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ECCE) E-Collaborative for Civic Education( یک سازمان غیرانتفاعی در 
ایاالت متحده آمریکا، تحت 501c3 است که از فن آوری اطالعات و ارتباطات برای 

آموزش و ارتقای سطح شهروندی و زندگی سیاسی دموکراتیک استفاده می کند.
ما به عنوان بنیانگذاران و مدیران این سازمان، اشتیاق عمیق مشترکی داریم که 
شکل دهنده ایده های جوامع باز است. همچنین برای ما، شهروند، دانش شهروندی، 
مسئولیت و وظیفه  شهروندی یک فرد در محافظت از یک جامعۀ سیاسی دموکراتیک 
پایه و اساس کار است؛ همان طور که حقوق عام بشر که هر شهروندی باید از آنها 
برخوردار باشد، اساسی و بنیادی هستند. ECCE دموکراسی را تنها نظام سیاسی قادر 
به تأمین طیف کاملی از آزادی های شهروندی و سیاسی برای تک تک شهروندان 
و امنیت برابری و عدالت می داند. ما دموکراسی را مجموعه ای از ارزش ها، نهادها 
و فرایندها می دانیم که مبشر صلح، توسعه، تحمل و مدارا، تکثرگرایی و جوامعی 

شایسته ساالر که به کرامت انسانی و دستاوردهای انسانی ارج می گذارند، است. 
ما پروژۀ اصلی ECCE یعنی »آموزشکده  توانا: آموزشکده مجازی برای جامعۀ 
و  منابع  ارائه  در  توانا  آموزشکده  کردیم.  تأسیس   2010 سال  در  را  ایران«  مدنی 
ارائه  دوره های  با  توانا  پیشرو است.  نهاد  ایران، یک  دنیای مجازی در  آموزش در 
آموزشی زنده  در حین حفظ امنیت و با ناشناس ماندن دانشجویان، به یک جامعۀ 
آموزشی قابل اعتماد برای دانشجویان در سراسر کشور تبدیل شده است. این دروس 
زنان،  حقوق  دیجیتال،  امنیت  دموکراتیک،  نهادهای  مانند  متنوع  موضوعاتی  در 
وبالگ نویسی، جدایی دین و دولت و توانایی های رهبری ارائه می شوند. آموزشکده 
توانا آموزش زندۀ دروس و سمینارهای مجازی را با برنامه هایی مثل مطالعات موردی 
در جنبش های اجتماعی و گذارهای دموکراتیک، مصاحبه با فعاالن و روشنفکران، 
دستورالعمل های خودآموزی، کتابخانۀ مطالب توصیفی، ابزارهای کمکی و راهنمایی 
برای آموزشگران ایرانی و حمایت مداوم و ارائه مشاورۀ آموزشی برای دانشجویان 

تکمیل کرده است. 
بهترین  توانا متوجه گردآوردن  توانایی های آموزشکده  برای توسعۀ  ما  تالش 
متفکران ایرانی و صداهای محذوف است. به همین ترتیب، به دنبال انتشار و ارتقای 
آثار مکتوب روشنفکران ایرانی  هستیم که ایده های آنان توسط جمهوری اسالمی 

ممنوع شده است. 
یکی از نقاط تمرکز تالش توانا، ترجمه  متون کالسیک دموکراسی و مقاالت 
معاصر در این باره و نیز ترجمه  آثار مرتبط با جامعه   مدنی، حقوق بشر، حاکمیت 
قانون، روزنامه نگاری، کنشگری و فن آوری اطالعات و ارتباطات است. امید ما این 
است که این متون بتواند سهمی در غنای فردی هموطنان ایرانی و برساختن نهادهای 

دموکراتیک و جامعه ای باز در ایران داشته باشد.
سپاسگزار بازتاب نظرات و پیشنهادهای شما

مریم معمارصادقیاکبر عطری





حمایت  نیازمند  جامعه  گروه های  آسیب پذیرترین  از  یکی  عنوان  به  کودکان 
ویژه هستند. بدون تردید، شناخت حقوق کودکان به حفاظت از منافع آن ها کمک 
می کند. از این رو کتابچه حاضر به درخواست آموزشکده توانا و به منظور بررسی 
ویژگی های حقوق کودکان در ایران و در اسناد بین المللی، به ویژه از نظر پیمان نامه 
با  تا  است  آن  نوشتار  این  عمده  هدف  است.  شده  تدوین  جهانی حقوق کودک 
افزایش آگاهی های عمومی و  این حقوق،  فراگیر شدن  به  معرفی حقوق کودک 

جلب حمایت بیشتر از کودکان کمک کند. 
بدیهی است که این نوع فعالیت ها می تواند گامی در راستای بهبود فضای رشد 
کودکان باشد. این نوشتار تنها بخشی از حوزه وسیع حقوق کودک است. امید است 

در آینده امکان پرداختن به سایر بخش های آن نیز فراهم گردد. 
شرح  از  پس  نخست،  بخش  در  است.  شده  تدوین  بخش  سه  در  کتا  بچه  این 
ویژگی ها و پیشینه حقوق کودک، مفهوم کودکی تعریف و اهمیت حقوق کودک 
را مورد تحلیل قرار می دهد. بخش دوم به حقوق بنیادین کودک اعم از حق حیات 
اخالق  و  روان  از سالمت جسم،  برخورداری  تبعیض،  از  کودکان، حق مصونیت 

درباره کتاب



اختصاص  سیاسی کودک  همچنین حقوق  و  آزاری(  انواع کودک  از  )مصونیت 
دارد. در بخش پایانی حقوق اجتماعی و فرهنگی کودکان شامل حق حفظ هویت، 
برخورداری از تابعیت و ثبت تولد، حقوق آموزشی کودکان، حق امنیت اجتماعی 

و منع هر نوع بهره کشی، کار و ازدواج کودکان مورد بررسی قرارگرفته است.
امید است که این نوشتار در بهبود وضعیت حقوقی و اجتماعی کودکان، رعایت 
استانداردهای بین المللی حقوق بشر درباره آینده سازان جامعه و حمایت از آ ن ها در 

مسیر رشد وتعالی ثمربخش واقع شود. 

حسین رئیسی
اوت 2014
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دیباچه
یکی از زیباترین، موثرترین و حساس ترین ایام زندگی انسانی دوران کودکی 
است. خوب و بد این ایام، سعادت و خوشبختی ایام بعدی را برای انسان رقم خواهد 
اطرافیان  و  والدین  به دست  او  زندگی  از  دوره  این  در  مقدرات کودک  همه  زد. 
را تجربه  تلخ ترین لحظات  اطرافیان شیرین ترین و  به دست همین  است و کودک 
می کند. کودکانی با رشد مناسب در این ایام به اعتالی الزم در بزرگسالی می رسند، 
و کودکانی نیز در نتیجه غفلت، سهل انگاری و یا تعمد اطرافیان دور یا نزدیک، با 
شکنجه، آزارهای جسمی، جنسی، و دیگر آسیب ها روبرو می شوند و آن را تا سال ها 
پیش چشم دارند. همچنین، رفتارهای خرافی، ناپسند و خودکامه با کودک می تواند 
ایام شیرین کودکی را به جهنمی  برای کودک بدل سازد. در مقابل، شناخت حقوق 

کودک می تواند مانع برخی از این خودکامگی ها نسبت به کودکان شود.
اطرافیان  می تواند خودکامگی  آن  برای  مناسب  تضمین های  و  حقوق کودک 
کودک و برخی دیگر دست اندرکاران امور کودکان مانند متولیان آموزش و سایرین 
را کنترل نماید. بی دلیل نیست که حقوق کودک مثل حقوق بشر غیر قابل سلب، 
جهان شمول و همیشگی است و نقض آن می تواند جرم و حتی از جرایم علیه بشریت 

بخش نخست
کلیات
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محسوب شود. بندهای »ج« و »ز« ماده 7 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مصوب 
1998 سازمان ملل، جرایم برده سازی، تجاوز، بهره کشی جنسی، ازدواج اجباری و 
قاچاق انسان که همه این موارد علیه کودکان نیز اتفاق می افتد را در زمره جرایم علیه 

بشریت دانسته است. 
و  شد  مطرح  مختلف  جوامع  در  بیستم  قرن  اوایل  از  کودک  حقوق  گفتمان   
امروزه شکل پذیرفته شده و با اهمیتی به خود گرفته است. این گفتمان همان گفتمان 
حقوق بشر و حقوق شهروند شده است. با پیوستن اکثریت قریب به اتفاق کشورهای 
جهان به کنوانسیون حقوق کودک، مصوب 1989 مجمع عمومی سازمان ملل، هر 

روز اهمیت این حقوق بیشتر می شود.
جهان  کشورهای  اغلب  بین  کودک  حقوق  رعایت  در  که  مشکالتی  عمده 
حال  عین  در  اما  است.  کودکان  تربیتی  و  آموزشی  حقوق  مسئله  است،  مشترک 
مشکالت حاد امروز کودکان در برخی از مناطق جهان درگیر بودن در جنگ ها، 
و  فقر  مسئله  و  طرف   یک  از  آن ها  عواقب  و  نوین  بردگی  منطقه ای،  بحران های 
آفریقا، کودکان سوری  از  بخش هایی  آنچه  نظیر  است.  دیگر  طرفی  از  گرسنگی 
و برخی کشورهای فقیر آسیای جنوب شرقی )بر اساس گزارش شصت وهشتمین 
نشست کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل درباره قاچاق انسان( با آن روبرو هستند. 
گوناگون  موضوع حقوق کودک سطوح  کنیم،  توجه  به کشور خودمان  اگر 
نیستند،  به خود گرفته است؛ اگر چه کودکان ما درگیر جنگ و منازعات داخلی 
اما درگیر مسایلی دیگری نظیر سن مسئولیت و کار کودکان، حقوق آموزشی، فقر 

والدین و اعتیاد به مواد مخدر و مشکالت ناشی از آن هستند. 
منافع  تامین کننده  باید  اهمیت دارد که حقوق کودک  نیز  نکته  این  یادآوری   
گروه های  و  والدین  نظیر  افرادی  منافع  تامین کننده  نه  باشد،  کودک  مصالح  و 
ایدئولوژیک و مذهبی یا   دولت ها. بدین معنی که حقوق کودک معطوف به رشد 

مناسب کودک است و رشد کودک معطوف به شکوفایی واقعی او است. 
بدین مناسبت طرح حقوق کودک و عمومی ساختن آن هدف عمده این نوشتار 
است تا بدین وسیله از یک طرف  به حمایت بیشتر از کودک منجر شود و از طرفی 
روحیه  با  توام  فضایی  به  کودک  رشد  فضای  که  جهت  این  در  قدمی باشد  دیگر 

انتقادی و حرکت به سمت بهبود و توسعه تبدیل گردد. 

http://bit.ly/1xcYZSW
http://bit.ly/1plg0pQ
http://bit.ly/1plg0pQ
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ویژگیهایحقوقکودک
اگر در سال 1313 در ماده 1179 قانون مدنی پیش بینی شده است: والدین در 
حد تادیب حق تنبیه بدنی کودکان را دارند، امروز این موضوع به هیچ عنوان پذیرفته 
نیست، هرچند این قانون امروز نیز الزم االجراء است و در بند ت ماده 158 قانون 
مصادیق  از  موضوع  این  اما  است  شده  تکرار  نیز   1392 اسالمی مصوب  مجازات 
شناخته  ابعاد  همه  در  کودک آزاری  مفهوم  امروز  می شود.  شناخته  کودک آزاری 

شده اش مورد نهی و نکوهش حقوقی قرار دارد.
رفتارهای خودکامه  تا درک  می شود  سبب  ایام کودکی  ویژگی های  شناخت 
و نادرست نسبت به کودک ساده نباشد. مهمترین ویژگی ایام کودکی را می توان 
درمحدودیت های مختلف طبیعی و اجتماعی کودک و عدم توانایی او در استیفای 

حق خود دید. در این زمینه این نکات اهمیت دارد:

بر  مبتنی  نمی کند: در ساختار حقوقی  ایجاد  ناتوانی محدودیت حقوقی   .1
ارزش های انسانی ناتوانی جسمی  مانع دستیابی و دسترسی به حقوق اجتماعی نیست. 
از این رو، نه تنها کودکان را نمی توان از هیچ حقی محروم ساخت بلکه شایسته است 

تا حقوق انسانی آن ها با تضمین های الزم و کافی مراعات شود. 
کودک  بر  تاثیر  برای  اجتماع  و  خانواده  تمایل  کودک،  رشد  بودن  تدریجی 
بر اساس فهم خود، سوءاستفاده پذیری کودک در اثر ناتوانی، و لزوم رفع نیازهای 
ایجاب  را  شایسته  تضمین های  با  مختلف  حقوق  از  مجموعه ای  کودکان  مختلف 

می کند. 
2. مهار والدین و اطرافیان کودک در آزار رساندن به او: با وجود نقش مهم 
خانواده در تامین حقوق و نیازهای کودک، تجربه بشری نشان می دهد که کودک 
در محیط خانواده همواره از امنیت برخوردار نیست. جوامع مختلف بسته به شرایط 
خود نیز مناسبات رفتاری خود را با کودک ترسیم می نمایند. از این رو، کودک در 
خانواده چه بسا مورد آزار قرار می گیرد. خانواده ها از یک طرف نقش سازنده در 
از  از طرفی دیگر هستند خانواده هایی که درک صحیحی  تربیت کودک دارند و 
کودک ندارند و یا به دالیل گوناگون، ازجمله درگیر بودن با فقر، اعتیاد، خرافات، 
یا غیرمستقیم  مشکالت فرهنگی و آموزشی، کودکان را مورد آسیب های مستقیم 

قرار می دهند.
3. دور نگهداشتن کودکان از خطرات بحران و جنگ: کودکان از آسیب پذیرترین 
گروه های جامعه در زمان نا آرامی  و جنگ هستند. در نتیجه یکی از مباحث مهم حقوق 

http://bit.ly/1rF6pyI
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کودک تاکید و توصیه به دور نگه داشتن کودکان از بحران ها و جنگ ها است و این امر 
به موضوعی مهم برای مقابله جهانی با این نوع آسیب ها تبدیل شده است. 

معموال در شرایط بحرانی و جنگ ها کودکان مورد سوء استفاده های گوناگون 
مورد  انسان  قاچاق  و  سکس  تجارت  در  و  کار  محیط های  در  و  می شوند  واقع 
بی رحمانه ترین خشونت ها قرار می گیرند. در نتیجه در این شرایط  حقوق کودک 
از  یکی  رو  این  از  دارد.  قرار  فراموشی  و  نقض  معرض  در  گسترده تر  صورت  به 
ویژگی های مهم حقوق کودک تامین سالمت کودکان و دور نگه داشتن آن ها از 

این شرایط است. 
با پیوستن  تامین حقوق آموزشی و بهداشتی کودکان در همه شرایط:   .4
197 کشور به پیمان نامه جهانی حقوق کودک، این حقوق ابعاد جهانی یافته است. 
این اتفاق سبب شده است تا همه حقوق کودک از جمله حقوق آموزشی و بهداشتی 
به منزله حقوق بشر شناخته شوند. بنابراین، هر موضوعی که مانع آموزش و رشد و 
نهی می شود.  قرار دهد  را هدف  او  بهداشت و سالمت  و  باشد  شکوفایی کودک 
کودک  حقوق  ویژگی های  دیگر  از  شرایط  همه  در  حقوق  این  تامین  اولویت 

محسوب می شود.
5. تحول پذیری حقوق کودک: مطالعاتی که همواره در زمینه حقوق کودک 
و ارتقاء آن صورت می گیرد، تحوالت زیادی را در حوزه حقوق کودک به دنبال 
داشته است. از یک طرف این حقوق به تغییر مناسبات کودک با خانواده و اجتماع 
منجر شده است و از طرف دیگر   دولت ها را به همراهی با خود فرا می خواند و یا 
گاهی ناچار به اصالح قوانین به نفع کودکان می سازد. مثال در زمان حاضر بدیهی 
محاکمه  اطفال  دادگاه های  در  باید  را  سال  از 18  کمتر  بزهکار  که کودک  است 
نمایند و در صورت محکوم شدن نباید او را با محکومین بزرگسال نگهداری کنند؛ 
در حالی که در گذشته این موضوع چندان مورد توجه نبوده است. در نتیجه، تاسیس 
دادگاه های ویژه اطفال و کانون های اصالح و تربیت برای نگهداری کودکان بزهکار 

بجای زندان، نتیجه تحول در عرصه حقوق کودک محسوب می شود. 

پیشینهحقوقکودک
1. سنت دینی

قدمت حقوق کودک در دنیا باید به قدمت حقوق انسانی برسد، اما چنین نیست.  
برخی منابع مذهبی نظیر نشریه فارسی پگاه حوزه ارگان سازمان تبلیغات اسالمی  و 
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شفا نیوز ارگان وزارت درمان و آموزش پزشکی هم زمان با انتشار یک مقاله واحد1، 
با برشمردن  مواردی متفرقه از آیات قرآن و رساله های مذهبی مانند تحریر الوسیله 
آیت اهلل خمینی2 در مباحثی مانند ارث کودکان، سرپرستی کودکان یتیم، یا مخالفت 
اسالم با رسم  زنده به گور کردن دختران در عصر پیش از اسالم، سعی نموده اند تا 
اسالم را منادی حقوق کودک معرفی نمایند، و بدین وسیله قدمت حقوق کودک را 
به قدمت دین اسالم بدانند. اما هیچ یک از موارد عنوان شده همه حقوق کودک را 

بدون تعارض مطرح نمی سازند.
ادیان  که  اختصار گفت  به  باید  پیشینه حقوق کودک  در  ادیان  نقش  درباره   
مختلف به خصوص دین اسالم به برخی از حقوق کودک توجه نشان داده اند. در 
این خصوص می توان به دستورات مذهبی درباره حقوق کودکان یتیم یا حفظ حق 
حیات کودکان، حقوق مالی آن ها که در اسالم به عنوان نفقه اوالد یاد می شود و حق 
ارث کودک، حتی حق ارث جنین مشروط به زنده متولد شدن، اشاره داشت. با این 
وجود، رویکرد ادیان به حقوق کودک فاقد ساختار مناسب و مبتنی بر نیاز کودک 
است. عمده هدف ادیان تربیت دینی کودکان است تا تامین حقوق آن ها. در مقررات 
شرعی قتل کودک به دست پدر و یا پدر بزرگ نفی نشده است و برای آن مجازات 
بر کودک گسترده فرض  پدر  یا چنان والیت  است.  نشده  نظر گرفته  در  متناسب 
شده است که به مالکیت او بر کودک ختم می شود. مثال بر اساس دستورات اسالم، 
دختر خردسال بوسیله پدر در سنین طفولیت می تواند به ازدواج هر مردی درآید.3 
درموردی دیگر نادیده گرفتن حقوق کودکان تولد یافته در خارج از ازدواج است 
که در موازین شرعی به عنوان کودکان نامشروع شناخته می شوند. بسیاری از حقوق 
اجتماعی نسبت به چنین کودکانی دریغ می شود. به طور نمونه این دسته از کودکان 

ملحق به پدر و مادر خود نیستند و از آن ها ارث نمی برند.4

2. حقوق مدرن
آنچه امروز به عنوان حقوق کودک می شناسیم ابتدا پس از جنگ بین الملل اول 

1. محمد حسین طارمی، »فقه کودک«، نشریه پگاه حوزه، شماره 302، بازنشرشده در وبسایت 
شفانیوز وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،  بهمن 1391.

2. روح اهلل خمینی، تحریر الوسیله، ترجمه سید محمد باقر همدانی، ج4، کتاب االرث مسئله اول.
3. خمینی، همان، ج 4، کتاب نکاح مسئله 12.

4. خمینی، همان، ج 4، کتاب ارث، مانع چهارم ارث مسئله اول.

http://ketaab.iec-md.org/AHKAAM/tahrirolwasyla_imam_khomeini_jeld_4_01.html%232
http://ketaab.iec-md.org/AHKAAM/tahrirolwasyla_imam_khomeini_jeld_4_01.html%232
http://ketaab.iec-md.org/AHKAAM/tahrirolwasyla_imam_khomeini_jeld_4_09.html%2335
http://ketaab.iec-md.org/AHKAAM/tahrirolwasyla_imam_khomeini_jeld_4_09.html%2335
http://www.shefanews.com/fa/pages/%3Fcid%3D21184
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در سال 1924 مطرح شده است.1 سابقه حقوق کودک به بنیادی که برای محافظت از 
کودکان یتیم و بی خانمان در بریتانیا  تاسیس شده بود، باز می گردد. با  خاتمه جنگ 
بین الملل اول در سال 1919 جمع زیادی از کودکان بی خانمان و یتیم در کشورهای 
در  ملل  تشکیل جامعه  با  این کودکان  به  برای مساعدت  بودند.  رها  درگیر جنگ 
سال 1919 کمیته محافظت از کودکان شکل گرفت. اولین اعالمیه حقوق کودک 
در سال 1924 در ژنو در 5 ماده به تصویب   دولت های عضو جامعه ملل رسید. این 
اعالمیه مبنایی برای اعالمیه 1959 سازمان ملل متحد درباره حقوق کودک و اعالمیه 
جهانی حقوق کودک در 1989 بود.  در اعالمیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 و 
میثاق های بین الملل حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
مصوب 1966 سازمان ملل نیز موضوع حقوق کودک مطرح شده است و مبانی رفع 

تبعیض از کودکان در آن ها آمده است.2

3. در ایران
پیشینه حقوق کودک در ایران به دو بخش مشخص تقسیم می شود. بخش اول 
به  پیوستن  از  پس  دوم  بخش  و  کودک  حقوق  پیمان نامه  به  ایران  پیوستن  از  قبل 

پیمان نامه مزبور است. 
ایجاد  و  حقوق  برشمردن  برای  مشخصی  حقوقی  نظام  شاهد  اول  بخش  در 
تضمینات مناسب برای آن نیستیم، و معموال در قوانین متفرقه مواردی درباره کودک 
تربیتی  و  تامینی  اقدامات  قانون   16 ماده  به  می توان  مثال  طور  به  می کنیم.  مشاهده 
مصوب 1339که به شرایط سلب حق قیمومیت از والدین در صورت تخلف و خیانت 
نسبت به حقوق کودک، و قانون تاسیس کانون های اصالح و تربیت و آیین نامه آن 

در سال 1347 اشاره کرد. 
نوجوانان  و  اطفال  تحصیل  امکانات  و  وسایل  تامین  قانون  به  می توان  همچنین 
ایرانی مصوب سی تیرماه 1351 اشاره کرد. به موجب این قانون حق آموزش کودکان 

مورد حمایت قرار گرفته و آموزش اجباری می شود. 
در بخش دوم  که به پیوستن ایران به پیمان نامه جهانی حقوق کودک در سال 
دادرسی  آیین  قانون  موجب  به  اطفال  دادگاه های  تدریج  به  می گردد،  باز   1373

1. Geneva Declaration of the Rights of the Child, 1924, Adopted 26 September, 
1924, League of Nations.

2. Trevor Buck, International Child Law, Cavendish Publication Ltd, UK, 2010, 
p. 23.

http://www.un-documents.net/gdrc1924.htm
http://bit.ly/1tKXdbw
http://bit.ly/1ph9DGL
http://bit.ly/1ph9DGL
http://www.un-documents.net/gdrc1924.htm
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کیفری مصوب 1378 در سیستم قضایی وارد شد.
 در پیشینه حقوق کودک در ایران می توان پیوستن به پیمان نامه جهانی حقوق 
کودک در سال 1989 را نقطه عطف دانست. از این رو این اتفاق نقطه عطف تاریخی 
است که  از یک طرف، با وجود عدم التزام نظام جمهوری اسالمی  به رعایت کامل 
همه مقررات آن، بخش هایی از این پیمان نامه مانند ممنوعیت کار کودکان، تفکیک 
بین  تفکیک  برای  سالگی   18 سن  پذیرش  و  دادگاه ها  سایر  از  اطفال  دادگاه های 
کودکان بزهکار و بزرگساالن و اقداماتی از این قبیل، به ایجاد تحول، ولو اندک، در 
حقوق کودک منجر شده است و نظارت بین المللی را در زمینه حقوق کودک در 
ایران افزایش داده است. از طرف دیگر، این سند یکی از معتبرترین اسناد بین المللی 
پیوسته اند شناخته می شود و ساختار  بدان  تعداد کشورهایی که  نظر  از  بشر  حقوق 
حقوقی این سند شامل حقوق همه جانبه کودک و تضمین های داخلی و بین المللی 

است.
گرچه مهم ترین تحول در حوزه حقوق کودک در ایران، پیوستن این کشور در 
سال 1373 به پیمان نامه جهانی حقوق کودک است اما این پیوستن همراه با حق شرط 
یا رزرو است. منظور از حق شرط یا رزرو این است که دولت ایران پذیرش پیمان نامه 
حقوق کودک را مشروط به انطباق آن با مقررات اسالمی کرده است. بر اساس این 
شرط ایران حق دارد آن بخش از پیمان نامه را که با مقررات شریعت اسالم همسان 
نیست اجرا ننماید. این حق شرط کلی است و محدود به یک ماده و یا یک فصل 
مشخص از پیمان نامه نمی شود. از این رو، محدودیت های جدی برای اجرای مقررات 
پیمان نامه در ایران فراهم شده است. مثال از ابتدای این سند که کودک  تعریف شده و 
سن کودکی معین می شود تا ماده 37 پیمان نامه که حکم به مجازات اعدام و حبس ابد 
برای کودکان و نوجوانان را ممنوع اعالم می کند، محل مناقشه با احکام شرعی است. 
همین موضوع سبب شده تا علی رغم ممنوعیت اعدام کودکان، در سال های اخیر شاهد 
اعدام نوجوانانی کمتر از 18 سال باشیم. نگارنده عهده دار دفاع در پرونده های متعددی 

از کودکان در معرض احکام اعدام به عنوان وکیل در ایران بوده است. 
در ادامه جزییات بیشتری از قوانین داخلی و بین المللی ناظر بر حقوق کودک را 

مورد بررسی دقیق تر قرار خواهیم داد.

تعریفکودک
یکی از مناقشه برانگیزترین مباحث پایه ای در حقوق کودک در نظام جمهوری 
اسالمی  ایران تعریف دوره کودکی و حقوق و پیامدهای ناشی از آن است. از این رو، 
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تعریف کودکی مناقشه برانگیز است. حقوق ایران به تبعیت از فقه امامیه مرز کودکی 
و بزرگسالی را بلوغ می داند.1

تعریف حقوقی از »کودک« با اصالح ماده 1210 قانون مدنی در سال 1361 نه 
به عنوان تعریف کودکی بلکه به عنوان تعیین سن مسئولیت وارد حقوق ایران شده 
است. بر اساس این تعریف، مرز بین مسئولیت و عدم مسئولیت فردی در عبادات و 
در حقوق 9 سال تمام قمری برای دختران و 15 سال تمام قمری برای پسران دانسته 

شده است. 
دهیم،  ارائه  بزرگسالی  از  آن  تفکیک  و  برای کودکی  بخواهیم شاخصی  اگر 
همین مساله مسئولیت است. مرز بزرگسالی و کودکی استقالل در تصمیم گیری و 

مسئول بودن در قبال اعمال و رفتار است. اما مشکل در تعیین مرز است.  
 البته در تعیین سنین یاد شده در قوانین ایران اماره ]نشانه[ قانونی »بلوغ« فرض شده 
است و مرز کودکی همانا زمان بلوغ در نظر گرفته می شود، خواه قبل از 9 سالگی و یا 

پس از آن باشد. اما مفاد ماده یاده شده داللت بر اماره بودن سن دارد.2
تاکنون بصورت روشن هیچ سند حقوقی کودکی و مرز دقیق آن با بزرگسالی 
را تعریف نکرده است. پیمان نامه جهانی حقوق کودک در ماده اول خود می گوید: 
»از نظر این کنوانسیون منظور از کودک افراد زیر سن 18 سال است.«3 اما این سن 
را شاخص پایان کودکی نمی داند بلکه از حیث حقوقی که به رسمیت می شناسد و 
به کشورهای عضو توصیه می کند، محدوده شمول و یا عدم شمول این حقوق را 18 
سالگی می شمارد. در سال 2000، پروتکل اختیاری به میثاق بین المللی حقوق کودک 
افزوده شد که سن به کارگیری کودکان در ارتش به صورت داوطلبانه و اجباری و 
همچنین خرید و فروش کودکان و هرزه نگاری از آن ها را ممنوع می کند و مجددا 
بر سن 18 سالگی تاکید دارد. ایران در سال 2007 این پروتکل را امضا کرده است.  

 ماده اول پیمان نامه حاوی یک ایراد حقوقی هم هست زیرا  که در ادامه می گوید: 
»مگر اینکه طبق قوانین قابل اجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتر تشخیص داده 

1. عبادی، شیرین؛ نگاهی به مسایل حقوق کودک در ایران، تهران، نشر روشنگران، 1990.
2. ماده 1210 قانون مدنی )الحاقی 61/10/8(: هیچ کس را نمي توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به 

عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.
تبصره یک: سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر نه سال تمام قمری است . 

تبصره دوم: اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت 
شده باشد.

3.  برای مطالعه بیشتر مراجعه کنید به: »وضعیت سن رشد و بلوغ در قوانین فعلی ایران«

http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=16686
http://www.unic-ir.org/hr/convenantion-child.htm
http://bit.ly/1nDn5VC
http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=16686
http://www.unic-ir.org/hr/convenantion-child.htm
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شود.« اضافه شدن این مطلب تردید ایجاد می کند که به طور قاطع مرز کودکی و 
بزرگسالی کجاست. در اینجا نیز با »اماره« کودکی و بزرگسالی روبرو هستیم نه یک 
سن قاطع و روشن. منظور از اماره این است که بلوغ به عنوان یک فرآیند از زندگی 
کودکی با عالیم مختلف که در فواصل سنی مختلف ممکن است در کودک ظاهر 

شود، مالک و نشانه تشخیص کودکی از بزرگسالی است.
ایرادی که این شیوه تعریف بجا خواهد گذشت وقتی معلوم می شود که به سن 
بزهکاری می رسیم. سن بزهکاری در قوانین مربوط به نوجوانان امروزه پایین است 
این  و  است.  شده  وارد  مختلف  قوانین کشورهای  در  نیز  کمتر  یا  و  سالگی   14 و 
ایراد حقوقی دستاویزی است برای کشورهایی که حقوق اسالمی  را دنبال می کنند تا 

مجازات بر اساس سن بلوغ شرعی را توجیه نمایند.
تعیین هجده سالگی به عنوان مرز کودکی و بزرگسالی به طور یقین و مشخص 
بخش مهمی  از جامعه را به عنوان کودک تعیین می کند و به موجب مفاد پیمان نامه 
جهانی حقوق کودک، حقوق مهمی  را برای این دسته از افراد جامعه رقم می زند. از 
این طریق معیار حداقلی از حقوق کودک به طور یکسان در اختیار جوامع مختلف 

قرار می گیرد. 
برای  نمی توان  را  دقیقی  مرز  و  است  تدریجی  انسانی   رشد  که  است  درست 
بزرگسالی و کودکی در همه جوامع و شرایط ترسیم نمود، اما قدر مسلم افراد کمتر 
از 18 سال بحران های ناشی از شرایط نوجوانی و کودکی را با خود دارند و از حیث 
حمایت های ویژه حقوقی همه افراد تا سن 18 سالگی به مساعدت در راستای دستیابی 

به شرایط مطلوب نیاز دارند. 
سرانجام، در تعریف کودکی می توان گفت کودکی یک فرآیند است که از 
ابتدای تولد تا هجده سالگی را در بر می گیرد و افراد تحت تاثیر این فرآیند و حقوق 
ویژه این ایام قرار دارند. بنا بر سنتی که در پیمان نامه حقوق کودک و مقررات بسیاری 
از کشورها آمده است، منظور ما از کودک در این نوشتار افراد زیر هجده سال است. 

اهمیتحقوقکودک
اهمیت اولیه حقوق کودک در مقایسه با بزرگساالن به طور خالصه از این قرار 

است:

1. کودکان قادر به دفاع از خود نیستند: ناتوانی جسمی کودکان به خصوص 
تامین  اولیه زندگی آن ها را در معرض خطر جسمی  و روحی و عدم  در سال های 
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نیازهای معطوف به رشد و شکوفایی انسانی قرار می دهد. عمده مسئولیت خانواده، 
جامعه و دولت در قبال کودک ناشی از آسیب پذیری و محق بودن به برخورداری از 

حق حمایت و دفاع است.
2. کودکان قادر به تامین حقوق خود نیستند: ناتوانی جسمی  و طبیعی کودک 
او را در مقابل حوادث طبیعی و خطرات انسانی ناتوان می سازد. از این رو، همان طور 
نیز  تکیه کرد کودکان  اخالقی  اصول  به  نمی توان صرفا  بزرگساالن  روابط  در  که 
رو  این  از  داشت. حقوق کودک  شده  تعریف  آن ها حقوق  برای  باید  و  چنین اند 
اهمیت دارد که فراتر از فرامین اخالقی به مقررات جامع همراه با تضمین های بایسته 

برای محافظت جسمی، روحی، اخالقی، عاطفی و جنسی کودکان می پردازد.
عرصه  در  محوری  حق  است:  مسئولیت  فاقد  حقوق  قبال  در  کودک   .3
حقوق کودک یکی از امتیازات حقوق کودک است، چون در قبال حقوقی که برای 
کودک در نظر گرفته می شود، از او انتظار انجام کار و یا خودداری از انجام کاری 
به حقوق خود  پاسخی  اینکه کودک چه  از  فارغ  این جهت  از  باشیم.  داشته  نباید 

می دهد و یا می تواند بدهد، همواره او را شایسته این حقوق می دانیم. 
4. ایام کودکی نسبتا طوالنی است: اگر فرض کنیم زندگی متوسط در جهان 
نوجوانی  و  دوران کودکی  را  ایام  این  از  باشد، حدود یک چهارم  سال  هشتاد  ما 
شامل می شود. در طول این دوره 18 ساله کودک در معرض آسیب های مختلف 
خواهد بود. از این رو، کودک باید در طول دوران کودکی مورد محافظت همه جانبه 
قرار گیرد. مثال در نوزادی نیازهای نخستین او اهمیت بیشتری دارد و در نوجوانی 
و  جنگ  با  درگیرشدن  و  کودکان  کار  هرزه نگاری،  جنسی،  بردگی  از  مصونیت 

مصائب و پیامدهای آن اهمیت بیشتری خواهد داشت. 
به تناسب رشد کودک معموال در درون برخی خانواده ها و یا اجتماع و گروه ها 
از کودکان انتظاراتی دارند. نوزاد را نمی توان به ازدواج اجباری داد، اما دختر سیزده 
و یا چهارده ساله را می توان مجبور به ازدواج نمود. حقوق با درک اهمیت این دوران 

کودک را در مقابل آسیب ها مورد حمایت قرار می دهد.
5. کودک در مسیر رشد و شکوفایی قرار دارد: مراحل رشد کودک تدریجی 
است و میزان تاثیرپذیری کودک در این مراحل بیش از سایر سنین است. بنابراین، 
کودک متناسب با این مراحل باید از حقوق خاصی بهره مند شود و مانعی در مسیر 
نگیرد. حقوق کودک تضمین  قرار  او  استعدادها و عالیق  برای شکوفایی  او  رشد 

مناسب را برای برخورداری کودک از حق رشد و شکوفایی ایجاد می کند.
6. میزان آسیب پذیری کودکان بیش از سایر رده های سنی است: کودکی 
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ایام مهم زندگی است و آسیب های احتمالی این ایام بر جان و روان کودک تاثیر 
بیشتری برجای خواهد گذشت. برای کودکی که در اثر جنگ و یا رفتارهای ناشی 
از آن پاهایش هنگام بازی روی مین جا می ماند، اهمیت حقوق در ایام قبل از آن 
است و پس از آن دنیای او واژگون خواهد شد. بنابراین، حقوق در همه ایام باید 
پیشگیری کننده آسیب ها و تضمین کننده رعایت کودکان باشد. کودکی که در سنین 
خردسالی مورد تجاوز و یا آزار جنسی قرار می گیرد، چنان دچار صدمات روحی 
می گردد، که برای همیشه آثار ناصواب این تجاوز در برابر چشم اوست و بزرگسالی 

او نیز بدین وسیله دچار آسیب خواهد شد. 
آسیب پذیری  میزان  تناسب  به  مختلف  سنی  رده های  در  سو  یک  از  بنابراین، 
کودک، برخی حقوق او اهمیت بیشتری خواهد داشت. مثال برای کودک زیر پانزده 
سال مسئله محافظت در قبال کار مهم است و برای کودکی که در شرایط آموزشی 
حق  جنگ  در  کودک  ترتیب،  همین  به  است.  مهمتر  آموزش  موضوع  دارد  قرار 
حیات اش مهمتر است تا حق آموزش. یا نوزاد در شرایطی قرار دارد که حق حیات 

او از دیگر حقوق اهمیت بیشتری خواهد داشت. 
در عین حال، هیچ یک از حقوق بنیادین کودک تعطیل بردار نیست و تدریجی 
الحصول نمی تواند باشد. همه حقوق کودکان در همه شرایط باید تامین و تضمین 
گردد. اهمیت برخی از دوران های زندگی به سبب میزان آسیب پذیری بیشتر کودک 

در شرایط خاص است.
7. کودکان در مجاورت بزرگساالن فرآیند اجتماعی شدن را طی می کنند 
نیستند، همین  بزرگساالن جدا شدنی  از  این که کودکان  به دلیل  می گیرند:  فرا  و 
موضوع از یک طرف آن ها را در شرایط ویژه قرار می دهد که از بزرگساالن روند 
اجتماعی شدن را فراگیرند، و از طرفی دیگر همین بزرگساالن می توانند کودک را 

مورد آسیب های مختلف و سوء استفاده های گوناگون قرار دهند.
فقر و تنگدستی والدین معموال یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر کودکی و 
حقوق کودک است. از این رو، مجموعه حقوق کودک با استفاده از مکانیزم های 
حقوقی باید شرایطی را فراهم نماید تا همه کودکان بدون توجه به شرایط اجتماعی 

آن ها از همه حقوق بهره مند شوند.
»کودکان امروز شهروندان بزرگسال فردا« هستند و نمی شود این را از نظر دور 
داشت. اما این عبارت به منزله تربیت انسان هایی مطیع در مقابل بزرگترها و دولت و 

فرامین آن ها نیست. 
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در این بخش به آن دسته از حقوق کودک  و استانداردهای آن می پردازیم که 
به موجب مفاد پیمان نامه جهانی حقوق کودک به عنوان حقوق اولیه انسانی درباره 
کودک شناخته شده اند. نقض این حقوق هستی و رشد متعارف کودک را با آسیب 
کودک  ضروری  نیازهای  تامین کننده  حقوق  به  حقوق  این  کرد.  خواهد  مواجه 

معطوف است.

حقحیاتکودکان
حق زندگی شایسته و مصون بودن از سلب حق حیات یکی از بنیادی ترین حقوق 
کودک است. کودک در مراحل نخست کودکی و نوزادی بیش از سایر مراحل 
زندگی در معرض نقض این حق قرار دارد. جنگ، ترور، بالیای طبیعی، رفتارهای 
غیرعمدی، غفلت، سهل انگاری و یا بعضی مواقع رفتارهای عمدی برخی والدین و 

سرپرستان کودکان  بیش از همه زندگی کودکان را هدف قرار می دهد. 
تمهیداتی  کودک  حقوق  کودکان،  حیات  حق  از  جانبه  همه  محافظت  برای 
قالب  در  می تواند  تمهیدات  این  می کند.  پیش بینی  بین المللی  و  داخلی  سطوح  در 

رهنمودها و اقدامات عملی، تضمین ها و ضرورت های آموزشی باشد.

بخش دوم
حقوق بنیادین کودک  
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می کند،  تهدید  یا  و  سلب  را  کودکان  زندگی  حق  که  مسائلی  آمار  به  نگاه 
سال  ده  در  می سازد.  آشکار  را  کودکان  حیات  مقوله  به  جدی تر  توجه  ضرورت 
گذشته ده میلیون کودک در جهان به دلیل جنگ کشته شده اند، بیش از یک میلیون 
کودک یتیم شده و بیش از شش میلیون کودک دچار جراحت های جدی و نقض 

عضو شده اند.1

از قوانین داخلی  ادامه خواهیم دید، حق حیات کودکان در برخی  چنانچه در 
از مقررات داخلی  بین المللی مورد توجه قرار گرفته است. دسته ای  قوانین  ایران و 
ایران اما به نحو شایسته حقوق کودک را تامین و تضمین نمی کنند، و کودکان را در 
معرض آسیب جدی و سلب حق حیات قرار می دهد. مانند آنچه در ماده 148 قانون 
مجازات اسالمی جدید )مصوب1391( در تعیین سن 9 سال برای دختر و 15 سال 
برای پسر به عنوان سن مسئولیت کیفری تعیین شده است یا ماده 301 همین قانون 
که مجازات پدر یا جد پدری را در قتل کودک خود بسیار ناچیز تعیین نموده است. 
حق حیات کودک در نظام های حقوق مختلف به رسمیت شناخته شده است، اما 

اینجا و پروتکل الحاقی آن را  1. پیمان نامه جهانی کودک مصوب 1989 مجمع عمومی را در 
دراینجا می توانید مالحظه کنید.

مانا نیستانی، اعدام کودکان

http://www.humanium.org/en/children-in-war/
http://www.unic-ir.org/hr/convenantion-child.htm
https://treaties.un.org/doc/source/RecentTexts/iv-11b_eng.htm
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تفاوتی که دیده می شود ناشی از نوع نگاه به کودک و سن کودکی است. 
در مبانی حقوق اسالمی حق حیات کودک به رسمیت شناخته شده است. برای 
آگاهی از این موضوع می توان به مواردی که قرآن درباره حرمت کشتن کودکان 
برای تنگدستی و منع زنده به گور کردن دختران آورده است اشاره نمود.  آیه 151 
سوریه انعام قتل کودکان را به دلیل تنگدستی  نادرست دانسته است. زنده به گور 
کردن دختران نیز از نمادهایی است که قرآن از عادات قبایل عرب یاد کرده و در 

آیات 140 سوریه انعام، 9 و 8 سوره تکویر به مخالفت با آن می پردازد.
بسیاری از مفسرین قرآن این سخنان را دلیلی برای حفظ حق حیات کودکان در 
اسالم می دانند.1 اگر چه این آیات در زمان خود به مصادیقی از حق حیات کودکان 
پرداخته، اما همه جوانب حیات کودک بوسیله قرآن و شریعت اسالمی مورد حمایت 
قرار نگرفته است و چالش هایی جدی درباره مصادیقی که اجرای حکم اعدام در 
قرآن برای قصاص نفس )در قتل عمدی( محاربه، و ارتداد در قرآن و احادیث آمده 
است، و مواردی که به عنوان حدود در شریعت اسالم است، مانند اعدام در برخی 

جرایم جنسی یاد کرد. 
تمام  شامل  قصاص  و  اسالمی  حدود  یا  شریعت  و  قرآن  حقوقی  احکام  تمام 
افرادی که به حد بلوغ شرعی رسیده باشند، خواهد شد. تعیین حد بلوغ شرعی 9 و 
15 سال موجب کوتاه کردن ایام کودکی است و با بزرگسال فرض کردن او می تواند 

کودکان را با مجازات مرگ روبرو سازد. 
تفاوتی بین بزرگسال و کودک بعد از 9 سالگی برای دختران و 15 سالگی برای 
پسران در شرع اسالم در نظر گرفته نشده است. مثال در جرایم جنسی و سایر جرایم 
مشمول حدود اسالمی در صورت ارتکاب و تکرار بیش از سه بار )مانند مصرف 
مشروبات الکلی( تمام افراد از جمله کودکان با خطر مجازات مرگ روبرو خواهند 
بود.2 بنابراین، بر اساس شریعت اسالمی، کودکان بر اساس سن بلوغ بزرگسال شناخته 
می شوند. از این رو، نمی توان موازین اسالمی را در حمایت همه جانبه و جدی از حق 

حیات کودکان تقسیم بندی نمود.
اصل  به  استناد  با  ایران  اسالمی  جمهوری  جاری  مقررات  در  اسالمی  دیدگاه 
چهارم قانون اساسی وارد شده است. این اصل بر لزوم انطباق همه مقررات موضوعه 

1. جزییات آمار کودکان  سرباز و درگیر در جنگ ها را از اینجا ببینید.
2. حمید آگاه، »قرآن حق حیات، چالش های موجود،« دانش نامه موضوعی قرآن. قابل دسترس 

در اینجا.

http://www.maarefquran.org/index.php/page,viewArticle/LinkID,119?PHPSESSID=affd24a9832a626e561c780e4cf45321
http://parsidoc.ir/rights/3137-1388-07-01-16-52-31.html
http://filipspagnoli.wordpress.com/stats-on-human-rights/statistics-on-war-conflict/statistics-on-child-soldiers/
http://www.maarefquran.org/index.php/page,viewArticle/LinkID,119?PHPSESSID=affd24a9832a626e561c780e4cf45321
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ایران با قوانین اسالمی تاکید می کند.1 با این اصل، شاهد آن هستیم که در مقررات 
کیفری ایران کودک کمتر از هجده سال از همه حقوق موضوع پیمان نامه جهانی 
حقوق کودک و از جمله حمایت از حق حیات برخوردار نیست. به موجب قانون 
مجازات اسالمی جدید، در ماده 147 کودک دختر باالی 9 سال و پسر باالی 15 
سال رشید محسوب شده است و می گوید: »سن بلوغ در دختران و پسران به ترتیب 
نه و پانزده سال تمام قمری است.« و تنها در جرایم موجب حد و قصاص در صورتی 
نسبی  بصورت  قانون  همین   91 ماده  استناد  به  گیرد،  قرار  تردید  مورد  او  رشد  که 
امکان رهایی از مجازات مرگ در قصاص و مجازات های حدی و برخورداری از 
تضمین های حقوق کودک را برای کودکان فراهم ساخته است. ماده 91 مقرر داشته 
است: »در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال ماهیت 
جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه 
وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آن ها به مجازات های پیش بینی شده 
در این فصل محکوم می شوند.« با این همه، برای آن گروه از افراد زیر هجده سال که 
امکان دفاع از خود را ندارند و یا تشخیص بلوغ و رشد آن ها به خوبی انجام نشود، 

مواجه شدن با مجازات مرگ منتفی نیست.
با   آمده  کودک  حقوق  پیمان نامه  در  چنانکه  کودکی،  و  کودک،  بنابراین، 
کودک چنانکه در موازین شرعی اسالمی و در قوانین ایران کنونی آمده و تعریف 
موازین  و  ایران  اسالمی  جمهوری  مقررات  در  نتیجه،  در  نیستند.  یکسان  می شود، 
اسالمی، حق حیات کودک مورد حمایت و تضمین کافی قرار ندارد و برخالف 
ماده 37 پیمان نامه جهانی حقوق کودک که اعمال مجازات مرگ و حبس ابد را 
درباره کودکان تا هجده سالگی ممنوع نموده است، درباره کودکان ایرانی موازین 

اسالمی اعمال می گردد.
قطع نظر از اینکه با اعمال مجازات اعدام برای کودکان حق حیات آنان نفی شده 
است و آن ها  در معرض نقض این حق قرار دارند، درباره کودکی که به دست  پدر و 
یا جد پدری خود کشته شود نیز رفتار حاوی تبعیض از سوی قانون مجازات اسالمی 
قانون مجازات اسالمی مصوب 1391 آمده  ماده 301  ایران دیده می شود.  در  در 
است: »قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب پدر یا از اجداد پدری مجنی 

اداری،  اقتصادی،  مالی،  جزایی،  مدنی،  مقررات  و  قوانین  کلیه  اساسی:  قانون  چهارم  اصل   .1
فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسالمی باشد. این اصل بر اطالق یا عموم 
همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء 

شورای نگهبان است.

http://fa.wikisource.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikisource.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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علیه نباشد و مجنی علیه عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.« بنابراین، مجازات 
پدر و یا جد پدری که فرزند خود و یا نوه خود را عمدا بکشند، با دیگران برابر نیست. 
چون مجازات قتل عمدی، قصاص نفس یا اعدام است، اما در قانون مورد اشاره پدر 
و جد پدری در قتل عمدی فرزند خود استثنا شده اند. در چنین شرایطی صرفا جهت 
جلوگیری از تکرار این نوع رفتارها، مجازات تعزیری سه تا ده سال حبس برای چنین 
پدر و یا پدر بزرگی در نظر گرفته شده است. این موضوع کودکان را در خانواده ها 

با شرایط عدم حفظ حق زندگی روبرو ساخته است. 
اسناد بین المللی حقوق بشر حق زندگی را پیش و بیش از همه مورد حمایت قرار 
داده است. اعالمیه جهانی حقوق بشر در ماده سوم این حق را چنین طرح می کند: 
»هرکس حق زندگی و آزادی و امنیت شخصی دارد.« میثاق بین المللی حقوق مدنی 
و سیاسی نیز حق حیات کودک را مورد توجه قرار داده است و در  بند اول از ماده 
ششم آن  بیان می دارد: »حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است.« مهمترین 
به موجب  است.  داده  میثاق رخ  ماده ششم  بندهای  ادامه  این حق در  اتفاق درباره 
این قانون بین المللی، هر آنچه ابزار و یا مصداق تهدیدکننده این حق است، هدف 

قرارگرفته و محدود شده است. 
پیمان نامه جهانی حقوق کودک نیز در ماده ششم خود به تبعیت از سایر اسناد 
مورد اشاره بین المللی حق حیات را از حقوق ذاتی کودک دانسته است و در ماده 
ششم هر آنچه که برای تضمین حقوق کودک الزم است را از دولت های امضاء 
کننده، درخواست کرده است. این قانون تضمین حق بقا و پیشرفت کودک را توام 
مطرح می نماید و هر رفتاری که به این حق آسیب وارد سازد و یا رشد کودک را 
مختل کند  نهی می کند. ماده شش پیمان نامه جهانی حقوق کودک مقرر داشته است: 
به رسمیت می شناسند.  زندگی  برای  را  تمام کودکان  ذاتی  »کشورهای عضو حق 

کشورهای عضو بقا و رشد کودک را تا حد امکان تضمین خواهند کرد.«

تهدیدهایحقحیاتکودک
مهمترین تهدیدات حق حیات کودکان از این قرار است:

1. جنگ: چنان چه پیشتر اشاره شد تهدید حق حیات کودکان در  جنگ ها بیش 
از دیگر موارد  است. حق  زندگی کودکان از چند راه  با جنگ و آثار آن مورد 

تهدید و نقض قرار می گیرد. 
 جنگ های امروزی عمدتا از راه دور هدایت می شوند. به هر میزان که جنگ 
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رو در رو نباشد، امکان خطا در آن بیشتر است، در نتیجه غیر نظامیان هدف حمالت 
بیشتری قرار خواهند گرفت. کودکان بنابه دالیلی که پیشتر بیان کردیم، بیش از سایر 

مردم در معرض آسیب مستقیم از چنین جنگ هایی هستند. 
گروه مطالعاتی آکسفورد بریتانیا خبر می دهد که تا پایان سال 2013 بیش از 11 
هزار کودک سوری در جنگ کشته شده اند. همچنین بی بی سی به نقل از یونیسف 
از افزایش 27 درصدی شمار تلفات کودکان در افغانستان در سال 2013 خبر می دهد. 
2. کودک سرباز: بجز آسیب ناشی از جنگ، شرکت در جنگ هم از دیگر 
خطرات برای کودکان است. اگر چه این موارد در قوانین داخلی و یا بین المللی منع 
شده باشد، معموال در زمان جنگ به خصوص نیروهای شورشی از کودکان به عنوان 

سرباز استفاده می نمایند. 
پروتکل الحاقی به پیمان نامه حقوق کودک مصوب 25 می 2000 منع استفاده از 
کودکان در جنگ را تاکید می کند و سن کودکان سرباز که قبال 16 سال بود را به 

18 سال و پایان دوره کودکی افزایش می دهد.
استفاده تروریست ها از کودکان در عملیات های انتحاری نیز شکل دیگری از 
نیز   از دختران نوجوان  این پدیده  نقض حق حیات کودکان محسوب می شود. در 
استفاده  می شود. استفاده طالبان از دختر ده ساله برای عملیات انتحاری نمونه روشن 

چنین رفتارهایی در دنیای کنونی است.

مانا نیستانی، الالیی در جنگ

http://bit.ly/1rjgmQv
http://bbc.in/1o0ENhJ
http://bit.ly/1o0ESC0
http://bit.ly/1nDn5VC
http://bit.ly/198WLhw
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یکی از مهم ترین نگرانی ها بعد از خاتمه جنگ ها جمع آوری  3. آثار جنگ: 
مین ها و یا تسلیحات رها شده در مناطق عملیاتی است. مین های مختلف و سخت 
بودن فرایند پاک سازی مناطق آلوده به مین معموال قربانیان زیادی می گیرد. در مناطق 
کردستان ایران و سایر مناطق عملیاتی با این پدیده  روبرو هستیم، کودکان افغانستان 

و کودکان آفریقایی نیز کم و زیاد درگیر این آثار هستند. 
بجز آن گروه از آثار جنگ که ناشی از ابزارهای جنگی است کودکان در خطر 
رفتارهای ضداخالقی از جمله تجاوز قرار دارند. تجاوزاتی که طی جنگ ها صورت 
می گیرد، به تولد کودکانی می انجامد که در بدترین شرایط قرار دارند.  برخی از این 
کودکان در مناطقی از آفریقا به ویروس ایدز نیز  آلوده بوده اند. از این طریق نیز حق 

حیات کودکان به صورت جدی در اثر جنگ تهدید می شود. 
4. بالیای طبیعی فقر و بیماری ها: حوادث طبیعی نیز عمده ترین آسیب را به 
کودکان و زنان وارد می سازند. فراموش نکرده ایم چه تعداد کودک در اثر زلزله بم، 
منجیل و آذربایجان و موارد دیگر در دهه های اخیر در ایران جان خود را از دست 
داده اند، تعداد زیادی کودک بعد از زلزله پاناما در دو سال گذشته کشته و یا بدون 

سرپرست باقی ماندند.
بین جوامع  است که  پدیده ای  فرزندکشی  خطرناک:  اطرافیان  و  والدین   .5
مختلف کم و یا زیاد مشترک است، اما آنچه نگران کننده است این است که والدین 
بعد از کشتن به دلیل این که خود مرتکب جنایت شده اند، نه تنها تمایلی به پیگیری 
بلکه تمام سعی خود را در مخفی نگه داشتن جنایت می نمایند. در  ندارند  موضوع 
چنین حالتی سیستم پلیس و دستگاه قضایی باید مراقبت نماید تا  این نوع از جنایات 

کاهش یابد. 
خود  پدری  چنان چه  ایران  قوانین  در  که  است  این  است  نگرانی  مایه  آنچه 
اینکه شاکی همین  به دو دلیل مجازات نمی شود: اول  مرتکب قتل فرزندش شود، 
خانواده است و می تواند درباره فرزندکشی شکایت ننماید. اگر چه در این باره قانون 
به دادستان اجازه تعقیب قضایی داده است، اما این کافی برای تضمین حق حیات 
کودک به صورت همه جانبه نیست. بعالوه، همان طور که اشاره شد، طبق ماده 301 
قانون مجازات اسالمی پدر اگر کودک خود را بکشد مجازات قصاص درباره او 
مانند سایرین اعمال نمی شود. این قانون عدم تضمین حق حیات را نشان می دهد و 
از  به کودک  نسبت  ارتکاب جنایت  بازدارندگی مجازات در  تا  سبب خواهد شد 
نابرابری در مجازات است و گرنه مجازات  ایراد است  البته آن چه مورد  بین برود. 
قصاص نفس یا اعدام در هیچ شرایطی و برای هیچ شخصی عادالنه نیست. اما در 

http://www.apa.org/pubs/info/reports/refugees-full-report.pdf
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اینجا دوگانگی در قانون مورد نظر است؛ مثال اگر مادری فرزند خود را بکشد، اعدام 
خواهد شد، اما پدر مجازات کمتری متحمل می شود.

حقمصونیتازتبعیض
انسانی  مهم ترین حقوق  از  یکی  آن  از  ناشی  نتایج  و  تبعیض  از  مصونیت  حق 
مورد حمایت همه اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر است؛ مانند: اعالمیه جهانی 
حقوق بشر، اعالمیه اروپایی حقوق بشر ، منشور حقوق بشر و حقوق ملت های آفریقا 
و حتی اعالمیه اسالمی حقوق بشر. میثاق بین المللی حقوق کودک نیز در ماده دوم، 
زندگی بدون هیچ گونه تبعیضی از جهت نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید 
سیاسی، ملیت، جایگاه قومی و اجتماعی، تمکن مالی، عدم توانایی جسمی، تولد و 
یا سایر احوال شخصیه والدین و یا قیم قانونی برای همه کودکان را محترم شمرده و 

کشورهای عضو را به تضمین این حقوق فراخوانده است. 
آن چه منشاء تاکید فراوان بر رفع تبعیض در اسناد مختلف بین المللی و منطقه ای 
حقوق بشر شده است،  عمق و گستره زیاد تبعیض و آثار منفی ناشی از انواع مختلف 

آن است.  
و  تجربه  اولیه زندگی وعدم  مراحل  توانایی جسمی در  دلیل عدم  به  کودکان 
توانایی تصمیم گیری  در دوران رشد شایسته آن هستند تا در سطوح گوناگون از 

تبعیض و پیامدهای ناشی از آن مصون بمانند. 
قبل از هر چیز، محیط خانوادگی و اجتماعی تولد کودک نباید و نمی تواند عامل 
تبعیض علیه او قرار گیرد. در بسیاری از مناطق جهان در دنیای کنونی نیز شاهد آن 
هستیم که کودکان متولد از خانواده های فقیر و یا کودکان برخی اقلیت های قومی 
و یا مذهبی در مناطق زیادی از جهان از جمله در ایران مورد تبعیض قرار می گیرند. 
به همین ترتیب، جنسیت کودک نباید اسباب تبعیض باشد. اما پاره ای از مردم بین 

کودک پسر و یا دختر تفاوت قائل هستند، و به کودک پسر احترام بیشتری دارند.
ضرورت نفی اشکال مختلف تبعیض از زندگی فردی و اجتماعی آحاد جامعه 
و به خصوص کودکان مورد تاکید میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مصوب 
1966 سازمان ملل قرار گرفته است. اهمیت این میثاق بیش از همه اسناد بین المللی در 
رفع تبعیض و تضمین آزادی های عمومی برای جامعه ایران است. دولت وقت ایران 
در سال 1968 بدون شرط به این میثاق پیوسته است. دولت جمهوری اسالمی نیز از 
میثاق یاد شده خارج نشده و به نحو روشن با گزارش های ساالنه به سازمان ملل و 
کمیته های مختلف موضوع این میثاق و شرکت در نشست های مربوط به آن در ظاهر 

http://www.aihrc.org.af/media/files/Laws/Elamia%20ha/Elamiya%20huquqe%20bashar.pdf
http://1945.ir/fa/news/14/%D9%83%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D9%88-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C%E2%80%25
http://www.aihrc.org.af/media/files/Laws/Elamia%20ha/Elamiya%20huquqe%20bashar.pdf
http://www.rasekhoon.net/Article/Show-34408.aspx
http://www.unic-ir.org/hr/convenant-cp.htm
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پای بندی بدان را استمرار بخشیده است.
با توجه به ماده نهم قانون مدنی ایران که اسناد بین المللی مورد تایید دولت را 
درحکم حقوق داخلی دانسته است.1 پیروی از مفاد این سند برای دولت ایران الزامی 

است و حقوق مصرحه در آن به عنوان حقوق داخلی مردم ایران شناخته می شود. 

تبعیضنسبتبهکودکاندرایران
مسئله تبعیض نسبت به کودکان در ایران ابعاد متعددی دارد. بسیاری از کودکان 

در معرض تبعیض و یا در حال تحمل تبعیض و آثار ناشی از آن هستند. 
انواع  رفع  ایران  اساسی  قانون  بیستم  و  نوزده  و  سوم  اصول  در  اینکه  وجود  با 
تبعیض مورد تاکید قرار گرفته است، به دلیل اینکه ساختار قانون اساسی به شکلی 
به طور اصولی فراهم نمی کند،  تبعیض را  امکان رفع  تنظیم شده است و  متعارض 
در  و  قومی  مناطق  در  کودکان  ویژه  به  مختلف  خانواده های  در  کودکان  همواره 

خانواده های اقلیت های مذهبی با تبعیض روبرو هستند. 
اگر به منشاء حقوق در ایران که همان قانون اساسی است، مراجعه نماییم، می ببینیم 
که قانون اساسی در اصول یاد شده  تامین همه این حقوق و در نتیجه رفع تبعیض را 
منوط به رعایت اصول و ضوابط اسالمی کرده است. لزوم تطبیق همه قوانین ایران 
با موازین شرعی که در اصل چهارم قانون اساسی آمده است، این امکان را فراهم 
ساخته تا تبعیض به صورت سازمان یافته و یا سیستماتیک نسبت به همه کودکان از 
حیث تامین امنیت آنان وجود داشته باشد. بنابراین، گرچه قانون اساسی به جزییاتی 
نظیر قتل کودک به دست پدر اشاره نداشته باشد، با ارجاع دادن به شریعت اسالمی 

امکان تضمین حق حیات کودکان را زایل ساخته است. 
فرض مهم دیگری که می توان در این زمینه مطرح نمود، تفاوت سیستماتیک 
بین کودک متولد شده از خانواده مسلمان و غیر مسلمان است. گرچه قانون اساسی 
تعدد مذاهب را به صورت محدود پذیرفته است اما همه مذاهب موجود در ایران را 
به رسمیت نمی شناسد. در نتیجه کودکان غیر مسلمان به وضوح از دیگر کودکان 

تفکیک می شوند و همین امر مبنای انواع تبعیض را نسبت به آن ها فراهم می سازد.
در سال های فعالیت به عنوان وکیل در ایران وکالت نوجوانی  بهایی را برعهده 
داشتم به نام نسیم که به دلیل آن که در هنگام قرائت دعای آل یاسین در صبح گاه 
این  بود.  شده  معرفی  انقالب  دادگاه  به  و  اخراج  دبیرستان  از  بود  خندیده  مدرسه 

1. ماده نهم قانون مدنی ایران: مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسي بین دولت ایران و سایر 
دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.

http://www.mut.ac.ir/legal/madani.pdf
http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=16686
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نوجوان مدت دو ماه حق ورود به دبیرستانش را نداشت، و در نهایت نیز از معاشرت 
با دوستان همکالسی محروم شد، و به دبیرستان دیگری منتقل شد بدون اینکه خود 

و خانواده اش راضی باشند. 
کودکان اقلیت های مذهبی از جهت های دیگر نیز مورد تبعیض  قرار می گیرند؛ 
و آموزش کودک  به رشد  معطوف  است،  مثال همه آن چه در کتب درسی آمده 
شیعه است، در حالی که بسیاری ازکودکان از خانواده های غیرمذهبی می آیند و یا از 

خانواده های معتقد به سایر مذاهب و یا باورها هستند.
سایر تبعیضات را نیز می توان درباره کودکان مناطق قومی مالحظه کرد که حق 
امکانات کشور  عادالنه  تقسیم  در  تبعیض  ندارند.  را  مادری خود  زبان  به  آموزش 
از  قابل مشاهده است. بسیاری  به روشنی  این مناطق  به کودکان  به ویژه نسبت  هم 
از هرمزگان  مناطقی  و  بلوچستان، کردستان، خوزستان،  و  مناطق سیستان  کودکان 
حداقل امکانات آموزشی مانند سرانه فضای آموزشی و یا بهداشتی را ندارند، اما در 
کالن شهرهای ایران کودکان امکان انتخاب مدارس با استاندارهای آموزشی مختلف 

را دارند.
 آتش سوزی های مکرر در مدارس مناطق روستایی مانند منطقه درود زن استان 
فارس، مدرسه شین آباد در کردستان و سوابق موجود درسایر مناطق کمتر توسعه یافته 
روستایی و حاشیه ای حکایتی از تبعیضات ناروا و نبود اراده شایسته و در خور توجه 

بر رفع آن هاست.1
اهمیت دیگر حق کودک برای زندگی بدون تبعیض در این است که تبعیضات 
و  انسانی  مختلف  گروه های  عمدتا  و  می شود،  اعمال  و گروهی  فردی  به صورت 
کودکان را از رشد و شکوفایی و در مواقعی از حق زندگی شایسته باز می دارد؛ و این 
می تواند از آن ها انسان هایی مایل به پیوستن به گروه های بزهکار و یا ضداجتماعی و 

حتی تروریستی بسازد. 
بنابراین، تبعیض خود آسیب و منشا آسیب های فردی و اجتماعی بسیاری درباره 

کودکان شناخته می شود.

تبعیض هایهفت گانهباکودکان
عمده تبعیضات رایج نسبت به کودکان را می توان بدین شرح دسته بندی کرد:

به  دسترسی  در  تبعیض  وجود  بر  داللت  کشور  مختلف  مناطق  مدارس  آتش سوزی  سوابق   .1
را در گزارش  سابقه موضوع  دارد.  بودن  یا روستانشین  و  بودن  دلیل حاشیه نشین  به  برابر  امکانات 

خبرآنالین در اینجا ببینید.

http://www.khabaronline.ir/detail/263312/
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1. تبعیض ناشی از نژاد و رنگ: این نوع تبعیض در ایران چندان رایج نیست 
چون عمده مردم از یک نژاد هستند. در عین حال برخورد مناسب قانون با این نوع 
تبعیض نیز وجود دارد چرا که در مقررات اسالمی این نوع تبعیض نفی جدی شده 
است. اما این بدان معنی نیست که چنین تبعیضی کال وجود ندارد. چون در مناطقی 
افراد  نژاد  مرزها که  یا در حواشی  و  رنگین پوستان زندگی می کنند،  از کشور که 
ممکن است متفاوت باشد، تفاوت نژادی گاه بین مردم ابزاری برای تحقیر می شود. 
واکنش  با  مرتکب آن  و  است  نشده  منع  رفتارهایی  قوانین جاری کشور چنین  در 

مناسب روبرو نمی شود. 
این تبعیض که  از  نژادی در کشورهای مختلف و رنج کودکان  سابقه تبعیض 
را  نژادی  تبعیض  نوع  هر  از  ماندن  مصون  حق  اهمیت  است،  بزرگساالن  از  بیشتر 
برجسته می کند. جوامعی که از نژادهای مختلف تشکیل می شوند معموال نژادهای 
رنگین پوست در مقایسه با سفید پوستان در معرض تحقیر و اتهام بیشتری هستند که 
آن هم ناشی از سابقه طوالنی تبعیض بر ضد رنگین پوستان است. یا جامعه افغانستان 
که از چند نژاد تشکیل شده است، معموال پشتون ها خود را برتر از تاجیک ها می دانند.  
بنابراین با وجود لغو رسمی سیاست های تبعیض نژادی، باز هم مثال اگر در جمعی یک 
دستگاه تلفن همراه و یا کیف پولی مفقود شود، در وهله نخست نوجوانان سیاه پوست 
و یا غیر بومیان در معرض اتهام سرقت قرار خواهند گرفت و سپس ممکن است پلیس 

و یا جمع مورد نظر سراغ سفید پوستان بروند.
 این موضوع در جامعه ایران بین شهروندان ایرانی و افغان نیز تا حدودی رواج 
دارد. به گزارش وب سایت بی بی سی فارسی ممنوعیت تردد مهاجرین افغان در برخی 

استان های کشور را برخی در همین چارچوب ارزیابی می کنند. 
2. تبعیض ناشی از جنس: یکی از مهم ترین تبعیض هایی که همه اقشار جامعه 
و همه گروه ها را در سطوح مذهبی، قومی، فرهنگی و خانوادگی و اجتماعی در آن 

مشترک اند تبعیض جنسیتی است؛ یعنی نگاه فرودست به دختران و زنان.
در ایران، تفاوت بین جنس دختر و پسر به روشنی در جامعه آشکاراست. این 
مشکل در قوانین نیز دیده می شود. در ماده 1210 قانون مدنی ایران سن مسئولیت 
برای انجام وظایف قانونی و پذیرش مسئولیت های حقوقی بین دختر و پسر یکسان 
نیست. همین قاعده درباره انجام وظایف و مسئولیت های عبادی نیز در نظرات فقهای 
اسالمی روا داشته شده است. بدین صورت دختران خانواده های مسلمان  در معرض 
تبعیض و سختگیری های مختلف مذهبی قرار دارند. مسئله حجاب اجباری دختران از 

9 سالگی و مشکالت کودکان در این سنین بر هیچ کس پوشیده نیست.

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%B6_%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://newsforums.bbc.co.uk/ws/thread.jspa?threadID=19338
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تبعیض ناشی از جنس ابعاد بسیار وسیعی دارد، که کودکان قربانیان خاموش این 
نوع تبعیض هستند.

3. تبعیض به خاطر مذهب: کودکان اقلیت های دینی در معرض آسیب های 
زیادی قرار دارند. این کودکان در درون خانواده ها با مذهب پدر و مادر خود آشنا 
می شوند و به تدریج نسبت به آن وابستگی پیدا می کنند. اما در مدرسه و جامعه نه 
تنها نسبت به باورهای خانوادگی خود احترام نمی بینند بلکه ممکن است با اهانت های 

رسمی و غیر رسمی نیز روبرو باشند.
دوستی نقل می کرد که در دبیرستان معلم درس دینی به ما توصیه کرد که شما 
وظیفه دارید تا غیر مسلمانان را به اسالم دعوت نمایید، و توضیح داده بود اگر چنین 
نمایید تمام خطاهای شما بخشوده می شود. این دوست فورا سراغ همسایه خودشان 
می رود که یک کودک یهودی بوده است و از او می خواهد تا مسلمان شود! کودک 
یهودی در پاسخ مخالفت نمی کند، اما قبول این خواسته را منوط به این می سازد، که 
او را در منزل خودشان پناه دهند چون او معتقد بود اگر چنین کند پدرش از منزل 
بیرون اش می کند. در چنین شرایطی کجا می تواند برود؟ این دوست می گوید هر دو 

تصمیم گرفتیم بر باورهای خود باشیم و دخالتی در امور مذهبی هم نکنیم. 
کودک اهل تسنن و پیرو سایر ادیان و مذاهب به خصوص در مدارس که جو 

کامال مذهبی شیعه بر آن ها حاکم است، همواره با  این تبعیض ها روبرو هستند.
4. تبعیض به دلیل جایگاه قومی و یا اجتماعی: عرصه خرده فرهنگ های 
برچسب های  و  نسبت ها  یا  و  قومیتی  رواج جوک های  ازطریق  تحقیر  ایران عرصه 
مختلف تحقیرآمیز است. این تبعیض ها بیش از همه کودکان را هدف قرار می دهد 
و آن ها را در موقعیت نابرابر با هم سن و ساالن خود قرار خواهد داد. برچسب هایی 
نظیر ترک و یا لر و کولی و یا عبارت شهرستانی، دهاتی در مواقعی می تواند ناشی 
از نوعی فرهنگ نابرابر باشد که کودکان را در معرض تبعیض و موقعیت نابرابر و 

احساس  ناشی از تبعیض قرار می دهد.
بر همین اساس، موقعیت اجتماعی نیز می تواند منشا تبعیض نسبت به کودکان 
یا  پدرتان  که  بود  این  ما  همه  مدرسه  در  معلم ها  همه  روز  اولین  سوال  مثال  باشد. 
از همان نگاه  مادرتان چه کاره است. اگر کودکی پدرش شغل فرودستی داشت، 
نخست مورد تبعیض قرارمی گرفت و می گیرد، به خصوص اگر در کالس بچه هایی 
باشند که از طبقات باالیی اجتماعی باشند. اثر این تبعیض بیشتر آشکار و آزار دهنده 

خواهد بود. 
قوانین و مقررات در حوزه حقوق کودک، مکانیسمی برای برخورد و مقابله با 
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این نوع تبعیض و رفع آن ارائه نمی دهد. عدم توجه قانونی به این موضوع و نظایر آن 
موجب استمرار و گسترش روش های تحقیر آمیز می شود و کودک بیش از دیگران 

از این موضوع آسیب خواهند دید و او را در معرض خشونت قرار خواهد داد.
 برای کاستن از این نوع رفتارهای خالف اخالق ضرورت دارد تا حقوق مداخله 
کودکان  آن  هدف  که  خشونت  با  توام  بی اخالقی  رواج  مانع  و  باشد  داشته  موثر 

هستند، بشود.
5. تبعیض ناشی از زبان و یا گویش متفاوت: بسیاری از کودکان ترک و یا 
لر وترکمن و عرب و بلوچ در روزهای اولیه مدرسه به خصوص اگر در مدرسه ای 
باشند که سایر کودکان به گویش رسمی فارسی روان صحبت می کنند، مورد تحقیر 
قرار می گیرند. کسانی که به دالیل مختلف ناچارند در مناطقی که به زبان  یا گویش 
دیگری گفتگو می کنند و یا حتی در مناطقی که زبان یا گویش متفاوت رایج است 

زندگی کنند، از این امر استثنا نیستند.
دوستی که هم اکنون در تهران وکیل مبرزی است، نقل می کرد که در دوران 
دبیرستان ناچار شدند از تبریز به تهران مهاجرت نمایند، دو سال ابتدایی حضور وی 
در دبیرستان سخت ترین روزهای زندگی او بوده است چرا که او به دلیل لهجه ترکی 
به شدت مورد تمسخر هم کالس هایش قرار می گیرد. تنها موضوعی که سبب نجات 
نمره  بهترین  همواره  او  فارسی  دیکته  که  است  زمانی  می شود،  این وضعیت  از  او 
کالس می شود. توانایی برتر او در نوشتن در شهری که همه بسیار با گویش رسمی 
و مناسب به فارسی حرف می زنند، سبب می گردد تا سایر دانش آموزان از تمسخر 

او دست بردارند. 
اگر حق آموزش به زبان مادری به رسمیت شناخته شود، و کودک ناچار نباشد به 
زبان دیگری در محیط مدرسه در سال های نخست مدرسه به تحصیل مشغول گردد، 
خشونت هایی که در اینجا متصور است، رفع خواهد شد. تضمین مناسب حقوقی در 
این حوزه سبب خواهد شد تا زبان و یا فرهنگ زبانی یکی بردیگری امکان تسلط به 

دست نیاورد، و تبعیض ناشی از آن کاهش یابد و یا رفع شود.
6. کودکان فاقد توانایی برابر و مسئله تبعیض: کودکان معلول جسمی و یا 
ذهنی همواره در معرض تبعیض در بین هم سن و ساالن خود و در جامعه قرار دارند. 
بین مردم به دلیل اینکه آموزش الزم برای مواجه شدن با این افراد فرانمی گیرند، و به 
صورت رسمی به دلیل این که قوانین حمایتی مناسب برای تامین نیازهای متناسب با 
معلولیت این افراد فراهم نیست. عمده موفقیت این افراد معلول و یا عدم موفقیت شان 
بستگی تام به هزینه و امکاناتی دارد که خانواده های آنان فراهم می کنند. فرض کنید 
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با  برابر  نیز دارد، کودک اش امکان موقعیت  نابینایی  خانواده ای فقیر که دختر بچه 
سایرین ندارد. به طور مثال، مهد کودک برای بچه های معلول در ایران رایج نیست. 
مدارس مخصوص معلولین نیز برای همه معلولین مناسب نیستند. وانگهی، در همه 
مناطق کشور به خصوص در روستاها هم در دسترس روستاییانی که فرزندان معلول 
داشته باشند نیست. در حالی که این حق در ماده دوم پیمان نامه حقوق کودک مورد 

توجه قرار گرفته است. 
تولد در  منشا  به  نماییم  اشاره  هم چنین الزم است  تولد:  منشاء  و  تبعیض   .7
برخورداری و یا عدم برخورداری از حق به عنوان یکی از حقوق اساسی کودک. بر 
اساس بخشی از ماده 2 پیمان نامه حقوق کودک، کودکان متولد از روابط خارج از 
ازدواج نباید مورد تحقیر و یا نابرابری قرار گیرند. متاسفانه به صورت رسمی در ایران 
طهارت مولد و یا تولد از طریق رابطه مشروع از تولد از طریق نامشروع برای کودک 
حتی تا بزرگسالی منشا تبعیض است؛ مثال کسی که محصول یک رابطه خارج از 
ازدواج  باشد، امکان اشتغال به قضاوت و یا شهادت دادن در دادگاه ها در بزرگسالی 
ندارد. در این زمینه  ماده 177 قانون مجازات اسالمی جدید می گوید: شاهد شرعی 
در زمان شهادت باید شرایط زیر را داشته باشد: بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، طهارت 
مولد، ذی نفع نبودن در موضوع، نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آن ها، عدم 

اشتغال به تکدی، ولگرد نبودن. 

حقبرخورداریازسالمتجسم،روانواخالق
حق برخورداری از سالمت جسم و روان معطوف به تامین برابر آن برای همه 
کودکانی است که در گذر زمان و یا در شرایط سخت و به خصوص در خانواده های 
فقیر با نقض آن روبرو هستند. تاثیر مستقیم فقر والدین بر تامین و یا عدم تامین سالمت 
جسم، روان و اخالق کودک را نمی توان نادیده انگاشت. کودکان سنین پایین تر و 
کودکان خانواده های کم درآمد جامعه بیش از سایر کودکان در معرض از دست 

دادن این حق هستند. 
امنیت جسمی و روانی کودک  این حق شامل مجموعه ای از حقوق است که 
یا  فیزیکی و  یا رفتار  نوع تهدید  تامین و تضمین می کند. کودک در مقابل هر  را 
غیر فیزیکی که سالمت جسم و روان او را در خطر قرار دهد، باید مورد حمایت 
قرار گیرد. به همین دلیل، ضرورت دارد همه جامعه اعم از قانون گذاران و مجریان 
و مسئوالن مختلف آن و خانواده ها و حتی برخی از مشاغل خصوصی با این حق و 

غیر قابل اجتناب بودن آن ها درباره کودکان آگاهی و حساسیت الزم داشته باشند.
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1. حق تغذیه و آب سالم: در سال 2000 میالدی سازمان بهداشت جهانی 54 
درصد از مرگ و میر کودکان کمتر از 5 سال را ناشی از سوء تغذیه اعالم کرد. این 
موضوع عمدتا ناشی از فساد حاکم بر جوامع و عمل کرد نادرست حکومت ها است.

 تامین نیازهای غذایی کودکان از جمله بنیادی ترین حقوق کودک است. این 
حق به حدی طبیعی به نظر می رسد که نیازی به قاعده و قانون ندارد. در عین حال، 
به دلیل اینکه سوء تغذیه یکی از بیماری های شایع بین کودکان در جوامع در حال 
توسعه است، پیمان نامه جهانی حقوق کودک این حق را در بند ج ماده 24 بیان کرده 
تامین  و  بهداشتی  مراقبت های  در چارچوب  تغذیه  بیماری ها، سوء  با  است.1مبارزه 
غذای مقوی و آب آشامیدنی سالم مورد توجه قرار گرفته و به عنوان یک حق بنیادی 

شناخته شده است.  
از  یکی  حوادث:  و  بیماری ها  قبال  در  ایمن سازی  و  بهداشت  حق   .2  
تعهدات دولت ها در پیمان نامه جهانی حقوق کودک مبارزه با مرگ و میر نوزادان 
و کودکان  و تضمین مراقبت های بهداشتی و پزشکی برای آن ها است. این حق در 
ماده 24 پیمان نامه جهانی حقوق کودک تبیین شده است. برنامه های واکسیناسیون 
حکومت  در  پیش  سالیان  از  که  ایران  بهداشتی  نظام  در  بهداشتی  مراقبت های  و 
قبلی تدوین شده است، به خوبی عمل کرده است، و کشور ایران در زمینه کنترل 
بیماری های واگیر و واکسیناسیون اطفال موفق بوده است. جدول رسمی واکسیناسیون 
اطفال در ایران نشان می دهد که مانند همه کشورهای پیشرفته، به ایمن سازی کودکان 
از  امکان تولد  امروزه کودکان را تهدید می کند،  مبادرت شده است.2 نگرانی که 
مادران آلوده به ویروس ایدز است. عدم رواج فعالیت های پیش گیرانه موثر درباره 

این بیماری سالمت و آینده کودکان را به مخاطره می اندازد.
3. حق مصونیت از هر نوع آزار: کودک آزاری در پنج سطح عمده شناسایی 
و نفی آن مورد توجه است: کودک آزاری جسمی، عاطفی، جنسی، کوک آزاری 

مبتنی بر غفلت و کودک آزاری مبتنی بر سهل انگاری و تحقیر.
 امروز کمتر کسی است که نداند آزار و شکنجه کودک گناه نابخشودنی است. 

بیماري ها و سوء تغذیه ، از جمله   با  بند ج : »مبارزه   1. ماده 24 پیمان نامه جهانی حقوق کودک 
از  و  دسترس   در  تکنولوژي های   بستن   کار  به   طریق   از  اولیه   بهداشتی   مراقبت های  چارچوب   در 
طریق  فراهم نمودن  مواد غذایی  مقوی  و آب  آشامیدنی  سالم  و درنظرگرفتن  خطرات  آلودگی  محیط  

زیست .«
2. برنامه ایمن سازی کودکان و واکسیناسیون آنها به نقل از وب سایت رسمی وزارت بهداشت 

و درمان و آموزش پزشکی را در اینجا ببینید.

http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241500210_eng.pdf?ua=1
http://www.ghatreh.com/news/nn13588333/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AF
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نزدیکان خود مورد شکنجه و آزار  بوسیله  این کودکان در وهله نخست  با وجود 
از  ما  در درک آن چه  ناتوانی کودکان  و  می گیرند. ضعف  قرار  و روحی  جسمی 
بیماری های روانی  نابجای ما از کودک و در مواردی  یا تمناهای  او می خواهیم و 

بزرگساالن، کودکان را در معرض شکنجه و آزار در درون خانه ها قرار می دهد.
بررسی آمار  کودک آزاری در دو ماهه آبان و آذر سال 1392 نشان می دهد 
به  دردناکی  میزان  چه  شده اش  شناسایی  و  شده  گزارش  شکل  در  واقعه  این  که 
درصد   20 شامل  ترتیب  به  کودک آزاری  انواع  آمار  است.  داده  اختصاص  خود 
عاطفی، 27 درصد غفلت، 6 درصد جنسی، 6  کودک آزاری جسمی، 37 درصد 
درصد آموزشی و 4 درصد بهره کشی است . همین گزارش می گوید: در 51 درصد 
موارد کودک  آزاری ناشی از پدران است، در 26 درصد ناشی از مادران، 11 درصد 

مانا نیستانی، ازدواج کودکان
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نامادری و 4 درصد سایرین و مهدکودک ها در کودک آزاری دست داشته اند. این 
گزارش کودک آزاری والدینی که از هم جدا شده اند و والدین در حال زندگی را 

در سطح نسبتا یکسانی نشان می دهد.1
نیز  از طریق در خدمت گرفتن کودکان بی پناه  به ثروت   جاه طلبی و دستیابی 
از عوامل دیگر آزار به کودکان محسوب می شود. به این موضوع در بخش حقوق 

اجتماعی بیشتر می پردازیم.
برخی از آزارهایی که نسبت به کودکان روا می شود، گاهی از دید ما بی اهمیت 
است، مانند اغلب تنبیهات و یا فشارهایی که به قصد تربیت آن ها اعمال می شود. از 
این جهت نیز موضوع رفتارهای تنبیهی و یا حتی تمسخر و مقایسه کردن کودک با 
همساالنش عامل آزار رسان به کودک محسوب می شود. پیمان نامه حقوق کودک 
در ماده 19 خود اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی را در جهت حمایت 
از کودک در برابر تمام اشکال خشونت های جسمی و روحی، آسیب رسانی یا سوء 
استفاده، بی توجهی یا سهل انگاری، بدرفتاری یا استثمار من جمله سوءاستفاده جنسی 
در زمانی که کودک تحت مراقبت والدین یا قیم یا هر شخص دیگری قرار دارد، 

ضروری دانسته است.
اعالمیه شماره 10448 مورخ 23 فوریه 1994 مجمع عمومی سازمان ملل، که به 
قطع نامه حذف خشونت علیه زنان معروف است، در ماده 2 خود ضمن ارائه تعریفی 
از خشونت به آزار جنسی دختر بچه ها، کتک زدن، آزار و ارعاب در مراکز آموزشی 

و جاهای دیگر، ختنه دختران و رسومی که همراه با آسیب است، اشاره دارد.
اشکال مختلف کودک آزاری با کاستی هایی در حقوق داخلی ایران نیز مورد 
توجه قرار گرفته است به نحوی که با همه کاستی هایی که در زمینه حمایت حقوقی 
با اهمیت ارزیابی می شود. قانون  از کودکان وجود دارد، این قانون در جای خود 
حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 25 آذر ماه 1381 مجلس شورای اسالمی 
ایران که در تاریخ 11 دی ماه همان سال به تایید شورای نگهبان رسیده است، بعد از 
این که در ماده اول خود کودکان مشمول این قانون را افراد کمتر از 18 سال تعیین 
می کند، در ماده دوم هر نوع اذیت و آزار کودکان که سبب شود، به کودکان و 
نوجوانان صدمه جسمی یا روانی و اخالقی وارد شود، ممنوع و قابل مجازات دانسته 

است.2

1. فرشته صدر نوری، انجمن حمایت از کودک، در گفتگو با مهرخانه.
نوجوانان مصوب 25 آذرماه 1381 مجلس شورای  از کودکان و  قانون حمایت  2. متن کامل 

اسالمی را در اینجا ببنید.

http://mehrkhane.com/fa/news/9844/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%E2%80%8E%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-
http://bashariyat.org/?p=559
http://bashariyat.org/?p=559
http://www.iransherkat.com/wp-content/uploads/2013/05/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%83%D9%88%D8%AF%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86.pdf
http://mehrkhane.com/fa/news/9844/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%E2%80%8E
http://www.iransherkat.com/wp-content/uploads/2013/05/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%83%D9%88%D8%AF%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86.pdf
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برای  آزار  و  شکنجه  با  توام  رفتار  نوع  هر  برای  را  مجازات هایی  قانون  همین 
مرتکبین این اعمال نسبت به کودکان تعیین نموده است. مثال در ماده چهارم، مجازات 
شش ماه تا یکسال زندان و یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال 
را برای مرتکبین کودک آزاری در نظر گرفته است. اگر چه برای برخی رفتارهای 
آزاردهنده کودکان این مجازات ناچیز محسوب می شود؛ اما این موضوع در جای 

خود از نبود قانون حمایتی مناسب تر است.
مهمترین اتفاقی که در این قانون دارای اهمیت حقوقی است، این است که در 
ماده پنجم قانون، کودک آزاری را جرم عمومی دانسته است و نتیجه ای که به این 
موضوع مرتبط است، این است که والدین و سرپرستان کودکان از مجازات رهایی 
البته مشروط به اینکه این نوع جرایم آشکار شود. فرهنگ آشکار  نخواهند یافت. 

سازی این دسته جرایم در کشور ما رایج نیست.
به موجب این قانون، برای اولین بار موسسات و مراکزی که به نحوی مسئولیت 
نگهداری کودکان را برعهده دارند، در ماده ششم موظف شده اند تا به محض مشاهده 
موارد کودک آزاری مراتب را جهت پیگیری قانونی به دستگاه قضایی اعالم نمایند؛ 
در صورتی که افرادی به این وظیفه و مسئولیت عمل ننمایند، به زندان تا شش ماه یا 

جریمه تا پنج میلیون ریال محکوم می شوند.
4. بهره کشی جنسی از کودکان ممنوع: هرنوع سوء استفاده جنسی از کودکان 
آنان را در معرض آسیب جسمی و روانی شدید قرار می دهد و رشد و شکوفایی آن ها 
این موضوع در مراقبت های جسمی، روانی و اخالقی کودکان  را مختل می سازد. 
باید مورد توجه وحمایت باشد. از این رو، به منع هر نوع هرزه نگاری و سوء استفاده 

جنسی از کودکان مطرح شده است.
و  بهداشتی  مراقبت های  به  و 27  مواد 15  در  پیمان نامه جهانی حقوق کودک 
تضمین سالمت جسمی و روحی و اخالقی کودکان توجه نموده است و در ماده 34 
هر نوع فعالیت و درگیر کردن کودکان به فعالیتهای جنسی، فحشا و استثمار جنسی را 
ممنوع ساخته است. پروتکل الحاقی مصوب سال 2000 مجمع عمومی سازمان ملل 

نیز بر نفی این نوع رفتارها نسبت به کودکان تاکید دارد. 
در حقوق داخلی ایران هم این موضوع به صورت پراکنده در قوانین مختلف 
مورد توجه قرار گرفته است. تجاوز جنسی به کودکان از مصادیق تجاوز به عنف 
محسوب می شود و با تحقق شرایطی امکان اعمال مجازات اعدام در چنین مواردی 
وجود دارد. این موضوع در ماده 224 قانون مجازات اسالمی جدید آمده است و در 
انتهای تبصره 2 ماده مذکور اشاره شده است که در جرم زنا از طریق اغفال و فریب 
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دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن 
او شود نیز حکم اعدام صادر خواهد شد. همین حکم درباره جرم زنای با محارم که 

ممکن است کودکان قربانی آن باشند نیز در همین ماده 224 پیش بینی شده است.1
نیز در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله میثاق جهانی  هرزه نگاری کودکان 
حقوق کودک در ماده 34 و پروتکل الحاقی آن مورد توجه قرار گرفته است. قوانین 
ایران اگر چه به صورت مستقیم و به روشنی آن را ممنوع نساخته است، اما این بدان 
معنی نیست که این کار مجاز است؛ در قانون مجازات کسانی که در امور سمعی و 
بصری فعالیت غیرمجاز می کنند، به مواردی اشاره شده است که چنان چه موضوع 
با استفاده از کودکان باشد مجازات حداکثر برای مرتکب جرم تعیین خواهد شد.2 
همچنین در ماده 876 قانون مجازات اسالمی جدید نیز بدون تصریح به  این موضوع 
مسئله اشاعه فساد مورد توجه قرار گرفته است؛ این موارد علیه کودکان نیز می تواند 
حسب مورد مصداق این قانون باشد و مجازات سنگین اعدام را به دنبال داشته باشد.

5. آزار روحی و تحقیر کودکان: این موضوع در بعد حجمی بسیار زیاد است 
ولی در بعد اجتماعی و حقوقی مورد توجه جدی نیست؛ یعنی کودکان در قبال تحقیر 
و یا رفتارهای کالمی آسیب زا از سوی هیچ قانونی مورد حمایت قرار ندارند. این 
کودکان ممکن است به خاطر تعلق داشتن به طبقه ای فرودست، و یا به دلیل ظاهر 
نازیبا و یا عدم بضاعت در تهیه لباس مناسب در اجتماع و به خصوص در مدرسه مورد 

تحقیر و آزار قرار گیرند.
بخش هایی از حق منع آزار روحی و تحقیر کودکان در مواد دوم و سی و دوم  
پیمان نامه جهانی حقوق کودک شناخته شده است. اما در قوانین داخلی ایران چنین 
حقوق  جهانی  پیمان نامه  به  ایران  پیوستن  به  توجه  با  گرچه  نمی یابیم،  را   حقوقی 
کودک مفاد آن جزء حقوق داخلی هم محسوب می شود. از سوی دیگر، بسیاری از 
این آزارها منشاء تبعیض دارد و منع انواع تبعیض مورد تاکید قانون اساسی ایران در 

اصل سوم و نوزدهم واقع شده است.
 بنابراین، مردم و حقوقدانان می توانند از ظرفیتی که در قوانین وجود دارد استفاده 
کنند تا امکان حمایت از حقوق کودکان در قبال تحقیر و رفتارهای غیر فیزیکی و 

1. متن کامل قانون مجازات اسالمی را در اینجا می توان دید.
2. تبصره 3 ذیل بند ب ماده 3 قانون »نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت 
غیرمجاز  نوارهای  تکثیر  و  تهیه  نگهداری،  در  از کودکان  استفاده  برای سوء  می نمایند«،  غیرمجاز 
تصویری حداکثر مجازات را که در مواردی اعدام است، پیش بینی نموده است. متن این قانون در 

سایت حقوقی دادخواهی در اینجا در دسترس است.

https://www.unodc.org/tldb/pdf/Islamic_Penal_Code_in_Farsi.pdf
http://www.dadkhahi.net/modules.php?name=News&file=print&sid=742
http://www.dadkhahi.net/modules.php?name=News&file=print&sid=742
https://www.unodc.org/tldb/pdf/Islamic_Penal_Code_in_Farsi.pdf
http://www.dadkhahi.net/modules.php?name=News&file=print&sid=742
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آزار دهنده و مکانیزم های حمایتی آن فراهم شود. 

حقوقسیاسیکودک
تعریف  تا هجده سالگی  تولد  ابتدای  از  چون کودک در محدود سنی وسیعی 
می شود،  بخشی از حقوق او هم حقوق سیاسی خواهد بود. در این جا حقوق شناخته 

شده در میثاق بین المللی حقوق کودک در این عرصه را مورد توجه قرار می دهیم.

نوجوانی  سنین  وارد  که  تدریج  به  خود:کودک  عقیده  دادن  شکل  حق   .1
می شود قادر خواهد بود تا عقاید خود را شکل بدهد. عمده کودکان در این سنین 
و پیش از آن تحت تاثیر عقاید والدین خود هستند. این حق در حقوق داخلی ایران 
سابقه ندارد، اما در پیمان نامه حقوق کودک در ماده 12 مورد توجه و شناسایی قرار 

گرفته است. ماده 12 چنین می گوید:
قادر  که   کودکي   کرد  خواهند  تضمین   کنوانسیون   طرف   کشورهای    -1  
به  شکل  دادن  به  عقاید خود است، بتواند این  عقاید را آزادانه  درباره  تمام  
موضوعاتی  که  مربوط  به  وی  مي شود ابراز کند و به  نظرات  کودک  مطابق  با 

سن  و بلوغ  وی  بها داده  شود.
 2- بدین  منظور، خصوصاً برای  کودک  فرصت هایی  فراهم  آورده  شود تا 
بتواند در هر یک  از مراحل  دادرسي  اجرائی  و قضایی  مربوط  به  وی به  طور 
با  به  طریقی  که  مطابق   نماینده  یا شخصی  مناسب   از طریق  یک   یا  مستقیم  

مقررات  اجرائی  قوانین  ملی  باشد، ابراز عقیده  نماید.
باتوجه به حق خودمختاری و سایر حقوق ناظر بر آزادی های عمومی کودک 
باید قادر باشد تا بتدریج عقاید خود را شکل دهد. اگر چه اغلب کودکان 
تحت تاثیر مستقیم باورهای والدین خود قرار می گیرند و در عقاید خود دنباله 
والدین حق  تا  بود  نخواهد  از آن  مانع  این موضوع  اما  رو آن ها می شوند، 
تحمیل باورهای خود به کودک را نداشته باشند و نسبت به این موضوع منع 
شوند. پیش بینی این موضوع به عنوان یک حق صرفا بدین منظور است که از 
اجبار و اکراه نسبت به کودکان در دنباله روی از باورهای اطرافیان خودداری 
گردد. از این رو، تولد کودک برای والدین او امتیازی بر تحمیل باورهای 

خودشان به کودک ایجاد نمی نماید. 

2. حق ابراز عقیده: کودک حق دارد عقیده خود را بیان نماید و در این شرایط 

http://www.unic-ir.org/hr/convenantion-child.htm
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عقیده او هرچه باشد دولت و یا گروه ها و افراد از جمله مدرسه کودک، مجاز نیستند 
تا او را مورد سوال قرار دهند و یا از ابراز عقیده منع نمایند. کودک در این شرایط 
باید پس از ابراز عقیده خود مورد حمایت قرار گیرد و به واسطه داشتن عقیده خاص 
اعم از این که مطابق با عقیده و باور اکثریت جامعه باشد و یا نباشد، از حق بیان محروم 

نشود، یا به دلیل بیان آن تحت تعقیب قرار نگیرد. 
این حق در ماده 13 پیمان نامه حقوق کودک مورد حمایت قرار گرفته است و 
شامل حق آزادی در جستجو، دریافت و رساندن اطالعات و عقاید از هر نوع، بدون 
توجه به مرزها، و نوع بیان آن اعم از کتبی و یا شفاهی یا چاپ شده، به شکل آثار 
هنری یا از طریق هر رسانه دیگری به انتخاب کودک است. ماده 13 پیمان نامه جهانی 

حقوق کودک می گوید:
آزادی  شامل   حق   این   است.  عقیده   ابراز  آزادی   حق   دارای  کودک    -1
به   توجه   بدون   نوع ،  هر  از  عقاید  و  اطالعات   رساندن   و  دریافت   جستجو، 
مرزها، کتبی  یا شفاهی  یا چاپ  شده ، به  شکل  آثار هنری  یا از طریق  هر رسانه  

دیگری به  انتخاب  کودک  است.
2- اعمال  این  حق  ممکن  است  منوط  به  محدودیت های  خاصي  باشد، ولی  
این  محدودیت ها فقط  منحصر به  مواردی  است  که  در قانون  تصریح  شده  و 
ضرورت  دارند: الف  ـ برای  احترام  به  حقوق  یا آبروی  دیگران ؛ ب  ـ برای  
حفاظت  از امنیت  ملی  یا نظم  عمومی  یا به  خاطر سالمت  عمومی  و یا مسائل  

اخالقی .

3. حق آزادی فکر، عقیده و مذهبی وبیان آن: این حق ناظر بر حق داشتن 
عقیده است، و آزادی باور و اندیشه را در کودک مورد حمایت قرار می دهد. این 
حق برای کودک به دلیل قرار داشتن او در مسیر رشد و شکوفایی به عنوان حقوق 
بنیادین پذیرفته شده است. براساس ماده 14 پیمان نامه حقوق کودک این حقوق مورد 
توجه و شناسایی قرار گرفته است تا کودک از رشد متناسب با مسیر اعتالیی خود 

بازنماند. ماده 14 می گوید:
 1- کشورهای  طرف  کنوانسیون  حق  آزادی  فکر، عقیده  و مذهب  را برای  

کودک  محترم  خواهند شمرد.
 2- کشورهای  طرف  کنوانسیون  حقوق  و وظایف  والدین  و سایر سرپرستان  
به   وی   حقوق   اعمال   جهت   در  کودک   هدایت   درباره   را  کودک   قانونی  
محترم   شود،  کودک   توانایي های   و  استعدادها  اعتالی   باعث   که   طریقی  

http://www.unic-ir.org/hr/convenantion-child.htm
http://www.unic-ir.org/hr/convenantion-child.htm
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خواهند شمرد.
قانون   در  فقط  طبق  محدودیت هایی  که   و مذهب   عقیده   ابراز  آزادی    -3 
یا  و  اخالقیات  عمومی   و  نظم ، سالمت   امنیت ،  برای  حفظ   و  تصریح  شده  

حقوق  و آزادي های  اساسی  دیگران  الزم  است ، محدود می شود.

4. حق آزادی تشکیل اجتماعات: آن چه رشد و شکوفایی اجتماعی کودکان 
را تضمین می نماید پرداختن به امور اجتماعی قابل فهم کودک توسط او است و از 
این طریق او می تواند مسئولیت های شهروندی را فراگیرد و نسبت به امور اجتماعی 
و سیاسی پیرامون خود بی تفاوت نباشد. از این جهت مالحظه می شود که ماده 15 
پیمان نامه جهانی حقوق کودک این حق را برای کودک پذیرفته است. به موجب این 
قانون کودک حق آزادی تشکیل اجتماعات مسالمت آمیز را دارد. این حق، کودک 
را در شرایطی قرار می دهد تا امکان اعتراض مسالمت آمیز نسبت به شرایط پیرامونی 
خودش را به آزادی داشته باشد و از این طریق نسبت به حقوق خود و همنوعان خود 
بی تفاوت نباشد. فعالیت مدنی و آشنا شدن کودک با فعالیت و کارکرد جامعه مدنی 
با برخورداری کودک از این حق تامین می گردد. ماده 15 که ناظر بر این حق است 

می گوید:
 1- کشورهاي  طرف  کنوانسیون ، حقوق  کودک  را در مورد آزادی  تشکیل  

اجتماعات  و مجامع  مسالمت آمیز به  رسمیت  مي شناسند.
 2- به  غیر از محدودیت هایی  که  در قانون  تصریح  شده  و یا برای  حفظ  منافع  
امنیت  ملی  یا امنیت  عمومی ، نظم  عمومی ، سالمت  عمومی  و اخالقیات  و یا 
حقوق  و آزادي های  دیگران  ضروری  است ، هیچ  محدودیتی  در اعمال  این  

حقوق  وجود ندارد.

5. حق برخورداری از حریم خصوصی: این حق شامل منع مداخله خود سرانه 
در حوزه خصوصی کودک است. ماده 16 پیمان نامه جهانی حقوق کودک این حق 
را مورد توجه قرار داده است. این حق از این رو مهم است که در منزل و مدرسه و 
یا در اجتماع، کودک مورد بازبینی بی مورد قرار نگیرد. مرز بین این که در کجا این 
حق قابل نقض شدن و نادیده انگاشتن است و کجا باید از آن  محافظت کرد، باید 
به صورت قانونی به نحوی برابر برای همه روشن شود. این امر سبب می شود تا به 

صورت خودسرانه و نامحدود به کنترل کودکان پرداخته نشود. 
موضوع حق حفظ حریم خصوصی برای کودک در خانه از این رو مهم است تا 

http://www.unic-ir.org/hr/convenantion-child.htm
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کنترل بی اندازه سبب آسیب شخصیتی به کودک نگردد، و او با اطمینان بتواند مسیر 
رشد خود را طی نماید. البته هر زمان سالمت و امنیت کودک در معرض خطر باشد، 
به نحوی که قانون تعیین کرده است، امکان محدود کردن این حق وجود دارد. اشاره 
ماده 16 پیمان نامه حقوق کودک بر این است که به صورت خودسرانه و یا غیرقانونی 
امور خصوصی کودک دخالت صورت نگیرد و حرمت کودک مورد خدشه  در 

واقع نشود.
 این موضوع از این رو با عبارات خودسرانه و یا غیرقانونی مطرح شده است، 
چون حق حفظ حریم خصوصی یک حق مطلق نیست، بلکه یک حق مفید است و از 
این رو قابلیت نقض در موارد مشخص قانونی را دارد. قواعد حقوقی درصدد هستند 
تا موارد قانونی به شیوه ای نباشد که علیه کودکان استفاده شود و امکان نادیده گرفتن 

این حق به موارد مشخص قانونی محدود باشد. ماده 16 می گوید:
نمي توان   کودکی   هیچ   مکاتبات   یا  خانوادگی ،  خصوصی ،  امور  در   -1  

خودسرانه  یا غیرقانونی  دخالت  کرد یا هتک  حرمت  نمود.
 2- کودک  در برابر این  گونه  دخالت ها و یا هتک  حرمت ها مورد حمایت  

قانون  قرار دارد.

6. حق دسترسی کودک به اطالعات: رشد و رفاه  مادی و معنوی کودک 
بدون تبادل اطالعات و حق دسترسی به آن مقدور نیست. از این رو ماده 17 پیمان نامه 
جهانی حقوق کودک این را مورد توجه قرار داده است و از کشورهای عضو خواسته 
پیمان نامه جهانی حقوق کودک مصوب   الحاقی  پروتکل  نمایند.  را تضمین  تا آن 
نوزدهم دسامبر2011 مجمع عمومی سازمان ملل نیز بر حق دسترسی و تولید اطالعات 

بوسیله کودکان تاکید نموده است.1
7. مشارکت سیاسی: اگرچه این حق در پیمان نامه جهانی حقوق پیش بینی نشده 
است، اما از آنجا که بر اساس قانون انتخاب در ایران افراد کمتر از 18 سال در سنین 
16 سالگی می توانند در انتخابات شرکت نمایند، حق آزادی مشارکت سیاسی برای 

آن ها پذیرفته شده است. 
پیش بینی این حق نباید سبب ایجاد محدودیت نسبت به کودک و سوء استفاده 
از وی بشود. در انتخابات های مختلف شاهد هستیم که شاخه ای از احزاب مختلف 
سعی در جذب نوجوانان دارند تا از این طریق از یک طرف آن ها را با روند مشارکت 

عمومی  مجمع   2011 ژانویه  مصوب  کودک  حقوق  جهانی  پیمان نامه  به  الحاقی  پروتکل   .1
سازمان ملل درباره حق بر دسترسی به اطالعات و در اینجا می توان دید.

https://treaties.un.org/doc/source/signature/2012/a-res-66-138-english.pdf
https://treaties.un.org/doc/source/signature/2012/a-res-66-138-english.pdf
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سیاسی آشنا نمایند و از طرفی دیگر از خدمات کودکان در جمع آوری و جلب آرا 
بهره مند شوند. نوجوانان در ایران نیز از این موقعیت برخوردارند، چنانچه در زمان 
انقالب 1357 و در جنبش های اجتماعی پس از آن نوجوانان نقش مهمی در پیشبرد 
فعالیت  در  مشارکت  اثر  در  نوجوانان  از  بسیاری  داشته اند.  اجتماعی  حرکت های 

سیاسی و تظاهرات بعد از انتخابات 1388 بازداشت و زندانی شدند. 
این حق باید چنان مورد تضمین قرار گیرد تا امکان سوء استفاده احزاب و تشکل ها 
و البته گروه های مذهبی از احساسات افراد زیر 18 سال فراهم نشود و از طرفی دیگر 

کودک از هر نوع سرکوب و بازداشت و دستگیری مصون بماند.
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بنیادین  حقوق  با  موارد  برخی  در  است  ممکن  کودک  حقوق  از  بخش  این   
کودک نیز نزدیک باشد، اما به دلیل اهمیت اجتماعی یا فرهنگی در بخش جداگانه 

مطرح می کنیم.

1.حقحفظهویت،برخورداریازتابعیتوثبتتولد
معموال برای برخی خانواده ها و برخی افراد تولد الزاما همراه با شادی نیست.  این 
موضوع مشکل کودکانی است که در شرایط بحران و جنگ یا در مناطق قبیله ای 
اقلیت متولد می شوند و یا از طریق تولد خارج از ازدواج و از والدینی که ناخواسته 
صاحب فرزند می شوند، پا به دنیا می گذارند. کودکانی در دنیا هستند که در شرایط 
فقر والدین متولد می شوند، در این شرایط ممکن است کسی انتظار آمدن آن ها را 
نداشته باشد. با تولد این دسته از کودکان نابود شدنشان و یا رها شدن آن ها در مناطق 
مختلف و در مواردی خرید و فروش آن ها محتمل است. این شرایط کودکان را در 

وضعیت بی هویتی قرار خواهد داد.
مهم ترین واقعه حقوقی در زندگی هر انسانی تولد است. با تولد افراد رابطه ای 
بین پدر و مادر و کودک شکل می گیرد و ابتدایی ترین اتفاق فرهنگی در این زمینه  

بخش سوم
حقوق اجتماعی و فرهنگی کودکان
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شناسایی کودک و تعیین نام برای اوست. این اتفاق اگر چه بسیار بدیهی است، اما 
واجد مهم ترین حقوق انسانی یعنی حق زندگی این مولود است؛ و سپس شناسایی او 

به عنوان فرزند خواهد بود.
امروزه انتساب یا به رسمیت شناختن کودک به عنوان فرزند و ثبت مشخصات او 
و نیز رفتار والدین با اوتابع  قواعد حقوقی است که اعمال برخی سنت های نادرست 
و یا فرهنگ های مبتنی بر نفی حقوق انسانی را ناممکن می سازد. مثال اگر در فرهنگ 
برخی اقوام ایرانی »ختنه« یا بهتر بگویم »ناقص سازی جنسی« در کودکان دختر یک 
فرهنگ و سنت است، اینک این رفتار، ناپسند شناخته می شود و با والدین مرتکب 

آن برخورد می گردد. 
نام و نامیدن افراد یک واقعه فرهنگی است که برای همه اعضای خانواده ها بدون 
جهانی  پیمان نامه  در  که  کودک  برای  مسلم  است  حقی  این  می دهد.  روی  استثنا 
بین المللی  میثاق   7 ماده  است.  شده  شناخته  رسمیت  به   7 ماده  در  کودک  حقوق 
حقوق کودک می گوید: »تولد کودک بالفاصله پس از به دنیا آمدن ثبت می شود و 
از حقوقی مانند حق داشتن نام، کسب تابعیت و در صورت امکان شناسایی والدین 

تحت سرپرستی آن ها برخوردار است.«
آن چه به نفی حقوق کودک و به خشونت علیه او از طریق نام و ثبت مشخصات 
منجر می شود، در قالب تعیین نام های غیر متعارف و یا نام هایی است که در بزرگسالی 

و نوجوانی کودک را با تحقیر همساالن روبرو می سازد.
 در پاره ای مواقع نیز ممکن است اساس مشخصات کودک برای مقاصد مجرمانه 
مانند قاچاق و یا خرید و فروش انسان ثبت نشود. این مساله  معموال در جوامع فقیر 
بسیار شایع است. یک اقدام ساده عدم ثبت »نام« در دفتر مخصوص به رفتاری علیه 

تمامیت جسمانی و روانی کودک تبدیل می شود.
شیوع این موارد در برخی از بیمارستان ها باعث شده است تا قانون گذار ایران نیز 
متوجه ابعاد گسترده این موضوع شود و در ماده 631 قانون مجازات اسالمی مبحث 
تعزیرات ربودن اطفال را جرم اعالم کند.  این جرم زمانی تسهیل می شود که اثری 
از نام و نشانی کودک نباشد و مشخصات او در جایی ثبت نشده  باشد. برای پرهیز 
از این قبیل اتفاقات ثبت نام، شناسایی و حق تابعیت برای کودکان به عنوان یکی از 

مهم ترین حقوق فرهنگی و اجتماعی کودک شناخته می شود.
 قطع نظر از اینکه عدم ثبت و شناسایی کودک پیامدهای ناگواری را می تواند به 
دنبال داشته باشد. ثبت نام با اسامی ناصواب و نامتناسب با فضای عمومی که کودک 
او  از  فراهم سازد و  اسباب تحقیر کودک را  قرار خواهد گرفت، می تواند  در آن 
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شخصیتی غیر مطمئن  بسازد. چون معموال تحقیر کودک مانع رشد و شکوفایی او 
خواهد شد. 

همچنین »هویت کودک« با نام و تابعیت او شناخته می شود، از این طریق کودک 
روابط خانوادگی خود را با اعضای خانواده می شناسد و بیم محروم شدن و یا نادیده 
گرفتن سایر حقوق با کسب هویت برای کودک مرتفع می شود. هویت خانوادگی 
کودک نیز در ماده هشتم میثاق بین المللی حقوق کودک مورد شناسایی قرار گرفته 

است. ماده 8 پیمان نامه حقوق کودک می گوید:
1- کشورهای  طرف  کنوانسیون  حق  کودک  برای  حفظ  هویت  خود، من  
جمله  ملیت ، نام  و روابط  خانوادگی  را طبق  قانون  و بدون  مداخله  تضمین  

خواهند کرد.
2- در مواردی  که  کودک  به طور غیرقانونی  از تمام  یا برخی  از حقوق  مربوط  
به  هویت  خود محروم  شود، کشورهای  عضو حمایت  و مساعدت های  الزم  

را برای استیفای  سریع  حقوق  فوق  به  عمل  خواهند آورد.
مسئله تابعیت کودکان بسیار بحث برانگیز است، به خصوص اگر کودکی در 
سرزمین ایران متولد شود و تابعیت او پذیرفته نشود. حق ثبت نام کودک فقط منحصر 
به کودکانی که طبق قوانین داخلی ایرانی تلقی می شوند نیست بلکه هر کودکی که 

در ایران متولد شود باید از این حق برخوردار باشد. 

مانا نیستانی، شناسنامه، فقط برای بعضی ها
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گروه بزرگی از کودکان غیرایرانی متولد ایران مهاجران افغان هستند ولی حق  
حفظ هویت آن ها و ثبت تولدشان از آن ها دریغ می شود. عدم ثبت تولد و شناسایی 
حق هویت کودکان در ایران منحصر به کودکان افغان نیست، بلکه کودکانی که از 

پدر افغان و مادر ایرانی در ایران متولد شده اند  نیز از این حق محروم هستند. 
بر اساس خبری که سال گذشته )1391( روزنامه جام جم منتشر کرده است، 100 
هزار کودک فاقد شناسنامه یا فاقد تابعیت درایران زندگی می کنند. از این تعداد 33 
باقی کودکان  از ازدواج های موقت تشکیل می دهند و  هزار نفر را کودکان متولد 

حاصل ازدواج مادران ایرانی و پدران افغان هستند.1

2.حقوقآموزشیکودکان
از  آموزشی  حقوق  گفت  می توان  کودکان،  امنیت  حق  و  حیات  حق  از  پس 
جمله مهم ترین حقوق کودکان  است. این حق در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی به موجب ماده 13 آن مورد شناسایی و تاکید قرار گرفته است. 
دربند الف ذیل بند دوم ماده 13 آموزش و پروش اجباری و رایگان تا مقطع متوسطه 

همراه با آموزش فنی و حرفه ای مورد تاکید قرار گرفته است.2 
همین موضوع با جزییات بیشتر در ماده 28 پیمان نامه جهانی حقوق کودک نیز 

بدین شرح آمده است: 
 1- کشورهای  طرف  کنوانسیون  حق  کودک  را نسبت  به  آموزش  و پرورش  
به  رسمیت  می شناسند و برای  دستیابی  تدریجی  به  این  حق  و براساس  ایجاد 

فرصت های  مساوی ، اقدامات  ذیل  را معمول  خواهند داشت :

 الف ( اجباری  و رایگان  نمودن  تحصیل  ابتدائی  برای  همگان .
 ب ( تشویق  توسعه  اشکال  مختلف  آموزش  متوسطه  منجمله  آموزش  
حرفه ای  و کلی ، در دسترس  قرار دادن  این گونه  آموزش ها برای  تمام  
کودکان  و اتخاذ اقدامات  الزم  از قبیل  ارائه  آموزش  و پرورش  رایگان  و 

دادن  کمک های  مالی  در صورت  لزوم .
براساس   همگان   برای   عالی   آموزش   دادن   قرار  دسترس   در  ج (   

توانایی ها و از هر طریق  مناسب .

1. پوران محمدی، روزنامه جام جم، شماره 3426، شانزده خرداد 1391.
2. میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1966 سازمان که در سال 1354 

ایران به آن پیوسته است را در اینجا ببیند.

http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2514465
http://www.unic-ir.org/hr/convenant-ec.htm
http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2514465
http://www.unic-ir.org/hr/convenant-ec.htm
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و  آموزشی   راهنمایی های   و  اطالعات   دادن   قرار  دسترس   در  د(   
حرفه ای  برای  تمام  کودکان .

 ه ( اتخاذ اقداماتی  جهت  تشویق  حضور مرتب  کودکان  در مدارس  
و کاهش  غیبت ها.

 2- کشورهای  طرف  کنوانسیون  تمام  اقدامات  الزم  را جهت  تضمین  این  که  
نظم  و انضباط  در مدارس  مطابق  با حفظ  شئون  انسانی  کودکان   و مطابق  با 

کنوانسیون  حاضر باشد، به  عمل  خواهند آورد.
 3- کشورهای  طرف  کنوانسیون  همکاری های  بین المللی  را در موضوعات  
بیسوادی   و  در زمینه  زدودن  جهل   پرورش ، خصوصاً  به  آموزش  و  مربوط  
در سراسر جهان  و تسهیل  دسترسی  به  اطالعات  فنی  و علمی  و روش های  
نیازهای   به   ارتباط ،  این   افزایش  خواهند داد. در  مدرن  آموزشی ، تشویق  و 

کشورهای  در حال  توسعه  توجه  خاصی  خواهد شد.
و  رشد  در  بسزایی  اهمیت  برابر  فرصت های  صورت  به  حق  این  به  دست یابی 
او  برای شخص  از آن  شکوفایی همه کودکان خواهد داشت. محرومیت کودک 
و اجتماعی که بدان تعلق دارد می تواند تبعات ناگواری در پی داشته باشد. یکی از 
نمونه هایی که در این باره مثال می زنند، ارتباط بی سوادی و یا پایین بودن سطح سواد 
با ارتکاب جرایم مهم و توام با خشونت است. عمده زندانیان در سراسر دنیا را افرادی 

با سطح دانش پایین یا بی سواد تشکیل می دهند. 
مهم ترین جنبه های حقوق آموزشی کودک از این قرار است: 

آنان  بازماندن  یا  و  عدم آموزش کودکان  تحصیل:  از  بازمانده  کودکان   .1
سال  سرشماری  براساس  است.  نمایان  ایران  در  اخیر  آمارهای  در  تحصیل  حق  از 
1390 تعداد 20 میلیون و 970 هزار نفر در ایران بی سواد و یا کم سواد هستند )دارای 
باالی 17  از جمعیت  نفر  میلیون و 260 هزار  اینکه 30  یا  حداکثر 5 کالس سواد( 
سال کشور تحصیالتی حداکثر در حد سیکل دارند. از این تعداد 14 میلیون 590 
هزار نفر مرد و 15 میلیون و 670 هزار نفر زن هستند. این موضوع حاصل بازماندن 
بخش بزرگی از کودکان کشور از تحصیل است. بر اساس گزارش روزنامه دنیای 
اقتصاد، در سال 1390 تعداد 3 میلیون و 200 هزار کودک واجب التعلیم از تحصیل 
بازمانده اند، بخش عظیمی از این کودکان متعلق به مناطق محروم کشور هستند.1 البته 

1. روزنامه دنیای اقتصاد شماره 3025 تاریخ سوم مهرماه 1392.

http://www.donya-e-eqtesad.com/news/754348/
http://www.donya-e-eqtesad.com/news/754348/
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آمارهای متناقضی از کودکانی که به سن آموزش رسیده ولی در مدارس ثبت نام 
نکرده اند هم ارائه می شود. همشهری آنالین گزارش می دهد که آمارهای وزارت 

آموزش و پرورش نیز در این زمینه متناقض است.1
عوامل عدیده ای برای بازماندن کودک به خصوص کودکان حاشیه شهرهای 
بزرگ و یا کودکان مناطق قومی و روستایی برای بازماندن از تحصیل وجود دارد. 
یکی از این عوامل را می توان ناشی از عدم آموزش به زبان مادری در سنین پایین در 

مناطق ترک، بلوچ،کرد، عرب و ترکمن زبان یاد کرد.
زبان  »به  آموزش  در  مناقشه  ایجاد  با  اخیرا  فارسی  وادبیات  زبان  فرهنگستان   
مادری« و یا آموزش »زبان مادری« و با تفکیک بین این دو تهیه کتب درسی به زبان 
مادری اقوام را رد کرده است در حالی که قانون اساسی حق آموزش زبان مادری را 
پذیرفته است. در نتیجه آموزش به زبان مادری و یا آموزش زبان مادری هر دو مانند 

گذشته مورد بی توجهی قرار دارد.  
ادامه تحصیل شناخته  از  از عوامل مهم محرومیت کودکان  فقر یکی  همچنین 
می شود. جام جم آنالین در شهریور ماه سال 1392 نیز در تحلیل خود به مناسبت در 
پیش رو بودن مهرماه در ضمن ارائه آمارهایی از کودکان بازمانده از تحصیل دالیل 

مورد اشاره نگارنده از عوامل بازماندن از تحصیل را تا حدودی تایید می کند.2
2. کودکان و لزوم آموزش به زبان مادری: کودک زمانی که در سنین اولیه 
آموزشی قرار دارد نمی تواند به زبانی غیر از زبانی که در خانه با آن تکلم می کند، 
آموزش را آغاز نماید. این موضوع از دو جهت اهمیت دارد: اول اینکه سبب می شود 
تا کودک روزهای پر اضطرابی را در دوره نخست آموزش تحمل نماید. دوم این که، 
این موضوع برای کودکان خانواده هایی که سواد کمتری دارند و یا بی سواد هستند، 
سخت تر خواهد بود چون امکان مساعدت به این کودکان برای این خانواده ها فراهم 
نیست. بنابراین، اغلب کودکان خانواده هایی روستایی و مناطق حاشیه ای استان ها و 
مناطق غیرفارسی زبان امکان برابر دسترسی به آموزش به زبان مادری را ندارند و این 

سبب محرومیت آن ها از تحصیل می شود. 

1. همشهری آنالین آمارهای 145 هزار تا 300 هزار کودک شش ساله بازمانده از تحصیل را در 
اول مهرماه سال 1392 از جانب مسئولین آموزش و پرورش ارائه می دهد. این آمارها پوشش ضعیف 

آموزش نسبت به همه کودکان دبستانی را می رساند.
2. جام جم آنالین در گزارش خود به نقل از رئیس نهضت سواد آموزی نگرانی خود را از گم 
شدن و فراموشی بازماندگان از تحصیل بیان می دارد و عمده این کودکان را متعلق به خانواده های 

تهیدست و حاشیه ها معرفی می کند.

http://www.hamshahrionline.ir/details/208731
http://www.tadbirkhabar.com/culture/14516
http://press.jamejamonline.ir/Newspreview/1182981282978160867
http://www.hamshahrionline.ir/details/208731
http://press.jamejamonline.ir/Newspreview/1182981282978160867
http://press.jamejamonline.ir/Newspreview/1182981282978160867
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بدون تردید آمار ترک تحصیل بر اساس گزارش های متعدد از جمله گزارش 
حاشیه نشینی  با  نزدیکی  ارتباط  شد،  اشاره  فوق  بند  در  که  اقتصاد  دنیای  روزنامه 
دارد. حاشیه های مرزهای کشور که معموال مناطق غیرفارسی زبان اند، باالترین نرخ 

بازماندن از تحصیل را نشان می دهد.  
3. مساله تبعیض جنسی در آموزش: یکی از حقوقی که از کودکان دختر 
به خاطر  از کودکان پسر دریغ شود، حق آموزش در کودکی  بیش   ممکن است 
باز  فرهنگی  و  اجتماعی  ساختار  به  حق   این  نفی  علت  مهم ترین  است.  جنسیت 
از پسران می داند،  را 6 سال کمتر  بلوغ دختران  و  این ساختار سن رشد  می گردد. 
چون پسر در سن 15 سالگی بالغ فرض می گردد در حالی که دختر در سن 9 سالگی. 
هم چنین، در قانون مدنی ماده 1041 سن ازدواج دختران 13 و سن ازدواج پسران 
15 سال درنظر گرفته شده است. همین امر سبب شده است تا از یک طرف دختران 
سریع به ازدواج داده شوند، یا بهتر بگویم مجبور به ازدواج شوند؛ چون دختری که 
در سنین کودکی کمتر از 15 سالگی است قطعا درکی از ازدواج نخواهد داشت. 
در عین حال، ازدواج در سنین باالتر از 15 تا 18 سالگی نیز مانع حق آموزش آن ها 

خواهد شد.
بر اساس تصمیم وزارت آموزش  و پرورش از یک طرف کودکان دانش آموز 
از  ازدواج  از  پس  بالفاصله  دیگر  طرفی  از  و  می شوند،  ازدواج  به  تشویق  دختر 
»همین  می گوید:  این باره  در  شهروند  وب سایت  می شوند!  اخراج  روزانه  مدارس 
که دختران دانش آموز ابروهایشان را بر می دارند، کار تمام شده است، و در نتیجه 
اخراج می شوند.« موضوع اخراج یک مسئله است، که سبب باز ماندن از تحصیل به 
سبب متاهل شدن در سنین کودکی است. موضوع ازدواج در سنین مدرسه نیز مشکل 
دیگری است که با ازدواج حق آموزش از این دختران دریغ می شود. بر اساس همین 
گزارش دلیل اعمال این تبعیض، ممانعت از معاشرت دختران متاهل با سایر دختران 

در مدارس فرض می شود.
 بر اساس برخی آمارها، شمار کودکان مادر  بین سنین 10 تا 15 سال قابل توجه 
ابتکار که نشان  از روزنامه  است.  دخترانی که زود مادر می شوند، گزارشی است 
می دهد در سال 91 چهار تولد برای مادر 10 ساله، 17 تولد برای مادر 11 ساله، 50 
تولد برای مادر 12 ساله، 275 تولد برای مادر 13 ساله و 1289 تولد برای مادر 14 ساله 

ثبت شده است. این آمار مادران کودک باالی 15 سال را شامل نمی شود.
در همین راستا بر اساس مطلب مندرج در وب سایت توانا، علیرضا علی احمدی 
رئیس کمیسیون تدوین الگوی سبک زندگی اسالمی-ایرانی پیشنهاد کوتاه کردن 

http://www.shahrwandan.ir/news/26492
http://ebtekarnews.com/Ebtekar/News.aspx?NID=124404
https://plus.google.com/+TavaanaOrg/posts/PwSqbFvFfiF
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مطرح  را  ازدواج شان  در  تسریع  برای  سال   10 به  سال   12 از  دختران  مدرسه  ایام 
می نماید.

قدر مسلم تمام افرادی که زیر 18 سال ازدواج می کنند، و یا مادر می شوند همگی 
در معرض نقض حقوق آموزشی قرار دارند. این دسته از شهروندان، امکان خاتمه 
طور  به  می مانند.  باقی  بی سواد  یا  و  کم سواد  و  داشت  نخواهند  را  آموزش  دوران 
طبیعی اکثر این کودکان دختر هستند که در معرض نقض این حق قرار دارند اگر چه 
ازدواج کودکان پسر 15 سال به باال نیز در کشور مشاهده می شود. اما دختران بیش 
از پسران و در سنین بسیار پایین تری در معرض آن هستند. ساختار فرهنگی مذهبی در 
مناطق مختلف کشور نیز بعضا دختران را درمعرض ترک تحصیل قرار می دهد و در 

پاره ای مواقع خانواده ها از تحصیل دختران شان ممانعت می کنند.
4. نابرابری امکانات آموزشی: یونیسف گزارشی از کمبود امکانات آموزشی 
در مناطق سیستان و بلوچستان دارد که در آن زندگی کودکی به نام »اسماء« دختر 
و  زندگی اش  محل  در  راهنمایی  مدرسه  نبود  دلیل  به  او  می شود.  بیان  ساله ای   15
این که مجبور بوده هر روز از روستای خودشان یک ساعت را در اتوبوس باشد تا به 
مدرسه برسد، امکان رفتن به مدرسه را صرفا به دلیل دور از دسترس بودن مدرسه از 
دست داده است.1 بسیاری از دانش آموزان مناطق سیستان و بلوچستان و بخش هایی 
از هرمزگان، کرمان و برخی نقاط دیگر تا امروز نیز در کپرهایی که به عنوان مدرسه 
مورد استفاده قرار می گیرد، به تحصیل اشتغال دارند. یا بسیاری از مناطق روستایی 
و دورافتاده در استان های کردستان و سایر مناطق ایران  نیز با کمبود فضای مناسب 

آموزشی روبرو هستند.2
قطعا  کپری  مدارس  در  نیست.  آموزشی  فضای  شامل  فقط  امکانات  کمبود 
امکانات بهداشتی نیز فراهم نخواهد بود. طبیعی است که سایر امکانات تعلیم و تربیت 
مدارس شمال شهر  بین  مقایسه مختصری  اگر  نیست.  فراهم  در چنین شرایطی  نیز 
تهران با سایر نقاط کشور داشته باشیم تفاوت را بی نهایت می بینیم. هیچ دلیلی برای 
و  همه کودکان  آموزش حق  ندارد.  این عرصه وجود  در  تبعیض  و  تفاوت  ایجاد 

امکانات آموزشی برابر الزمه این موضوع آموزش است.
بسیاری کودکان حذف  از  را  امکانات آموزشی، پوشش کامل آموزشی  نبود 
می کند. گزارش خبرگزاری ایسنا از همدان نشان می دهد که در این استان که در 

1. »امکان آموزش دختران در محروم ترین استان ایران«، وبسایت فارسی یونیسف.
2. روایت خبرنگار همشهری از مدارس کپری در دل کویر را در اینجا ببینید.

http://www.unicef.org/iran/fa/reallives_2566.html
http://hamshahrionline.ir/details/233680
http://www.irna.ir/fa/News/80993984/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3_%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%25
http://www.unicef.org/iran/fa/reallives_2566.html
http://hamshahrionline.ir/details/233680
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ظاهر جزء مناطق محروم هم محسوب نمی شود،  پوشش آموزشی صدرصد وجود 
ندارد، و این گزارش وجود مدارس کپری در این منطقه را نیز تایید می کند.

پیمان نامه جهانی حقوق کودک  بشر:  حقوق  فراگیری  در  کودک  حق   .5
بر  که  دارد  مبنایی  می شمرد،  بر  را  مهم کودک  و  اساسی  این که حقوق  بر  عالوه 
اساس آن، دولت های عضو باید مواردی را که شامل حقوق  اساسی، حقوق فرهنگی 
و حقوق بشر می شود را در مفاد آموزش های رسمی کودکان بگنجانند. در ماده 29 

این پیمان نامه آمده است: 
 1- کشورهای  طرف  کنوانسیون  موافقت  می نمایند که  موارد ذیل  باید جزء 

آموزش  و پرورش  کودکان  باشد.
 الف ( پیشرفت  کامل  شخصیت ، استعدادها و توانایی های  ذهنی  و 

جسمی  کودکان .
اصول   و  اساسی   آزادی های   و  بشر  حقوق   به   احترام   توسعه   ب (   

مذکور در منشور سازمان  ملل .
و  زبان   فرهنگی ،  هویت   کودک ،  والدین   به   احترام   توسعه   ج (   
ارزش های  ادبی  و ملی  کشوری  که  در آن  زندگی  می کند، و به  موطن  

اصلی  کودک  و به  تمدن های  متفاوت  با تمدن  وی .
 د( آماده  نمودن  کودک  برای  داشتن  زندگی  مسئوالنه  در جامعه ای  
آزاد و با روحیه ای   از تفاهم ، صلح ، صبر، تساوی  زن  و مرد و دوستی  بین  

تمام  مردم ، گروه های  قومی ، مذهبی  و ملی  و اشخاص  دیگر.
 ه ( توسعه  احترام  نسبت  به  محیط  طبیعی .

 2- از هیچ  یک  از بخش های  این  ماده  و ماده  28 نباید چنان  تعبیر شود که   
مخل آزادی  افراد و ارگان ها برای  تأسیس  و اداره  مؤسسات  آموزشی  باشد 
که  همواره  طبق  اصول  ذکر شده  در پاراگراف  1 این  ماده  و با شرایط  ارائه  

آموزش  مطابق  با حداقل  استاندارد ذکر شده  توسط  دولت  ایجاد می شود.
در بیانیه کنفرانس وین 1993 که به اعالمیه وین معروف شده است، به موجب 
پاراگراف 20 مقدمه آن، تاکید می شود که آموزش حقوق بشر باید در واحدهای 

درسی و آموزشی گنجانده شود.
سایر  و  فرهنگی  هویت  و  اساسی  آزادی های  به  احترام  و  بشر  آموزش حقوق 
بهتر  شکوفایی  و  رشد  موجب  می تواند  می شود،  دیده  قانون  این  در  که  مواردی 
در  موضوع  این  پذیرش  با  گردد.  او  در  برابری  و  صلح  روحیه  ایجاد  و  کودک 

پیمان نامه این موارد از جمله حقوق آموزشی کودک محسوب می شوند.
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 بنابراین، آموزش و پرورش ایران ملزم است تا موارد یاده شده باال را به کودکان 
آموزش دهد. آموزش حقوق بشر بخشی از حقوق بشر است.  در بند دوم ماده 26 
اعالمیه جهانی حقوق بشر نیز این مهم مورد توجه قرار گرفته است. این ضرورت 
در ماده 13 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز آمده است:»کشورهای عضو 
موافقت می نمایند که آموزش و پرورش باید، شکوفایی کامل شخصیت انسانی و 
احساس حیثیت آن و تقویت احترام حقوق بشر و آزادی های اساسی باشد. عالوه 
بر این، کشورهای طرف این میثاق موافقت دارند که آموزش و پرورش باید کلیه 
افراد را برای ایفای نقش سودمند در یک جامعه آزاد آماده سازد و موجبات تفاهم و 
تساهل و دوستی بین کلیه ملل و گروه های نژادی، قومی یا مذهبی را فراهم آورد و 

توسعه فعالیت های سازمان ملل متحد را به منظور حفظ صلح تشویق نماید.« 
از دیگاه برخی فعاالن جامعه مدنی، دولت اراده جدی برای آموزش حقوق بشر 
اراده جدی دولت در ترویج حقوق بشر،  بنابراین، در فقدان  ندارد.  به کودکان را 
جامعه مدنی ایران، ابتکار عمل را به دست گرفته تا در کنار فشار آوردن به دولت 
برای گنجاندن واحدهای درسی حقوق بشر در مدارس و حتی حوزه های علمیه و 
تربیت مدرسانی مستقل در این زمینه، خودشان در جهت آموزش حقوق بشر به مردم 
به خصوص به گروه های آسیب پذیرتر از جمله زنان، کودکان، اقلیت ها و معلوالن 
به  را  آن  و  بردارند  گام  یافته،  توسعه  کمتر  مناطق  در  ویژه  به  و  سراسر کشور  در 
عنوان بخشی ضروری از زندگی مدنی در اذهان و عرف مردم تبدیل کنند. این یک 
رویا نیست بلکه کاری است که از دهه های پیش در بسیاری از کشورها حتی در 

کشورهای محروم تر از ایران، چون افغانستان، آغاز شده است.1
6. حق آموزش جنسی به کودکان متناسب با رشد آن ها: ضرورت آموزش 
و آگاهی جنسی در کودکان امروز مورد اتفاق است، اما در جوامع مختلف با این 
موضوع به شیوه هایی متفاوت روبرو می شوند. اهمیت این آموزش از دوجهت کلی 
باید  است؛ نخست این که این موضوع بخشی از هویت و زندگی کودک است و 
از  آن به شکلی که هست آگاه شود و سپس به دلیل این که این آموزش به کودک 
کمک خواهد کرد تا در مقابل تعرض و یا تماس های جنسی دیگران محفوظ و آگاه 

باشد.
برخی  و  خرافی  باورهای  به  ما  معمولی  زندگی  در  جنسی  آموزش  متاسفانه 
ساختارهای نادرست فرهنگی گره خورده است که مانع آموزش صحیح به کودک 

صلح،  خط  مجله  ایران«  آموزشی  نظام  الزامات  و  بشر  حقوق  »آموزش  آفتاب،  محمدرضا   .1
بهمن 1392.

http://www.peace-mark.org/amouzesh-parvaresh-elzaamate-nezame-amouzeshi-iran
http://www.peace-mark.org/amouzesh-parvaresh-elzaamate-nezame-amouzeshi-iran
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در این زمینه می شود. در حالی که به اعتقاد کارشناسان این امر ضروری است. به باور 
یکی از این کارشناسان صرف نظر از متغیرهای ژنتیک و متعاقب آن هورمونی که 
باعث می شوند یک نوزاد با جنسیت مونث یا مذکر به دنیا بیاید، آدمی از همان بدو 
تولد با مناسبات مرتبط با جنسیت مواجه است و این مواجهه تا زمان مرگ ادامه دارد. 
یعنی  از همان سال های نخست زندگی آغاز می شود.  نیز  بنابراین، آموزش جنسی 
حتی وقتی که اطرافیان کودک متوجه نیستند، به طور مستقیم و غیر مستقیم در حال 
تاثیر گذاری بر مفاهیمی همچون هویت جنسی و نقش جنسی کودک هستند. طبیعی 
است که هرچه سن کودک بیشتر می شود، مالحظات تربیتی او نیز پیچیده تر می شود 
و همان طور که بسیاری از ابعاد یادگیری مثل زبان یا بسیاری از مهارت های حرکتی 
محدوده ایدئال خاص خود را دارند، آموزش جنسی نیز  متناسب با سن کودک و 

سپس در دوران نوجوانی مالحظات خاص خود را می طلبد. 
به روابط جنسی بزرگساالن  امور  این  این کارشناس، محدود دانستن  اعتقاد  به 
باعث می شود والدین نتوانند در این زمینه با کودکان خود صحبت کنند. خود آن ها 
نیز اغلب در سن مناسب با این مقوله آشنا نشده اند. بدتر آن که بسیاری از آن ها تصور 
می کنند که صحبت در این رابطه ممکن است به ترغیب کودکان برای تفحص بیشتر 
و حتی تجربه های نامطلوب منجر شود. این تصوری اشتباه است که متاسفانه برخی در 
نظام بهداشتی و آموزشی کشور بر آن پافشاری دارند. در حالی که مطالعات متعدد، 
چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای در حال توسعه، نشان داده اند که 
آموزش مناسب در سن مقتضی، نه تنها باعث تشویق رفتار پرخطر نشده است، بلکه 
فرزندانی که از نظر جنسی به درستی آموزش دیده اند حتی در نوجوانی و جوانی 

فعالیت جنسی را به مراتب دیرتر شروع کرده اند.1
امروز کودکان با هویت های جنسی اقلیت، مانند دوجنسی و یا همجنس خواه و 
سایر انواع آن، در کشور وجود دارند. اغلب این افراد در معرض رفتارها، قضاوت ها 
و فشارهای نادرست اجتماع و خانواده قرار می گیرند. بسیاری از کودکان اگر امکان 
آموزش داشته باشند ممکن است بتوانند از خود در مقابل خطراتی که  آشکار شدن 

هویت جنسی آن ها در سنین نوجوانی تهدیدشان می کند، آگاه شوند.
ایام کودکی زمان قابل تعریفی از زندگی  7. حق آموزش کودکان مهاجر: 
است. برای آن دسته از کودکان که در شرایط سخت پناهندگی قرار می گیرند و 
امکان آموزش پیدا نمی کنند و از رفتن به مدرسه باز می مانند، این ایام به هیچ وجه 

نبایدهای آموزش جنسی به کودکان«،  »باید و  1. دکتر علی آذین، متخصص سالمت جنسی، 
مهرخانه.

http://mehrkhane.com/fa/news/6278/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%25A
http://mehrkhane.com/fa/news/6278/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%25A
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ایران  ساکن  است  سی سال  از  بیش  که  افغان  مهاجر  کودکان  شد.  نخواهد  تکرار 
هستند، اغلب به بهانه واهی از راه پیدا کردن به مدارس داخل ایران بازمانده اند. این 
افراد امروز به عنوان بزرگسال اما بی سواد در ایران زندگی می کنند. این درحالی ست 
که مطابق  ماده 22 کنوانسیون حقوق کودک حق پناهندگی برای کودک نیز مطرح 

است. این حق شامل همه تضمین های همراه آن نیز خواهد بود. 
کودکان مهاجر اعم این که پناهنده باشند و یا غیر مجاز به اتفاق والدین خود وارد 
ایران شده باشند، از حق استفاده از امکانات آموزشی برخوردارند. این حق مادام که 

هر فرد مهاجر در هر سرزمینی زندگی می کند، با او همراه است.
البته از ابتدای ورود مهاجران افغان به ایران، آن دسته از آن ها که کارت اقامت 
دریافت کرده بودند، کودکان شان در مدارس مشغول تحصیل شدند، اما آن دسته از 
کودکان افغان که والدین آن ها امکان ثبت نام به موقع برای دریافت کارت نداشته اند، 
از این حق بی بهره مانده اند. این افراد سالیان زیادی است در ایران بسر می برند اما از 
مدرسه محروم اند. این موضوع به خود آن ها و جامعه ایران آسیب وارد ساخته است.

در سال های پایانی دهه 70 تالشی هایی برای آموزش بهتر این دسته از کودکان 
صورت گرفت، و در سال 1380 هیات وزیران به سواد آموزی کودکان مهاجر توجه 
نشان داد، و در ماده 129 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
کشور برای اولین بار با استناد به کنوانسیون 1951 ملل متحد به نحوه آموزش اتباع 
خارجی و کودکان افغان پرداخته است. البته متاسفانه این حق را با پرداخت شهریه 

برای کودکان همراه کرده است. 
همچنین در تبصره 3 ماده اول قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی 
مصوب 1383 مجلس، شهروندان خارجی مقیم ایران  مورد حمایت قرار گرفته اند. 

این حق و حمایت در وهله نخست شامل کودکان و حق آموزش آن ها می شود.
با همه این موارد و فعالیت برخی سازمان های مردم نهاد کماکان کودکان پناهنده 
مناسب  آموزش  به  دسترسی  برای  زیادی  مشکالت  با  ایران  در  افغان  مهاجر  یا  و 

درگیرند.1

حقامنیتاجتماعیومنعبهره کشیوکارکودکان
حق برخورداری از امنیت اجتماعی برای کودکان در ماده 26 پیمان نامه حقوق 
کودک به رسمیت شناخته شده است، اما در حقوق داخلی ایران به صورت جداگانه 

1. برای اطالعات بیشتر گزارش انجمن حمایت از کودکان پناهنده را در روزنامه دنیای اقتصاد 
شماره 2925، خرداد 1392، در اینجا ببینید.

http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2736196
http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2736196
http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2736196
http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2736196
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موضوع بهره مندی کودکان از حقوق اجتماعی و امنیت اجتماعی مورد توجه نبوده 
است. تنها در برخی قوانین پراکنده این موضوع مورد توجه مثبت و  در مواردی منفی 

قرار گرفته است. 

1. کودکان کار وخیابان
دسترسی نداشتن به آموزش اختصاص به کودکان افغان یا مهاجر ندارد. کودکان 
محروم از آموزش ایرانی که در عین حال ناگزیرند کار کنند هم بسیارند. بسیاری از 

این کودکان نمی توانند کودکی کنند. از زبان کودکان کار و خیابان بشنویم:
- همه آرزویم داشتن یک دوچرخه بود، آن قدر کفش های مردم را واکس 
زدم که توانستم دوچرخه قراضه ای بگیرم، اما بعد از دو، سه روز پدر معتادم 
آن  را فروخت تا خرج موادش کند؛ آن قدر عقده ای شده  بودم که بار بعد 

دوچرخه ای دزدیدم.
- در ساختمان ها، کار نظافت انجام می دهم، وقتی که آن جا بچه های همسن 
خودم را در حال بازی  می بینم، خجالت می کشم؛ من کار می کنم و آن ها 

جلوی چشمم مشغول بازی هستند.
- عاشق این بودم که با خواهرم به پارکی برویم که پر از وسایل بازی بود؛ 
برای همین دو ماه، تمام روز را کار کردم، در قلکم بیست هزارتومان جمع 
شد؛ هیچ موقع یادم نمی رود، مجبور شدم تمام آن را به خانه بدهم.1                                                         
بر اساس ماده 79  قانون کار ایران و مقررات سازمان بین المللی کار، کار کودکان 
ممنوع است و حداقل سن برای کار کودک 15 سال تعیین شده است. اما این قاعده و 

ممنوعیت سه استثنا دارد:
کارفرمایان  نفع  به  کار  قانون  در  اخیر  سال های  در  که  تغییراتی  با  اینکه:  اول   
صورت گرفته است بخشی از کارگاه ها درشرایطی که کمتر از 5 کارگر داشته باشند 
درباره  کار  قانون  مقررات  دولت  اقدام  این  با  شده اند.  خارج  کار  قانون  شمول  از 
به  کارگر   5 تا  کارفرمایان  الزام  باشد  کوچک  کارگاه  که  صورتی  در  کودکان 
رعایت حداقل سن ضروری نیست. در این شرایط کودکان می توانند در کارگاه های 
کوچک با مزدهای ناچیز مورد استثمار کارفرمایان قرارگیرند. این درحالی است که 
براساس مقررات بین المللی کار چنان چه قبال اشاره شد، حداقل سن کودک برای 

کار هیچ استثنایی نمی تواند بپذیرد.

روزنامه  کودک«،  مثل  کار،  مثل  »ک  خیابان،  و  کار  کودکان  از  دفاع  جمعیت  گزارش   .1
شهروند شماره 196، 26 دی 1392.

http://www.pishkhaan.net/Archive/1392/10/13921026/Shahrvand8310411410497504854171513.pdf
http://www.pishkhaan.net/Archive/1392/10/13921026/Shahrvand8310411410497504854171513.pdf
http://www.pishkhaan.net/Archive/1392/10/13921026/Shahrvand8310411410497504854171513.pdf
http://www.pishkhaan.net/Archive/1392/10/13921026/Shahrvand8310411410497504854171513.pdf
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دوم: طبق ماده 188 قانون کار، کارگران کارگاه های خانوادگی که انجام کار 
درجه یک  وی  نسبی  و خویشاوندان  همسر  و  کار  توسط صاحب  منحصرا  آن ها 
انجام می شود، مشمول این قانون نخواهد بود. در نتیجه، حداقل سن در مورد بخش 
مهمی از کودکان کار که بوسیله والدین یا سایر بستانگان شان مورد بهره کشی قرار 
می گیرند، مراعات نمی شود. در حقیقت بهره کشی بوسیله والدین و با اطالع آن ها در 

کارگاه های خانوادگی مجاز شناخته شده است!
سوم: استثناء دیگر مثبت است و شامل کودکان 15 تا 18 سال می شود و  طبق 
مقاوله نامه 1973 سازمان ملل وضع شده است. در ماده  84 قانون کار آمده است: »به 
کار گماردن افراد کمتر از 18 سال برای کارهایی که ماهیت آن ها برای سالمتی و 
به این موضوع در مواد  اخالق نوجوانان زیان آور است ممنوع می باشد.« برای نیل 
80 و 81  قانون کار پیش بینی شده است که کارگران 15 تا 18 سال کارگر نوجوان 
شناخته می شوند و در بدو شروع به کار باید مورد آزمایش های پزشکی قرار گیرند. 
از این راه هر نوع کاری به این دسته از کودکان نمی توان سپرد، مثال سپردن کارهای 

سخت و زیان آور به آن ها ممنوع است.
ممنوعیت کار کودکان ابعاد مختلفی دارد. از این رو کار کودک، ولو کودکانی 
که توانایی کار دارند، ممنوع است چرا که از یک طرف مانع رشد و آموزش او 
می شود و از طرفی دیگر کار کودک معموال با استثمار او همراه است. بدترین شکل 
کار بهره کشی از کودکان است اعم از این که  والدین در آن نقش داشته باشند و یا 

صاحبان سرمایه و قدرت و یا دولت و نهاد های وابسته به قدرت دولتی. 
قوانین بین المللی و داخلی کار کودکان و بهره کشی از آن ها را به اشکال مختلف 
ممنوع ساخته است ولی به دلیل اینکه ممنوعیت های اعالم شده تاثیر مناسب و یکسان 
سازمان   1999 سال  در  است،  نداشته  کودکان  کار  از  جلوگیری  برای  جهان  در 
بین المللی کار اولویت خود را بر ممنوعیت و اقدام فوری در توقف اشکال مختلف 
کار کودکان قرار داده و در همین سال کنوانسیونی به همین منظور  تصویب کرده 
است. این کنوانسیون در سال 1380 به تایید دولت ایران و تصویب مجلس رسیده 

است.
بر اساس این کنوانسیون، همه کودکان کمتر از 18 سال باید در مقابل بدترین 
به  بندگی  اشکال کار کودک حمایت شوند. یعنی در مقابل کلیه اشکال بردگی، 
استفاده  برای  کودکان  استخدام  اجباری،  یا  و  زور  با  کار  و  رعیتی  و  بدهی  علت 
هرزه نگاری،  تولید  روسپیگری،  برای  از کودکان  استفاده  مسلحانه،  در درگیرهای 
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فعالیت های غیر قانونی و هر نوع کاری که برای سالمت و ایمنی کودک مضر است.1

با همه اوصاف و اهمیتی که ممنوعیت کار کودکان دارد، و با وجود اینکه کار 
از رشد  آن  اثر  در  و کودک  ندارد،  معموال  برای خود کودک  کودکان حاصلی 
مناسب باز می ماند یا ممکن است ابزار بردگی و استثمار او فراهم شود، آمارهایی 
بر اساس برخی آمارها  ایران وجود دارد.  از کار کودکان در جهان و  تکان دهنده 
یا در کارگاه های زیرزمینی مشغول کار هستند.  یا در خیابان و  اکثر کودکان کار 
بخش عظیمی از این تعداد کودکان مهاجر و یا کودکان خانواده های فقیر و محروم 

از آموزش هستند. 
بر اساس آمار سال 1385 مرکز آمار ایران، یک میلیون و700 هزار کودک به 
صورت مستقیم درگیر کار هستند. مرکز پژوهش های مجلس نیز در سال 1390 سه 
میلیون 265 هزار کودک بازمانده از تحصیل در کشور را نشان می دهد. حداقل نیمی 
از این تعداد درگیر کار و بردگی هستند. یعنی از کار خود مزدی بیش از غذا و سرپناه 
به دست نمی آورند و معموال برای خود کار نمی کنند. فعاالن حقوق کودک نیز بین 
این رقم را دو میلیون  و نیم تا سه میلیون تخمین می زنند. سرشماری نیروی کار مرکز 
آمار ایران در سال 1391 نشان می دهد که حدود 7 درصد کودکان ده سال و بیشتر 

کار می کنند.2
تامین حقوق اجتماعی کودکان از قبیل بیمه و حق آموزش رایگان و حمایت 
از والدین معلول و یا از کار افتاده و ناتوان و نیز حمایت از کودکانی که سرپرست 
از  مختلف  اشکال  به  بهره کشی  و  بردگی  مانع  می دهند،  دست  از  را  خود  قانونی 

کودکان می شود. 
برای کودکان کاری که امروز در خیابان ها و یا در زیرزمین ها و یا در سرزمین های 
انواع سوء استفاده ها قرار می گیرند همیشه و اکنون دیر است، اقدام  مختلف مورد 

فوری و عاجل الزم است تا آینده این کودکان تباه نگردد.

2. حقوق ویژه برای کودکان معلول
امنیت اجتماعی برای کودکان معلول از آنچه برای کودکان غیر معلول در نظر 
گرفته می شوند، فراتر است. این دسته از کودکان باید مورد مراقبت ها و آموزش های 

1. برای اطالعات بیشتر، کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای اشکال کار کودکان مصوب 
1999 مجمع عمومی سازمان ملل و ماده واحده الحاق دولت ایران به این کنوانسیون مصوب 1380 

را در اینجا ببینید.
2. گزارش جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان، روزنامه شهروند شماره 196.

http://rkj.mcls.gov.ir/fa/moghararaat/ghavanin/ghanoonkoodak
http://www.pishkhaan.net/Archive/1392/10/13921026/Shahrvand8310411410497504854171513.pdf
http://rkj.mcls.gov.ir/fa/moghararaat/ghavanin/ghanoonkoodak
http://www.pishkhaan.net/Archive/1392/10/13921026/Shahrvand8310411410497504854171513.pdf
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ویژه قرار گیرند. کودکان معلول آسیب پذیرترین افراد جامعه محسوب می شوند و به 
حمایت افزون تر نیاز دارند.

پیمان نامه جهانی حقوق کودک در ماده 23 کشورهای عضو را به تضمین منزلت 
کودکانی که جسما و یا ذهنا دچار نقص هستند، فراخوانده است. شرکت فعال این 
دسته از کودکان در اجتماع و تسهیل شرایط رشد آن ها و برخورداری از زندگی 
آبرومندانه در این ماده مد نظر قرار گرفته است. ماده 23 پیمان نامه حقوق کودک 
می گوید: کودکان معلول برای برخورداری از یک زندگی مناسب، به آموزش و 

پرورش و مراقبت ویژه نیاز دارند. 
در ماده 7 کنوانسیون جهانی حقوق معلولین مصوب 13 دسامبر 2006، شرایطی 

برای تضمین حقوق کودکان معلول مد نظر قرار گرفته است:
 1-  کشورهای عضو باید تمام اقدامات الزم برای اطمینان از برخورداری  
کامل کودکان معلول از حقوق انسانی و آزادی های اساسی را به صورت 

برابر با سایر کودکان آغاز نمایند.    
2- در تمام اقدامات مرتبط با کودکان، منافع عالیه کودک با اهمیت ترین 

مالحظات است.
دارای  معلول  کنند که کودکان  اطمینان حاصل  باید  3- کشورهاي عضو 
حق ابراز عقیده آزادانه در تمام موضوعات مربوط به خود هستند و باید به 
عقیده آن ها بر اساس سن و بلوغ، برابر با سایر کودکان توجه کرد و مطابق 
با معلولیت و مالحظات سنی مساعدت های الزم را برای شناسایی آن حق 

به عمل آورد.  
همین موضوع در ماده اول قانون حمایت از حقوق معلولین )مصوب اردی بهشت 
1383( بیان شده و ضرورت حمایت دولت از این دسته از شهروندان مطرح گردیده 
است. اما اشاره صریح به حقوق کودکان معلول نشده است. در آیین نامه این قانون 
تسهیالتی برای خانواده های دارای کودک معلول مانند معافیت از خدمات سربازی 
سرپرست پیش بینی شده است. ماده یک قانون حمایت از معلولین می گوید: دولت 
موظف است زمینه های الزم را برای تأمین حقوق معلولین، فراهم و حمایت های الزم 

را از آن ها به عمل آورد.
بی خطرسازی های  و  ساده سازی  مناسب سازی،  اطالعات،  به  دسترسی  حق 
و  آموزشی  تکنولوژی  آن،  به  دسترسی  حق  و  آموزش  آگاهی،  ارتقای  محیطی، 
توانبخشی، حق زندگی، دفاع از امنیت جسمی در هنگام خطر از جمله در درگیرهای 
نظامی، فوریت ها و حوادث طبیعی، رهایی از بهره کشی و خشونت، دفاع از موجودیت 

http://sk-shahri.ir/files/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%20%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%AA%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86.pdf
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فردی و فراهم کردن زمینه زندگی مستقل فرد معلول به منظور مشارکت اجتماعی و 
آموزش مهارت های حرکتی، ارائه خدمات بهداشتی و برخورداری از تامین اجتماعی 
مناسب، از جمله بیمه های درمان، عمر و تمهید تغذیه مناسب از جمله حقوق مسلم 

تمام کودکان معلول است.1

3. ممنوعیت ازدواج کودکان
در  پایین  هزار دختر در سنین  و روزانه 39  هزار،  و دویست  میلیون  ساالنه 14 
بین  ملل،  سازمان  مردمی  انجمن سرمایه  اساس گزارش  بر  می کنند.  ازدواج  جهان 
میلیون دختر کوچک  از 140  بیش  پیش بینی می شود که  تا 2020  سال های 2011 

عروس شوند.2
ازدواج کودکان یکی از ابزار های بهره کشی  از آن ها شناخته می شود. ازدواج 
کودکان مانعی جدی برای محرومیت آنها از حقوق مختلف است، از جمله همان طور 
گام  در  ازدواج  با  کودکان  داشتیم،  اشاره  موضوع  این  به  آموزشی  در حقوق  که 
نخست از حق آموزش محروم می شوند، و در گام های بعدی ازدواج سبب محرومیت 
از سایر امکانات زندگی و در پی آن حامله شدن در کودکی برای دختران می شود. 
تردیدی نیست که ازدواج کودکان آثار ناگواری را دربر خواهد داشت، از این 
رو، این اتفاق همراه با رضایت در کودک فرض نمی شود. به همین دلیل، اگر چه 
سن ازدواج در قانون مدنی ایران 13 سال برای دختران و 15 سال برای پسران در نظر 
گرفته شده اما در ماده 1041 قانون مدنی ایران آمده است که ازدواج کودکان زیر 
سنین یاد شده  منوط به اجازه ولی کودک با تایید دادگاه است. با این همه، متاسفانه 
این امر سبب شده است تا تعداد زیادی کودک در سنین 10 سال به باال که عمدتا 

دختر هستند ازدواج نمایند. 
قانون حمایت خانواده مصوب 1390 که از سال 1392 الزم االجرا شد نیز تغییری 
است  مدنی صحه گذشته  قانون  ماده 1041  بر  تنها  و  است  نداده  این وضعیت  در 
)موضوع ماده 50 قانون حمایت از خانواده(. با این قانون امیدی به رهایی کودکان از 
ازدواج  در سنین کودکی نیست. این قانون زمینه مساعدی  برای قرار گرفتن کودکان 

در مسیر خشونت های مختلف و نادیده انگاری حقوق مسلم آن ها ایجاد می کند.

1. برای مطالعه بیشتر: »حقوق اطفال معلول«، در اینجا.
از  گزارشی  ترجمه  می شود«،  ثبت  جهان  در  کودکان  ازدواج  میلیون   14 از  بیش  »ساالنه   .2

سازمان ملل در وبسایت خانه امن.

http://www.khanehamn.org/archives/1139
http://www.hoghough89.blogfa.com/post-656.aspx
http://www.khanehamn.org/archives/1139
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4. حق بهره مندی از سرپرستی شایسته؛ فرزند خواندگی 
کودکان همواره باید تحت سرپرستی والدین خود باشند و این اصل همواره باید 
مراعات گردد.  بر اساس ماده 20 پیمان نامه جهانی حقوق کودک این حق کودکان 

است که به طور دایمی  از محیط خانوادگی بهره مند باشند. 
در وهله نخست کودک باید مورد مراقبت والدین و نزدیکان خود باشد و هریک 
از والدین باید مراقبت های ویژه بر اساس سن کودک نسبت به او داشته باشند. رها 
حقوق  در  است.  شده  ممنوع  بین المللی  حقوق  در  مراقبت  بدون  کودکان  کردن 
داخلی در ایران نیز کودکانی که فاقد توانایی الزم هستند چنانچه رها شوند و در اثر 
سهل انگاری و عدم مراقبت آسیبی ببیند، والدین و سرپرستان آن ها مسئول شناخته 

می شوند.
ماده 633 قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات مصوب 1375 این موضوع را 
مورد حمایت قرارداده و رها کردن کودکان فاقد توانایی حفاظت شخصی را جرم 
دانسته و برای رها کردن این کودکان زندان و جریمه پیش بینی کرده است. در این 
یا به دستور دیگری طفل یا شخصی را که  ماده آمده است: »هر گاه کسي شخصاً 
قادر به محافظت خود نمی باشد در محلی که خالی از سکنه است رها نماید به حبس 
از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدي از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال محکوم 
خواهد شد و اگر در آبادی و جایی که دارای سکنه باشد رها کند تا نصف مجازات 
مذکور محکوم خواهد شد و چنانچه این اقدام سبب وارد آمدن صدمه یا آسیب یا 
فوت شود رهاکننده عالوه بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص یا دیه یا ارش نیز 

محکوم خواهد شد.«
مطلوب ترین حالت برای کودک قرار داشتن تحت مراقبت والدین خود است 
باید توجه داشته باشند که مجاز به انجام هر نوع رفتاری با کودک  البته والدین  و 
خود نیستند و قانون از حقوق کودک حمایت می کند. اما اگر شرایطی پیش آید 
که کودکی فاقد سرپرست قانونی و یا دارای سرپرست بد باشد، در این حالت چنین 

کودکی حق بهره مندی از فرزند خواندگی را دارد. 
در شرایطی که امکان ادامه زندگی کودک به هر دلیل با والدین خودش مهیا 
قبول سیستم فرزندخواندگی  با  اغلب کشورهای جهان  به زیان اوست،  یا  نیست و 
سعی در تامین شرایط نسبتا طبیعی برای رشد متناسب کودکان دارند. این شرایط با 

شرایط قانونی فرزندخواندگی می تواند فراهم شود.  
فرزندخواندگی، ماهیتی حمایتی دارد. از این رو در پیمان نامه حقوق کودک در 
ماده 21 برای اینکه این موضوع به هر جهت به ابزار ضد خود و یا ضد حمایتی تبدیل 
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نگردد، شرایط سختگیرانه ای  برای آن در نظر گرفته شده است. در ماده 21، تضمین 
این که فرزندخواندگی از طریق مقامات مسئول صورت گیرد و منافع عالیه کودک 
مورد توجه باشد، و اگر بین دو کشور انجام می شود  در چارچوب مشخص قانونی 

باشد، اهمیت دارد. 
در مقررات داخلی ایران نیز قانون فرزند خواندگی جدید مصوب 1392 شرایط 
در آن شاهد  است که  از کودک وضع کرده  را در جهت حمایت  سختگیرانه ای 
از  عالیه کودک هستیم.  منافع  با  نامتناسب  موارد  برخی  البته  و  برخی موارد خوب 
جمله موارد با اهمیت این قانون رعایت اشتراکات دینی سرپرست با کودک، شرایط 
والبته  فرزند  نداشتن  و  برای سرپرستی  توان جسمی  و  مالی  توان  نظر  از  سرپرست 
قبول سرپرستی برای زنان به صورت انفرادی از موارد با اهمیت است. اما از بندهای  
نامطلوب این قانون  پیش بینی امکان ازدواج فرزندخوانده با سرپرست است )ماده 26 
قانون(. گرچه  این امر منوط به اخذ مجوز از دادگاه و استعالم از سازمان بهزیستی 
شده است، اما این کافی به مقصود و نهی ضروری آن نیست. واردن کردن این ایده 

به قانون امنیت روانی برای فرزندخواندگی را مختل می سازد.1
کالم آخر این که: توجه به حقوق  کودک می تواند رشد و تعالی یک جامعه 
ارزیابی سالمت جامعه شناخته می شود.  از محورهای  نماید و  را در آینده تضمین 
غفلت در قبال همه ابعاد حقوق کودک، جامعه را در شرایط نادرست، قانون گریز، 

خشونت طلب و هرج و مرج خواه و بی انضباط قرار خواهد داد.

1. متن قانون فرزند خواندگی را در اینجا می توانید ببینید.

http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=1344
http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=1344
http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=1344
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قانوناجازهالحاقدولتجمهورياسالميایرانبهکنوانسیونحقوق
کودک

ماده واحده - کنوانسیون حقوق کودک مشتمل بر یک مقدمه و 54 ماده به شرح 
پیوست تصویب و اجازه الحاق دولت جمهوري اسالمي ایران به آن داده مي شود 
قوانین داخلي و  با  تعارض  بر آن که مفاد آن در هر مورد و هر زمان در  مشروط 
ایران الزم  از طرف دولت جمهوري اسالمي  یا قرار گیرد  باشد و  موازین اسالمي 

الرعایه نباشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و کنوانسیون ضمیمه شامل یک مقدمه و 54 
ماده در جلسه روز یکشنبه اول اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس 
نگهبان رسیده  تایید شوراي  به  تاریخ 1372/12/11  شوراي اسالمي تصویب و در 

است.  
رئیس مجلس شوراي اسالمي 
علي اکبر ناطق نوري1

1. قانون اجازه الحاق دولت جمهوري اسالمي ایران به کنوانسیون حقوق کودک

مانا نیستانی، کودکان کار

http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=8649
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کنوانسیونحقوقکودک

مصوبنوامبر1989)23(

مقدمه

 کشورهاي  طرف  کنوانسیون  حاضر:
 با توجه  به  این که  طبق  اصول  اعالم  شده  در منشور سازمان  ملل  به  رسمیت  شناختن  
حقوق  الینفک ، مساوي  و منزلت  تمام  اعضاي  خانواده  بشري  زیربناي  آزادي ، عدالت  

و صلح  در جهان  است ،
اعتقاد خود  منشور سازمان ،  ملل  در  اعضاي  سازمان   این  که   نظر داشتن   با در   
را به  حقوق  اساسي  و مقام  و ارزش  انسان  و عزم  خود را براي  افزایش  پیشرفت هاي  
اجتماعي  و معیارهاي  زندگي  بهتر توأم  با آزادي هاي  بیشتر، در آزادي ها پیش تر اعالم  

کرده اند،
 با تشخیص  این  که  سازمان  ملل  در اعالمیه  جهاني  حقوق  بشر و در کنوانسیون هاي  
بین المللي  حقوق  بشر اعالم  و موافقت  نموده  که  هر یک  از افراد بدون  هرگونه  تبعیض  
ملي ،  یا  اجتماعي   زبان ، مذهب ، عقاید سیاسي ، جایگاه   نژاد، رنگ ، جنس ،  نظر  از 
تولد و یا سایر خصوصیات ، در تمام  حقوق  و آزادي هایي  که  در آن  کنوانسیون ها و 

اعالمیه ها اعالم  شده ، ذي حق  مي باشند،
 و نظر  به  این  که  سازمان ملل  در اعالمیه  جهاني  حقوق  بشر اعالم  نموده  است  که  

دوران  کودکي  مستلزم  مراقبت ها و مساعدت هاي  ویژه  مي باشد،
 با اعتقاد به  این  که  خانواده  به  عنوان  جزء اصلي  جامعه  و محیط  طبیعي  براي  رشد 
و رفاه  تمام  اعضاي  خود خصوصاً کودکان  مي بایستي  از حمایت ها و مساعدت هاي  

الزمه  به  نحوي  برخوردار شود که  بتواند مسئولیت هاي  خود را در جامعه  ایفا کند،
 با تشخیص  این  که  کودک  براي  رشد کامل  و متعادل  شخصیتي  خود مي بایستي  

در محیط  خانواده  و در فضایي  )مملو( از خوشبختي ، محبت  و تفاهم  بزرگ  شود،
در  فردي   زندگي   براي   آمادگي  کامل   مي بایست   این  که  کودک   به   توجه   با   
شده ،  اعالم   ملل   سازمان   درمنشور  که   ایده آل هایي   سایه   در  و  باشد  داشته   جامعه  

خصوصاً صلح ، احترام ، بردباري ، آزادي ، برابري  و اتحاد بزرگ  شود،
اعالمیه   در  از کودک   ویژه   مراقبت هاي   انجام   لزوم   که   این   داشتن   نظر  در  با   
حقوق  کودک  ژنو 1924 بیان  شده ، در 20 نوامبر 1959 در اعالمیه  حقوق  کودک  
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مجمع  عمومي  به  تصویب  رسیده ، در اعالمیه  جهاني  حقوق  بشر و در میثاق  بین المللي  
حقوق  مدني  و سیاسي  )خصوصاً در موارد 23 و 24(، در کنوانسیون  بین المللي  حقوق  
اجتماعي ، اقتصادي  و فرهنگي  )خصوصاً در ماده  10( و در اسناد و احکام  سازمان هاي  
تخصصي  و سازمان هاي  بین المللي  مربوط  به  رفاه  کودکان  به  رسمیت  شناخته  شده  

است ،
 با توجه  به  این  که  در اعالمیه  جهاني  حقوق  بشر تصریح  شده  است ، »کودک  
به  خاطر نداشتن  رشد کامل  فیزیکي  و ذهني  محتاج  مراقبت  و حمایت هایي  از جمله  

حمایت هاي  مناسب  حقوقي  قبل  و بعد از تولد مي باشد«،
 با در نظر گرفتن  مفاد اعالمیه  اصول  حقوقي  و اجتماعي  مربوط  به  حمایت  و رفاه  
کودکان  با اشاره  ویژه  به  موضوع  فرزند رضاعي  و فرزندخواندگي  ملي  و بین المللي ، 
قانون  حداقل  استاندارد سازمان  ملل  در مورد اجراي  عدالت  براي  افراد صغیر )قوانین  
پکن ( و اعالمیه  حمایت  از زنان  و کودکان  در مواقع  اضطراري  و جنگ ها، با تشخیص  
دارند که  تحت  شرایط  دشوار  تمام  کشورهاي  جهان  کودکاني  وجود  در  این  که  
به   توجه   با  هستند،  ویژه اي   توجهات   محتاج   کودکان   این گونه   و  مي کنند  زندگي  
ارزش هاي  سنتي  و فرهنگي  هر ملت  در حمایت  و تعلیم  و تربیت  یکنواخت  کودک ،

و با عنایت  به  اهمیت  همکاري هاي  بین المللي  براي  بهبود شرایط  زندگي  کودکان  
در تمام  کشورها خصوصاً کشورهاي  در حال  توسعه ، به  توافقات  ذیل  نایل  شدند:

بخش1

 ماده  1
  از نظر این  کنوانسیون  منظور از کودک  افراد انساني  زیر سن  18 سال  است  مگر 
این  که  طبق  قانون  قابل  اجرا در مورد کودک ، سن  بلوغ  کمتر تشخیص  داده  شود.

 ماده  2
 1. کشورهاي  طرف  کنوانسیون ، حقوقي  را که  در این  کنوانسیون  در نظر 
گرفته  شده ، براي  تمام  کودکاني  که  در حوزه  قضائي  آنها زندگي  مي کنند بدون  
هیچ گونه  تبعیضي  از جهت  نژاد، رنگ ، جنسیت، زبان، مذهب ، عقاید سیاسي ، 
ملیت ، جایگاه  قومي  و اجتماعي ، مال ، عدم  توانایي ، تولد و یا سایر احوال  شخصیه  

والدین  و یا قیم  قانوني  محترم  شمرده  و تضمین  خواهند نمود.
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 2. کشورهاي  طرف  کنوانسیون  تمام  اقدامات  الزم  را جهت  تضمین  حمایت  
از کودک  در مقابل  تمام  اشکال  تبعیض ، مجازات  بر اساس  موقعیت ، فعالیت ها، 
ابراز عقیده  و یا عقاید والدین ، قیم  قانوني  و یا اعضاي  خانواده  کودک  به  عمل  

خواهند آورد.

 ماده  3
 1. در تمام  اقدامات  مربوط  به  کودکان  که  توسط  مؤسسات  رفاه  اجتماعي  
عمومي  و یا خصوصي ، دادگاه ها، مقامات  اجرائي ، یا ارگان هاي  حقوقي  انجام  

مي شود، منافع  کودک  از اّهم  مالحظات  مي باشد.
 2. کشورهاي  طرف  کنوانسیون  متقبل  مي شوند که  حمایت ها و مراقبت هاي  
الزمه  را براي  رفاه  کودکان ، با توجه  به  حقوق  و وظایف  والدین  آنها، قیم  و یا 
سایر افرادي  که  قانوناً مسئول  آنان  هستند، تضمین  کنند و در این  راستا اقدامات  

اجرائي  و قانوني  مناسب  معمول  خواهد گردید.
 3. کشورهاي  طرف  کنوانسیون  تضمین  خواهند نمود که  مؤسسات ، خدمات  
و وسائلي  که  مسئول  مراقبت  و حمایت  کودکان  هستند مطابق  با معیارهائي  باشند 
که  توسط  مقامات  ذي صالحیت  خصوصاً در زمینه هاي  ایمني ، بهداشت ، تعداد 

کارکنان  آن  مؤسسات  و نحوه  نظارت  و بازرسي ، تعیین  شده  است .

 ماده  4
تحقق   جهت   را  الزم   قانوني   و  اجرائي   اقدامات   کنوانسیون   طرف   کشورهاي    
طرف   کشورهاي   داشت .  خواهند  معمول   کنوانسیون   این   در  شده   شناخته   حقوق  
کنوانسیون  با توجه  به  حقوق  اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي  اقداماتي  را در جهت  به  
کارگیري  حداکثر منابع  موجود خود و در صورت  لزوم  در چارچوب  همکاري هاي  

بین المللي  به  عمل  خواهند آورد.

 ماده  5
 کشورهاي  طرف  کنوانسیون  احترام  به  مسئولیت ها، حقوق  و وظایف  والدین  و یا 
در صورت  قابلیت  اطالق ، اعضاي  خانواده  بزرگي  که  از طریق  آداب  محلي  به  وجود 
مي آید، قیم  و یا سایر اشخاصي  که  قانوناً مسئول  کودک  هستند را متقبل  مي شوند 
و به  طریقي  که  موجب  تکامل  توانایي هاي  کودک  شود، راهنمایي  و ارشاد الزم  را 
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جهت  اعمال  حقوق  شناخته  شده  کودک  در این  کنوانسیون ، به  عمل  خواهند آورد.

 ماده  6
به   براي  زندگي   را   1. کشورهاي  طرف  کنوانسیون  حق  ذاتي  هر کودک  

رسمیت   خواهند شناخت .
 2. کشورهاي  طرف  کنواسیون  ایجاد حداکثر امکانات  را براي  بقا و پیشرفت  

کودک  تضمین  خواهند نمود.

 ماده  7
 1. تولد کودک  بالفاصله  پس  از به  دنیا آمدن  ثبت  مي شود و از حقوقي  مانند 
حق  داشتن  نام ، کسب  تابعیت  و در صورت  امکان ، شناسایي  والدین  و قرار گرفتن  

تحت  سرپرستي  آنها برخوردار مي باشد.
 2. کشورهاي  طرف  کنوانسیون  این  حقوق  را مطابق  با قوانین  ملي  و تعهدات  
خود طبق  اسناد بین المللي  مربوطه  در این  زمینه ، خصوصاً در مواردي  که  کودک  
خواهند  تلقي   الزم االجرا  گردد،  محسوب   آواره   آنها  اجراي   عدم   صورت   در 

کرد.
 

ماده  8
 1. کشورهاي  طرف  کنوانسیون  حق  کودک  براي  حفظ  هویت  خود، من  
جمله  ملیت ، نام  و روابط  خانوادگي  را طبق  قانون  و بدون  مداخله  تضمین  خواهند 

کرد.
از حقوق   برخي   یا  تمام   از  غیرقانوني   به  طور  که  کودک   مواردي   در   .2  
به  هویت  خود محروم  شود، کشورهاي  عضو حمایت  و مساعدت هاي   مربوط  

الزم  را براي  استیفاي  سریع  حقوق  فوق  به  عمل  خواهند آورد.

 ماده  9
علي رغم   کودکان   که   مي نمایند  تضمین   کنوانسیون   طرف   کشورهاي    .1  
خواسته شان  از والدین  خود جدا نشوند، مگر در مواردي  که  مقامات  ذي صالح  
مطابق  قوانین  و مقررات  و پس  از بررسي هاي  قضایي  مصمم  شوند که  این  جدایي  
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به  نفع  کودک  است . این گونه  تصمیمات  ممکن  است  در موارد به  خصوصي  از 
قبیل  سوءاستفاده  و یا بي توجهي  والدین  کودک  و یا هنگام  جدا شدن  والدین  
از یکدیگر ضرورت  یابد و در این  صورت  باید در مورد محل  اقامت  کودک  

تصمیمي  اتخاذ شود.
 2. در هر یک  از مراحل  دادرسي  مربوط  به  پاراگراف  اول  ماده  9 باید به  تمام  
طرف هاي  ذي نفع  فرصت  داده  شود در مراحل  دادرسي  شرکت  کرده  و نظرات  

خود را ابراز کنند.
 3. کشورهاي  طرف  کنوانسیون ، حق  کودکي  را که  از یک  یا هر دو والدین  
جدا شده ، مبني  بر حفظ  روابط  شخصي  و تماس  مستقیم  با والدین  به  طور منظم  

رعایت  خواهند نمود، مگر در مواردي  که  این  امر مغایر منافع  کودک  باشد.
زنداني   بازداشت ،  قبیل   از  دولت   اقدامات   از  ناشي   جدایي   هنگامي که    .4  
کردن ، تبعید، اخراج  یا مرگ  )منجمله  مرگي  که  در حین  توقیف  بودن  شخص  
واقع  شود( یکي  یا هر دو والدین  و یا کودک  باشد، کشور طرف  کنوانسیون  بنا به  
درخواست ، والدین  یا کودک  یا در صورت  اقتضا یکي  از اعضاي  خانواده  را در 
جریان  اطالعات  ضروري  در مورد اموال  فرد غایب  خانواده  قرار خواهد داد، مگر 
در مواردي  که  دادن  این گونه  اطالعات  مضر به  حال  کودک  باشد. کشورهاي  
درخواست   این   تسلیم   که   نمود  خواهند  تضمین   چنین   هم   کنوانسیون   طرف  

في  نفسه  عواقبي  براي  افراد مربوطه  در پي  نداشته  باشد.

 ماده  10
 1. مطابق  با تعهدات  کشورهاي  طرف  کنوانسیون  در پاراگراف  1 ماده  9، در 
خواست  کودک  یا والدین  وي  براي  ورود یا ترک  کشور براي  به  هم  پیوستن  
مجدد خانواده ، از سوي  کشور طرف  کنوانسیون  با نظر مثبت  و به  روشي  انساني  
و سریع  برسي  خواهند شد. کشورهاي  طرف  کنوانسیون  با نظر مثبت  و به  روشي  
انساني  و سریع  بررسي  خواهد شد. کشورهاي  طرف  کنوانسیون  هم  چنین  تضمین  
خواهند نمود که  تسلیم  این  گونه  در خواستها عواقبي  براي  درخواست کننده  و 

اعضاي  آنها در پي  نخواهد داشت .
 2. کودکي  که  والدینش  در کشورهاي  جداگانه  زندگي  مي کنند حق  دارد 
گذشته  از شرایط  استثنایي  به  طور منظم  روابط  شخصي  و تماس  مستقیم  با والدین  
خود داشته  باشد. بدین  منظور و مطابق  با تعهدات  مندرج  در پاراگراف  2 ماده  
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9، کشورهاي  طرف  کنوانسیون  حق  والدین  و کودک  براي  ترک  هر کشور من  
جمله  کشور ملي  خود و ورود به  هر کشور دیگري  را محترم  خواهند شمرد. حق  
ترک  هر کشوري  فقط  مشمول  محدودیت هایي  است  که  در قانون  تصریح  شده  
و براي  حفظ  امنیت  ملي ، نظم  عمومي ، سالمت  عمومي  یا اخالقیات  یا حقوق  
یا آزادي هاي  دیگران  یا سایر حقوقي  که  در این  کنوانسیون  به  رسمیت  شناخته  

شده اند، ضروري  است .

 ماده  11
 1. کشورهاي  طرف  کنوانسیون  اقداماتي  را در جهت  مبارزه  با انتقال  قاچاق  

و عدم  بازگشت  کودکان  )مقیم ( خارج  معمول  خواهند داشت .
 2. در این  راستا، کشورهاي  طرف  کنوانسیون  انعقاد توافق نامه هاي  دو جانبه  و 

یا چند جانبه  یا پذیرش  توافق نامه هاي  موجود را تشویق  خواهند نمود.

 ماده  12
قادر  که   کودکي   کرد  خواهند  تضمین   کنوانسیون   طرف   کشورهاي    .1  
تمام   درباره   آزادانه   را  عقاید  این   بتواند  مي باشد،  خود  عقاید  به   شکل  دادن   به  
موضوعاتي  که  مربوط  به  وي  مي شود ابراز کند. به  نظرات  کودک  مطابق  با سن  

و بلوغ  وي  بها داده  شود.
براي  کودک  فرصت هایي  فراهم  آورده  شود تا   2. بدین  منظور، خصوصاً 
به  طور  به  وي   مربوط   قضایي   و  اجرائي   دادرسي   مراحل   از  هر یک   در  بتواند 
مستقیم  یا از طریق  یک  نماینده  یا شخصي  مناسب  به  طریقي  که  مطابق  با مقررات  

اجرائي  قوانین  ملي  باشد، ابراز عقیده  نماید.

 ماده  13
 1. کودک  داراي  حق  آزادي  ابراز عقیده  مي باشد. این  حق  شامل  آزادي  
جستجو، دریافت  و رساندن  اطالعات  و عقاید از هر نوع ، بدون  توجه  به  مرزها، 
کتبي  یا شفاهي  یا چاپ  شده ، به  شکل  آثار هنري  یا از طریق  هر رسانه  دیگري  به  

انتخاب  کودک  مي باشد.
 2. اعمال  این  حق  ممکن  است  منوط  به  محدودیت هاي  خاصي  باشد، ولي  
و  شده   تصریح   قانون   در  که   است   مواردي   به   منحصر  فقط   محدودیت ها  این  
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ضرورت  دارند.
 الف  ـ براي  احترام  به  حقوق  یا آبروي  دیگران  

به  خاطر سالمت   یا  نظم  عمومي   یا  ملي   امنیت   از  براي  حفاظت   ـ   ب  
عمومي  و یا مسائل  اخالقي .

 ماده  14
 1. کشورهاي  طرف  کنوانسیون  حق  آزادي  فکر، عقیده  و مذهب  را براي  

کودک  محترم  خواهند شمرد.
 2. کشورهاي  طرف  کنوانسیون  حقوق  و وظایف  والدین  و سایر سرپرستان  
قانوني  کودک  را درباره  هدایت  کودک  در جهت  اعمال  حقوق  وي  به  طریقي  

که  باعث  اعتالي  استعدادها و توانایي هاي  کودک  شود، محترم  خواهند شمرد.
قانون   در  که   محدودیت هایي   طبق   فقط   مذهب   و  عقیده   ابراز  آزادي    .3  
تصریح  شده  و براي  حفظ  امنیت ، نظم ، سالمت  و اخالقیات  عمومي  و یا حقوق  و 

آزادي هاي  اساسي  دیگران  الزم  است ، محدود مي شود.

 ماده  15
 1. کشورهاي  طرف  کنوانسیون ، حقوق  کودک  را در مورد آزادي  تشکیل  

اجتماعات  و مجامع  مسالمت آمیز به  رسمیت  مي شناسند.
حفظ   براي   یا  و  شده   تصریح   قانون   در  که   محدودیت هایي   از  غیر  به    .2  
منافع  امنیت  ملي  یا امنیت  عمومي ، نظم  عمومي ، سالمت  عمومي  و اخالقیات  و 
یا حقوق  و آزادي هاي  دیگران  ضروري  است ، هیچ  محدودیتي  در اعمال  این  

حقوق  وجود ندارد.

 ماده  16
نمي توان   کودکي   هیچ   مکاتبات   یا  خانوادگي ،  خصوصي ،  امور  در   .1  

خودسرانه  یا غیرقانوني  دخالت  کرد یا هتک  حرمت  نمود.
 2. کودک  در برابر این گونه  دخالت ها و یا هتک  حرمت ها مورد حمایت  

قانون  قرار دارد.
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 ماده  17
بوده   به  عمل کرد مهم  رسانه هاي  گروهي  واقف    کشورهاي  طرف  کنوانسیون  
و دسترسي  کودک  به  اطالعات  و مطالب  از منابع  گوناگون  و بین المللي ، خصوصاً 
مواردي  که  مربوط  به  اعتالي  رفاه  اجتماعي ، معنوي  یا اخالقي  و بهداشت  جسمي  و 
به   اقدامات  ذیل  را  روحي  وي  مي شود را تضمین  مي کنند. در این  راستا، کشورها 

عمل  خواهند آورد:
 الف ( تشویق  رسانه هاي  گروهي  به  انتشار اطالعات  و مطالبي  که  براي  
کودک  استفاده هاي  اجتماعي  و فرهنگي  داشته  و با روح  ماده  29 نیز مطابق  

باشد.
انتشار  و  مبادله   تولید،  جهت   در  بین المللي   همکاري هاي   تشویق   ب (   

این گونه  اطالعات  و مطالب  از منابع  گوناگون  فرهنگي ، ملي  و بین المللي 
 ج ( تشویق  تولید و انتشار کتاب هاي  کودکان 

 د( تشویق  رسانه هاي  گروهي  جهت  توجه  خاص  به  احتیاجات  مربوط  
به  آموزش  زبان  کودکاني  که  به  گروه هاي  اقلیت  تعلق  دارند یا بومي  هستند.

 ه ( تشویق  توسعه  خط  مشي هاي  مناسب  در جهت  حمایت  از کودک  در 
برابر اطالعات  و مطالبي  که  به  سعادت  وي  آسیب  مي رساند با توجه  به  مفاد 

مواد 13 و 18.

 ماده  18
به   تضمین   براي   را  خود  تالش   بیشترین   کنوانسیون   طرف   کشورهاي    .1  
مادر کودک  مسئولیت هاي  مشترکي  در  و  پدر  این  اصل  که   رسمیت  شناختن  
قیم   یا  و  والدین   به  عمل  خواهند آورد.  دارند،  پیشرفت  کودک   و  مورد رشد 
دارند.  عهده   به   کودک   پیشرفت   و  رشد  مورد  در  را  عمده   مسئولیت   قانوني  

اساسي ترین  مسئله  آنان  )حفظ ( منافع  عالیۀ  کودک  است .
 2. کشورهاي  طرف  کنوانسیون  به  منظور تضمین  و اعتالي  حقوقي  که  در 
این  کنوانسیون  بیان  شده  همکاري هاي  الزم  را با والدین  و قیم  قانوني  در جهت  
ایجاد  و  آورد  خواهند  عمل   به   کودک   تربیت   براي   مسئولیت هایشان   اجراي  
مؤسسات ، تسهیالت  و خدماتي  را براي  نگهداري  کودکان  تضمین  خواهند کرد.

تضمین   جهت   در  را  الزم   اقدامات   تمام   کنوانسیون   طرف   کشورهاي    .3  
حق  استفاده  کودکاني  که  داراي  والدین  شاغل  مي باشند، از خدمات  و تسهیالت  
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مربوط  به  نگهداري  کودکان  به  عمل  خواهند آورد.

 ماده  19
 1. کشورهاي  طرف  کنوانسیون  تمام  اقدامات  قانوني ، اجرایي ، اجتماعي  و 
آموزشي  را در جهت  حمایت  از کودک  در برابر تمام  اشکال  خشونت هاي  جسمي  
و روحي ، آسیب رساني  یا سوءاستفاده ، بي توجهي  یا سهل انگاري ، بدرفتاري  یا 
استثمار منجمله  سوءاستفاده  جنسي  در حیني  که  کودک  تحت  مراقبت  والدین  یا 

قیم  قانوني  یا هر شخص  دیگري  قرار دارد، به  عمل  خواهند آورد.
 2. این گونه  اقدامات  حمایتي  در موارد مقتضي  باید شامل  اقدامات  مؤثر براي  
ایجاد برنامه هاي  اجتماعي  در جهت  فراهم  آوردن  حمایت هاي  الزمه  از کودک  
و کساني  که  مسئول  مراقبت  از وي  مي باشند و نیز حمایت  در برابر سایر اشکال  
تحقیق ،  ارجاع ،  گزارش دهي ،  شناسایي ،  پیشگیري ،  براي   نیز  و  محدودیت ها 
درمان  و پي گیري  موارد بدرفتاري هایي  که  قباًل ذکر شد و نیز بر حسب  مورد 

پشتیباني  از پیگرد قضائي  باشد.

 ماده  20
 1. کودک  نباید به  طور موقت  یا دائم  از محیط  خانواده  و از منافع  خویش  

محروم  باشد و باید از طرف  دولت  تحت  مراقبت  و مورد مساعدت  قرار گیرد.
 2. کشورهاي  طرف  کنوانسیون  مي بایست  طبق  قوانین  ملي  خود مراقبت هاي  

جایگزین  دیگري  را براي  این گونه  کودکان  تضمین  نمایند.
 3. این گونه  مراقبت ها شامل  موارد زیادي  مي شود، از جمله  تعیین  سرپرست  
و کفیل  در قوانین  اسالمي ، فرزند خواندگي  و یا در صورت  لزوم  اعزام  کودک  
به  مؤسسات  مناسب  مراقبت  از کودکان  باشد. به  هنگام  بررسي  راه حل ها باید به  
زبان  کودک   و  فرهنگ   قومیت ، مذهب ،  تربیت  کودک ،  در  مطلوب   استمرار 

توجه  خاص  شود.

 ماده  21
 کشورهایي  که  سیستم  فرزندخواندگي  را به  رسمیت  شناخته  و مجاز مي دانند، 

باید منافع  عالیه  کودک  را در اولویت  قرار داده  و نکات  زیر را مراعات  کنند.
 الف ( تضمین  این  که  فرزندخواندگي  فقط  از سوي  مقامات  ذي صالحي  
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انجام  مي شود که  مطابق  با قوانین  و مقررات  الزم االجرا و براساس  اطالعات  
موثق  و قابل  اطمینان  تعیین  مي کنند که  فرزندخواندگي  با توجه  به  وضعیت  
وي  در ارتباط  با والدین ، خویشاوندان  و قیم  قانوني  مجاز است  و در صورت  
مقررات   براساس   فرزندخواندگي   براي   را  فوق   اشخاص   رضایت   مقتضي  

الزمه  کسب  مي کنند.
 ب ( تضمین  این  که  در صورتي  که  کودک  را نتوان  به  روشي  مناسب  در 
کشور خود تحت  سرپرستي  یک  خانواده  درآورد، فرزندخواندگي  در سایر 

کشورها به  عنوان  راه حلي  دیگر مورد بررسي  قرار خواهد گرفت .
 ج ( تضمین  برخورداري  کودکاني  که  در سایر کشورها پذیرفته  مي شوند 
از مراقبت ها و حقوقي  که  به  هنگام  فرزندخواندگي  در کشور خود، شامل  

حال  آنان  مي شود.
 د( اتخاذ تمام  اقدامات  الزم  جهت  تضمین  این  که  قبول  کودک  در سایر 

کشورها براي  افراد مربوطه  متضمن  منافع  مالي  نباشد.
 ه ( در صورت  لزوم ، پیشبرد اهداف  ماده  حاضر از طریق  انعقاد قراردادها 
یا اتخاذ ترتیبات  دو یا چند جانبه  و تالش  در این  چارچوب  براي  تضمین  
یا مقامات   ارگان ها  از طریق   این که  پذیرش  کودک  در یک  کشور دیگر 

ذي صالح  انجام  شود.

 ماده  22
برخورداري   را جهت  تضمین   اقدام  الزم    1. کشورهاي  طرف  کنوانسیون  
کودکي  که  خواهان  پناهندگي  است  و یا پناهنده  تلقي  مي شود، چه  همراه  والدین  
بین المللي ،  و  محلي   مقررات   و  قوانین   با  مطابق   دیگري ،  یا شخص   باشد  خود 
این   از حقوق  مربوطه  که  در  از حمایت ها و مساعدت هاي  بشردوستانه  الزم  و 
کشورهاي   و  شده   مقرر  بشر  حقوق   یا  بشردوستانه   اسناد  سایر  یا  کنوانسیون  

فوق الذکر نسبت  به  آنها متعهد مي باشند، به  عمل  خواهند آورد.
 2. بدین  منظور، کشورهاي  طرف  کنوانسیون  بنا به  صالح دید خود با سازمان  
ملل  و سایر سازمان هاي  بین المللي  یا غیردولتي  ذي صالح  که  با سازمان  ملل  کار 
مي کنند در جهت  حمایت  و مساعدت  از این گونه  کودکان  و ردیابي  والدین  یا 
سایر اعضاي  خانواده  کودکان  پناهنده  و براي  کسب  اطالعات  الزم  براي  به  هم  
پیوستن  مجدد اعضاي  خانواده  همکاري  خواهند کرد. در صورتي  که  موفق  به  
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این   با کودک  همان  گونه  که  در  یا سایر اعضاي  خانواده  نشوند،  یافتن  والدین  
کنوانسیون  اظهار شده ، درست  مانند کودکي  که  به  طور موقت  یا دائم  از محیط  

خانوادگي  به  هر دلیل  محروم  شده ، رفتار خواهد شد.

 ماده  23
 1. کشورهاي  طرف  کنوانسیون  اذعان  دارند کودکي  که  ذهناً یا جسماً دچار 
نقص  مي باشد باید در شرایطي  که  متضمن  منزلت  و افزایش  اتکاء به  نفس  باشد 
و شرکت   فعال  کودک  در جامعه  را تسهیل  نماید، رشد یافته  و از یک  زندگي  

آبرومند و کامل  برخوردار گردد.
 2. کشورهاي  طرف  کنوانسیون  حق  کودکان  معلول  را براي  برخورداري  از 
مراقبت هاي  ویژه  به  رسمیت  مي شناسد و ارائه  این  مراقبت ها را بر حسب  شرایط  
و  این گونه  کودکان   به   منابع ،  به  وجود  منوط   و  مسئولین  کودک   یا  و  والدین  

کساني  که  مسئول  مراقبت  از وي  هستند، تشویق  و تضمین  خواهند کرد.
در  شده   مقرر  کمک هاي   معلول ،  کودک   ویژه   نیازهاي   تشخیص   با   .3  
پاراگراف  2 این  ماده  در صورت  امکان  مي بایست  به  طور رایگان  و با در نظر 
گرفتن  منابع  مالي  والدین  و یا مسئولین  کودک  انجام  گیرد و مي بایست  به  نحوي  
و  تعلیم   به  آموزش ،  مؤثر  بتواند دسترسي   معلول   برنامه ریزي  شود که  کودک  
تربیت  و خدمات  مراقبتي  بهداشتي ، خدمات  توانبخشي ، آمادگي  براي  اشتغال  و 
ایجاد فرصت  به  روشي  که  موجب  دستیابي  کودک  به  حداکثر کمال  اجتماعي  
و پیشرفت  شخصي  از جمله  پیشرفت  فرهنگي  و معنوي  وي  مي شود، داشته  باشد.
مبادله   بین المللي ،  همکاري هاي   سایه   در  کنوانسیون   طرف   کشورهاي    .4  
معالجات   و  پیشگیري   بهداشتي  جهت   مراقبت هاي   زمینه   در  را  الزم   اطالعات  
پزشکي ، روانشناسي  و توانبخشي  کودکان  معلول  من  جمله  انتشار و در دسترس  
قرار دادن  اطالعات  مربوط  به  روش هاي  توانبخشي ، آموزش  و خدمات  حرفه اي  با 
هدف  قادر ساختن  کشورهاي  طرف  کنوانسیون  به  پیشبرد توانایی ها و مهارت هاي  
این   در  داد.  خواهند  افزایش   زمینه ها،  این   در  آنان   تجربیات   گسترش   و  خود 

ارتباط ، به  نیازهاي  کشورهاي  در حال  توسعه  توجه  خاصي  مبذول  خواهد شد.

 ماده  24
از  برخورداري   جهت   را  کودک   حق   کنوانسیون   طرف   کشورهاي    .1  
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باالترین  استاندارد بهداشت  و از تسهیالت  الزم  براي  درمان  بیماري  و توانبخشي  
به  رسمیت  مي شناسند. آنان  براي  تضمین  این  که  هیچ  کودکي  از رسیدن  به  این  

حق  و دسترسي  به  خدمات  بهداشتي  محروم  نخواهد شد، تالش  خواهند نمود.
 2. کشورهاي  طرف  کنوانسیون  موضوع  را تا اجراي  کامل  این  حق  دنبال  
خواهند کرد و خصوصاً در زمینه هاي  ذیل  روش هاي  مناسب  را اتخاذ خواهند 

کرد.
 الف ( کاهش  میزان  مرگ  و میر نوزادان  و کودکان 

 ب ( تضمین  فراهم  نمودن  مشورت هاي  پزشکي  و مراقبت هاي  بهداشتي  اولیه 
 ج ( مبارزه  با بیماري ها و سوء تغذیه ، از جمله  در چارچوب  مراقبت هاي  
بهداشتي  اولیه  از طریق  به  کار بستن  تکنولوژي هاي  در دسترس  و از طریق  
گرفتن   نظر  در  و  سالم   آشامیدني   و آب   مقوي   غذایي   مواد  نمودن   فراهم  

خطرات  آلودگي  محیط  زیست .
 د( تضمین  مراقبت هاي  قبل  و پس  از زایمان  مادران  

از  کودکان   و  والدین   جامعه  خصوصاً  اقشار  تمام   که   این   تضمین   ه (   
مزایاي  تغذیه  شیر مادر، بهداشت  و بهداشت  محیط  زیست  و پیشگیري  از 
از  استفاده   زمینه   در  و  داشته   دسترسي   آموزش   به   و  داشته   اطالع   حوادث  

اطالعات  اولیه  بهداشت  کودک  و تغذیه  مورد حمایت  قرار دارند.
 و( توسعه  مراقبت هاي  بهداشتي  پیشگیرانه ، ارائه  راهنمائي هاي  الزم  به  

والدین  و آموزش  تنظیم  خانواده  و خدمات .
 3. کشورهاي  طرف  کنوانسیون  تمام  اقدامات  الزم  و مناسب  را براي  زدودن  
روش  معالجاتي  سنتي  و خرافي  در مورد بهداشت  کودکان  به  عمل  خواهندآورد.

بین المللي   تشویق  همکاري هاي   پیشبرد و   4. کشورهاي  طرف  کنوانسیون  
براي  دستیابي  تدریجي  به  تحقق  کامل  حقوق  شناخته  شده  در کنوانسیون  حاضر 
نیازهاي  کشورهاي  در حال  توسعه  توجه   را متقبل  مي شوند. در این  ارتباط ، به  

خاصي  خواهد شد.

 ماده  25
 کشورهاي  طرف  کنوانسیون  حق  کودکي  که  توسط  مقامات  ذي صالح  به  منظور 
مراقبت ، حفاظت  و یا بهداشت  جسمي  و روحي  به  خانواده  یا مؤسسه اي  داده  شده  
بررسي  دوره  درمان   با کودک  و  بررسي  دوره اي  نحوه  رفتار  انجام   است  را جهت  
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ارائه  شده  براي  کودک  و تمام  وضعیت هاي  مربوط  به  نگهداري  وي  را به  رسمیت  
مي شناسد.

 ماده  26
 1. کشورهاي  طرف  کنوانسیون  حق  برخورداري  از امنیت  اجتماعي  من جمله  
بیمه  اجتماعي  را براي  تمام  کودکان  به  رسمیت  مي شناسند و اقدام  الزم  را جهت  

دستیابي  به  تحقق  کامل  این  حق ، مطابق  با قوانین  ملي ، به  عمل  خواهند آورد.
 2. این  مزایا در صورت  مقتضي  مي بایست  با توجه  به  منافع  و شرایط  کودک  
و اشخاصي  که  مسئولیت  نگهداري  وي  را به  عهده  دارند و نیز هر  گونه  مالحظه  
دیگري  مربوط  به  کاربرد این  مزایا در جهت  منافع  کودک  در اختیارشان  قرار 

گیرد.

 ماده  27
 1. کشورهاي  طرف  کنوانسیون  حق  تمام  کودکان  را نسبت  به  برخورداري  از 
استاندارد مناسب  زندگي  براي  توسعه  جسمي ، ذهني ، روحي ، اخالقي  و اجتماعي  

به  رسمیت  مي شناسند.
 2. والدین  یا سایر سرپرستان  کودک ، مسئولیت  عمده اي  در جهت  تضمین  
شرایط  زندگي  مناسب  براي  پیشرفت  کودک  در چارچوب  توانایی ها و امکانات  

عالي  خود به  عهده  دارند.
 3. کشورهاي  طرف  کنوانسیون ، مطابق  با شرایط  ملي  و در چارچوب  امکانات  
خود، اقدام  ضروري  را براي  یاري  والدین  و سایر اشخاص  مسئول  کودک  در 
جهت  اعمال  این  حق  به  عمل  خواهند آورد و در صورت  لزوم  کمک هاي  مالي  و 
برنامه هاي  حمایتي  را خصوصاً در مورد تغذیه ، پوشاک  و مسکن  فراهم  خواهند 

کرد.
 4. کشورهاي  طرف  کنوانسیون  اقدام  الزم  جهت  تضمین  پرداخت  مخارج  
به   را  مالي  کودک   یا سایر اشخاصي  که  مسئولیت   و  از سوي  والدین   کودک  
عهده  دارند چه  در داخل  و چه  در خارج  از کشور به  عمل  خواهند آورد. در 
از کشور  متفاوت   در کشوري   مالي  کودک   امور  مسئول   که  شخص   مواردي  
کودک  زندگي  مي کند، کشورهاي  طرف  کنوانسیون  پذیرش  موافقت نامه هاي  
بین المللي  یا انعقاد این  گونه  موافقت نامه ها و نیز اتخاذ سایر ترتیبات  الزم  را تسریع  
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خواهند نمود.

 ماده  28
 1. کشورهاي  طرف  کنوانسیون  حق  کودک  را نسبت  به  آموزش  و پرورش  
ایجاد  براساس   و  حق   این   به   تدریجي   دستیابي   براي   و  مي شناسند  رسمیت   به  

فرصت هاي  مساوي ، اقدامات  ذیل  را معمول  خواهند داشت :

 الف ( اجباري  و رایگان  نمودن  تحصیل  ابتدائي  براي  همگان 
 ب ( تشویق  توسعه  اشکال  مختلف  آموزش  متوسطه  من جمله  آموزش  
تمام   براي   آموزش ها  این گونه   دادن   قرار  دسترس   در  کلي ،  و  حرفه اي  
ارائه  آموزش  و پرورش  رایگان  و  قبیل   از  اقدامات  الزم   اتخاذ  کودکان  و 

دادن  کمک هاي  مالي  در صورت  لزوم .
 ج ( در دسترس  قرار دادن  آموزش  عالي  براي  همگان  براساس  توانائي ها 

و از هر طریق  مناسب .
 د( در دسترس  قرار دادن  اطالعات  و راهنمایي هاي  آموزشي  و حرفه اي  

براي  تمام  کودکان .
 ه ( اتخاذ اقداماتي  جهت  تشویق  حضور مرتب  کودکان  در مدارس  و 

کاهش  غیبت ها.
 2. کشورهاي  طرف  کنوانسیون  تمام  اقدامات  الزم  را جهت  تضمین  این  که  
نظم  و انضباط  در مدارس  مطابق  با حفظ  شئون  انساني  کودکان  بوده  و مطابق  با 

کنوانسیون  حاضر باشد، به  عمل  خواهند آورد.
 3. کشورهاي  طرف  کنوانسیون  همکاري هاي  بین المللي  را در موضوعات  
مربوط  به  آموزش  و پرورش ، خصوصاً در زمینه  زدودن  جهل  و بي سوادي  در 
مدرن   و روش هاي   علمي   و  فني   اطالعات   به   تسهیل  دسترسي   و  سراسر جهان  
آموزشي ، تشویق  و افزایش  خواهند داد. در این  ارتباط ، به  نیازهاي  کشورهاي  در 

حال  توسعه  توجه  خاصي  خواهد شد.

 ماده  29
 1. کشورهاي  طرف  کنوانسیون  موافقت  مي نمایند که  موارد ذیل  باید جزء 

آموزش  و پرورش  کودکان  باشد.
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 الف ( پیشرفت  کامل  شخصیت ، استعدادها و توانایی هاي  ذهني  و جسمي  
کودکان .

 ب ( توسعه  احترام  به  حقوق  بشر و آزادي هاي  اساسي  و اصول  مذکور 
در منشور سازمان  ملل .

 ج ( توسعه  احترام  به  والدین  کودک ، هویت  فرهنگي ، زبان  و ارزش هاي  
ادبي  و ملي  کشوري  که  در آن  زندگي  مي کند، و به  موطن  اصلي  کودک  و 

به  تمدن هاي  متفاوت  با تمدن  وي .
 د( آماده  نمودن  کودک  براي  داشتن  زندگي  مسئوالنه  در جامعه اي  آزاد 
و با روحیه اي  )مملو( از تفاهم ، صلح ، صبر، تساوي  زن  و مرد و دوستي  بین  

تمام  مردم ، گروههاي  قومي ، مذهبي  و ملي  و اشخاص  دیگر.
 ه ( توسعه  احترام  نسبت  به  محیط  طبیعي .

 2. از هیچ یک  از بخش هاي  این  ماده  و ماده  28 نباید چنان  تعبیر شود که  
مخّل آزادي  افراد و ارگان ها براي  تأسیس  و اداره  مؤسسات  آموزشي  که  همواره  
طبق  اصول  ذکر شده  در پاراگراف  1 این  ماده  و با شرایط  ارائه  آموزش  مطابق  با 

حداقل  استاندارد ذکر شده  توسط  دولت  ایجاد مي شود، تلقي  شود.

 ماده  30
زندگي   بومي   اشخاص   یا  و  مذهبي   و  قومي   اقلیت هاي   که   کشورهایي   در   
مي کنند، کودکي  که  متعلق  به  این  اقلیت ها است  باید به  همراه  سایر اعضاي  گروهش  
از حق  برخورداري  از فرهنگ  و تعلیم  و انجام  اعمال  مذهبي  خود و یا زبان  خویش  

برخوردار باشد.

 ماده  31
و  تفریح  و آرامش   براي   را   1. کشورهاي  طرف  کنوانسیون  حق  کودک  
بازي  و فعالیت هاي  خالق  مناسب  سن  خود و شرکت  آزادانه  در حیات  فرهنگي  

و هنري  به  رسمیت  مي شناسند.
 2. کشورهاي  طرف  کنوانسیون  حق  کودک  را براي  شرکت  کامل  در حیات  
فرهنگي  و هنري  محترم  شمرده  و توسعه  مي دهند و فراهم  نمودن  فرصت هاي  
مناسب  جهت  شرکت  در فعالیت هاي  فرهنگي ، هنري  خالق  و تفریحي  را تشویق  

خواهند نمود.
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 ماده  32
قرار  حمایت   مورد  جهت   کودک   حق   کنوانسیون   طرف   کشورهاي    .1  
گرفتن  در برابر استثمار اقتصادي  و انجام  هر گونه  کاري  که  زیان بار بوده  و یا 
توقفي  در آموزش  وي  ایجاد کند و یا براي  بهداشت  جسمي ، روحي ، معنوي ، 

اخالقي  و پیشرفت  اجتماعي  کودک  مضر باشد را به  رسمیت  مي شناسند.
 2. کشورهاي  طرف  کنوانسیون  اقدامات  الزم  قانوني ، اجرائي ، اجتماعي  و 
این   در  به  عمل  خواهند آورد.  ماده   این   اجراي   را در جهت  تضمین   آموزشي  
طرف   کشورهاي   بین المللي ،  اسناد  سایر  در  مربوطه   مواد  به   توجه   با  و  راستا، 

کنوانسیون  خصوصاً موارد ذیل  را مورد توجه  قرار خواهند داد:
 الف ( تعیین  حداقل  سن  یا حداقل  سنین  براي  انجام  کار.
 ب ( تعیین  مقررات  مناسب  از نظر ساعات  و شرایط  کار.

 ج ( تعیین  مجازات ها و یا اعمال  سایر ضمانت هاي  اجراي  مناسب  جهت  
تضمین  اجراي  مؤثر این  ماده .

 ماده  33
 کشورهاي  طرف  کنوانسیون  تمام  اقدامات  الزم  از جمله  اقدامات  قانوني ، اجرائي ، 
اجتماعي ، آموزشي  را جهت  حمایت  از کودکان  در برابر استفاده  غیرقانوني  از مواد 
مخدر و یا مواد محرک ، همان گونه  که  در معاهدات  بین المللي  مربوطه  تعریف  شده  
و جلوگیري  از استفاده  از کودکان  در تولید غیرقانوني  و قاچاق  این گونه  مواد به  عمل  

خواهند آورد.

 ماده  34
 کشورهاي  طرف  کنوانسیون  متقبل  مي شوند که  از کودکان  در برابر تمام  اشکال  
فوق   کشورهاي   بدین منظور،  کنند.  حمایت   جنسي   استثمارهاي   و  سوءاستفاده ها 
خصوصاً اقدامات  ملي ، دو و چند جانبه  را در جهت  جلوگیري  از موارد زیر به  عمل  

مي آورند.
هر گونه   در  درگیري   براي   کودکان   نمودن   وادار  یا  تشویق   الف (   

فعالیت هاي  جنسي .
اعمال   سایر  و  فاحشه گري   در  کودکان   از  استثماري   استفاده   ب (   

غیرقانوني  جنسي .
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 ج ( استفاده  استثماري  از کودکان  در اعمال  و مطالب  پُرنوگرافیک .

  ماده  35
 کشورهاي  طرف  کنوانسیون  تمام  اقدامات  ضروري  ملي ، دو و چند جانبه  را براي  
جلوگیري  از ربوده  شدن ، فروش  و یا قاچاق  کودکان  به  هر شکل  و به  هر منظور به  

عمل  خواهند آورد.

 ماده  36
 کشورهاي  طرف  کنوانسیون  از کودکان  در برابر تمام  اشکال  استثمار که  هر یک  

از جنبه هاي  رفاه  کودک  را به  مخاطره  اندازد، حمایت  خواهند کرد.

 ماده  37
 کشورهاي  طرف  کنوانسیون  اجراي  اقدامات  ذیل  را متقبل  مي شوند.

بیرحمانه  و  یا سایر رفتارهاي   نباید تحت  شکنجه   الف ( هیچ  کودکي    
ابد  یا حبس   و  اعدام   قرار گیرد. مجازات   انساني   مغایر شئون   یا  غیرانساني  
بدون  امکان  بخشودگي  را نمي توان  در مورد کودکان  زیر 18 سال  اعمال  

کرد.
شود.  زنداني   و خودسرانه   غیرقانوني   طور  به   نباید  کودکي   هیچ    ب ( 
با  مطابق   مي بایست   کودک   یک   کردن   زنداني   یا  و  بازداشت   دستگیري ، 
قانون  باشد و به  عنوان  آخرین  راه  چاره  و براي  کوتاه ترین  مدت  ممکن  باید 

بدان  متوسل  شد.
 ج ( با کودک  زنداني  باید به  خاطر مقام  ذاتي  انسان ، رفتاري  انساني  و 
نظر  به  خصوص  سني  وي  در  نیازهاي   به  نحوي  که   با احترام  داشت ،  توأم  
گرفته  شود. کودکان  زنداني  خصوصاً باید از افراد بزرگسال  جدا شوند مگر 
این  که  این  امر مغایر مصالح  کودک  باشد. کودک  جز در شرایط  استثنایي  

حق  دارد با خانواده  خود از طرق  نامه  و مالقات  تماس  گیرد.
مشاوره   به   سریع   دسترسي   حق   از  مي بایست   زنداني   کودک   هر  د(   
به   نسبت   اعتراض   حق   نیز  و  ضروري   مساعدت هاي   سایر  یا  و  حقوقي  
ذي صالح ،  مقامات   سایر  یا  دادگاه   برابر  در  خود  شدن   زنداني   مشروعیت  
مستقل  و بي طرف  و تصمیم گیري  سریع  در این  گونه  موارد برخوردار باشد.
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 ماده  38
 1. کشورهاي  طرف  کنوانسیون  متقبل  مي شوند به  مقررات  قانون  بین المللي  
بشر دوستي  در زمان  جنگ هاي  مسلحانه  که  مربوط  به  کودکان  مي شود احترام  

بگذارند.
 2. کشورهاي  طرف  کنوانسیون  هر گونه  اقدام  عملي  را جهت  تضمین  این  
که  افراد کمتر از 15 سال  در مخاصمات  مستقیماً شرکت  نکنند، معمول  خواهند 

داشت . 
در  سال    15 از  کمتر  افراد  استخدام   از  کنوانسیون   طرف   کشورهاي    .3  
نیروهاي  مسلح  خود خودداري  خواهندکرد. این  کشورها براي  استخدام  افرادي  

که  باالي  15 سال  و زیر 18 سال  سن  دارند، اولویت  را به  بزرگترها خواهند داد.
قانون   به   نسبت   خود  تعهدات   با  مطابق   کنوانسیون ،  طرف   کشورهاي    .4  
بین المللي  بشر دوستي  در جهت  حمایت  از افراد غیرنظامي  به  هنگام  جنگ هاي  
مسلحانه ، تمام  اقدامات  عملي  را براي  تضمین  حمایت  و مراقبت  از کودکاني  که  

تحت  تأثیر )عواقب ( جنگ  قرار گرفته اند به  عمل  خواهند آورد.

 ماده  39
 کشورهاي  طرف  کنوانسیون  تمام  اقدامات  الزم  را براي  تسریع  بهبودي  جسمي  
استثمار، سوءاستفاده ،  بي توجهي ،  قرباني   اجتماعي  کودکي  که   و سازش   و روحي  
شکنجه  یا سایر اعمال  خشونت آمیز، غیرانساني  و تحقیر کننده  یا جنگ  بوده  است ، به  
عمل  خواهند آورد. این  روند بهبودي  و پیوستن  مجدد به  جامعه  مي بایست  در محیطي  

که  موجب  سالمت ، اتکاي  نفس  و احترام  کودک  شود، انجام  گیرد.

 ماده  40
 1. کشورهاي  عضو در مورد کودکان  مجرم  یا متهم  به  نقض  قانون  کیفري  
این  حق  را به  رسمیت  مي شناسند که  با آنان  مطابق  با شئونات  و ارزش  کودک  
و  بشر  حقوق   به   نسبت   کودک   احترام   افزایش   موجب   امر  این   گردد.  رفتار 
آزادي هاي  اساسي  دیگران  شده ، سن  کودک  را در نظر گرفته  و با در نظر گرفتن  
سن  کودک ، باعث  افزایش  خواست  وي  براي  سازش  با جامعه  و به  عهده  گرفتن  

نقشي  سازنده  مي گردد.
 2. بدین  منظور و با توجه  به  مفاد مربوطه  اسناد بین المللي ، کشورهاي  عضو 
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خصوصاً موارد ذیل  را تضمین  مي نمایند:
 الف ( هیچ  کودکي  نباید به  خاطر اعمالي  که  در زمان  ارتکاب  توسط  

قانون  ملي  یا بین المللي  منع  نشده ، متهم  یا گناهکار شناخته  شود.
 ب ( هر کودکي  که  متهم  یا محکوم  به  نقض  قانون  کیفري  شود، حداقل  

داراي  تأمین هاي  زیر خواهد بود:
 1( بي گناه  شناخته  شدن  تا زماني  که  جرم  طبق  قانون  ثابت  بشود.

 2( اطالع  مستقیم  و سریع  از اتهامات  وارده  بر علیه  وي ، در صورت  لزوم  از 
طریق  والدین  و یا قیم  قانوني ، و )حق ( داشتن  مشاوره  حقوقي  و یا سایر کمک ها 

در تهیه  و ارائه  الیحه  دفاعیه .
 3( روشن  شدن  موضوع  در اسرع  وقت  توسط  مقام  یا ارگان  قضائي  بي طرف  
و مستقل  و طي  یک  دادرسي  عادالنه  در حضور وکیل  یا سایر کمک هاي  حقوقي ، 
مگر این  که  این  امر در جهت  منافع  کودک  تشخیص  داده  نشود، خصوصاً با در 

نظر گرفتن  سن ، موقعیت  و یا والدین  و یا قیم  قانوني  کودک .
 4( مجبور نبودن  به  دادن  شهادت  و یا اظهار تقصیر و امکان  بررسي  اظهارات  
شهود مخالف  و کسب  اجازه  براي  شرکت  و بررسي  اظهارات  شاهدان  وي  در 

شرایط  مساوي .
 5( دسترسي  به  مقام  یا ارگان  قضائي  ذي صالح ، بي طرف  و مستقل  باالتر بر 

طبق  قانون  در صورت  مجرم شناخته شدن 
 6( حق  استفاده  رایگان  از مترجم  در صورتي  که  کودک  قادر به  درک  زبان  

مورد استفاده  )در دادگاه ( نباشد.
 7( محرمانه  بودن  کامل  موضوع  در طول  تمام  مراحل  دادرسي .

تأسیس   و  مقررات   و  قوانین   افزایش  وضع   در جهت   3. کشورهاي  عضو   
مقامات  و مؤسساتي  که  خصوصاً مربوط  به  کودکان  متهم ، یا مجرم  به  نقض  قانون  
اقدامات  ذیل  را معمول  خواهند  کیفري  باشند، تالش  خواهند کرد و خصوصاً 

داشت :
 الف ( قائل  شدن  حداقل  سن  براي  نقض  قانون  کیفري  به  نحوي  که  زیر 

این  سن ، کودک  فاقد مسئولیت  کیفري  باشد.
با  رفتار  جهت   در  مقرراتي   وضع   تمایل ،  و  تناسب   صورت   در  ب (   
این گونه  کودکان  بدون  توسل  به  دادرسي هاي  قضائي ، به  شرطي  که  حقوق  

بشر و ضمانت هاي  حقوقي  کاماًل رعایت  شود.
مشاوره ،  نظارت ،  راهنمایي ،  نگهداري ،  مقررات   قبیل   از  مسائلي   تأمین    .4  
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تعلیق  مجازات ، فرزندخواندگي ، تعلیم  و تربیت  و برنامه هاي  آموزشي  حرفه اي  و 
سایر اقدامات  دیگر در جهت  تضمین  این  که  با کودکان  رفتاري  متناسب  با رفاه  

و شرایط  و جرم  ارتکابي  آنها خواهد شد.

  ماده  41
 هیچ یک  از )مواد( کنوانسیون  حاضر، قوانیني  که  در جهت  تحقق  حقوق  کودک  

مؤثرتر بوده  و جزء موارد زیر مي باشد را تحت  تأثیر قرار نمي دهد:
 الف ( قانون  کشور عضو، یا

 ب ( قانون  بین المللي  الزم االجرا در آن  کشور.

بخش2

 ماده  42
 کشورهاي  عضو موظف  هستند اصول  و مقررات  کنوانسیون  را به  طرقي  مناسب  

و فعال  و به  نحوي  یکسان  به  اطالع  بزرگساالن  و کودکان  برسانند.

 ماده  43
 1. به  منظور بررسي  پیشرفت  کشورهاي  عضو در جهت  تحقق  تعهداتشان  در 
قبال  کنوانسیون  حاضر، مي بایست  کمیته اي  در مورد حقوق  کودک  براي  انجام  

وظایفش  که  ذکر خواهد شد، تشکیل  گردد.
 2. کمیته  شامل  ده  کارشناس  با موقعیت  عالي  از نظر اخالقي  و با صالحیت  
در زمینه هایي  که  در این  کنوانسیون  ذکر شده ، خواهد بود. اعضاي  کمیته  توسط  
شخصي   مسئولیت   با  و  مي شوند  انتخاب   خود  اتباع   میان   از  عضو  کشورهاي  
خودشان  خدمت  خواهند کرد. در این  زمینه  به  پراکندگي  جغرافیایي  برابر و نیز 

سیستم هاي  حقوقي  عمده  توجه  خاص  خواهد شد.
 3. اعضاي  کمیته  توسط  کشورهاي  عضو با رأي گیري  مخفي  از میان  لیست  
نامزدها انتخاب  مي شوند. هر یک  از کشورهاي  عضو مي توانند یک  نفر از اتباع  

خود را نامزد کنند.
 4. انتخابات  اولیه  کمیته  ظرف  کمتر از 6 ماه  پس  از تاریخ  به  اجرا در آمدن  
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کنوانسیون  و پس  از آن  هر 2 سال  یکبار انجام  خواهد شد. حداقل  4 ماه  قبل  از 
هر انتخابات ، دبیرکل  سازمان  ملل  طي  نامه اي  از کشورهاي  عضو خواستار تعیین  
نامزدهاي  خود طي  2 ماه  مي شود. دبیرکل  متعاقباً بر حسب  الفبا لیستي  از اشخاص  
نامزد شده  و کشورهایي  که  آنان  را نامزد کرده ، تهیه  کرده  و آن  را به  کشورهاي  

عضو کنوانسیون  تسلیم  خواهد نمود.
 5. انتخابات  در اجالس هاي  کشورهاي  عضو که  توسط  دبیرکل  در مقرهاي  
با حضور دو  انجام  مي گیرد. در آن  اجالس ها که   افتتاح  مي شود،  سازمان  ملل  
سوم  از کشورهاي  عضو رسمیت  خواهد یافت ، اعضاي  کمیته  از میان  کساني  که  
بیشترین  آراء و اکثریت  مطلق  آراي  نمایندگان  حاضر و رأي  دهنده  کشورهاي  

عضو را کسب  کرده اند، برگزیده  مي شوند.
 6. اعضاي  کمیته  براي  مدت  2 سال  انتخاب  مي شوند. این  افراد در صورت  
نامزدي  مجدد حق  انتخاب  شدن  مجدد را دارا مي باشند. مدت  خدمت  5 تن  از 
اعضاي  منتخب  در اولین  انتخابات  در پایان  2 سال  خاتمه  مي یابد؛ بالفاصله  پس  
از اولین  انتخابات  اسامي  این  پنج  تن  توسط  رئیس  جلسه  و از طریق  قرعه کشي  

مشخص  خواهد شد.
اعضاي   وظیفه   انجام   توانائي   اعالم  عدم   یا  و  استعفا  فوت ،  در صورت    .7  
تأیید کمیته   به  شرط   نامزد کرده   را  این  عضو  دلیل ، کشوري  که   هر  به   کمیته  
کارشناس  دیگري  را از میان  اتباع  خود براي  خدمت  در مدت  باقي  مانده  انتخاب  

خواهد کرد.
 8. کمیته  مقررات  مربوط  به  خود را وضع  خواهد کرد.

 9. کمیته  مأموران  خود را براي  یک  دوره  2 ساله  انتخاب  خواهد کرد.
 10. جلسات  کمیته  به  طور عادي  در یکي  از مقرهاي  سازمان  ملل  یا هر محل  
مناسب  دیگري  که  توسط  کمیته  تعیین  مي شود، تشکیل  مي گردد. کمیته  به  طور 
عادي  ساالنه  تشکیل  جلسه  مي دهد. مدت  جلسات  کمیته  در جلسه اي  با شرکت  
در  و  تعیین  شده   عمومي   مجمع   تأیید  با  و  کنوانسیون  حاضر  کشورهاي  عضو 

صورت  لزوم  قابل  تغییر خواهد بود.
 11. دبیرکل  سازمان  ملل  تجهیزات  و پرسنل  الزم  را براي  مفید واقع  شدن  

عمل کردهاي  کمیته ، طبق  کنوانسیون  حاضر فراهم  خواهد نمود.
کنوانسیون  حاضر  طبق   که   کمیته اي   اعضاي   عمومي ،  مجمع   تأیید  با   .12  
تشکیل  مي شود، در طي  مدت  خدمت  از محل  بودجه  سازمان  ملل  و طبق  شرایطي  

که  مجمع  عمومي  تعیین  مي کند، حقوق  دریافت  خواهند کرد.
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 ماده  44
ملل   سازمان   دبیرکل   طریق   از  که   مي شوند  متقبل   عضو  کشورهاي    .1  
این   در  شده   شناخته   حقوق   تحقق   براي   که   اقداماتي   مورد  در  را  گزارشاتي  

کنوانسیون  به  عمل  آورده اند و پیشرفت هاي  حاصله  را به  کمیته  تسلیم  کنند:
 الف ( ظرف  2 سال  پس  از به  اجرا درآمدن  کنوانسیون  در مورد کشور مربوطه  

 ب ( و پس  از آن  هر 5 سال  یک بار
 2. گزارشاتي  که  طبق  ماده  حاضر تهیه  مي شوند مي بایست  عوامل  و مشکالتي  
را که  احتماالً در سر راه  انجام  تعهدات  وجود دارد، نشان  دهند. این  گزارشات  
از اجراي   باید شامل  اطالعات  کافي  در جهت  دادن  تصویري  جامع   هم  چنین  

کنوانسیون  در کشور مربوطه  باشد.
 3. کشوري  که  یک  گزارش  اولیه  جامع  به  کمیته  ارائه  کرده  است ، مي تواند 
فراهم   حاضر  ماده   )الف (   1 پاراگراف   طبق   قباًل  که   سیاسي   اطالعات   ارائه   از 

کرده ، خودداري  کند.
 4. کمیته  مي تواند از کشورهاي  عضو خواهان  اطالعات  بیشتري  در مورد 

نحوه  اجراي  کنوانسیون  شود.
 5. کمیته  هر دو سال  یک بار از طریق  شوراي  اجتماعي  و اقتصادي  گزارشاتي  

را در مورد فعالیت هاي  خود به  مجمع  عمومي  ارائه  خواهد کرد.
 6. کشورهاي  عضو مي بایست  گزارشات  خود را در کشورهایشان  به  طور 

گسترده  در اختیار عموم  بگذارند.

 ماده  45
 به  منظور تسریع  در اجراي  مؤثر کنوانسیون  و تشویق  همکاري هاي  بین المللي  در 

زمینه هاي  مندرج  در آن :
سایر  و  ملل   سازمان   کودکان   صندوق   تخصصي ،  سازمان هاي   الف (   
این   مواد  اجراي   بر  اختیاراتشان   ارگان هاي  آن  سازمان  مي توانند در حوزه  
سازمان هاي   از  مورد  حسب   بر  مي تواند  کمیته   کنند.  نظارت   کنوانسیون  
تخصصي ، صندوق  کودکان  سازمان  ملل  و سایر ارگان هاي  ذي صالح  در 
زمینه هایي  که  به  اختیارات  مربوط  مي شود، جهت  ارائه  نظرات  تخصصي  در 
مورد اجراي  کنوانسیون ، دعوت  به  همکاري  کند. کمیته  هم  چنین  مي تواند 
از سازمان هاي  تخصصي ، صندوق  کودکان  سازمان  ملل  و سایر ارگان هاي  
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سازمان  ملل  بخواهد در مورد اجراي  کنوانسیون  در زمینه هایي  که  به  اختیارات  
آنان  مربوط  مي شود، گزارشاتي  را ارائه  نمایند.

 ب ( کمیته  مي تواند بر جسب  مورد گزارشات  کشورهاي  عضو را که  
حاوي  درخواست  و یا اعالم  نیاز به  همکاري  و مساعدت هاي  فني  است  به  
ضمیمه  نظرات  و پیشنهادات  خود به  سازمان هاي  تخصصي ، صندوق  کودکان  

سازمان  ملل  و سایر ارگان هاي  ذي صالح  ارسال  دارد.
 ج ( کمیته  مي تواند به  مجمع  عمومي  توصیه  کند که  از دبیرکل  بخواهد از 
طرف  خود مطالعاتي  را در مورد موضوعات  ویژه  مربوط  به  حقوق  کودکان  

تقبل  نماید.
 د( کمیته  مي تواند براساس  اطالعات  واصله ، در اجراي  مواد 44 و 45 
کنوانسیون ، پیشنهادات  و نظرات  کلي  خود را اعالم  کند. این  پیشنهادات  و 
نظرات  به  کشور عضو مربوط  ارسال  خواهد شد و به  همراه  نظرات  کشور 

عضو به  مجمع  عمومي  گزارش  خواهد گردید.

بخش3

 ماده  46
 این  کنوانسیون  در اختیار تمام  کشورها جهت  امضا قرار خواهد گرفت .

 ماده  47
 این  کنوانسیون  منوط  به  تصویب  است . اسناد تصویب  نزد دبیرکل  سازمان  ملل  

باقي  خواهد ماند.

 ماده  48
 تمام  کشورها مي توانند به  عضویت  این  کنوانسیون  درآیند، اسناد عضویت  نزد 

دبیرکل  سازمان  ملل  به  ودیعه  خواهد ماند.

 ماده  49
بیستمین  سند  به  ودیعه  گذاشتن   تاریخ   از  این  کنوانسیون  30 روز پس    .1 

تصویب  یا عضویت ، نزد دبیرکل  سازمان  ملل  قابل  اجرا خواهد بود.
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 2. براي  هر کشوري  که  پس  از به  ودیعه  گذاشته  شدن  بیستمین  سند تصویب  
این   به  عضویت  آن  درآید،  یا  را تصویب  کند  یا عضویت ، کنوانسیون  حاضر 
تصویب   یا  اسناد عضویت   ودیعه  گذاردن   به   زمان   از  روز پس   کنوانسیون  30 

کشور مربوطه  قابل  اجرا خواهد بود.

 ماده  50
و  پیشنهاد کرده   را  اصالحیه اي   مي توانند  از کشورهاي  عضو  هر یک    .1  
پیشنهادي   نیز ارسال  کنند. دبیرکل ، اصالحیه   براي  دبیرکل  سازمان  ملل   آن  را 
تشکیل   مورد  در  آنان   از  و  مي گذارد  میان   در  سایر کشورهاي  عضو  با  را  آن  
پیشنهادات   بررسي  و رأي گیري  در مورد  به  منظور  کنفرانس  کشورهاي  عضو 
از اعالم  دبیرکل ،  ماه  پس   واصله  نظرخواهي  مي کند. در صورتي  که  ظرف  4 
باشند،  کنفرانسي   چنین   تشکیل   با  موافق   عضو،  کشورهاي   سوم   یک   حداقل  
دبیرکل  کنفرانس  را به  کمک  سازمان  ملل  افتتاح  خواهد کرد. اصالحیه اي  که  
مورد تصویب  اکثریت  کشورهاي  عضو حاضر در کنفرانس  قرار گیرد، جهت  

تصویب  به  مجمع  عمومي  فرستاده  خواهد شد.
 2. هر اصالحیه اي  که  مطابق  پاراگراف  اول  این  ماده  تصویب  شود، پس  از 
تصویب  مجمع  عمومي  سازمان  ملل  و پذیرش  دو سوم  اکثریت  کشورهاي  عضو 

قابل  اجرا خواهد بود.
را  آن   که   کشورهایي   فقط   اصالحیه   یک   درآمدن   اجرا  به   از  پس    .3  
پذیرفته اند، موظف  به  اجراي  آن  مي باشند. سایر کشورهاي  عضو همچنان  موظف  
به  رعایت  این  کنوانسیون  و سایر اصالحیه هاي  قبلي  که  آنها را پذیرفته اند خواهند 

بود.

 ماده  51
 1. دبیرکل  سازمان  ملل  متن  نظرات  کشورها را در هنگام  تصویب  یا عضویت  

دریافت  کرده  و در اختیار سایر کشورها خواهد گذاشت .
 2. نظرات  مغایر با اهداف  و مقاصد این  کنوانسیون  ممنوع  بوده  و دریافت  

نخواهد شد.
 3. نظرات  را مي توان  در هر زمان  از طریق  اعالم  به  دبیرکل  سازمان  ملل  پس  
از  اعالم   این   نیز در جریان  خواهد گذاشت .  را  تمام  کشورها  دبیرکل   گرفت . 
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تاریخي  که  به  دست  دبیرکل  مي رسد، قابل  اجرا خواهد بود.

 ماده  52
از  دبیرکل   به   کتبي   اعالن   یک   ارسال   طریق   از  مي توانند  عضو  کشورهاي    
اعالن   دریافت   تاریخ   از  پس   سال   امر یک   این   شوند.  کنوانسیون  خارج   عضویت  

توسط  دبیرکل  قابل  اجرا خواهد بود.

 ماده  53
 دبیرکل  سازمان  ملل  به  عنوان  امانت دار این  کنوانسیون  انتخاب  شده  است .

 ماده  54
 نسخه  اصلي  کنوانسیون  حاضر به  همراه  ترجمه  عربي ، چیني ، انگلیسي ، فرانسه ، 
روسي  و اسپانیایي  آن  که  همگي  از اعتبار یکسان  برخوردار است ، نزد دبیرکل  سازمان  

ملل  به  ودیعه  گذاشته  خواهد شد.
 با حضور نمایندگان  تام االختیار که  از طرف  دولت هاي  متبوع  خود داراي  اختیار 

هستند، این  کنوانسیون  امضا گردید.
 

 منبع: ملل متحد

http://www.unic-ir.org/hr/convenantion-child.htm
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