب   
 واحده چنین بود: متن ماده
مـاده بـه شـرح پیوسـت، تصـویب و       54ر یک مقدمـه و  کنوانسیون حقوق کودك مشتمل ب»
مشروط بر آنکه مفـاد آن در هـر    ؛شود الحاق دولت جمهورو اسالمى ایران به آن داده مى ةاجاز

 .«الرعایـه نباشـد   مورد و در هر زمان که در تعارض با قوانین داخلى و موازین اسـالمى باشـد، الزم  
خـود بـه مجلـب، مـوارد      4/11/1372 - 5760 ةشـمار  ةشـوراو نگهبـان در نظریـ    ایـن  با وجـود 

موارد مشـخص شـوراو    ؛مشخص اعالم داشته استطور به مخالفت کنوانسیون با موازین شرع را 
 ةمـاد  2بنـد   ،)آزادو بیـان(  13 ةماد 1بند  ،)آزادو عقیده( 12 ةماد 1بند  :نگهبان عبارت بودند از

 3بنـد   ،آزادو فکـر و عقیـده و مـذهب(   ) 14 ةمـاد  1بنـد   ،(یادشدهحق  دربارةها  )محدودیت 13
حـق آزادو   دربـارة )محـدودیت   15 ةمـاد  2بنـد   ،(یادشـده حـق   دربـارة هـا   )محدودیت 14 ةماد

ــا(   ــرکت در آنه ــات و ش ــکیل اجتماع ــد  ،تش ــاد 1بن ــور شخصــى و    16 ةم ــت در ام ــع دخال )من
 .گیرو آموزش کودك( )جهت 29 ةماد 1قسمت  1بند  و خانوادگى(

پب از دریافـت نظـر شـوراو نگهبـان، بـا اصـالح یـک عبـارت          مجلب شوراو اسالمى
از  پـی  و «  اسـالمى » ةاز کلمـ  پـب  را«  یـا »و « باشـد »واحـده عبـارت    کوچکى در متن ماده

د و درواقع بـا ایـن عبـارت، شـوراو نگهبـان      کرو آن را تصویب  افزود ،«قرار گیرد» عبارت
و ... مشروط » صورت: ینبد ؛دمجلب را تأیید کر ةیک حق تحفظ کلى را پذیرفت و مصوب

مفاد آن در هر مورد و در هر زمان در تعارض با قـوانین داخلـى و مـوازین اسـالمى      ینکهبر ا
. به هر صورت «الرعایه نباشد باشد یا قرار گیرد، از طر  دولت جمهورو اسالمى ایران الزم

مغـایر تشـخیص   یا قـوانین مصـوب بعـدو     کنونیهرجا مقررات کنوانسیون با قوانین داخلى 
البته برخـى در  .الرعایه نیست داده شد، این مقررات براو دولت جمهورو اسالمى ایران الزم

بـین قـوانین    پذیرفتـه این مورد معتقدند دولت ایران بـا گنجانـدن چنـین شـرطى درحقیقـت      
و فقـط در مـوارد جزئـى، قـوانین      ردداخلى و مفاد کنوانسـیون مغـایرت اساسـى وجـود نـدا     
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ر.ك: ) ازین اسالمى ارجح است و استدالل خال  آن نق  غرض خواهد بـود داخلى و مو
های دو سند، تنها به متن کنوانسـیون   جدول ذیل برای انطباق مقررهدر (. 1383پورقهرمانی، 

حقـوق   ةکمیتـ  های تفسـیری  نظریهنشده است؛ بلکه در راستای ارزیابی میزان انطباق،  بسنده

1کودك
 .اند بوده نظر مطمح نیز 

  
 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مواد ةشمار 1989 ةنام اهم تعهدات مستخرج از پیمان ردیف

 - 2 منع تبعی  1

 3 منافع عالیه 2
3 ،5 ،6 ،17، 36 ،40 ،41 ،42 ،45 ،

46 ،47 
 - 18، 5 تعهدات والدین 3
 14، 9، 3 6 حق حیات 4
 )ت( 6، 3 7 حق ثبت والدت و تابعیت 5
 19 8 دارا بودن شخصیت حقوقی 6

7 
منع جدایی کودکان از والدین مگر در شرایط 

 مشخص و به موجب قانون
9 ،20 45 ،46 ،47 

8 
لدین و ایجاد بستر مناسب برای پیوستن وا

 کودکان برای ورود یا ترك کشور
10 3 ،8 ،9 ،10 ،14 

9 
انگاری قاچاق کودکان و اتخاذ اقدامات  جرم

 مناسب
11 ،35 3 ،11 ،12 ،13 ،22 

 38)الف(،  32)الف(،  30 12 حق شنیده شدن )حق مشارکت( 10
 38)الف(،  32، 30 13 آزادی بیان 11
 - 14 آزادی فکر، عقیده و مذهب 12
 - 15 آمیز ها و اجتماعات مسالمت آزادی تشکل 13
 19 16 حریم خصوصی 14

 

.

 

 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=5&DocTypeID=11
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=5&DocTypeID=11
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 - 17 آزادی دسترسی به اطالعات 15

16 
همکاری نهادهای دولتی برای کمک به 
 والدین در جهت اجرای وظایف

18 5 ،33 ،42 ،43 ،44 

17 
ها مناسب برای ناقضان  منع خشونت، مجازات
 والدین جز به

  

بنگرید ، 19
به پاراگرا  
38 

3 ،8 ،9 ،10 ،14 ،17 ،19 ،20 ،21 ،
27 

18 
های مناسب والدین  مجازات و محدودیت
 ناق 

 42، 19، 17، 14)تبصره(،  9، 8، 7 19

 36 21 یفرزندخواندگ 19

20 
حقوق مرتبط با کودکان پناهنده یا خواهان 

 پناهندگی
22 3 

21 
حقوق کودکان دارای نق  عضو و ناتوان 

 ذهنی
23 3 

 9)ج(،  6 26، 25، 24 حق بر سالمت و تأمین اجتماعی 22
 8، 7)چ(،  6، 3 29و  28 حق بر آموزش و محتوای مناسب آموزشی 23
 - 30 حق برخورداری از فرهنگ متمایز 24
 - 31 حق بر تفریح، بازی و شادی 25

26 
اقتصادی،  از اعم ستثمارا  منع تمام اشکال

 سوءاستفاده های دیگر شکل و جنسی
 22، 15، 11، 10، 6، 3 36و  34، 32

 16 33 از مواد مخدر و محرك یرقانونیغمنع استفاده  27

28 

 14، 10، 9، 8، 3 37 منع شکنجه

 -37 های فراقضایی مجازات اعدام و مجازات

 23)پ(،  376 مجازات مناسب کودکان

 - 38 سرباز کودك منع 29

30 
های دولتی برای تسریع بهبودی  همکاری

جسمی و روانی و سازش اجتماعی کودك 
 قربانی

39 5 ،6 ،45 ،47 

31 
حقوق مرتبط با دادرسی عادالنه، قانونی بودن 
 جرم و مجازات، تعیین سن مسئولیت کیفری

40 28 ،37 ،38 ،43 ،48 

 )ح( 6 42 در مورد حقوق کودکان یرسان اطالع 32

   Source:https://unstudies.ir/iauns-forum  ،( 1400)ر.ك: شفیعی 

https://undocs.org/en/CRC/C/IRN/CO/3-4
https://undocs.org/en/CRC/C/IRN/CO/3-4
https://undocs.org/en/CRC/C/IRN/CO/3-4
https://undocs.org/en/CRC/C/IRN/CO/3-4
https://undocs.org/en/CRC/C/IRN/CO/3-4
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هـا   از جنبـه  یاریبسـ  درآن اسـت کـه قـانون جدیـد      گویـای تطبیقی میان دو سند  ةمطالع
هـایی ازجملـه    مقرره .دهد ارائه می 1989 ةنام پوش  مناسبی نسبت به تعهدات ناشی از پیمان

ــواد  ــوی     44و  43 ،42 ،40 ،39 ،34 ،33، 32 ،19 ،17م ــب از س ــرای مناس ــورت اج در ص
نقـ   رویـدادهای خشـونت خـانگی    نهادهای موظـف در کـاه  و احتمـاالً جلـوگیری از     

 نند.ک بسزایی ایفا می

 زمان در ایران دولت ةشد درج 1شرط حال قانون جدید احتماالً انتقادهای وارد به درعین
مورد مفهوم خال  موضـوع و هـد     در. دهد می پاسخ را 1989 نامة پیمان بیتصو و امضا

زارش دهم مخبر کمیسیون در رابطه با شـرط  گ 55طور که در پاراگرا   بودن معاهده همان

2بر معاهدات
 یـک های  مقرره جزء جزءبه و دقیق بررسی دنبال به نیست شده، ضروری اشاره 

 اشـعار  3/1/53ی راهنمـا  .کنـد  می کفایت آن کلی هد  و ماهیت استخراج و باشیم معاهده
 تشـکیل  را آن مفـاد  کـه  هسـتند  اساسـی هـای   معاهده، مقـرره  یک هد  و دارد موضوع می

4خـود  24 ةتفسـیری شـمار   ةنظری  8 بند در نیز بشر حقوق کمیتة. دهند می
 ریمغـا  را شـرطی  

دانـد کـه بـر قواعـد آمـره درج شـده باشـد؛ بـا          یی مبشر حقوق معاهدات هد  و موضوع
کـه در   طـور  حقوق بشر، قانون حمایـت از اطفـال و نوجوانـان همـان     ةپذیرش دیدگاه کمیت

گـام   1989 ةنامـ  راستای تحقق اهدا  پیمان جدول فوق نشان داده شده، از برخی جهات در
 خصـوص  درالملـل   ینکمیسیون حقوق ب ةکه مخبر ویژ گونه نمونه همان برای ؛برداشته است

 
 .

.

 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=en
https://legal.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_558.pdf
https://legal.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_558.pdf
https://legal.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_558.pdf
https://undocs.org/CCPR/C/21/Rev.1/Add.6
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 معرفـی  آمـره  قاعدة یک را شکنجه منع خود 1گزارش چهارم قواعد آمره، آقای تالدی، در
ــرده، در ــانون ک ــد ق ــورد جدی ــه م ــوده توج ــت ب ) اس

ایی که به موضوعاتی همچون آزادی فکـر، وجـدان   ه مقررهاما  .(

قـانون   بیتصـو . ه اسـت نشـد  بینـی  پـی   2هـای فراقضـایی   منع اعـدام  پردازند و و مذهب می

3ی ایرانا دورهگزارش ، حمایت از اطفال و نوجوانان
 بـا  را نامـه  پیمـان  اگرچـه  اینکه بر مبنی 

حـد ممکـن کـامالً     تا راهای این سند  صورت مستمر تالش کرده مقرره به پذیرفته؛ اما شرط
 1 ةکنوانسـیون حقـوق کـودك در مـاد     (.1400، شفیعیر.ك: ند )ک اجرا نماید را اثبات می

 ؛سال است هجدهمنظور از کودك افراد انسانی زیر »کند:  خود کودك را چنین تعریف می
«. در مـورد کـودك، سـن بلـوغ کمتـر تشـخیص داده شـود        اجـرا  قابـل نون مگر آنکه طبق قا

بـه قـوانین داخلـی هـر     « کـودك »تشـخیص   ،طبق این مـاده  ،شود که مالحظه میگونه  همان
 1 ةطبـق تبصـر   هرچندایران نیز  در .آورد می پدیدکشور وابسته است و این امر مشکالتی را 

ه سال تمام قمـری و در دختـر نـه سـال تمـام      سن بلوغ در پسر پانزد»قانون مدنی  1210 ةماد
سـال تمـام    پـانزده به کار گمـاردن افـراد کمتـر از    »قانون کار  79 ةاما طبق ماد ؛«قمری است
 کـه مـورد تأییـد    85طبق مصوبات مجلب شورای اسالمی در بهمن مـاه سـال    .«ممنوع است

وجـود   ؛ بنـابراین دسال تغییر کر هجدهبه  دهندگان یرأ، سن شورای نگهبان هم قرار گرفت
ریـزی درسـت    یک تعریف جامع و کامل، مانع از برنامـه  نبودی در قوانین و یاه چنین تناق 

 .شود برای این قشر می
 یـا  والـدین  هـای  مسـئولیت  و وظایف، حقـوق  به های عضو کنوانسیون، دولت 5 ةماد در

 

.

.

https://legal.un.org/docs/?symbol=A/CN.4/727
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https://documents-dds/


   

174

مندرج در ایـن   کودك ر رابطه با حقوقد تا کنند می را الزم توجه کودك قانونی سرپرست
قربـانی   بیشـتر  کودکـان طـالق و اختالفـات خـانوادگی     متأسـفانه کنوانسیون کوتاهی نشود. 

ها در تعیـین   ها و تصمیمات غیرکارشناسی دادگاه پدر و مادر و خانواده یةسو کیتصمیمات 
 1 بنـد  9 مـادة  دنبـال  به. ندهستتکلیف سرنوشت آنها، بدون هرگونه جلب نظر یا تمایل آنها 

 ورود یـا  کشور از خروج درخواست او والدین یا کودك کنوانسیون، هرگاه این در رجمند
ترتیـب ایـن   حکومـت  نـد،  دار خودشان خانوادة اعضای به پیوستن برای را دیگری کشور به
د. کودکی که والدین او در کشـورهای متفـاوت بـه سـر     ده انسانی و سریع می طور  به را امر
مگـر   ؛شخصی، منظم و مستقیم تماس داشـته باشـد   طور  بهآنها  یهردوبرند، حق دارد با  می

حفظ امنیت ملی یا نظم و اخـالق عمـومی،    خاطر بهمثالً  ؛در صورت وجود شرایط استثنایی
به رعایـت حـق    کنوانسیون 1بند  9 ةماد ةبر پای ها حکومتلطمه به آزادی و حقوق دیگری. 

 گذرنامـه  ایران، صدور قوانین برابر اما ند.ا کودك و والدین مبنی بر با هم بودن آنها مکلف
 18 ة. مـاد وابسـته اسـت   پـدری  جـد  یا پدر اجازة نرسیده، به سالگی هجده به که فردی برای
: اشـاره دارد  نگهداری کودك توسـط والـدین )مسـئولیت مشـترك والـدین(      به ونیکنوانس
ربیت و رشـد کـودك   ت مسئولکنند که پدر و مادر هردو با هم  تأکید و تضمین می ها دولت
 و مراقبـت  و نگهـداری  در والـدین  تکلیـف  و حـق  پـذیرش  وجود با ایران نیقوان در هستند.
 بـر  مـادر  رسمی و قانونی قانون مدنی حق حضانت  1168 مادة  موجب به کودك از تربیت
 ؛همان قانون در عمـل منتفـی شـده    1169 ةلگی به موجب مادسا هفت از خود، پب فرزندان
 ق زوجین و تشخیص دادگاه. مگر با تواف
 بـا  خشـن  رفتـار  ممنوعیـت ) سوءاسـتفاده  برابـر  در کودکـان  حمایـت  بـه  ونیکنوانسـ  19 ةماد
آموزشـی،   و قـانونی، اداری، اجتمـاعی   امکانـات  تمام بر تکیه با ها حکومت پردازد. ( میکودکان
 یـا  جسـمی  تجاوز و جنسی آنها، سوءاستفادة با انگارانه سهل رفتار از شکل هر برابر در را کودك

، تعارضـاتی  ادشـده ی کنوانسـیون  بـه  ایران الحاق و مزبور مراتب وجود با . کنند می روانی حمایت
در قـوانین ایـران سـلب نشـده      او تنبیه بـدنی کـودك توسـط اولیـای     حق است. مشهود باره دراین
ــت.  ــابراین اس ــمانتبن ــونت      ض ــا خش ــورد ب ــانونی برخ ــوقی و ق ــای حق ــارةه ــان و  درب کودک

   باید تقویت شود.آنان در قوانین ایران  برآزاری والدین آنها یا دیگران  ودكک
 1989 کنوانسـیون حقـوق کـودك   تصویب قانون جدید که به برخی از اصـول اساسـی   
بینـی وظـایف بـرای     سـال، پـی    هجـده ازجمله حق حیات، مشارکت، حمایت از افراد زیـر  
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رسانی در مورد حقوق کودکان، شـهروندان   عها برای اطال ها و نهادهای دولتی، رسانه ارگان
انگـاری آن،  جـرم  وکودکـان   دربـارة انگاری  حقوق کودك، اشاره به سهل ةو فعاالن عرص

ازجمله منع  ،اشاره دارند کنوانسیونبینی مقرراتی که به برخی قواعد اساسی مندرج در  پی 
هـت حمایـت از   شکنجه و شناسایی شخصیت حقوقی، جملگی گام مهم و ارزشمندی در ج

مصـونیت    هایی که بـه موضـوع   مقرره نشدن بینی پی  حال نیبااکودکان و نوجوانان هستند. 
تجـاوز کننـد، وجـود     به حقـوق کودکـان   توانند می بر اثر خشونت خانگی برای والدینی که

کودکـان   دربـارة م یکه به ارتکاب برخـی جـرا   را صراحت والدینی بهاین قانون که  9 ةمقرر
 کنوانسـیون موضـوع و هـد     بـا کنـد،   هـا مسـتثنا مـی    زنند از برخی مجازات میخود دست 

و  خشونتاز  باید دكکو تنبیهدر ، انجمن مطالعات ملل متحد(. شفیعیتناق  دارد )ر.ك: 
 تربیتی رموا ةمزال که  نعطاو ا مالیمت نوعی با درماو  رپد امقدو ا دشو پرهیز ییجـو  انتقام
 ودحد توانـد  نمـی  گـذار  قانون. (19، ص1398، للهیاعبدو  ثابت ویمهد) باشد اههمر ،ستا
  عراز  یـد با رگزیـ نا پب. کند سمرا ر حمبا زمرو  دنمایـ  معین دقت بهرا  درماو  رپد رختیاا
 ن،یازکاتو) هدد ارقر تنبیه هرگونه حـــــةباا ایبر زمال طشررا  «یبدتأ» ةنگیزو ا دبگیر رییا

از  اردیمو شاهد ما خیرا هـای  سالدر  گفت ایدب نیز تربیت ةنگیزا ردمودر (.388، ص1389
ــان به خشونت ــوده کودکـــ ــم بـــ  ربسیاو  شتهدا ارقر پایینی ربسیا سنیندر  دكکو که ایـــ
 که نکادکو ینا ردمودر  تربیت ةنگیزا بحث دنکـر  مطـرح  ینابنابر. ستا دهبوپـذیر   آسیب
 اردمواز  یربسیا ســویی. از اســت درخــور درنــگ، نددار سن نیز ســال کیــاز  کمتر گاهی
هم  زبا که ستا گرفته رتصو لدینوا رمخد ادمو  مصراز  پب نکادکو علیه خشونت
 (. 20، ص1399، یقدیریسی و )وکند منتفی  را  تربیتو  تنبیه بحث تواند می

 جهانی رینگاا مجر هد با دكکو قحقو ننسیواکنو به لحاقیا تکلوپر 2000 لسادر 
ــرزه ــاری ه ــدن یهارکشو تصویب به نگ ــه ای و  قلحاا ینا رثاآ به توجه با. سیدر انیرا ازجمل
را  نناانوجوو  لطفااز ا حمایت نقانو مجلب، 1399 لسادر  جهانی ةجامع با همسویی
 توجه با. جـای سـؤال دارد   لحاقیا تکلوپر با یادشـده  نقانو مطابقت انمیز اما د؛کر تصویب

 با أمتو نگـــاری هـــرزه یبزهکـــار ،یدگید هبز دربـــارة نقانو ینا ةسویدو هیدگاد ارستمرا به
ــتنکامل  قنطباابر ن، ناانوجو ضایتر ــدبا  نداش  تغییر رستااخو که دارداللت د تکلوپر  ه
 (.116، ص1399و همکـاران،  نیکبختی )ست ا نکادکو مطلق یدگیدهبز بهها  دولت شنگر
 ننوقا مانند هارفتار بعضیدر خصوص  1399 بمصو نناانوجوو  لطفااز ا حمایت قانون در
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ــازیغ فعالیت یبصرو  سمعی رمودر ا که شخاصیا زاتمجا ةنحو ــی رمج ــد،  م  تیزامجاکنن
ــ ــیب  یپ ــده ی ن ــت. نش ــرهو  جنسی ةدستفاءاسو اس ــرداری به ری، جنسی تجا رستثماا شامل ب
نتیجه و در خشونت عنو یک انعنوبه و  شود می دكکو فیانوگررپوو  دكکو یس یگررو
 فیزیکی رجباا با گرا حتی شــود؛  مــی  توصیفزا  سیبو آ نهاگررستثماا ،شناختی روان نظراز 
 (.Schulze, 2014, p.194)شد نبا اههمر
 ربا تیننخسـ  ایبر« نگـاری  هرزه» ةاز واژ 1399 بمصو نناانوجوو  لطفااز ا حمایت نقانودر 

 نقانو نـة نمو انعنو به ریجا نیناقودر  منعکب هـای  مجازات به یقدمصا بعضیو در  هشد دهستفاا
ــاز فعالیت یبصرو  سمعی رمودر ا که شخاصیا زاتمجا ةونح ــی غیرمج ــد م  ستداده ا نظر، کنن
 ثانیاً ؛اســــت دكکو نگــــاری هــــرزه بر ناظر نیناقو کندگیاپر ارستمرا یمعنا به مرا ینا الًاو که

کـه از   درصـورتی  مستهجن رثاآ تولید صلیا ملاعو ایبر صرفاً نقانو ینا به جعهامر باکـه   درحالی
 انعنو ینا لمشموکـــه  و درصـــورتی هشد قائل رینگاامجر به، باشند االرض یفـــ مفسد یقدمصا
ــ تیزامجا، ندشــون ــیب  یپ ــن   3 ةدما 3 ةتبصردر  قتد با حتیو  ستا نشــده ی ن  نظر به نیز نقانوای
 تیزامجا بینـی  پـی   گونههـر فاقدر، ثاآ نمای در  رصغااز  دهستفاا نةمجرما رفتار قلاحد رسد می
 حکم یا مقــرره به، ستا نکادکواز  هیژو حمایتاز آن   هدکــه  قانونیدر  چگونه لحا، ستا

 توجه با همچنین. ستا ییاجراضمانتو  رینگاامجر فاقد، یقدمصا رخـی بدر  که شـود  مـی داده 
و  آغـاز  حلـة مر، یقدمصا ای پـاره در ، نیناقو بعضیو  مصوبه یندر ا شده ینیب  یپ های مجازات به
 .ستا منتفی نهاآ بتکادر ار نتومعا نیز
ــ حیث یناز ا ینابنابر  ــوان ینمـ  با نناانوجوو  لطفااز ا حمایت نقانو کامل مطابقت به تـ
ــة ماا ؛داد نظر تکلوپر ــه یا صلیا نکتـ  تکلوپر جهانی تصویباز  صلیا  هد به توجه بانکـ
 علیه زاتمجا لشموو  رینگاامجر نبــــودو  مطلق ةیدد هبزانعنو به دكکواز  حمایت که

ــت ــین  ییاجز نیناقو همانند - نناانوجوو  لطفااز ا حمایت نقانودر  ،اوسـ  به توجه با -پیشـ
ــةسودو شنگر  هجــده یرز بالغ صشخاا ضایتر با أمتو یهارفتادر ر« هیدد هبزـ    کــارهبز» ی
. دکن یم منتفینناآ ردمورا در  زاتمجا تشدید تنهاو  داند می زاتمجا لمشموآنها را ل، سا
 جنسی کشـی  بهـره  برابردر  نکادکواز  حمایت صخصودر  جهانی جماعیا درسـ  می نظر به

 یناش نةمجرما یهارفتار برابردر  سنی وهگر ینا ضایتر بهنداشتن  توجه یعنی ؛گرفته شکل
ــدگاه، ین. از استا نگرفته ارقر ما رکشو یکیفر سیاست شپذیر ردمو متأسفانه کهاز آن   دی

 .دنمیشو هیدد ما عةموضو راتمقردر تکلوپر با هماهنگی
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 سیاست، نگـــــاری هـــــرزه صخصودر  نکادکواز  یکیفر حمایت نشد جهانی به توجه با 
 نهمسو شدآن و  دمفا شپذیر جز معنایی ن کـه آ به قلحاا با المللـی  بـین  تعهدبا ما رکشو یکیفر
 هکاچر ؛شــود ینمـ  هیدد نطباقیاارد، ند نگـاری  هـرزه  ةپدید دنکرکـن   در ریشـه  جهانی معـة جا با
ــین دسناا عموضو دكکو که یابــد مــی معنا مانیز، مهم سند ینا با قنطباا  اننوجوو  طفل المللــی ب
ــرهاز  ناشی یهارفتار مطلق ةیدد هما بز حقوقی منظا ــی به ــود ادقلمد کش در  حمایتی عنو همهو  ش
 اًصرف سنی وهگر یناز ا کشـی  بهـره  یتقاضا با رزهمباو  حمصر یهـا  از بزه ناشی مالآ انجبر قالب
ــره زاتمجا قالبدر  ــ  از  به ــع ددگر لمعمو دكکوک ــدبا. درواق از  حالتی هردر  دكکو به ی
ــرزه رفتار ــاری هـ ــودنگریسته  رستثماا عموضو انعنو به نگـ  یکیفر ایجرا ضمانت با مطلقاًو  شـ

ــه ــدر ا تنها ما عمز به. ددنگررو  روبـ ــت  نیـ ــیحالـ ــوان مـ  تعهد با رکشو یک نیناقو قنطباا از تـ
 عجماا نکــهیا به توجه با شــود مــی دپیشنهارو  ازایــن گفت. سخن تکلوپر لقبا دراش یالمللــ نیبــ

 قعیوا ةاراد بـا وجـود   نکادکو ژهیو به ننساا علیه جنسی رستثماا که هشد ارستوا ینا بر یرداجهانی
 لتدو رد ودا نکادکو به مطلق یدگیدهبز شنگر تکلوپر مبنا همینبررد، یپـذ  یمـ  رتصوا هـ آن
از  تأسی به دكکو بشر قحقو المللــی  بــین مهم سند ینا رنــدگانیاز پذ یکی انعنو به زنی انیرا
ــده یرز صشخاا ةاراد، تکلوپر ــرزهدر  لسا هج ــاری ه ــمسنعامو انعنو بهو  دمفقورا  نگ  لیتوئ
بایـد بـه ایـن موضـوع نیـز       (.130-129، ص1399)نیکبختـی و همکـاران،    .کند بینی پی  یکیفر

پندارنـد بهتـر از    شود که مـی  ی تعریف میساالن بزرگنافع کودکان توسط رفاه و متوجه شود که
داننــد ) مــی آنهــا

و  ی، سـازمان ی، خـانوادگ یدر سـطح فـرد   یریگ میمشارکت کودکان در تصملذا (. 
) اسـت  یدیـ آنهـا کل  احقـاق حقـوق   یدر جامعـه بـرا   یگذاراستیس

 هیندآ ینما متما یینهآ وز،مرا دكکو (.
 لحصو ایبر اریسرمایهگذ نوعی به دكکو صحیح ورشپرو  حمایت. ستا جامعه دایفر ی

 کاشت نهمچو نناآ یهعل خشونتو  دمیشو تلقی جامعه یستزتیآ حلامردر  متعالی یجامعه
 بهآن را  تحیا که دبو هداخو جامعه بطندر  یکدنز ای هیندآ اتتهدیدو  هبالقو ئماجر ربذ

(77، ص 1399.)پتفت،ختاندا هداخو یجد همخاطر

 گی   نتیجه
کنوانسـیون  که به برخی اصول اساسی  حمایت از کودکان و نوجوانان تصویب قانون جدید

سـال،   هجـده یـات، مشـارکت، حمایـت از افـراد زیـر      ازجمله حـق ح  1989 حقوق کودك



   

178

رسـانی در مـورد    هـا بـرای اطـالع    ها و نهادهای دولتـی، رسـانه   بینی وظایف برای ارگان پی 
 دربـارة انگـاری   حقوق کودك، اشاره بـه سـهل   ةحقوق کودکان، شهروندان و فعاالن عرص

اسـی منـدرج در   بینـی مقرراتـی کـه بـه برخـی قواعـد اس       انگـاری آن، پـی    جرم وکودکان 
ازجملـه منـع شـکنجه و شناسـایی شخصـیت       ،اشاره دارنـد  1989 کنوانسیون حقوق کودك

 حـال  نیبـاا حقوقی، گام مهم و ارزشمندی در جهت حمایت از کودکان و نوجوانان هستند. 
 بـر اثـر خشـونت خـانگی     کـه والـدینی هـایی کـه بـه مصـونیت بـرای      مقـرره  نشدن بینی پی 
ایـن قـانون کـه     9 ة، وجـود مقـرر  شـود  منجـر مـی   تجاوز کننـد  ان به حقوق کودک توانند می
از برخـی   ،ندشـو  کودکـان خـود مـی    دربارةم یرتکب برخی جرامکه  را صراحت والدینی به

هـای   بـه ریشـه   یتـوجه  کمکند، نادیده گرفتن برخی حقوق مشارکتی،  ها مستثنا می مجازات
موضـوع و هـد     تناقضـاتی را بـا   ؛دقواعد آمره هسـتن  ةکه در زمرو...  م علیه کودکانیجرا

یا کـودك   زیـ آم مخـاطره اع ض، اوجدیدن قانو در این با وجود .استایجاد کرده  کنوانسیون
م نجاابه را مربوطه ص شخاو اگرفته ار توجه قررد گیر موایقی فردقالب مصاان در نوجو

در زمینـة   مناسبیر بسیای هـا  فرصتکه ن ین قانواست زم اما الا ست.ده اتکالیفی موظف کر
  صرد. شوا جرب ابه نحو مطلو، ستده اکرد یجان اناانوجواز کودکـــــــــــان و حمایت 

ت کودکان و به کاه  مشکالتوان  د آن میمفاای جرافقط با و نیست ن کافی تصویب قانو
د یجااد افرای ابررا که تکالیفی جدید ن ین قانواست زم اال نیهمچنــــ د.بووار میدن اناانوجو
ن، میــــــان قانواز مفــــــاد گاهی د آیجااتا با د شوزش داده موب آمطلوبه نحو ، ستده اکر

ن طمیناالت باید دو وانان اجرایی و منجر به کـاه  خشـونت خـانگی شـود.    نوجکودکان و 
را از آنها دارنـد و  سترسی هـای گونـاگون د   به حمایتد قبتی خوانق  مرها در  هادخانویابد 
 کند.آگاه د موجوت خدما

ــأمی امند کمک برزی فاقد صالحیت یا نیاهــاه یا قیمادی خانوعضا، دیگــر الدینوا   نیت
ــانیا ــای  کمکاز ك باید دجتماعی کوو احساسی ، انی، روای جسمانیزه ــرهاله ــد  زم به من

ــیخطر ض معررا در ك ده کوادگر خانواشوند.  ــوجهی،  بــــ ی یا رفتاربد، هدستفاءاسوتــــ
ــره ــی  بهـــ لت ، دوه باشدار دادنه قربهرهکشاو نه اهگردستفاءاسوت مااقدض امعردر یا کشـــ
هـای   قبتاجایگزین یا مری هـا  مراقبـت ن یابد طمینااباید است و  از کودكمحافظت ل مسئو
ن کادکوشــود.  اهــم مــیفراو ی ن جدیــد بــراقانو 20-17اد ئمی مناسب مطابق با موداقانونی 
ــیبر ابردر نی باید اناتوو معلولیت ر چاد ــوجهی،  بـ ــرهی رفتاربد، هدستفاءاسوتـ ــی  و بهـ کشـ
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ــانون نجات الزم را امااقدامر باید این ای تحقق اند. برشــومحافظت  ال طفاز احمایت م داد. ق
ان، یگرو دلدین ر وافتاءربر سوابرن در ناانوجوان و کدکواز حمایت  ایبر 1399ن ناانوجوو 

ترین  ر در مهمفتاءرست. بحث سوکرده اضع آن ومختلف اد مودی را در متعدهای  مجازات
تأکید رد مو صراحت بهنیز کنوانسیون حقوق کودك یعنی ن کادکورد موالمللی در  بینسند 
ــتگرفته ار قر ــا را  و دولــ و لدین ر وافتاءربر سوابرن در ناانوجون و کادکواز بر حمایت هــ

 ست.ده اکردیگران مکلف 
فقهی اسـاس مباحـث   برالمللی و  د بینسناابا  راستا همن ناانوجول و طفااز احمایت قانون 

ــونت به ه یژر وحقوقی به طوو  ــوءخش ــرده اشان اکادبا کور فتارو س سی رست که با برره ک
ین نتیجه ابه تـوان   ، مـی سته اشدره شادر این قـانون ا  آنچهه و مدالمللی آ د بینسنادر ا آنچه
المللـی، توانسـته    د بینسنان گام مهم و متناسب با اناانوجوو  لطفااز احمایت قانون سید که ر

های حمایتی در این قـانون نیـز الزم    اما تقویت جنبه؛ بدهدپوش  ن را کادکوزة ومباحث ح
 تمااقدای، کیفرو  تقنینی یهارکازوسا رکنادر  است مورد توجه بیشتری قـرار گیـرد. البتـه   

ــزایی همیتاز ا نیز یغیرکیفر ــد؛ بسـ ــه برخوردارنـ  لعماو ا راتمقرو  نیناقو ینوتد چراکـ
 مـــؤثر دكکو قحقو با بطهدر را نهراپیشگی سیاست یک انوعن به تنهــایی  بــه  هــا  مجــازات 

ــانون در. دبو هدانخو  جعامر ریهمکا به دمتعد ادمو در نناانوجوو  نکادکواز  حمایت قــــ
ــی، نروا، حقوقی، خدماتی از  یپیشگیرو  حمایت جهتو...  جتماعیا ریکادمد شناســـــــ
 علیه خشونت لقبادر  انیرا جنایی سیاسترسـد   به نظر مـی . ستا هشد رهشاا آزاری کودك
بـه لحـاظ مشـروعیت و قـانونی     امـا   ؛ستا نهاپیشگیر -حمایتی  سیاستی نناانوجوو  کودکان

و  تأدیـب بـه منظـور   « در حد متعـار  »سال  هجدهبودن تنبیه بدنی کودکان و نوجوانان زیر 
و  یادشــدهمحافظـت از آنـان توسـط والــدین، سرپرسـتان و اولیـای قــانونی آنـان، در قـانون        

ررات قوانین مدنی و جزایی، متأسفانه مواردی از خشونت خانگی علیه آنان امـری عرفـی   مق
 .شود می قلمدادو مجاز 
هـا   شده بـرای دولـت   با توجه به نق  در نظر گرفته اوالًهمچنین مواردی از این قبیل که  

ناکـافی   شـود،  دنیا گریبانگیر کودکان مـی  درمشکالت فراوانی که  اًیثاندر این کنوانسیون و 
قابلیـت اجرایـی   ها اقدامات بیشـتری را در ایـن زمینـه انجـام دهنـد.      است و الزم است دولت

 هرچنـد . مشـکل اسـت  های فرهنگـی، اجتمـاعی و...    کنوانسیون در کشورها با وجود تفاوت
کنوانسیون گام مهمی در جهت احقاق حقوق کودکان برداشته است و نشان  یایران با امضا
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اما پذیرش مشروط ایـن کنوانسـیون و گنجانـدن مـاده و      ؛استوق کودکان از احترام به حق
های آن ازجمله تعریـف کـودك، عـدم تبعـی  بـین کودکـان، رعایـت         هایی به ماده تبصره

منافع کودکان، حق حیات، حق کسب هویت، حق زیستن بـا والـدین، حـق ورود یـا تـرك      
دسترسی به اطالعـات، حـق آزادی    کشور به منظور پیوستن به والدین، حق ابراز عقیده، حق

تفکر و مذهب، مسئولیت مشترك والدین، ممنوعیت رفتار خشن با کودکان، امکان زیسـتن  
در خانواده، حق کودکان پناهنده، کمک به کودکان معلول، حـق برخـورداری از بـاالترین    

ا اجـرای کنوانسـیون حقـوق کـودك را در ایـران بـ       عمـالً  و... استاندارد و زنـدگی مناسـب  
 32 مـادة  اسـاس  بـر  کـه  کشـوری  نکـرده  اعـالم  کنوانسـیون  .روبرو کرده استهایی  چال 
 ،از پیمان خارج شـود  52 مادة طبق بود مایل محکوم دولت و شد مجازاتی اعمال به محکوم

ی از ا پـاره کنوانسـیون حقـوق کـودك کـه      .ترتیبات و حقوق آن دولت چگونه خواهد بود
یک سند جامع و مانع و کامـل نیسـت؛ امـا     اگرچهبررسی شد،  با مواد قانونی ایران مواد آن

یی دارد؛ امـا  ها کاستی اگرچه. قوانین ایران نیز استگامی مؤثر برای احقاق حقوق کودکان 
در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان سعی شده تا آنجا که ممکن است، حقوق بیشـتری  

 به افراد تحت پوش  خود بدهند.
بـا   تطبیقی حقوق کـودك در ایـران و کنوانسـیون حقـوق کـودك      ةطالعبه م این نوشتار

هـا در   بر لزوم رعایت حقـوق کـودك از سـوی دولـت     پرداخته وتأکید بر خشونت خانگی 
سـازی ایـن مهـم در نظـام آموزشـی و فرهنگـی        المللـی و لـزوم فرهنـگ    سطح داخلی و بین
نظـام  »ضرورت تـدوین و تبیـین    تأکید کرده است. کودکان وها  ن خانوادهایمکشورها و در 

سازمان ملـی حمایـت از حقـوق    » تأسیبو  «جامع حقوق کودك و فرهنگ حقوق کودك
در یفی ن وظانارای آبون قانوزش افراد و نهادهایی که در مآشایستة بررسی است.  «کودکان

از  یـت حماتواند به نتایج خوب به منظور  ل بین این نهادها میتعامنظر گرفته شده، نظارت بر 
قــانون  ون جدیــد منجــر شــود.قانر اســاس بن در برابــر خشــونت خــانگی ناواجونکودکــان و 

کنـار   در وقانونی را تا حدود زیادی رفع کـرده   های حمایت از کودکان و نوجوانان کاستی
ها نیز وظـایفی   آگاهی عمومی که نیازمند تالش کنشگران اجتماعی و فرهنگی است، دولت

نشـینی، اخـتالالت    های اجتماعی فقر، اعتیـاد، طـالق، حاشـیه    بدر جهت رفع و کاه  آسی
 بـر  اسـتثمار کشـی و   گری، سوءاستفاده، بهره روانی، فساد اخالقی و فحشا، مهاجرت، تکدی

خشـونت علیـه کودکـان     رفع نشـود، های اجتماعی  گونه آسیب عهده دارند. تا زمانی که این
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 ستا دكکو هر ممسلّ حق ینا خواهد بـود. ن کاه  و کنترل قابل  و شود می بازتولید بارها
ــابراینیابد ورشپر گیادخانو مناسبو  خالقیآرام، ا محیطدر  که و  حفظاز  حمایت ؛ بنـــ
 وریضر یمرا نکادکو نسرپرستاو  لدینوا رفتار بر رتنظاو  زیسا هگاو آ ادهخانو نکیا
 دخو گیادخانو بطروا بستردر  تبامر ینا مینتـــأ به درقا دكکو درماو  رپد چنانچه. ستا

 .دکن رییا مسئولیت ینا ییفارا در ا نناآ ستا موظف لتدو ،نشوند
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؛ «لمللیا د بینسناه آن در اجایگان و ناانوجول و طفااز احمایت یحة الن در کادکو

 .116-96، ص94، شوتقضامة فصلنا

بشر ق حقود سنااپرتو اده در خانون در کادکوق حقو» ؛محمدحسین، شعبانی .21

، 1397ی، ندوشهرق حقوو بشر ق حقومة نا هیژ، وپزشکیق حقومة فصلنا؛ «المللی بین

.362-347ص

بین  قانون حمایت از اطفال و نوجوانان گامی در جهت اجرای تعهدات»شفیعی، زهره؛  .22

 .1400؛ انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، «المللی

؛ «ننااجون و نازی  به خشونت علیه امل گراعوو سی علل ربر»؛ عسکرپور،  نشهنیا .23

ن ستاانتظامی افرماندهی دی بررکات فتر تحقیقا، دنستازنتظامی خوان  دافصلنامة 

 .80-63، ص1394، 13، ش3ن، سستازخو

آزاری با رویکردی بر  تأمالتی بر کودك»پور؛  ئده اسماعیلصالحی، حمیدرضا و ما .24

 فقهترویجی  -؛ دوفصلنامة علمی«1381قوانین حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 
.142-117، ص1393، 61، ش19، سو حقوق خانواده

مدار  انگاری سن بررسی تطبیقی نفی ضابطة کودك»صفری، محسن و رضا زهروی؛  .25

 .204-173، ص1391، 59ش های حقوق قضایی، هدیدگا ؛ فصلنامة«مح 

های عدالت ترمیمی  های تقنینی کاربرد برنامه ظرفیت»علمداری، علی و محمد فرجیها؛  .26

، 1399، 102، ش27، دورة مجلب راهبرد؛ «دیدگی اطفال در فضای سایبر در بزه

.182-159ص

ر حقوق بررسی تطبیقی حقوق کودك از منظ»عالمی، محمد حسین و فریبا طایی؛  .27

، 20، پیاپی 1، ش10، سمطالعات حقوق بشر اسالمی ؛ فصلنامة«الملل ایران و قوانین بین

.204-181، ص1400

نامة  ؛ پایان«بشرق منظر حقواز خانگی ی خشونتهادر لت مداخلة دو»؛ مریم، فرشیدفر .28

 .1390ارشد، دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی،  کارشناسی
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؛ «دیدة خشونت خانگی در قوانین ماهوی ایران اطفال بزه حمایت از»فیروزی، گلناز؛  .29

.166-131، ص1388، 12، شمطالعات پیشگیری از جرم فصلنامة علمی

آزاری از ابعاد حقوقی  بررسی پدیدة کودك»فهرستی، زهرا و گلرخ نظری خاکشور؛  .30

 .1387، 15، ش14؛ سفقه و تاریخ تمدن؛ فصلنامة تخصصی «و ضرورت بازنگری

رسانی قوانین و مقررات  ، پایگاه اطالع1399مصوب  ایت از اطفال و نوجوانقانون حم .31

 .1399جمهوری،  کشور، معاونت حقوقی ریاست

 .1386، تهران: نشر میزان، 16؛ چقانون مدنی در نظم حقوقی کنونیکاتوزیان، ناصر؛  .32

 ؛«یکیفرق بستر حقودر طفل م مفهون جهانی شد»ری؛ جهنواخوو یاسمن جعفر ، کوشا .33

 .32-1، ص1391، 2نامة ش ، ویژهتحقیقات حقوقیجلة م

؛ «المللی بیننین اقوزی سادهپیاان؛ یرن در اکادسالمت کو حق»؛ فاطمه، کوکبی سقی .34

 .417-403، ص1399، 1، ش13، دورة یخ پزشکیرتاق و خالا

پیشگیری از » محسنی کبیر، معصومه و عیسی کریمی و تینا امیری و جعفر بوالهری؛  .35

، مجلة «اجرای برنامة آزمایشی جلب حمایت در یک منطقة شهریخشونت خانگی: 

 .133-127، ص1397، 2، ش24دورة ،شناسی بالینی ایران پزشکی و روان روان

بر سالمت جسمی  تأثیر ازدواج زودهنگام»مقدادی، محمدمهدی و مریم جوادپور؛  .36

، 1396 ،40، ش11، سپزشکیق حقومة فصلنا ؛«کودکان و سازوکارهای مقابله با آن

 .61-31ص

ل قبادر نه اسیاست جنایی پیشگیر»؛ للهیاعبدن ساماو محمدعلی ، ثابتوی مهد .37

، 1398، 51ش ،14، سمجری از پ یشگیرت مطالعامة فصلنا ؛«لطفااخشونت علیه 

 .33-9ص

سیر تحول قوانین کیفری حمایتی کودکان و نوجوانان در »زادگان، حسنعلی؛  مؤذن .38

 .40-15، ص1387، 63-62، ش72، دورة ادگستریمجلة حقوقی د؛ «حقوق ایران

مة فصلنا؛ «لطفاهکاری ابزدك در کور تأثیر کا» میالن، علیرضا و الهام عبدی؛ .39

 .40-23، ص1395ر بها، 1، ش2دورة  ،جتماعیم اعلوت مطالعا
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؛ «الملل بررسی حق کودك بر هویت در اسالم و اسناد بین»معینی فر، محدثه؛  .40

 .1391، 56، ش17دورة نواده، فقه و حقوق خا دوفصلنامة

؛ «کودکان علیه خشونت منع و بشر حقوق شورای کودك: حقوق»پرست، زهرا؛  نوع .41

 22-1، ص1390، 14، شعلوم سیاسیفصلنامة تخصصی 

 نقانو تطبیقی سیربر»؛ گل ایگانی وزبهر ومحمدنسل  غالمرضا و ادجو، نیکبختی .42

 ننسیواکنو به لحاقیا تکلوپر و نگاری هرزه برابردر  نناانوجوو  لطفااز ا حمایت

، یندوشهر قحقوو  بشر قحقو نامه هیژو، پزشکی قحقو مةفصلنا؛ «كدکو قحقو

 131-115، ص1399

تی ذامت انق  کرخشونت خانگی »؛ کاظمییی و سارا قااصغر آ ، ندا و علینیکنامی .43

 تحقیقات؛ فصلنامة علمی «اسالم قیحقویشة ندآن در امقابله با ی هارهکادك و راکو
 .152-133، ص1392، 22، ش6، دورة حقوقی تطبیقی آزاد

 علیه خشونت لقبادر  انیرا نةاپیشگیر جنایی سیاست»ویسی، میثم و رشید قدیری؛  .44

-14، ص1399،  1ش، 6 ةدور ،جتماعیا معلو تمطالعا مةفصلنا؛ «نناانوجوو  لطفاا

25. 

 و بزهکاری قبال در افتراقی کیفری سیاست»یزدان، یوسفعلی و محمدحسین زاهدیان؛  .45

کنفرانب ملی تحقیقات علمی جهان ؛ «ایران حقوقی نظام در اطفال جنسی دیدگی بزه

 .1396دانشگاه شیراز، ، در مدیریت، حسابداری، حقوق و علوم اجتماعی

وری ندپرزفری ها هبین شیورابطة سی ربر»؛ حلیمه عنایتد و محمو، ستدویعقوبی .44

منیت د اهبری راها ه وپژ؛ «ازهواشهر ان در ندزنت خانگی نسبت به فرشولدین با خوا

 .60-31، ص1393، 2، شجتماعیانظم و 
 

 

https://www.sid.ir/fa/seminar/SeminarList.aspx?ID=1572
https://www.sid.ir/fa/seminar/SeminarList.aspx?ID=1572
https://www.sid.ir/fa/seminar/SeminarList.aspx?ID=1572
https://www.un.org/en/africa/osaa/pdf/au/afr_charter_rights_welfare_child_afr%20ica_1990.pdf
https://www.un.org/en/africa/osaa/pdf/au/afr_charter_rights_welfare_child_afr%20ica_1990.pdf
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https://rm.coe.int/1680643ded
https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/10054153/3/Alderson_Commo
https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/10054153/3/Alderson_Commo
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/1_8_2011.pdf
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/1_8_2011.pdf
https://legal.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_558.pdf
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https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf
https://undocs.org/A/66/10/Add.1
https://legal.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_558.pdf
https://undocs.org/CCPR/C/21/Rev.1/Add.6
https://documents-dds/
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
https://undocs.org/en/CRC/C/IRN/CO/3-4
https://undocs.org/A/66/10/Add.1
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