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Abstract 
The most important manifestation of any society 
is the situation of children in that society. When 
the legal structure of a society is ambiguous, 
unknown, incoherent, minimal or separate from 
the social and cultural context of that society 
throughout history, it indicates the unfavorable 
situation of children in that society. At the 
macro level, it indicates the lack of focus of 
society on sustainable human development and 
can be a warning to managers and policy 
makers of that society in relation to the progress 
and development of society. The present study 
seeks to study the scientific structures and 
implementation of children's rights in Iran; The 
aim of the researcher was to identify the 
scientific and executive strengths and 
weaknesses related to children's rights in Iran. 
The level of research analysis is macro and 
structural; In this way, all programs, measures 
and structures related to the rights of the child in 
Iran are identified and then examined and 
analyzed using the monograph method and 
techniques of comparative, structural analysis, 
documentary analysis, expression of 
observations and experiences. Taken. The 
results show that: Conflict and disorganization 
in the definition of "child" and "childhood" in 
Iran, Lack of a specific national body for 
prescribing and policy-making, Denial system 
of the bodies in charge of protection programs 
Children, The gap between the definitions of 
different institutions, including the institution of 
religion, law and law, and also The non-
compliance of any of the defined legal materials 
with the popular culture and historical memory 
of the Iranian society, leads to obstacles in 
improving the legal status. Children in Iran. 
Keywords: Child Rights, Iranian Children, 
National Body of Convention on the Rights of 
the Child, Covenant on the Rights of the Child, 
Sociology of Law. 

  چکیده
نمود هر جامعه در رابطه با وضعیت کودکان همـان جامعـه   ین تر مهم

اسـت. زمــانی کــه ســاختار حقـوقی یــک جامعــه، مــبهم، ناشــناخته،   
هاي اجتماعی و فرهنگـی  نامنسجم، حداقلی و یا جدا از بستر و زمینه

همان جامعه در طول تاریخ باشد، بیانگر وضعیت نامناسب کودکـان  
ر سطح کالن نیز، نمایانگر عدم تمرکز جامعـه  در آن جامعه است. د

توانـد هشـداري بـراي مـدیران و     بر توسعه انسانی پایدار است و مـی 
ي جامعه باشـد.  سیاستگذاران آن جامعه در رابطه با پیشرفت و توسعه

ي ســاختارهاي علمــی و اجرائــی پــژوهش حاضــر بــه دنبــال مطالعــه
ائی نقـاط  حقوق کودك در ایـران اسـت؛ هـدف پژوهشـگر، شناسـ     

قوت، ضعف علمی و اجرائی در رابطه با حقـوق کـودك در ایـران    
بوده است. سطح تحلیل پژوهش در سطح کالن و ساختاري اسـت؛  

هـا، اقـدامات و سـاختارها در رابطـه بـا      ي برنامهبه این شکل که همه
ــا اســتفاده از روش    ــران شناســائی و ســپس ب حقــوق کــودك در ای

ــک ــوگرافی و تکنی ــل مون ــاي تحلی ــل   ه ــی، ســاختاري، تحلی تطبیق
اسنادي، بیـان مشـاهدات و تجربیـات مـورد بررسـی و تحلیـل قـرار        

سـازمانی در تعریـف   دهند که تعارض و بـی اند. نتایج نشان میگرفته
در ایران، عـدم وجـود نهـاد ملـی مشخصـی      » کودکی«و » کودك«

هــاي متــولی بــراي تجــویز و سیاســتگذاري، سیســتم انکــار دســتگاه
حمایت از کودکـان، شـکاف در بـین تعـاریف نهادهـاي      هاي برنامه

مختلف از جمله نهاد دین، قانون و حقـوق و همچنـین عـدم انطبـاق     
شـده بـا فرهنـگ عامـه و حافظـه       کدام از مواد حقـوقی تعریـف   هر

ي ایرانی، منجر بـه ایجـاد مـوانعی در بهبـود وضـعیت      تاریخی جامعه
  حقوق کودکان در ایران شده است.

حقوق کودك، کودکـان ایرانـی، مرجـع ملـی     : يواژگان کلید
شناسی نامه حقوق کودك، جامعهکنوانسیون حقوق کودك، پیمان

 حقوق.
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  مقدمه
حمایت حقوقی از کودکان در بسیاري از کشورها به طور ساختاریافته و با انسجام قانونی و مناسبی    

گیرد. بسیاري از اقداماتی که در چهارچوب حمایت حقوقی از کودکان در کشورهاي انجام نمی
 هايبه وضعیتکه پیشگیرانه باشند، اقداماتی هستند که در پاسخ  شود بیش از آنمختلف انجام می

شوند. این در حالی است که توسعه کشورها محقق دهند، انجام میدشواري که براي کودکان روي می
هاي الزم براي رشد و بالندگی برخوردار باشند. به همین که کودکان از فرصت نخواهد شد مگر این

ق کودك توجه شده و به صراحت به موضوع حمایت از کودکان یا حقو 1دلیل در اهداف توسعه هزاره
داند. در واقع، مسائل مربوط به حمایت جمهوري اسالمی ایران نیز خود را به دستیابی به آن متعهد می

حقوقی از کودك با تمامی اهداف توسعه در ارتباط تنگاتنگ هستند از کاهش فقر تا آموزش کودکان 
حقوقی -نانچه به مسائل حمایتیومیر کودکان و چو از حذف نابرابري جنسیتی گرفته تا کاهش مرگ

  کودکان پرداخته نشود، اکثر اهداف توسعه قابل دستیابی نخواهند بود. 
حمایت حقوقی از کودکان در ایران همواره مورد توجه سازمان ها و نهادهاي دولتی و غیردولتی بوده    

ي مهمی براي غدغهي کودکان در ایران، داست و فراهم نمودن زمینه و شرایطی عادالنه براي همه
هاي هاي گسترده و طوالنی مدتی براي بهبود شاخصفعاالن این حوزه بوده است. تا به حال، تالش

حمایت حقوقی از کودکان در ایران صورت گرفته است؛ مثالً تولد حدود نودونه درصد کودکان 
) و بیش از 1396شور،شود (گزارش استانی سازمان ثبت احوال کایرانی تا قبل از پنج سالگی ثبت می

                                                      
1   - Millennium Development Goals - MDG 
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کنند. کودکان فاقد سرپرست مؤثر، مورد حمایت ها در دوره ابتدائی ثبت نام می نودوشش درصد آن
گیرند و مداخالت اختصاصی براي موارد سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار می

بینی شده و در حال اجراست کودك آزاري در قالب بسته مداخله در بحران در سازمان بهزیستی پیش
-1394اي کارگروه حمایتی و هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودك،هاي دوره(گزارش

اند بینی شدههاي مختلف پیش). اگرچه خدمات متنوعی براي حمایت حقوقی کودکان در سازمان1396
هائی نظیر کودك ورد پدیدههائی در مکنندگان این خدمات همواره نگرانیریزان و ارائهاما برنامه

  اند.    آزاري، ازدواج زیر سن هجده سال و کار کودکان و... داشته
هاي متنوعی در اند و برنامهقوانین متعددي در خصوص حمایت حقوقی از کودکان تصویب شده   

نا نیست که هائی به این معشوند اما وجود چنین قوانین و برنامهکشور براي این منظور طراحی و اجرا می
حمایت از کودکان در ایران امري منسجم و بدون کاستی است. اجراي مناسب قوانین موجود و 

هاي ها از جمله دغدغه تصویب قوانین جدید براي حمایت از کودکان و توزیع عادالنه خدمات میان آن
  هاي حمایت از کودك بوده است. اصلی سیستم

 2حقوقی در عرصه کودکان نیز از این منظر است که ساختار حقوقیي اقدامات اهمیت بررسی و مطالعه   
نمود هر جامعه در رابطه با وضعیت کودکان همان جامعه  ینتر مهم(شامل ساختار رسمی و غیررسمی) 

است. لذا زمانی که ساختار حقوقی یک جامعه، مبهم، ناشناخته، نامنسجم، حداقلی و یا جدا از بستر و 
و فرهنگی همان جامعه در طول تاریخ باشد، بیانگر وضعیت نامناسب کودکان در آن هاي اجتماعی زمینه

تواند جامعه است. در سطح کالن نیز، نمایانگر عدم تمرکز جامعه بر توسعه انسانی پایدار است و می
  ي جامعه باشد.هشداري براي مدیران و سیاستگذاران آن جامعه در رابطه با پیشرفت و توسعه

کننده در حوزه حمایت لی کنوانسیون حقوق کودك در حال حاضر تنها متولی هماهنگمرجع م   
رود اما این بدان معنا نیست که در زمان به شمار می» حقوق کودك«حقوقی از کودکان در قالب 

که بتوان به سوي اقدامات  نماید. بنابراین، براي ایناجراي مداخالت حمایت از کودکان، مؤثر عمل می
ائی حرکت نمود الزم است وضعیت علمی و اجرائی حقوق کودك در ایران به طور جامع مورد ارتق

ها، هاي موجود شناسائی شوند. زیرا با شناسائی کاستیبررسی قرار گیرد و از همین رهگذر خالء
 ها بهها و برنامهتوانند ضمن لحاظ کردن انسجام و جامعیت سیاستریزان میسیاستگذاران و برنامه

هاي مهم در راستاي توسعه و کردن خالءها توجه ویژه داشته باشند. در نتیجه، یکی از گامبرطرف

                                                      
2 - Rights 
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ها و ارزیابی عملکرد در سطوح  ریزي براي آنپیشرفت جامعه، توجه به وضعیت کودکان، برنامه
  ساختاري کالن و همچنین سطح خرد و کنشگري، در راستاي بهبود روزافزون وضعیت کودکان است. 

در پژوهش حاضر به دنبال ارائه شناختی توصیفی از وضعیت ساختاري حقوق کودك در ایران؛     
شناسائی نقاط قوت و ضعف ساختار حامی حقوق کودك در ایران و ارائه راهکارهائی در جهت ارتقاء 

رائه باشیم. در این راستا به دنبال پرداخت و او بهبود وضعیت ساختاري حقوق کودك در ایران، می
وضعیت علمی و اجرائی مرجع ملی کنوانسیون « باشیم.هاي زیر میپاسخی علمی تحلیلی به پرسش

ي حقوق کودك در ایران چگونه است؟ نقاط قوت و ضعف آن کدامند؟ چه راهکارهائی در زمینه
  توان ارائه نمود؟ارتقاء وضعیت علمی و اجرائی حمایت حقوقی از کودکان در ایران می

انجام شده است؛ در این راستا براي  3هاي مونوگرافیحاضر با رویکرد کیفی و با روش پژوهش   
ي مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودك در وزارت دادگستري به عنوان نمونه مورد مطالعه، از مطالعه
به ها و اسناد، مشاهده و بیان تجربیات محقق هاي متعدد از جمله، تحلیل ساختار، تحلیل برنامهتکنیک

حقوق کودك در ایران، استفاده شده است. براي گردآوري و تحلیل  4عنوان عضو ساختار اداري
ها، محقق  ي آني اسناد، نهادها و ساختارهاي مرتبط با موضوع و مطالعهاطالعات، بعد از شناسائی کلیه

شناسانه لیلی، آسیببا استفاده از مفاهیم حساس، به تحلیل اطالعات پرداخته و در نهایت با رویکردي تح
و انتقادي نسبت به وضعیت شناسائی شده، به ارائه راهکارهائی در جهت ارتقاء و بهبود وضعیت موجود 

  است.   پرداخته
  پیشینه تجربی پژوهش -1

در ارتباط با موضوع مربوط به حمایت حقوقی از کودکان، تحقیقات اندکی در ایران انجام شده است. 
ي مشخص در رابطه با کودکان مثل کودکان کار انجام راً با تمرکز بر یک مسئلهاین تحقیقات نیز اکث
ها را  هستند، به این معنا که به سراغ کودکان رفته و آن» شناختیفردگرائی روش«شده و عموماً دچار 

در ها به ساختارها و مطالعه سطوح کالن جامعه نبوده است و یا  اند و نگاه آنمورد مطالعه قرار داده
اند مانند قانون نهایت امر، بر یک قانون مشخص در رابطه با کودکان و تحلیل آن تمرکز نموده
اي ها و منابع رسانهحضانت، ازدواج با فرزندخوانده (لغو شده) و...؛ در نهایت امر، مطالعات، گزارش

                                                      
3 - Monography 

) در 1404ی سند ملی (برنامه عمل جامع حقوق کودك در بازه به عنوان دبیر کمیته اجرائ 1396و  1395 هاي گارنده در سالن  - 4
در کمیته استانی مرجع ملی  1397تا پایان  1396 هاي مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودك مشغول به کار بوده است و در بازه سال

  ی را بر عهده داشته است.مدیریت علمی و اجرائاستان مرکزي  کنواسیون حقوق کودك در
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هاي مختلف ه شکلبرداري از کودکان در ایران بدهند خشونت، سوءاستفاده و بهره پراکنده نشان می
برداري  شامل خشونت در خانواده، تنبیه بدنی در مدارس، کودکان کار، قاچاق کودك، خشونت و بهره

سایر موارد وجود دارند. این امر دال بر آن است که همانند بسیاري از کشورهاي منطقه و  جنسی و
رو است. در ابل توجهی روبههاي ق جهان، ایران نیز در ارتباط با موضوع حمایت از کودکان با چالش

رابطه با تحلیل و ارزیابی ساختارهاي متولی حقوق کودك در ایران، تا به حال پنج پژوهش توسط 
). 1396،1397،1399نگارنده اثر حاضر در رابطه با وضعیت حقوق کودك انجام شده است (شعبان،

داد اندکی از افراد به ساختارهاي تواند آگاهی تعیکی از دالیل نپرداختن محققان به چنین موضوعی می
حقوق کودك در ایران باشد، زیرا معموالً افراد با آگاهی دقیق از ساختار حقوق کودك، مدیران و 

باشند؛ عمده تمرکز کارشناسانی هستند که در ساختار اداري متولی علمی و اجرائی حقوق کودك می
دامات است، لذا به بخش تحلیل کلی اقدامات و یا کردن اقاصلی این افراد نیز بر سطح اجراء و بایگانی

پژوهش  ي علمی وضعیت موجود جامعه، توجه اندك و یا اصالً توجهی ندارند؛ بنابراین نگارندهمطالعه
حاضر، به عنوان عضو اسبق مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودك و مجري علمی و اجرائی کمیته 

اري مرتبط با حقوق کودك بوده و در اثر حاضر حقوق کودك استان مرکزي، بخشی از مجموعه اد
  ي علمی وضعیت ساختاري حقوق کودکان ایرانی در سطح کالن و ساختاري دارد.سعی در مطالعه

  مبانی نظري پژوهش -2
جانبه از افرادي ي قواعدي در جهت حمایت همهاي از حقوق بشر براي ارائهحقوق کودك، مجموعه

شوند. لذا، این شرایط ماعی و فرهنگی خود، کودك محسوب میاست که بر اساس بسترهاي اجت
کنند و است که حقوق بشر و سپس حقوق کودك را تعریف می اجتماعی و فرهنگی بومی یک جامعه

هاي کنند. امروزه قدرتمتناسب با عناصر بومی خود، مخاطب حقوق کودك را نیز، مشخص می
هاي تعاریف و فضاي مفهومی خود را پیرامون موضوع المللی،هاي بیني سازمانجهانی به واسطه

کنند، در مقابل چنین اعمال قدرتی، همواره مختلفی همچون حقوق کودك، به جوامع دیگر تحمیل می
کننده، پلورالیسم و تأکید مقاومت جوامع تحت تسلط وجود داشته و دارد؛ عمده دفاع جوامع مقاومت

مع مختلف و نفی هرگونه امپریالیسم است. پیرو چنین ها و عناصر فرهنگی جوابر حفظ ارزش
باید » کودك کیست؟«رویکردهاي مقاومتی، در تعریف و بحث از حقوق کودك و پاسخ به پرسش 

گرائی و پلورایسم اتخاذ رویکردي مبتنی بر شرایط فرهنگی جامعه، نسبیرویکردي بومی داشت؛ 
وسط فرهنگ اکثریت مورد تهدید و سلطه قرار فرهنگی، براي دفاع از فرهنگ و هویت کسانی که ت
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هاي اند، در جهان امروز، امري ضروري است. چنین رویکردي، ما را به سمت نظریهگرفته
  برد. می» شناسی وارونهشرق«و  5»شناسیشرق«، »پسااستعماري (پست کلونیالیسم)«

ه، براي دفاع از پلورالیسم شناسی وارونشناسی و شرقدر این پژوهش، دو رویکرد نظري ضدشرق    
فرهنگی حقوق کودك در سطح جهانی، به خصوص، تالش براي تعریف بومی از حقوق کودك در 

  کند.جوامع اسالمی از جمله ایران، به ما کمک می
گذاري شده است که غرب بر شرق برتري دارد و به دلیل  شناسی بر اساس این اعتقاد بنیان شرق     
خواهد به آنان کمک کند تا خود را  شناسی می شرقضداز شناخت خود است،  شرق ناتوان که، این

اردوارد «به نظر  .شناساند شناسی شرق را هم به شرقیان و هم به غربیان می بشناسند. به عبارتی، شرق
ي زبان،  همراه با مطالعه بوده است کهیان ئهمراه با گسترش استعمار اروپا ،شناسی گسترش شرق 6،»سعید
اي از دانش را تشکیل  زمین، شبکه هاي گوناگون مشرق جغرافیا و تمامی جلوه ،شناسی، تاریخ انانس
دهد و بعد از عبور از صافی دانش و  شده نشان می دهند که شرقی را به ذهن غربی به صورت تصفیه می

ید، شناسی از دیدگاه سع شرق شود. گرفته توسط قدرت، شناخته می قدرت ذهن غربی، با شرق شکل
فقدان تغییر ؛ روایت استبداد شرقیدر قالب چهار باور مرکزي با عنوان؛  مجموع مفروضات غلطی است

شرق بنابراین، شرق؛  فقدان نظم و انضباط اجتماعی؛ رانی و جنسیت ي شهوت نظریهشرق؛  اجتماعی
ک غرب، شناسی، به عنوان ساختی از گفتمان ایدئولوژی غرب است و از جهتی دیگر، شرق» يدیگر«

د و نیان فراهم نموده است تا بتوانند شرق را به زیر سلطه و تصرف خود درآورئاین امکان را براي اروپا
  . دنآن را استعمار کن

شرق شناسی را از یکدیگر متمایز کرد؛ شناسی دو نوع شرق» بابی سعید«، »ادوارد سعید«در برابر نظر    
ایراد مهم ؛ که شناسی قويشرقآورد؛ میالیسم به حساب گفتمانی از امپریرا شناسی شرق ؛ کهضعیف
چگونه مخلوق  ،شرق گویدمیبلکه  داند،نمیتنها عوامل تحریف شده شرقِ واقعی را شناسی، شرق
شناسی قرار را در ردیف روایت ضعیف شرق »ادوارد سعید«کار  ،»بابی سعید. «شودشناسی میشرق
-بر این باور است که توصیف جوامع شرقی توسط شرق »عیدادوارد س«دهد چرا که معتقد است می

- شرق«، »بابی سعید«پیرو نظرات  اي بد جا انداخته است.شناسی، این جوامع را تحریف کرده و به گونه

گفتمانی است که روشنفکران و سرآمدان -شناسی وارونه: در واقع شرق ظهور یافت. »شناسی وارونه
دارند و سپس این هویت را به چنگ » اصیل«و » حقیقی«دعا کنند هویتی گیرند تا ابه کار می» شرقی«

                                                      
5 - Oriental studies 
6 - Edward Wadie Said 1935- 2003. 
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 از هاغربی روایت يکنندهخنثی عامل عنوان به غالباً سازي،هویت يشیوه این -آورند و مالک شوند. 
تا نشان دهند که اسالم یک کلیت  هستند شناسان وارونه درصددشرق -. شودمی وانمایانده شرق،

شناسی را گفتمان قدرت در نظر اگر شرق -هاي محلی اسالم تأکید دارند.  بنديرتنیست، و بر صو
 ).Bhabha,1990,1994(است »تممقاو«شناسی وارونه، گفتمان بگیریم، شرق

شناسی وارونه، عالوه بر دفاع از پلورالیسم فرهنگی و حفظ هویت بومی جوامع بنابراین رویکرد شرق    
هاي برتر این پردازد، گوئی به دنبال جنبهبرتري جوامع تحت سلطه، نیز میمختلف، به نقاط تمایز و 

جوامع نسبت به جوامع مسلطی است که ادعاي برتري مطلق دارند. بنابراین، در پژوهش حاضر، با 
- ي ساختار حقوق کودك در ایران میشناسی وارونه به مطالعهگزینش نهائی رویکرد نظري شرق

المللی کنوانسیون حقوق کودك، مبانی حقوقی اي جهانی با محوریت سازمان بینهپردازیم؛ زیرا قدرت
کنند، ي جوامع توصیه و تحمیل میکنند را برتر دانسته و آن را به همهکه براي کودکان تعریف می

ها هستند.  پذیرند و خواهان نادیده انگاشتن و رد آناي را نمیگوئی مبانی حقوق کودك در هیچ جامعه
ي ایرانی از حقوق کودك کند که، هویت اصیل جامعهشناسی وارونه به ما کمک می، رویکرد شرقلذا

» گفتمان مقاومتی«هاي آن را نمایان کرده و با توجه به شرایط بومیِ ایرانی، به دنبال تولید یک و برتري
  ).977 -976، 1399پیرامون موضوع حقوق کودك باشیم (جمشیدیها و شعبان،

  هاو تحلیل یافته تجزیه -3
  ها را مرور و مورد تحلیل قرار خواهیم داد. در این بخش از پژوهش یافته

  مفهوم کودك در مرجع ملی و کنوانسیون حقوق کودك  -3-1
خود از  7بیست و یکملکن در اصل  ،قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران کودك را تعریف نکرده    

بر کسانی کودکی  رسدکرده است؛ که این استفاده به نظر میاستفاده » سرپرستکودکان بی«واژه 
کودکی در این اصل قانون تر، به تعبیر ساده گردند؛شود که به لحاظ شرعی کودك محسوب میاطالق 
به سن بلوغ هنوز  و مشخصه آن این است که،شود را شامل می »طفل شرعی«و  »صغیر«همان  ،اساسی

   نرسیده است.
 جهان کشورهايقوق کودك که مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد است و اکثر کنوانسیون ح   

حقوق  ماده یکم کنوانسیونبر اساس  اند، کودك را تعریف کرده است؛به آن پیوسته از جمله ایران
                                                      

  نماید و امور زیر را انجام  تضمین  اسالمی  موازین  با رعایت  جهات  را در تمام  زن  حقوق  است  موظف  بیست و یکم: دولت  اصل -  7
  . سرپرست  بی  از کودکان  و حمایت فرزند  و حضانت  بارداري  انر دورد  ، بالخصوص مادران  حمایت - 2 :دهد
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تمام (میالدي، هجري و شمسی  سال هجدهمنظور از کودك، افراد انسانی زیر میالدي، 1989 کودك
. بنابراین، هر فرد زیر هجده است گردد)اساس تقویم رسمی هر جامعه محاسبه می بودن سن کودکی بر

که مطرح شد، در  چه آن). بر اساس 1،ب1959نامه حقوق کودك،رود (پیمانسال کودك به شمار می
که بیش از همه حائز  چه آني حمایت از کودکان در جامعه، رابطه با موضوع حقوق کودك و مسئله

ي جوامع از است. زیرا بزرگ ترین ابهام در همه» کودکی«و » کودك«عریف مفهوم اهمیت است، ت
ها، تعریف مفهوم  جمله ایران، براي حقوق کودکان و تعریف چیستی و چگونگی حمایت از آن

  است.  8کودك
نامه حقوق الزم به توجه است، جوامع در پیوستن به کنوانسیون حقوق کودك و پذیرش پیمان   

نامه راي حق شرط هستند، به این معنا که بعد از پیوستن به کنوانسیون و اعالم پذیرش پیمانکودك، دا
هاي اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و توانند قواعد آن را مبتنی بر شرایط و زمینهحقوق کودك، می

زتعریف که در این مرحله مهم است، انطباق این با چه آنسازي نمایند و سیاسی خود بازتعریف و بومی
سازي با اهداف کالن حمایت از کودکان و یا حقوق بنیادین کودکان است. بنابراین، اولین اقدام و بومی

پیوندد، ارائه تعریف بومی خود از کودکی است. هر کشوري که به کنوانسیون حقوق کودك می
  المللی تا همان هجده سالگی است. هاي بینآل آن از نظر سازمانهرچند که ایده

هاي زیادي وجود دارد؛ در ایران بر سر تعریف کودکی و یا بازه زمانی سن کودکی ابهام و اختالف   
شوند و چه بسا شرایط نظران حوزه دین، قانون و حقوق مطرح میها در بین صاحباین اختالف

نظران بها، مذاهب و ادیان، باعث شده که عالوه بر صاحها، قومیتپلورالیسم یا کثرت خرده فرهنگ
حوزه دین، قانون و حقوق، در حوزه عرف و کنش مردم نیز عملکردهاي متنوع و متفاوتی انجام شود. 

است. به این » بلوغ«به عنوان مثال، تعریف اسالم به عنوان دین رسمی در ایران از کودکی بر اساس 
ه بعد در دایره جوانان ها از آن ب معنی که بلوغ جسمی دختران و پسران را از کودکی خارج کرده و آن

گیرند. از نظر قانون که مبتنی بر همان شرع اسالم است، دختران تا پیش از و یا بزرگساالن قرار می
شوند. از نظر سیزده سال تمام شمسی و پسران تا پیش از پانزده سال تمام شمسی کودك محسوب می

امه جهانی کنوانسیون و ماده یک این نحقوقی، مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودك نیز، بر اساس پیمان
کند و در نامه، هر شخص زیر هجده سال تمام شمسی اعم از دختر و پسر را کودك محسوب میپیمان
ي مخاطب خود در ي اقدامات حمایتی خود در قالب حقوق کودك، این افراد را به عنوان جامعهکلیه

ي بازه زمانی کنندهمعه، والدین مشخصهاي مختلف در جاگیرد؛ در عرف و خرده فرهنگنظر می
                                                      
8 - Child 
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ها و وضعیت اجتماعی و دوران کودکی فرزند خود هستند، به این معنا که وضعیت فرهنگی خانواده
). 1399ها در تعریف شان از طول بازه زمانی کودکی فرزندان خانواده مؤثر است (شعبان، اقتصادي آن

- ستند، دختران به اولین خواستگار خود شوهر داده میهائی که داراي فقر اقتصادي همثالً در خانواده

شوند و ازدواج زودهنگام دختران یکی از راهکارهاي کاهش بار اقتصادي خانواده براي نگهداري و 
  ).54، 1388تربیت فرزندان است (استیرنس،

ودکی ي ایران، تعریف مفهوم کودك و ککه مطرح شد، بزرگ ترین ابهام در جامعه چه آنبر اساس    
بر اساس شرایط اجتماعی و فرهنگی ایران در طول تاریخ است. در این رابطه تا به حال پژوهش 

توان مبنائی براي تعریف منسجمی انجام نشده است و بدون مبناي دقیق پژوهشی و علمی نیز، نمی
فی هاي اجتماعی و تاریخی مطرح نمود و لذا بدون پژوهش علمی، هیچ حرکودکی بر اساس واقعیت

ماند. البته پژوهش به شکلی که در نهایت قابل استناد و دفاع نیست و در سطح یک ادعا نیز باقی می
ي ایران در طول تاریخ، برساخت جامعه از مفهوم ي اجتماعی و فرهنگی جامعهبتوان، بر اساس زمینه

تهران است که به  نگارنده در دانشگاه 9ي چنین پژوهشی رساله دکتريکودکی را ارائه نمود، نمونه
  عنوان رساله برتر نیز برگزیده شده است.

  المللی و ظهور مرجع ملی در ایرانظهور ساختار حقوق کودك در سطح بین -3-2
ي جدیدي نیست. شروع آن به دوران بعد از جنگ جهانی اول باز ي حقوق کودکان، مسئلهمسئله    
ي نجات ، بنیانگذار مؤسسه10»اگالنتین جب«ي حقوق کودك، گردد. یکی از طرفداران اولیهمی

میالدي بود. وي عقیده داشت که کودکان، به شدت قربانی  1919کودکان در انگلستان در سال 
باشند و در بسیاري از مواقع، فداي مسائل هاي اقتصادي غلط و خطاهاي سیاسی و جنگی میسیاست

هائی که از این راه پیامدهاي جنگ و آسیبشوند. پس از پایان جنگ جهانی اول، به سبب سیاسی می
در ژنو تنظیم شد که بیشتر، در » ي حقوق کودكاعالمیه«میالدي  1924بر کودکان وارد آمد، در سال 

هاي زده و آواره و حمایت آنان در برابر آسیبي تغذیه، بهداشت و مسکن براي کودکان جنگزمینه
 1946) در سال 11المللی کودکان (یونیسفوق بینجسمی و روانی ناشی از جنگ بود. تأسیس صند

ي میالدي، گام مهمی براي پرداختن به مسائل حقوقی کودکان جهان بود. یونیسف بر اساس قطعنامه
مجمع عمومی ملل متحد، بعد از جنگ جهانی دوم براي رهائی چهارده کشور اروپائی از بند فقر، 
                                                      

  شناسی کودکی در ایران: ظهور و دگردیسیجامعه -  9
10   - Aglantin job 
11   - Unicef 
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ي جهانی حقوق بشر گذاري گردید. همچنین، اعالمیهسرپرستی و آوارگی، پایهگرسنگی، بیماري، بی
ها را نامه حقوق کودك بود؛ زیرا این اعالمیه، تمام انسان، نیز منبع دیگري براي پیمان12میالدي 1948

  گیرد.  شود که طبعاً کودکان را نیز دربر میها شامل میبدون توجه به ویژگی
، به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید 13كي حقوق کودمیالدي، اعالمیه 1959در سال    

نامه حقوق  پیمانریزي نمود؛ در واقع که در واقع، اساس و بنیان کنوانسیون حقوق کودك را پی
المللی است که حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی  کودك یک کنوانسیون بین

اند موظف به اجراي آن هستند و  کردهء را امضا هی که این معاهدئها کند. دولت کودکان را بیان می
 .شود حقوق کودك ملل متحد تسلیم می يبه کمیته نیز به آن مربوطهاي  شکایت

کمیته حقوق کودك ملل متحد نهادي براي بررسی پیشرفت کشورهاي عضو در دستیابی به تحقق    
س شده و از ده کارشناس تشکیل کنوانسیون تأسی 43تعهدات ناشی از پیمان است که به موجب ماده 

هاي حقوقی اصلی انتخاب  و نظام یئشود که از اتباع کشورهاي عضو با توجه به پراکندگی جغرافیا می
هاي رسیده از کشورهاي عضو کنوانسیون، ارائه  اصلی این کمیته بررسی گزارش يشوند. وظیفه می

رخواست مشاوره و مساعدت فنی از صندوق د ،ها هاي کلی بر اساس بررسی گزارش پیشنهادها یا توصیه
این . هاي تخصصی ملل متحد و دیگر نهادهاي داراي صالحیت است کودکان ملل متحد، سازمان

قرار گرفت و  ورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحدیالدي، مم 1989 نوامبربیستم کنوانسیون در 
المللی رفع هر نوع همچنین در قرارداد بین ست.ابشر در تاریخ  ترین سند حقوق بشر به این ترتیب مقبول

و کنوانسیون  15میالدي 1966المللی حقوق مدنی و سیاسی ، میثاق بین14میالدي 1945نژادي تبعیض
  مباحثی در ارتباط با حقوق کودکان بیان شده است. 16میالدي 1973حداقل سن اشتغال کودکان 

از این  17»آدام لوباتکل«لهستان و تالش پروفسور  طرح کنوانسیون حقوق کودك که به ابتکار کشور   
نویس کنوانسیون نمود) در ي پیشالمللی حقوق کودك، اقدام به تهیهکشور (که به مناسبت سال بین

) که از یک  Sharon&vlaarding erbroek,1999,15( میالدي، به اتفاق آرا تصویب شد 1989سال 
شود ي آن مربوط به حقوق کودك میاست. چهل و یک ماده مقدمه و پنجته و چهار ماده تشکیل یافته

                                                      
12   - Universal declaration of Human Rights (1948) 
13   - Declaration of the Rights of Child 20 November (1959) 
14   - International convenant on civil and political rights and the optional protocol thereto 
(1966) 
15   - International convenant on the climination of all forms of racial discrimination (1965) 
16   - convenant on the minimum age for employment (1973) 
17   - Adam Lubulka 
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ي اجراي آن در هر کشور. تاکنون، یکصدونودویک کشور جهان به ي آن مربوط به نحوهو سیزده ماده
اند و فقط کشورهاي ایاالت متحده آمریکا و سومالی تا به حال به این کنوانسیون ملحق آن پیوسته

  ).147، 1397اند (شعبان،نشده
به کنوانسیون حقوق شوراي اسالمی و با مصوبه مجلس  1372جمهوري اسالمی ایران در سال    

امور مربوط به  ،خارجه به نمایندگی از دولت وزارت امور 1388تا  1372کودك ملحق شد. از سال 
ا ب ،1388از دي ماه  نمود.اجراي مفاد کنوانسیون را نظارت و گزارش ادواري را تنظیم و ارسال می

مصوبه دولت، وزارت دادگستري به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودك تعیین و اقدامات خود 
نامه مرجع، شوراي هماهنگی متشکل از نهادهاي دولتی و غیردولتی ینئرا آغاز نمود. با تصویب آ

  .تشکیل و دبیرخانه مرجع ملی شکل گرفت ،مرتبط
  نسیون حقوق کودك ماهیت حقوق کودك در مرجع ملی و کنوا -3-3

کنوانسیون حقوق کودك، شامل پنجاه و چهار ماده و دو پروتکل اختیاري بوده که چهار اصول     
که در رابطه با  زمانی -دو رنج ببرد. تبعیضهیچ کودکی نباید از  -دهند: یک اي آن را جهت می پایه

کودکان حق حیات  -آنان در راس قرار گیرد. سه شود، باید منافع عالیه گیري می کودکان تصمیم
عقاید و نظرات خود را ابراز کنند و این  کودکان حق دارند آزادانه -داشته و باید رشد کنند. چهار

نامه حقوق رد توجه قرار گیرند (پیمانشود، باید مو ها مربوط می نظرات در تمامی اموري که به آن
  ).1959کودك،

که در رابطه با این چهار اصول حائز اهمیت است نسبیت تعریف مفاهیم مرکزي آن بر اساس  چه آن   
است که  شرایط اجتماعی و فرهنگی هر جامعه است. به این معنا که ایدئولوژي حاکم بر هر جامعه

کند. بنابراین، به عنوان مثال در آزادي در عقاید و... را تعریف میتبعیض، منافع عالیه، حق حیات، حق 
ي اسالمی، رعایت حجاب براي دختران یک الزام دینی و حتی قانونی است، بر این اساس یک جامعه

آزادي در انتخاب پوشش به عنوان یک بعد از آزادي عقاید به معناي کلی وجود ندارد. در نتیجه، از 
ها بر اساس  ها در رابطه با حقوق کودك و یا حتی حقوق بشر، تفسیرپذیري آنئلهمس ینتر مهمجمله 

  شرایط و بسترهاي اجتماعی و فرهنگی جامعه است.
 تدوین شده است: سه ضرورت،پیمان جهانی حقوق کودك بر اساس نیازهاي کودکان ناشی از    

در  ،همیت ویژه اي دارددوران کودکی در رشد و پرورش کودکان ا: کودکی اهمیت دوران -یک
از  .گیردها شکل میعاطفی و اجتماعی کودکان در این سال ،ذهنی ،واقع پایه و اساس رشد جسمی
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این رو توجه به این دوران از راه وضع قوانین مناسب براي کودکان و تالش در راه بهتر کردن زندگی 
سیب آت شرایط سنی خود کودکان به عل :پذیري کودکانسیبآ -. دوضروري است آنان، امري

کند که با وضع پذیري کودکان ایجاب میسیبآ .ترها دارند پذیرند و نیاز به حمایت و مراقبت بزرگ
نمائیم. مین أان را تآنرشد و سالمت جسم و روان ، نانآقوانین مناسب و حمایت و مراقبت الزم از 

کان از این اصل اساسی روان ضرورت قوانین خاص براي کود :تفاوت کودکان با بزرگساالن -سه
هاي بلکه از نظر کیفیت با بزرگساالن تفاوت، شود که کودکان نه تنها از نظر کمیتشناسی ناشی می

). 1959نامه حقوق کودك،(پیمان هاي خود را دارندنیازها و ویژگی ،هااساسی دارند و خواست
   .ا بزرگساالن متفاوت استب نیاز به قوانین خاصی دارند که ،بنابراین از نظر حقوقی نیز

تعریف «نامه حقوق کودك حائز اهمیت است، که در رابطه با این سه ضرورت در پیمان چه آن   
ها، پذیرش  دادن به کودکان و دوران کودکی آناست. زیربنا و مبناي اساسی براي اهمیت » کودکی
» کودکی«گساالن، تعریف از هاي کودکان و بزرپذیري کودکان و به رسمیت شناختن تفاوتآسیب

ي دیگر و زمانی به زمان دیگر اي به جامعهاست. تعریف مفاهیم نیز، کامالً نسبی است و از جامعه
شکل ي جوامع یکسان و یکمتفاوت است. در نتیجه، فراگیر بودن و مخاطبان حقوق کودك، در همه

رد. بنابراین، در ایران تعریف دقیقی نیستند و کامالً به شرایط اجتماعی و فرهنگی جوامع بستگی دا
براي کودکی وجود ندارد و تا به حال نیز، پژوهش بومی، مشخص و متمرکزي در این زمینه انجام 

  نشده است. 
همانند سایر نهادهاي ملی حقوق کودك در دنیا،  مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودك در ایران   

ترویج احترام به شخصیت وي از  ،اي حقوق کودكهاي ارتقها و برنامهوظایفی چون تدوین طرح
هاي مرتبط با حقوق کودك، ایجاد ها و برنامهطریق ارائه نظرات مشورتی در زمینه مقررات، رویه

گري در این راه، پیشنهاد اصالح قوانین و مقررات موجود، پایش و بخشی و تسهیلهماهنگی بین
ارائه گزارش به مقامات و مراجع مسئول، انجام ارزیابی وضعیت رعایت حقوق کودك در جامعه و 

 مطالعات مربوط به حقوق کودك و تبادالت علمی با مراکز علمی و تحقیقاتی را بر عهده دارد
  ).5 -1، 1394(شعبان،

براي  1395و اجراي آن از ابتداي سال  »1404در افق  برنامه جامع حقوق کودك و نوجوان«تدوین    
و همکاري و  19جامع کودکان و نوجوانان 18اجراي بانک اطالعات ی وساله، طراح دهیک دوره 

                                                      
  www.ganjensan.ir مراجعه شود:» گنج انسان«به سامانه آماري کودکان در ایران با عنوان  - 18  

19 -National Body of Convention of Rights of Child - NBCRC 
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هاي فعال حوزه نظارتی و همچنین سمن ،ی، انتظامی، قانونگذاريئهاي دولتی، قضا تعامل با دستگاه
کودك و متخصصان و فعاالن این حوزه از دیگر عملکردهاي مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودك 

  ).1394، 1404دك و نوجوان در افق (برنامه عمل جامع حقوق کو است
مسئله اساسی در رابطه با این سامانه آماري حقوق کودك در ایران این است که، این سامانه هرچند    

گیري از سازمان هاي عضو مرجع ملی، ساخته شده است، هاي مشخص گزارشکه بر اساس کاربرگ
متعهد نیستند، عالوه بر این آمارهاي ارائه شده ها ها به ارائه گزارش خود بر اساس کاربرگاما سازمان
طراحی  1394که این سامانه در سال  ها مخدوش، ناصحیح و ناکامل هستند. با توجه به این توسط آن

رونمائی شد، اما تا به » گنج انسان«توسط وزیر وقت دادگستري، با عنوان  1395شده، در اوایل سال 
سرپرست، هاي کودکان (کودکان بازمانده از تحصیل، بیگونهحال هیچ آمار موثقی در هیچ بخش از 

کودکان کار و...) بارگذاري نشده است. عامل اصلی این موضوع، عدم وجود نیروي متخصص مصرّ 
هاي مربوطه است. هرچند که وجود سامانه، و پیگیر، براي پیگیري گزارشات کمی و کیفی از سازمان

سیاستگذاري به آن دسترسی مستقیم  هاي حوزهمرجع و دستگاه هاي عضوي دستگاهبه شکلی که همه
شود؛ اما متأسفانه تر در این حوزه میگیري و سیاستگذاري دقیقدارند، منجر به شناخت و تصمیم

  نویسی داخلی و خارجی نداشته است. تاکنون خروجی مشخصی حتی براي گزارش
اجتماعی، بر اساس تخصصان حقوق و علوم، توسط تیم تخصصی از مبرنامه جامع حقوق کودك   

ها و اقدامات چهارده دستگاه فعال در حوزه کودکان، تدوین ي برنامهنامه حقوق کودك و کلیهپیمان
  شده است. روند طراحی این برنامه بر اساس مدل زیر بوده است؛  

  
  فرآیند تدوین برنامه عمل جامع حقوق کودك و نوجوان 
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   ها و قواعد بنیادین زیر است:عمل جامع حقوق کودك و نوجوان مبتنی بر ارزش برنامهدر ایران،  

تضمین برابري و عدم تبعیض نسبت به کودکان و نوجوانان: هر کودك و نوجوانی، حق توسعه  -یک
-و بالندگی تا سر حد ظرفیت خود را دارا است. این برنامه براي تمام کودکان و نوجوانان بدون هیچ

ی قابل اعمال خواهد بود. هیچ کودك و نوجوانی نباید بر پایه عواملی؛ نظیر سن، جنسیت، گونه تبعیض
نژاد، طایفه، وضعیت سالمت، وضعیت اقتصادي، روابط مذهبی یا سیاسی مورد تبعیض یا رفتار نابرابر 

کشی هانگاري، سوءرفتار، بهرقرار گیرد. از تمامی کودکان در مقابل انواع اشکال سوءاستفاده، سهل
کشی، حضور و مشارکت مستقیم و غیرمستقیم در مخاصمات جنسی یا  اقتصادي و دیگر اشکال بهره

 شود. مسلحانه و دیگر موارد تعارض اجتماعی حمایت می

منافع عالیه کودك و نوجوان در تنظیم تمام مفاد برنامه عمل  رعایت منافع عالیه کودك و نوجوان: - دو
ته است و کلیه اقداماتی که از سوي نهادهاي دولتی و غیردولتی مخاطب این جامع در اولویت قرار گرف

شود و بر کودکان و نوجوانان تأثیرگذار است، باید بر اساس ارزیابی تأثیرات آن بر کودکان برنامه انجام می
 و نوجوانان و پیشبرد منافع آنان صورت گیرد. 

ها  م اموري هستند که مستقیم یا غیرمستقیم بر آنمشارکت جوئی: کودکان و نوجوانان قادر به فه -سه
هاي گیريتوانند در تصمیمها می شود و آنها توجه می ها و نظرات آنگذارد؛ لذا به دیدگاهتأثیر می

   ناظر بر موضوعات مرتبط با خود مشارکت داشته باشند.
- ، والدین، معلمان، ارائهسازانتمام مسئوالن، قانونگذاران، تصمیم نقدپذیري و پاسخگویی: -چهار

اندرکار نسبت به حمایت و ارتقاء حقوق کودکان و نوجوانان دهندگان خدمات و دیگر افراد دست
 پاسخگو و نقدپذیر هستند. 

-هاي آینده دختران و پسران در جامعه با ابتناء بر تصمیمنیازها و نقش محور:رویکرد جنسیت  -پنج

محور مورد توجه واقع شده است. این ارزش با رویکرد سیتگیري آگاهانه مبتنی بر رویکرد جن
هاي جنسیتی محدودکننده مشارکت مؤثر و مثبت کودکان و ها، باورها و نقشاسالمی، نافی انگاره

 باشد.  ها می نوجوانان دختر در زندگی فردي و اجتماعی آن

قانون اساسی  20دهم که طبق موازین اسالمی و به موجب اصل جا آنخانواده محوري: از  -شش

                                                      
مربوط باید در   هاي ریزي و برنامه  و مقررات  قوانین  ، همه است  اسالمی  جامعه  واحد بنیادي  خانواده  که جا آندهم: از   اصل -  20
  .باشد  اسالمی  و اخالق  حقوق  بر پایه  روابط خانوادگی  و استواري  آن  از قداست  ، پاسداري خانواده  تشکیل  کردن  آسان  جهت
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ترین واحد اجتماع است، نقش و جایگاه خانواده؛ به عنوان جمهوري اسالمی ایران خانواده بنیادي
ها در نظر  سازي بستر امن رشد و توسعه براي آننهادي براي حمایت از کودکان و نوجوانان و فراهم

ولویت با اقداماتی است که منجر در تمام اقدامات مربوط به کودکان و نوجوانان ا گرفته شده است و
 شود. به حمایت از کودك و نوجوان در محیط خانواده و عدم جدائی او از این نهاد حمایتی می

، هاي علمی و روزآمد در تمام موارد سیاستگذاريرویکردها و روش دانش بنیان بودن: -هفت
 قانونگذاري و امور اجرائی مربوط به این حیطه لحاظ شده است. 

هاي بنیادین توسط مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودك، ي اساسی در تحقق این ارزشمسئله   
شکاف و حتی تعارض ساختارهاي داخلی است. به این معنا که ساختار قانون رسمی جامعه و عقاید 

هاي مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودك در ایران)، فعاالن شرع، ساختار حقوق کودك (برنامه
هاي متنوع، با یکدیگر انطباق ندارند و حتی با یکدیگر در تضاد و فرهنگ جامعه و خردهمدنی، عرف 

تواند ازدواج کند، قانون سیزده تعارض هستند. مثالً طبق شرع اسالم، دختر از نه سالگی بالغ است و می
جامع حقوق  ها قرار داده است، برنامه سال تمام شمسی را مبناي بلوغ دختران و حداقل سن ازدواج آن

شمارد کودك در ایران و مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودك، هر فرد زیر هجده سال را کودك می
شود، این سال تمام شمسی را شامل می ي دختران و پسران زیر هجدههاي خود کلیهو در ارائه حمایت

رف و خرده گردد، در حالی که، در عرصه عي مدنی نیز پیگیري میموضوع توسط فعاالن جامعه
هاي جامعه، کامالً نسبیت و تکثر وجود دارد، به شکلی که ازدواج دختران زیر نه سال تمام فرهنگ

). 52، 1395گردد (مظفریان،شمسی در مناطقی مانند سیستان و بلوچستان و خراسان هم مشاهده می
-هاي بنیادین برنامهشها مانعی اساسی براي تحقق ارزاین عدم انطباق قواعد، هنجارها و خرده فرهنگ

  هاي حقوق کودك در ایران است.  
سازي اسالمی ایران بعد از پیوستن به کنوانسیون حقوق کودك، پیرو حق شرط و بومی جمهوري  

را تدوین نموده و در  1404ي جامع حقوق کودك و نوجوان در افق نامه حقوق کودك، برنامهپیمان
وراي اسالمی به اجرا گذاشته است. شرح مواد این برنامه، بعد از تصویب مجلس ش 1394اواخر سال 

  اند. نامه حقوق کودك در قالب یازده راهبرد بومی به شرح زیر مطرح شدههاي پیمانمعادل با برنامه
راهبرد اول: ارتقاء وضعیت حقوق بنیادین کودکان و نوجوانان (رفع تبعیض ناروا؛ تضمین حق حیات، 

ن حق آزادي عقیده، وجدان، مذهب و بیان، متناسب با قوانین داخلی شرع بقاء و رشد کودك؛ تضمی
  مقدس؛ تضمین حق دسترسی کودکان به اطالعات مناسب؛ تضمین حق کودك به شنیده شدن)
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هاي جایگزین (کاهش موراد محرومیت دائم یا موقت راهبرد دوم: ارتقاء روابط خانوادگی و مراقبت
پذیري خانواده براي نگهداري، رشد و پیشرفت انمندسازي و مسئولیتاز مراقبت خانواده؛ تقویت، تو

  سرپرست و بدسرپرست)کودك؛ ارتقاء وضعیت نگهداري از کودکان بی
راهبرد سوم: گسترش و تأمین سالمت و رفاه اولیه کودکان و نوجوانان (گسترش جامعیت و کفایت 

مت کودکان؛ ارتقاء حمایت از کودکان تأمین اجتماعی و تسهیالت ویژه کودکان؛ بهبود وضعیت سال
  در معرض خطر و پرخطر؛ ارتقاء موازین بهداشتی، رفاهی و توانبخشی)

سازي فرهنگ دوستدار کودك و نوجوان (ارتقاء آگاهی راهبرد چهارم: ترویج، تقویت و نهادینه
ر ازدواج هاي مضر براي سالمت کودکان، نظیجامعه از حقوق کودکان؛ کاهش آداب، رسوم و رویه

هاي دوستدار کودك و نشر و بارداري زودهنگام و یا ختنه دختران؛ تقویت آداب، رسوم و رویه
  معارف دینی در حوزه تربیتی و اخالقی)

هاي هاي آموزشی، پرورشی، ورزشی، فرهنگی و تفریحی (توسعه فرصتراهبرد پنجم: تقویت فعالیت
حی؛ ارتقاء توانمندي هاي روحی و روانی؛ بهبود برابر آموزشی، پرورشی، ورزشی، فرهنگی و تفری

سازي کودکان براي داشتن زندگی اجتماعی شایسته؛ گسترش مراکز و فعالیت پذیري و آمادهجامعه
هاي اوقات فراغت؛ هاي آموزشی، دینی، پرورشی، ورزشی، فرهنگی، هنري و تفریحی؛ بهبود برنامه

آموزي متناسب با جنسیت، آمایش سرزمین و هارتافزایش توانمندي هاي علمی، عملی و توسعه م
  نیاز بازارکار)

هاي ویژه از کودکان (تقویت تدابیر حمایتی از کودکان در معرض راهبرد ششم: گسترش مراقبت
هاي حقوقی و قضائی از کودکان؛ ایجاد محیط ایمن اطالعاتی براي خطر و در خطر؛ گسترش حمایت
  در تماس با قانون) کودکان؛ ارتقاء بازپروري کودکان

ها؛ توسعه راهبرد هفتم: بهبود ساختار و نظام مدیریت (استانداردسازي ساختارها، فرآیندها و روش
رسانی نظام پایش، نظارت و مدیریت اطالعات؛ افزایش مشارکت مردمی و جامعه مدنی؛ توسعه اطالع

  و پاسخگوئی)
-مدسازي قوانین و مقررات؛ تنقیح و یکپارچهراهبرد هشتم: توسعه قوانین و مقررات (اصالح و روزآ

  سازي قوانین و مقررات)
هاي پژوهشی؛ ارتقاء وضعیت نظام پژوهش با راهبرد نهم: توسعه علمی و پژوهشی (ارتقاء فعالیت

  ها)رویکرد کاربردي نمودن نتایج پژوهش
با نیازها؛ بهبود نظام  راهبرد دهم: توسعه و توانمندسازي منابع انسانی (تأمین منابع انسانی متناسب
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  جذب، استخدام، ارزشیابی و ارتقاء منابع انسانی؛ توسعه آموزش منابع انسانی)
   المللی)راهبرد یازدهم: توسعه همکاري هاي بین المللی (گسترش همکاري با کشورها و نهادهاي بین

اند، که ودك مطرح شدهنامه حقوق کهاي پیمانهر کدام از این راهبردها، در راستاي تحقق برنامه   
  اند.تر در جدول زیر به صورت خالصه در کنار یکدیگر قرار گرفتهبراي تطبیق راحت

  مواد حقوق کودك در جهان و ایران

  هاشرح ماده  هامحوریت ماده  ماده
در برنامه جامع حقوق 
  کودك در ایران

  تعریف کودك  1
سال  هجدهکودك کسی است که سن او کمتر از 

سن ، اساس قانون قابل اعمال که بر این باشد مگر
  کمتر تعیین شده باشد قانونی

سیزده سال تمام شمسی 
براي دختران و پانزده 
سال تمام شمسی براي 

  پسران

2  
  منع تبعیض

  

متعلق به همه  ءبدون استثنا نامهحقوق این پیمان
برابر  کودکان است و دولت ها باید کودکان را در

  نندحمایت ک ،هر نوع تبعیض
  راهبرد اول

3  
  منافع کودك

  

در هر اقدامی باید منافع عالیه کودك مورد توجه 
  قرار گیرد 

در صورتی که والدین یا سرپرستان کودك در این 
باید حمایت و  ها دولت، زمینه کوتاهی کنند

  آورندمراقبت الزم را از کودکان به عمل 

ي یازده مستتر در همه
  راهبرد

4  
تحقق حقوق 
  کودکان

 دولت ها باید در اجراي پیمان حقوق کودك
  بیشترین تالش خود را به کار ببندند

ي یازده مستتر در همه
  راهبرد

5  
  سرپرستی والدین

  

هاي والدین یا ها باید حقوق و مسئولیتدولت
باشد را کسی که سرپرستی کودك به عهده او می

  دنمحترم بشمار، در ارتباط با پرورش کودك
  راهبرد دوم

6  
  و پیشرفت ءبقا

  

هر کودك داراي حق طبیعی زندگی است و 
و رشد کودك را  ءبقا، ها باید زندگیدولت

  تضمین کنند
  راهبرد اول

  راهبرد پنجم، هر کودك حق دارد از نام و ملیت مشخص  نام و ملیت  7
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  مواد حقوق کودك در جهان و ایران

  هاشرح ماده  هامحوریت ماده  ماده
در برنامه جامع حقوق 
  کودك در ایران

  شود برخوردار

8  
  هویت کودك

  
 نام، ملیت شامل که کودك از هویت باید هادولت
  کنند شود، حمایتمی او انوادگیخ پیوندهاي و

  راهبرد دوم؛ راهبرد پنجم

9  
  والدین از جدائی

  

کودك حق دارد که با والدین خود زندگی کند و 
توان او را به اجبار از پدر و مادر خود جدا کرد نمی

  به سود او باشد ،که این امر مگر این
  راهبرد دوم

  پیوستن به خانواده  10
حق دارند به منظور ملحق  ها آنکودکان و والدین 

شدن به یکدیگر کشوري را ترك یا دوباره به 
  کشور خود بازگردند

راهبرد ششم؛ راهبرد 
  یازدهم

11  
منع انتقال 

  غیرقانونی کودك
وسیله ه انتقال غیرقانونی کودکان ب ها باید ازدولت

  والدین یا افراد دیگر به سایر کشورها ممانعت کنند
راهبرد ششم؛ راهبرد 

  زدهمیا

12  
زادي عقیده آ

  کودك
کودك حق دارد در مواردي که به زندگی وي 

  زادانه عقیده خود را بیان کند، آشودمربوط می
  راهبرد اول

13  
زادي بیان آ

  کودك
ق دارد عقاید خود را بیان کند و بدون ح کودك

  توجه به مرزها کسب اطالعات نماید
  راهبرد اول

14  
اندیشه و  زاديآ

  مذهب

زادي اندیشه و مذهب کودك و حق آ بایدها دولت
هدایت کودك توسط والدین خود را محترم 

  بشمارند
  راهبرد اول

  زادي اجتماعیآ  15
کودکان حق دارند که با یکدیگر ارتباط داشته و 

  تشکیل اجتماعات دهند
  راهبرد اول

16  
حفظ حریم 
  کودك

خانوادگی و مکاتبات کودکان  ،خصوصی امور
 ء،بی حرمتی و افترا ،نوع دخالت باید در برابر هر

  محافظت شود
  راهبرد اول

17  
دسترسی به 

  اطالعات مناسب

ها باید امکان دسترسی کودکان به اطالعات دولت
 برابر در آنان  مناسب را تضمین کنند و در حمایت

  بکوشندآور اطالعات زیان
  راهبرد اول
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  مواد حقوق کودك در جهان و ایران

  هاشرح ماده  هامحوریت ماده  ماده
در برنامه جامع حقوق 
  کودك در ایران

  مسئولیت والدین  18
ولیت والدین در رشد و پرورش کودکان مسئ

نان آها باید در این امر به مشترك دارند و دولت
  کمک کنند

  راهبرد دوم؛ راهبرد پنجم

19  
منع بدرفتاري با 

  کودك
  

ها موظف هستند کودك را از هر نوع دولت
بدرفتاري والدین یا سرپرستان دیگر محافظت کنند 

استفاده از ءو براي جلوگیري از هر نوع سو
  عی را انجام دهنداقدامات مناسب اجتما، کودك

راهبرد اول؛ راهبرد دوم؛ 
راهبرد سوم؛ راهبرد 

چهارم؛ راهبرد پنجم؛ 
  راهبرد ششم،

20  
کودکان بی 
  سرپرست

ها باید به کودکان محروم از خانواده کمک دولت
  نان تعیین نمایندآکنند و جایگزین مناسبی براي 

  راهبرد دوم

  فرزندخواندگی  21
، اندگی وجود داردی که نظام فرزندخوئدرکشورها

این امر باید با توجه به منافع عالیه کودك و با 
  انجام گیرد، کمک مقامات ذیصالح

  راهبرد دوم

22  
  کودکان پناهنده

  

، هاي ذیصالحها باید با همکاري سازماندولت
کودکان پناهنده یا پناهجو را مورد حمایت قرار 

  دهند

راهبرد سوم؛ راهبرد 
ششم؛ راهبرد هشتم؛ 

  رد یازدهمراهب

23  
  کودکان معلول

  

کودکان معلول براي برخورداري از یک زندگی 
پرورش و مراقبت ویژه نیاز ، موزشآبه  ،مناسب

  دارند

راهبرد سوم؛ راهبرد 
پنجم؛ راهبرد ششم؛ 

  راهبرد هفتم

24  
  خدمات بهداشتی

  

کودکان حق دارند از باالترین سطح بهداشت و 
 ها باید برخدمات پزشکی برخوردار شوند. دولت

هاي همگانی موزشآها و گسترش و مراقبت
  توجه خاص مبذول دارند، بهداشتی

  راهبرد سوم

25  
بررسی موقعیت 

  کودك

وضع کودکی که از طرف دولت به افراد یا 
باید مورد ارزیابی منظم ، شودها سپرده میخانواده

  قرار گیرد
  راهبرد دوم؛ راهبرد ششم

  راهبرد سوممین اجتماعی از جمله أحق دارد از تهر کودك   مین اجتماعیأت  26
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  مواد حقوق کودك در جهان و ایران

  هاشرح ماده  هامحوریت ماده  ماده
در برنامه جامع حقوق 
  کودك در ایران

  بیمه اجتماعی برخوردار شود

27  
  سطح زندگی

  

هر کودك حق دارد از سطح زندگی برخوردار 
روانی و اجتماعی او  ،ذهنی ،شود که رشد جسمی
  مین کندأرا ت

راهبرد سوم؛ راهبرد 
  پنجم

  موزش و پرورشآ  28
ك موزش و پرورش حق هر کودآبرخورداري از 

ی رایگان ئموزش ابتداآاست و دولت ها باید امکان 
  وردندآو اجباري را براي همگان فراهم 

  راهبرد پنجم

29  
  موزش ارزش هاآ

  

موزش و پرورش باید رشد شخصیت و آهدف 
ترین صورت باشد و  هاي کودك به کاملیئتوانا

کودك را براي یک زندگی فعال در یک جامعه 
  ماده سازدآ

  راهبرد پنجم

30  
کودکان اقلیت 
هاي قومی و 
  مذهبی

هاي قومی و مذهبی حق کودکان اقلیت
برخورداري از فرهنگ خود و انجام اعمال مذهبی 

  و تکلم به زبان خویش را دارا هستند
  راهبرد اول

31  
بازي و فعالیت 
  هاي فرهنگی

- تفریح و مشارکت در فعالیت ،کودك حق بازي

  هاي فرهنگی و هنري را دارد
ل؛ راهبرد راهبرد او

  پنجم؛ راهبرد ششم

32  
  کار کودکان

  

کودك باید در برابر هر کاري که رشد و سالمت 
ها باید دولت. حمایت شود، کنداو را تهدید می
شرایط کار کودکان را مشخص  حداقل سن کار و

  کنند

راهبرد چهارم؛ راهبرد 
  ششم، راهبرد هشتم

33  
  مواد مخدر

  
از مواد مخدر و کودکان باید در مقابل استفاده 

  حمایت شوندآن، شرکت در تولید و توزیع 
راهبرد چهارم؛ راهبرد 
  ششم، راهبرد هشتم

34  
سوءاستفاده 
  جنسی

ها باید کودکان را در برابر هر نوع دولت
  استفاده جنسی مورد حمایت قرار دهندءسو

راهبرد چهارم؛ راهبرد 
  ششم، راهبرد هشتم

35  
خرید و فروش 

  کودك
 د اقدامات الزم را براي جلوگیري ازها بایدولت

خرید و فروش و ربوده شدن کودکان به عمل 
راهبرد چهارم؛ راهبرد 
  ششم، راهبرد هشتم
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  مواد حقوق کودك در جهان و ایران

  هاشرح ماده  هامحوریت ماده  ماده
در برنامه جامع حقوق 
  کودك در ایران

  ورند آ

36  
دیگر شکل هاي 

  استثمار

کودك باید در مقابل هرگونه استثمار که سالمت 
مورد حمایت و ، اندازدو رشد او را به مخاطره می

  محافظت قرار گیرد

وم؛ راهبرد راهبرد س
چهارم؛ راهبرد ششم، 

  راهبرد هشتم

37  
  منع شکنجه

  

رفتار ستمگرانه و ، هیچ کودکی نباید مورد شکنجه
اعمال مجازات . بازداشت غیرقانونی قرار گیرد

اعدام و حبس ابد در مورد کودکان باید ملغی 
  گردد

راهبرد اول؛ راهبرد 
چهارم؛ راهبرد ششم، 

  راهبرد هشتم

38  
درگیري هاي 

  سلحانهم
  

هاي سال نباید در درگیري پانزدههیچ کودك زیر 
ها باید در زمان دولت .مسلحانه شرکت کند

هاي مسلحانه از کودکان مراقبت و  درگیري
  آورندحمایت به عمل 

راهبرد اول؛ راهبرد دوم؛ 
  راهبرد ششم

39  
توان بخشی 
  کودکان

دیده از سیبآها موظف هستند از کودکان دولت
  مراقبت و حمایت کنند، اري و استثماربدرفت ،جنگ

راهبرد اول؛ راهبرد 
چهارم؛ راهبرد ششم، 

  راهبرد هشتم

40  
دادرسی ویژه 
  کودکان

  

کودکان بزهکار براي دفاع از خود حق دارند از 
معاضدت و مشورت قانونی  ،رفتار مناسب

برخوردار شوند و در حد امکان از اعمال مجازات 
  ودنان پرهیز شآشدید در مورد 

راهبرد چهارم؛ راهبرد 
  ششم، راهبرد هشتم

41  
رجحان قوانین 

  موثرتر
  

قوانین داخلی یا  ،هیچ یک از مواد پیمان نامه حاضر
 در کشورهاي عضو که در ءبین المللی الزم االجرا

د را تحت نثر باشؤجهت تحقق حقوق کودك م
  ثیر قرار نمی دهندأت

راهبرد چهارم؛ راهبرد 
  ششم، راهبرد هشتم

42،43،44،45،46،47،48  
،49،50،51،52،53،54  

ها در مورد چگونگی اجراي پیمان و عملکرد دولت
  در ارتباط با آن است

  راهبرد یازدهم
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نامه جهانی حقوق ي مفاد پیماننامه و راهبردهاي برنامه جامع، براي تحقق کلیهبا توجه به مواد پیمان   
است که هر کدام از این راهبردها، در قالب شده  ندیشیدهعمل جامع، راهبردهائی ا کودك، در برنامه

آیند. که متولی هر کدام از این چندین برنامه و هر برنامه، در قالب چندین فعالیت به اجرا در می
ها، چهارده سازمان عضو در مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودك در ایران هستند، که در رابطه فعالیت

دار هستند (برنامه عمل جامع حقوق کودك و هائی را عهدهو مسئولیتبا کودکان، ردیف بودجه 
  ).12-4، 1394، 1404نوجوان در افق 

ي اساسی در برنامه عمل جامع حقوق کودك، شرح اقدامات موجود است. به این معنا که اما مسئله    
راي کودکان در ایران هاي حمایتی بدستگاه که داراي برنامه ي چهاردهدر قالب یازده راهبرد، کلیه
بینی ي اقدامات انجام شده، در حال انجام و یا پیشاند و هر دستگاه کلیههستند مورد پایش قرار گرفته

ي موارد در قالب یازده راهبرد است، بعد از این پایش، کلیهبراي اجراي خود را اعالم نموده  شده
هاي مربوطه، توسط باالترین مقام آن دستگاه ها و اقداماتي فعالیتتجمیع شده و بعد از آن کلیه

  دستگاه، مورد تأیید و تعهد و اجراء قرار گرفته است. 
در این رابطه، چند مورد منجر به ضعف وضعیت حقوق کودك و ساختارهاي مربوط به حقوق    

  کودك در ایران شده است:
ي کنندهو پیگیري نگمحدود شدن نقش مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودك به یک دستگاه هماه

صرف و ضعف توان تجویزي براي اجراي یک اقدام، منجر به کاهش بازدهی و اقدام مؤثر آن شده 
مصوبه هیات » مرجع«است. مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودك در ایران، تشکلی است که با عنوان 

قد اختیارات سیاستگذاري باشد و لذا فادولت است، لذا نظارت و هماهنگی آن محدود به قوه مجریه می
است و به درستی و راستی بدون اتکاء به اعتبار متصدیان و مسئوالن آن، نقش محدود و صرفاً 

  تواند پر کند. کننده دارد و به هیچ وجه، جاي نیاز جامعه به یک نهاد ملی را نمیهماهنگ
در  دستگاه ي چهاردههاي مورد تعهد کلیهکمبود نیروي متخصص براي پیگیري اقدامات و فعالیت

جامع حقوق کودك، در مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودك در ایران و ناتوانی این نهاد در  برنامه
شدن سیستم اداري دولتی و ناتوانی امکان جذب نیروي جدید، به دلیل ضعف بوروکراسی از جمله فربه

 د به حقوق کودك.منوزارت دادگستري براي جذب نیروي جدید با تخصص مرتبط و عالقه

محوري در جامعه، به شکلی که کودکان عموماً به عنوان کنشگران جامعه به ضعف فرهنگ کودك
گردند، لذا استقبال شوند و معموالً به عنوان متعلقات والدین خود محسوب میرسمیت شناخته نمی

  عمومی از حقوق کودکان در جامعه محدود است. 
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کننده در حوزه حمایت از ودك در حال حاضر تنها متولی هماهنگمرجع ملی کنوانسیون حقوق ک   
هاي مرتبط با حوزه کودکان در این مرجع عضو هستند و رود. نمایندگان سازمانکودکان به شمار می

ها در زمان اجراي مداخالت حمایت از  کنند اما این بدان معنا نیست که آندر جلسات آن شرکت می
نند. رویکردهاي سازمانی معموالً در تصمیم گیري ها و سیاستگذاري هاي ککودکان هماهنگ عمل می

ها براي حمایت از شود تعیین اولویتگیرند و همین امر موجب میمرتبط با کودکان در اولویت قرار می
 که مبتنی بر نیازهاي کودکان باشد، بر رویکردهاي سازمانی منطبق باشند. کودکان بیش از آن

هاي مختلف مرتبط با کودکان ها براي مواجهه با پدیدههاي سازماننان یکی از مکانیزمانکار، همچ    
حلی نیز براي آن در نظر گرفته نخواهد شد. شود، راهاي انکار میتردید زمانی که پدیدهاست. بی
- می توانند حمایت مناسبی از کودکان به عمل آورند، بلکههاي حمایتی ناکارآمد نه تنها نمیسیستم

 توانند زمینه را براي بروز نوعی خشونت ثانویه در مورد کودکان فراهم آورند.

هاي داراي اولویت بیشتر همواره دلیل مهمی براي ضعف اقدامات بین عدم توافق در مورد گروه   
-هاي کودکان به عنوان گروهتردید معرفی تعدادي از گروهبخشی حمایت از کودکان بوده است. بی

هاي کودکان باید اي اولویت بیشتر به این معنا نیست که ارائه خدمات حمایتی به سایر گروههاي دار
تواند شرایط را براي توجه خاص و ارائه خدمات ویژه هاي داراي اولویت میمتوقف شود. تعیین گروه
  هائی از کودکان فراهم کند که نیاز بیشتري به حمایت دارند.  و با سرعت بیشتر به گروه

  نهادهاي اجرائی همکار با مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودك -3-4
به منظور بررسی پیشرفت کشورهاي عضو در تحقق تعهدات مندرج در پیمان المللی، در سطح بین

المللی حقوق کودك تشکیل کمیته بین، المللی در این زمینههاي بین حقوق کودك و افزایش همکاري
- صندوق کودکان سازمان ملل متحد و سایر ارگان، هاي تخصصیسازمانکمیته می تواند از شده است. 

بر آورد؛ و نیز، هاي سازمان ملل متحد جهت شرکت در جلسات کمیته یا ارائه گزارش دعوت به عمل 
هاي ذیصالح صندوق کودکان سازمان ملل متحد و سایر سازمان ،هاي تخصصیسازمان از حسب مورد

 ،شنا کردن عموم مردم. آدر مورد اجراي پیمان ارائه نمایند خود را درخواست نماید نظرات تخصصی
 ،موزشیآهاي گوناگون حقوق کودك با استفاده از شیوه نامهپیمانبا مفاد نیز ها و کودکان خانواده

  شود. رسانی انجام میاطالعتبلیغی و 
است، که  تشکیل داده در ایران، مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودك چهار کارگروه را در ذیل خود

چهارده سازمان متولی حقوق کودك، در این چهار کارگروه عضویت دارند و به شکل مستمر (معموالً 
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هائی که در هر کارگروه گردد و نماینده سازمانماهانه) جلساتی در مرجع براي هر کارگروه برگزار می
برد اقدامات کارگروهی که در آن رود براي پیشعضویت دارند، در جلسات حاضر شده و انتظار می
  عمل جامع، تالش کنند.   عضو هستند، عالوه بر وظایف دستگاهی خود در برنامه

قضائی که قوه قضائیه از جمله اعضاي اصلی آن است.  -کارگروه هاي چهارگانه شامل کارگروه حقوقی
ضاي اصلی آن هستند. کارگروه آموزش و اطالع رسانی که صداوسیما و آموزش و پرورش از جمله اع

اعضاي آن براي نظارت بر اجراء و  ینتر مهمنهاد از جمله هاي مردمکارگروه پایش و ارزیابی که سازمان
ها در برنامه عمل جامع حقوق کودك در ایران هستند. کارگروه حمایتی و تحقق وظایف دستگاه

- باشند، که به شکل دورهآن عضو می دستگاه متعهد در برنامه عمل جامع در ي چهاردههماهنگی که کلیه

اي از روند کار خود گزارشی ارائه نموده و موانع خود را (مانند موانع مالی یا عدم هماهنگی دستگاه 
کنند. این چهار ها در کارگروه مطرح می کننده در تحقق یک برنامه و...) جهت رفع آنمشارکت

بخشند، عمل جامع حقوق کودك را سرعت میي برنامه هاها و فعالیتکارگروه، تحقق راهبردها، برنامه
ها بر اساس تعهدات خود در برنامه عمل جامع مورد بازخواست قرار ها سازمانزیرا، در این چهار کارگروه

هاي مردم گیرند و نماینده حاضر در جلسه باید از طرف سازمان خود پاسخگو باشد، حضور سازمانمی
سازي مسئوالن مربوط به حقوق کودك در ساختار اداري نسبت به  وضعیت آگاهنهاد نیز، موجب انتقال و 
برنامه عمل جامع حقوق کودك و » منعطف بودن«شوند؛ و همین مورد پیرو اصل کودکان در  جامعه می

به مدیران و  -ي خاصابه یک حمایت در زمینه - ، باعث انتقال نیاز کودکان جامعه 1404نوجوان در افق 
ها براي تعریف یک ها در کارگروهفکري نمایندگان دستگاهگردد و این منجر به همن اداري میمسئوال

ها براي تحقق هاي مرتبط در جهت حمایت از کودکان و استفاده از ظرفیت سازمانبرنامه جدید و فعالیت
عدم ثبات  اي که در این چهار کارگروه مطرح استترین مسئلهگردد. اصلیي جدید میاین برنامه

باشد، این مورد تا حد زیادي ناشی از سرسري انگاشتن و عدم نمایندگان هر دستگاه در کارگروه می
ها در این برنامه است. لذا عدم  ها و نمایندگان براي تحقق برنامه عمل جامع و تعهدات آنجدیت دستگاه
مرجع ملی کنوانسیون حقوق هاي ي معرفی شده توسط سازمان براي حضور در کارگروهثبات نماینده

  ها است.کودك، یکی از موانع پیشبرد مستمر تعهدات سازمان
براي ایجاد مراجع استانی ، 1395در راستاي تالش اعضاي مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودك در سال 

تشکیل شد و ها  تر بانوان و خانواده استانداري دفارسیدگی به وضعیت حقوق کودکان، در زیرمجموعه 
ها مسئول رسیدگی به وضعیت کودکان در هر استان و ز آن به بعد، دفاتر بانوان و خانواده استانداريا

  گزارش آن به مراجع باالتر هستند.
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هاي عضو حقوق کودك در برنامه عمل جامع حقوق کودك و نوجوان در ایران، در افق سازمان
ها توسط کارگروه پایش و  روند اجراي آن ايهائی را متعهد هستند که به صورت دوره،  فعالیت1404

سازمان بهزیستی،  گیرد.ارزیابی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودك، مورد ارزیابی و نظارت قرار می
ها، ي استانداريوزارت آموزش و پرورش، وزارت کشور (اعم از ثبت احوال، سازمان امور اتباع، کلیه

فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان زندان ها، وزارت بهداشت و ها و...)، وزارت ها، شهرداريفرمانداري
درمان، وزارت علوم و تحقیقات، وزارت کار و تعاون، کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، 

جمهوري، سازمان صداوسیما، قوه قضائیه، وزارت دفاع و پشتیبانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست 
یت و برنامه ریزي، هر کدام چندین فعالیت را متعهد هستند که در جدول نیروهاي مسلح، سازمان مدیر
بودن برنامه عمل جامع که در این مورد حائز اهمیت است، منعطف  چه آناند. زیر به اختصار مطرح شده

 ها براي اجراء است. هاي سازمانشدن فعالیت و امکان اضافه

  ها در برنامه عمل جامع حقوق کودك اي آنههاي متعهد به حقوق کودك و فعالیتسازمان 
  هاي تعهد شدهتعداد فعالیت  نام دستگاه  یفرد

 87 مرجع ملی حقوق کودك 1

 203 سازمان بهزیستی 2

 135 وزارت آموزش و پرورش 3

4 
ها،  ها، دهداري ها، شهرداري وزارت کشور (استانداري

 ادارات اتباع بیگانه، سازمان ثبت احوال)
92 

 70 ت فرهنگ و ارشاد اسالمیوزار 5

 62 ها و اقدامات تأمینی و تربیتیسازمان زندان 6

 50 درمان و آموزش پزشکی، وزارت بهداشت 7

 30 تحقیقات و فناوري ،وزارت علوم 8

 28 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 9

 21 کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان 10

 20 جمهوريمعاونت امور زنان ریاست  11

 20 سازمان صداوسیما 12

 15 قوه قضائیه (معاونت پیشگیري از جرم) 13

 3 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح 14
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 0 ریزيسازمان مدیریت و برنامه 15

 836 جمع کل -

در نتیجه باید گفت، با توجه به هدف اساسی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودك، براي ایجاد زندگی 
هاي اساسی رشد جسمی، براي کودکان و تالش در راه رشد هماهنگ و متعادل آنان در زمینه بهتر

ذهنی، عاطفی، روانی، اجتماعی و دستیابی به این هدف، چهار محور اساسی رشد، بقاء، حمایت و 
مشارکت را مورد توجه است؛ که در برنامه عمل جامع و  قالب یازده راهبرد، دویست و  بیست و سه 

  گیرد.نامه و هشتصد و سی و شش فعالیت مورد پیگیري قرار میبر
  ها به تفکیک هر راهبرد در برنامه عمل جامعتعداد اهداف، برنامه و فعالیت

  یتفعال  برنامه  یاختصاص اهداف  راهبرد  یفرد
 83 25 6 ارتقاء وضعیت حقوق بنیادین کودکان 1

 55 17 3 هاي جایگزینارتقاء روابط خانوادگی و مراقبت 2

 130 33 4 ي کودکانتأمین سالمت و رفاه اولیه 3

 59 18 3 سازي فرهنگ دوستدار کودكترویج، تقویت و نهادینه 4

 138 35 6 هاي آموزش و پرورشتقویت فعالیت 5

 86 24 4 هاي ویژهگسترش مراقبت 6

 116 30 4 بهبود ساختار و نظام مدیریت 7

 97 21 2 توسعه قوانین و مقررات 8

 25 8 2 توسعه علمی و پژوهشی 9

 44 11 3 توسعه توانمندسازي منابع انسانی 10

 3 1 1 المللیهاي بینتوسعه همکاري 11

 836 223 38 مورد یازده جمع کل

نامه حقوق کودك و تعهدات ایران به کنوانسیون هاي الحاقی پیمانپروتکل -3-5
  حقوق کودك 

مجمع عمومی ، الحاق دو پروتکل اختیاري به کنوانسیون مورد پذیرش 2000در بیست و پنجم مه 
 خودفروشیي خرید و فروش کودکان، پروتکل الحاقی درباره«قرار گرفت. یکی  سازمان ملل متحد

سازد. دیگري  امات را در کشورهاي عضو ممنوع میکه این اقد» کودکان نگاري هرزهکودکان و 
اجباري افراد  سربازيکه خدمت » مناقشات مسلحانهي به کارگیري کودکان در پروتکل الحاقی درباره«

کنند از هر اقدام ممکن براي جلوگیري از ورود  کند و اعضاء تعهد می زیر هجده سال را ممنوع می
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هاي هاي مسلح استفاده کنند. در ایران، به دلیل ساختار مذهبی جامعه و تأکید بر آموزه کودکان به گروه
کودکان  نگاري هرزهکودکان و  خودفروشی، خرید و فروش کودکان، دین اسالم، در قانون و عرف

گیرد؛ ممنوع است و هرگونه اقدامی در این زمینه، جرم تلقی شده، اقدام کننده مورد مجازات قرار می
). در 1377ي دورکیم، حدي از جرم و جنایت در جامعه طبیعی است (دورکیم،هرچند که به گفته

د این جرایم شد، هرچند که مسائل مربوط به امور جنسی از جمله توان منکر وجوي ایران هم نمیجامعه
ها وجود  نگاري در ایران به شدت تابو است و آمار مشخص و شفافی در مورد آنخودفروشی و هرزه
هاي اجتماعی از جمله، مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفتن چند کودك در طول ندارد اما واقعیت

-وجود این مسائل تابو است؛ هرچند که جمهوري اسالمی ایران پیرو ارزش کنندهي اخیر، بیانیک دهه

هاي خود این پرتکل الحاقی را پذیرفته و طبق مفاد پروتکل، براي حمایت از کودکان، تدابیر قانونی و 
  حمایت از اقدامات مدنی را اندیشیده است. 

، جمهوري اسالمی »مناقشات مسلحانهي به کارگیري کودکان در پروتکل الحاقی درباره«در رابطه با 
ایران، هیچ اجباري براي حاضر شدن کودکان در مخاصمات مسلحانه ندارد و قانون خدمت سربازي 

است، به این معنا، که پیرو  اجباري نیز، برخالف بسیاري از جوامع، فقط براي مردان هجده سال به باال
شرع اسالم و قانون مبتنی بر شرع، جهاد یا جنگ با دشمنان بر زنان واجب نیست و این مردان هستند که 

ها است،  باشند؛ لذا حضور زنان در مبارزات مسلحانه اختیاري و به میل آنموظف به نبرد با دشمن می
داوطلبانه در جنگ شرکت کردند. در رابطه با  همان طور که در جنگ ایران و عراق، زنان بسیاري

ي والدین و با میل خودش که با اجازه ها در جنگ نیست، مگر این کودکان نیز اجباري به حضور آن
تمایل به حضور داشته باشد؛ در چنین حالتی امکان پذیرش و آموزش او به عنوان سرباز و مبارز جنگی 

  توسط نظامیان وجود دارد.
  نهادهانتیجه و پیش

ها و هاي حقوقی در رابطه با کودکان پژوهشهرچند که در رابطه با مسائل مربوط به کودکان و بحث    
هاي ي وضعیتمطالعات زیادي انجام شده است اما در رابطه با تحلیل ساختارهاي سطح کالن و مطالعه
رفته است. یکی از ساختاري پیرامون حقوق کودك در ایران، تا به حال پژوهش منسجمی صورت نگ

شکاف در بین فعاالن حوزه ساختاري حقوق کودك و فعاالن دانشگاهی در «دالیل اصلی این موضوع 
است؛ لذا مدیران، مشاوران و کارشناسان ساختار اصلی حقوق کودك یعنی مرجع ملی » عرصه پژوهش

هاي اداري را فعالیتهاي پژوهشی همگام با کنوانسیون حقوق کودك، فرصت کافی براي انجام فعالیت
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ندارند براي همین، اطالعات و شناخت کسانی که با ساختارهاي رسمی و اداري حقوق کودك آشنا 
ماند؛ در حالی که تجربیات اجرائی مسئوالن بیانگر وضعیت ي علمی باقی میهستند، جداي از عرصه

ل تحلیل وضعیت ي عمل است. بنابراین، محقق در این پژوهش به دنباحقوق کودك در عرصه
  هاي علمی بوده است.ي تفهم، تفسیر و تحلیلساختاري و انعکاس وضعیت سازمانی به عرصه

مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودك، به عنوان یک نهاد متولی بهبود و اصالح وضعیت حقوق    
رجه تشکیل کودکان در ایران، بعد از پیوستن جمهوري اسالمی ایران به کنوانسیون، در وزارت امور خا

کل حقوق بشر و به ي ادارهبه وزارت دادگستري منتقل شده و در زیرمجموعه 1388شد و در سال 
مندي ي اصلی ضعف کادر اداري مرجع، بهرهعنوان حد اعالي حقوق بشر شروع به فعالیت نمود. مسئله

شناسی، امعهاز نیروهاي علمی و اجرائی مرتبط با حوزه حقوق کودك از جمله متخصصان حقوق، ج
اجتماعی است؛ عالوه بر این، تعریف آن به عنوان مرجع، آن را به یک نهاد روانشناسی و مددکاري

هاي هاي متولی حوزههماهنگی صرف محدود کرده و لذا حق سیاستگذاري و تجویز به سازمان
ن برنامه عمل جامع اثر است. عالوه بر این، تدویکودکان ندارد؛ بنابراین حوزه عملکرد آن محدود و کم
سازي ي حقوق کودك و اقدامی در راستاي بومیحقوق کودك (به عنوان برنامه بومی ایران در زمینه

ي جوامع از جمله ایران، صرفاً در حد تجمیع اقدامات نامه حقوق کودك) پیرو حق شرط همهپیمان
  هاي مختلف متولی از کودکان باقی ماند. سازمان

رسانی و پایش و قضائی، حمایتی هماهنگی، آموزش و اطالع -روه، حقوقیتشکیل چهار کارگ   
هاي ارزیابی، در مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودك، هرچند منجر به ایجاد اهرم فشار براي سازمان
ها در متولی حمایت از کودکان در جهت اقدامات مؤثرتر شد اما عدم حضور نماینده ثابت سازمان

ها براي مواجهه با مسئولیت و هاي سازمانوجود انکار، به عنوان یکی از مکانیزم ها وجلسات کارگروه
حلی نیز براي آن در نظر شود، راهاي انکار میتردید زمانی که پدیدهتعهدشان به کودکان است. بی
کان به توانند حمایت مناسبی از کودهاي حمایتی ناکارآمد نه تنها نمیگرفته نخواهد شد بنابراین سیستم

  توانند زمینه را براي بروز نوعی خشونت ثانویه در مورد کودکان فراهم آورند.عمل آورند، بلکه می
و » کودکی«که بیش از همه نیازمند توجه است، تعریف جهموري اسالمی ایران از مفهوم  چه آن   
ه و انطباق آن با ناماست. زیرا پیرو حق شرط جمهوري اسالمی ایران در پذیرش مفاد پیمان» کودك«

ترین گام، بیان تعاریف مشخص، جامع و مانع براي مفاهیم مرکزي است. شرایط بومی جامعه، اصلی
بنابراین، ایران نیازمند پژوهشی تجربی و تاریخی است؛ به شکلی که بتوان با در نظر داشتن روند 

تلف، برساخت جامعه را از هاي تاریخی مخي ایران در طول دورانتحوالت اجتماعی و فرهنگی جامعه
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کودك و کودکی تفهیم کرد؛ زیرا تعریفی که مستخرج از میدان تجربی جامعه نباشد، از بستر 
اجتماعی، کنشگران و اذهان عمومی منفک است، لذا هر اقدامی هم که مبتنی بر آن تعریف شود از 

دانند، نه امري که ویزي میطرف کنشگران جامعه پذیرفته شده نیست و مردم آن را جداي از خود و تج
ها نهفته است. لذا پژوهشگر، در رساله خود به که پژوهش حاضر بر  در هویت اجتماعی و فرهنگی آن

هاي اجتماعی و هاي آن نگارش شده است به دنبال استخراج این مفهوم از الیهاساس بخشی از یافته
ده است؛ به همین دلیل رساله مذکور از هاي مختلف تاریخ بوي ایران در طول دورانفرهنگی جامعه

مند از مفهوم کودك و کودکی در ها براي ارائه شناختی جامع و زمینهترین پژوهشجمله اولین و جامع
 ینتر مهماست. تعریف مفهومی کودك و کودکی ي ایران با توجه به حافظه تاریخی آن بوده جامعه

یرا عدم توافق و اجماع بر سر تعاریف مفاهیم اقدام در مطالعات کودکی و حقوق کودك است. ز
سازمانی اجتماعی شده است. به کودك و کودکی در ایران، منجر به بروز تعارضات بین گروهی و بی

اي که متفکران عرصه مذهب، قانون و حقوق هر کدام ارجاعات نظري مختلفی دارند و از طرف گونه
کنند. بنابراین، چنین ومی و نظري مجزائی را بازنمود میدیگر فرهنگ عامه و عرف مردم نیز، مبانی مفه

سازمانی شده است، به شکلی که بر اساس تعریف مفاهیم، هنجارهاي متکثر در هائی منجر به بیتعارض
-حال هیچشوند در حالی که هیچ کدام ضمانت اجراي تام ندارند و در عیني کودکان ارائه میزمینه

  کدام بدون اثر نیستند.
به شکل » کودکی«و » کودك«شود: ارائه تعریف مفاهیم که به مسئوالن پیشنهاد می چه آنبنابراین     

ها. بازبینی ه ثابت براي هر سازمان در کارگروهتجربی. تعیین نمایند -هاي علمیبومی تاریخی، با روش
اریخی. شناسائی و اصالح آن بر اساس تعاریف بومی ت 1404عمل جامع حقوق کودك در افق  برنامه

کودکان نیازمند حمایت و در اولویت. رایزنی براي اعالم نیازهاي کودکان در اولویت حمایت به 
ها.  ها عالوه بر تعهدات پیشین آنهاي حمایتی جدید توسط دستگاهها و تالش براي ارائه برنامهدستگاه

  وزه حقوق کودك در ایران.تالش براي تعریف یک نهاد ملی با توان تجویزي و سیاستگذاري در ح
  منابع 
  فارسی

، ترجمه سارا ایمانیان، چاپ اول، تهران، نشر دوران کودکی در تاریخ جهان، 1388استیرنس، پیتر،  - 
 اختران.

، مرجع ملی کنوانسیون حقوق 1394، 1404برنامه عمل جامع حقوق کودك و نوجوان در ایران در افق  - 
 کودك در وزارت دادگستري. 
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ي حقوق کودك: با تأکید بر حقوق کودك شناسی وارونه، شرق1399دیها، غالمرضا و شعبان، مریم، جمشی - 
 .36، شماره ایران در اجتماعی تحقیقات و مطالعات ، مجلهاسالمی - ایرانی

   نشر دانشگاه عالمه طباطبایی. ، ترجمه نادر ساالرزاده امیري، تهران،خودکشی، 1377دورکیم، امیل،  - 
  نامه داخلی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودك در وزارت دادگستري.، شیوه1394مریم،  شعبان، - 
هاي حمایت از کودکان اجراي حقوق کودك در ایران: شناسائی اولویت، 1396شعبان، مریم،  - 

 ، دفتر امور بانوان و خانواده استانداري مرکزي، اراك، ایران.  در استان مرکزي

سنجش وضعیت کودکان در استان جراي حقوق کودك در ایران: ا، 1397شعبان، مریم،  - 
 ، دفتر امور بانوان و خانواده استانداري مرکزي، اراك، ایران. مرکزي

، رساله دکتري شناختی کودکی در ایران: ظهور و دگردیسیتحلیل جامعه، 1399شعبان، مریم،  - 
 اجتماعی، دانشگاه تهران. شناسی، دانشکده علومجامعه

  ، اراك، ایران.گزارش ثبت احوال استان مرکزي، 1396ارش استانی سازمان ثبت احوال کشور، گز - 
  .1396-1394اي کارگروه حمایتی و هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودك، هاي دورهگزارش - 
تهران، نشر روشنگران و  ،حلقه: نگاهی به ازدواج زودهنگام در ایران، 1395مظفریان، رایحه،  - 
  طالعات زنان.م
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