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Abstract 
The right to life is recognized as a fundamental 
child's right in international law and domestic 
laws that in order to exercise this right in the 
direction of the growth and development of the 
child's personality, other requirements are 
necessary to promote the physical, spiritual and 
social integrity, Like the right to have a name, 
identity and nationality are important. This 
research deals with the challenges of the rights 
of migrant and refugee children who are forced 
to migrate alone or with their family members 
due to violence, civil war, poverty, unfavorable 
economic conditions and other factors. The 
current research aims to realize the human rights 
of all children involved in international 
migration (whether with parents and guardians 
or unaccompanied and abandoned), regardless of 
the immigration or residence status of the child 
or her/his parents Therefore, by studying the 
library and using first-hand and second-hand 
sources of law and focusing on the Convention 
on the Rights of the Child (and other 
international documents) and the obligations of 
the member states in protecting the rights of 
children in the field of international migration, in 
a descriptive and analytical way, the internal 
laws and policies of the countries in In order to 
ensure full compliance with the obligations 
stipulated in the convention, it has been 
examined. This research aims to explain the 
types of support and express the legal and 
political requirements and requirements of 
immigration by examining the Convention on 
the Rights of the Child and by explaining the 
laws and regulations of the Islamic Republic of 
Iran, the scope of protective and protective 
considerations in the direction of the flourishing 
growth and development of future generations, 
especially in check immigrant children.. 

Keywords: Child Rights, Migrant Child, Human 
Rights, Family Migration, Child Rights 
Convention.  

  چکیده

در حقوق  كودکن یادیآغاز حقوق بنسر عنوان بهستن یحق ز
 يه براکشده است  ت شناختهیبه رسم ین داخلیالملل و قوان بین

از  كودکت یشخص ین حق در جهت رشد و بالندگیاعمال ا

مانند  يگریهایی د بایسته یو اجتماع يمعنو ،یت جسمیث تمامیح

ن پژوهش به یا .ت استیت حائز اهمیت و تابعیهو ،حق برداشتن نام
پردازد که به دلیل  هاي حقوق کودکان مهاجر و پناهنده می چالش

ط نامساعد اقتصادي و سایر یشرا ،فقر ،جنگ داخلی ،خشونت

تنهایی یا با اعضاي خانواده خود مجبور به مهاجرت  عوامل به

ان کودک یهدف تحقق حقوق بشر تمام پژوهش حاضر با .شوند می
ا بدون یو سرپرست و ن یالمللی (خواه با والد ر مهاجرت بینیدرگ

خود  یا اقامتی یت مهاجرتیاز وضع نظر صرفهمراه و رهاشده) 

اي و استفاده از  مطالعه کتابخانه لذا با .باشد می ين ویا والدی كودک
ون حقوق ینوانسکز بر کدوم حقوق و با تمر اول و دست منابع دست

هاي عضو در  المللی) و تعهدات دولت ر اسناد بینی(و سا كودک

به روش  ،المللی نه مهاجرت بینیان در زمکودکت از حقوق یاحم

شورها را در ک یهاي داخل ن و سیاستیقوان تحلیلی- توصیفی
ون مورد ینوانسکامل تعهدات مقرر در کن تطابق یتضم يراستا

بر آن است تا با بررسی  پژوهشاین  .ق قرار داده استیتدق

بیان الزامات و به تشریح انواع حمایت و  كودکون حقوق ینوانسک

ن و مقررات یقوان حیمهاجرت و با تشر یهاي قانونی و سیاست بایسته
و  یتیران محدوده مالحظات حمایا یاسالم يجمهور ینیتقن

به  ندهیهاي آ نسل یرشد و بالندگ ییوفاکش يدر راستا یحفاظت

  .ق قرار دهدیمورد تدقرا ان مهاجر کودکدر  ژهیو

 ،حقوق بشر ،مهاجر كودک ،حقوق کودك :واژگان کلیدي
  . كودکون حقوق ینوانسک ،مهاجرت خانواده
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  مقدمه

 .گیرد ت به افراد تعلق مییمکحا یکه در قلمرو کاست  ییایاز حقوق و مزا يت منشأ برخورداریتابع

 يفرد دارا يرا برا یو فرهنگ یاجتماع ،یاسیس ،یمندي از حقوق مدن ه قفل بهرهکاست  يدیلکت یتابع

افراد  ،شورهاکاز  ياریبس ینونکستم حقوق یدر س ،لذا .)28 ،1399 ،یدره صوف ینی(حس کند ت باز مییتابع

ت از حقوق و یمحروم موجبها  آن تیشده برخوردارند و فقدان تابع ق شناختهمهاجر از حداقل حقو

 یفقر از عوامل و شورهاک يط نامساعد اقتصادیشرا ،یهاي داخل امروزه جنگ .شده است تعریف يایمزا

گر نقض ید يه شده است و از سویو سور یبیمانند ل ییشورهاکش مهاجرت از یه موجب افزاکهستند 

ت یه در وضعکان کودکویژه  ل حقوق بشر در برخورد با مهاجران و پناهندگان بهترین اصو اساسی

  .کرده است پیدا يشتریت بیا رهاشده) اهمیمهاجرت (همراه خانواده 

 یو روح یپذیري با خطرات جسم ل آسیبیسه با بزرگساالن به دلیا آواره در مقایان مهاجر کودک

 ،نکمس ،ییمبود مواد غذاکل کمش .کند ا طلب میاي ر ت ویژهیه حماکشوند  مواجه می يشتریب

و قطع  یهاي جنس سوءاستفاده یو حت ياجبار يسرباز ،از خانواده ییجدا ،و غیرمسري يهاي مسر بیماري

 یحت .سازد رو می ل روبهکآنان را با مش یو روح یه رشد جسمکهستند  یجمله عوامل الت ازیتحص

ره ینان اردوگاه و غکن سایب یتعارضات فرهنگ ،امناسب بهداشتیط نیشرا لیهاي پناهندگان به دل اردوگاه

  .)41 ،1382 ،ینینائ یرده است (توسلکرا با مخاطره مواجه  انکودکویژه  ط مهاجران بهیشرا

د حقوق بشر در برخورد با ینقض شد ،آمیز ر خشونتیشماري از اخبار و تصاو ساله موارد بی هر
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ساله  دهنده یک پسربچه سه ر تکانیاخبار و تصاو ،مثال عنوان به .کشند ر مییان مهاجر را به تصوکودک

مدت فرار  اش که پس از درگیري وحشیانه و طوالنی سوري در حال مهاجرت و ترانزیت به همراه خانواده

گر با والدین ید تنها و برخیها  آن برخی ازکه  ا کودکان روهینگیایو  ؛نددر ترکیه غرق شد ،کرده بودند

ه در اثر ک یا کودکان سودان جنوبیو  ؛به بنگالدش گریختند ،شان در میانمار از حمله به جوامعپس  ،خود

سو و  به این و غذا دهد براي یافتن آب هم شک و تردید را نشان می شان هاي که چشم سوءتغذیه و درحالی

 .به همراه داشته باشد روند و هم امیدوار هستند که آینده چیزي غیر از گرسنگی و مبارزه مداوم سو می آن

ه توسط مقامات مهاجرتی ککه مادرش در بازجویی است  ر کودکی در هندوراس درحالییتصو طور همین

جمله  ها از این همه ،کند ه و التماس نجات مادرش نگاه مییه با گرکشده  بازداشتآمریکا متحده  ایاالت

اما این  .کنند هاي خود را بازگو می از خانها خبرهایی هستند که وضعیت کودکان آواره ین یتصاویر نماد

  .دنده تصاویر تنها بخشی از داستان مهاجرت کودکان را نشان می

 چهاردهتقریباً وشش میلیون کودك و افراد زیر بیست سال مهاجر بودند که  حدود سی 2017در سال 

به گزارش  .)2017 ،هاي سازمان ملل گاه دادهیدهند (پا درصد از کل جمعیت مهاجران را تشکیل می

جو و کودك دیگر به دلیل درگیري  نزدیک به دوازده میلیون پناهنده یا پناه ،سف از میان این کودکانیونی

  .)2018 ،سفیونیاند ( و خشونت آواره شده

کامالً براي مهاجرت ها  آن پژوهش فوق بر آن دسته از کودکان مهاجر تمرکز دارد که تصمیم

ها متعدد هستند و اغلب این تصور دوگانه را که برخی از  مؤثر در مهاجرت انسانعوامل  .داوطلبانه نیست

عوامل مهاجرت  .کنند دربردارد مهاجرها اجباري هستند در مقابل کسانی که داوطلبانه مهاجرت می

هاي  فقدان فرصت ،محرومیت اقتصادي ،خشونت ،آزار و اذیت :ها به یک یا چند دلیل زیر است خانواده

براي اکثر کودکانی که به دالیل  .زیست و سایر عوامل مرتبط تخریب محیط ،ضیتبع ،ياریکب ،آموزشی

هیچ مسیر منظمی براي اسکان موقت یا دائم در  ،کنند شده در باال مهاجرت می ترکیبی از دالیل ذکر

ت هاي شدید ناشی از وضعی پذیري بنابراین کودکان اغلب در معرض آسیب .کشور ثالث وجود ندارد

  .نامنظم یا غیرمستند خود هستند

زبان از حق حاکمیت خود براي یان و دولت مکودکن حقوق یب یجاد تعاملیمنظور ا به پژوهشن یا

ان کودک :ه عبارتند ازکشود  هایی مطرح می ابتدا پرسش ،کند تنظیم مهاجرت در مرزهاي خود استفاده می

آن دسته از کودکانی که در کشوري جدید  چه حقوقی براي ؟برخوردار هستند یمهاجر از چه حقوق
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در قبال  یها چه تعهدات دولت ؟وجود دارد یا باید داشته باشد (چه موقت و چه دائمی) ،اند اقامت کرده

مهاجر و حقوق  كودکمفهوم  ین اساس در ابتدا به بررسیبر ا ؟ت مهاجرت دارندیان در وضعکودک

ه و سپس تعامل کودکان مهاجر با دولتی که از حق حاکمیت المللی پرداخت و بین یرو اسناد ملیان پکودک

ها در  ل قرار داده و تعهدات دولتیکند را مورد تحل خود براي تنظیم مهاجرت در مرزهاي خود استفاده می

  .دهیم ون را مورد مداقه قرار میینوانسکمنظور تحقق حقوق مندرج در  مهاجر به كودکقبال 

  المللی د ملی و بینمهاجر در اسنا كودکمفهوم  -1

 المللی در کودکان شوند که مهاجرت بین بندي می المللی تقسیم کودکان مهاجر در دو گروه داخلی و بین

کودك خواه  ،کودك در کشور مقصد یا طی مهاجرت از پدر و مادر مهاجر به دنیا آمده باشند :عبارتند از

یکی از والدین به کشور دیگر باشد و کودك  مهاجرت ،تنهایی یا همراه خانواده مهاجرت کرده باشد به

هاي  مهاجرت داخلی نیز به دالیل متفاوت و وضعیت .عنوان زادگاه) به دنیا آمده باشد در کشور دیگري (به

بر این  .وضعیت اقتصادي یا سیاسی به وجود آمده باشد ،مذهب ،بیکاري ،فقر ،مختلف ناشی از تبعیض

هاي  پذیري آسیب .شود مضاعف میها  آن ر به جهت شرایطهاي کودکان مهاج پذیري اساس آسیب

 ،وضعیت اقتصادي ،سیاسی ،اجتماعی ،ملی ،خاستگاه قومی نتیجه کودکان مهاجر ممکن است در

  .بهداشت و سالمت و دیگر شرایط رخ دهد ،تحصیل ،وضعیت اقامت ،معلولیت ،جنسیتی گیري جهت

حق هرکس در برخورداري از تابعیت را به رسمیت  15در ماده  1948 مصوب اعالمیه جهانی حقوق بشر

نام و  داشتن حق کودك بر .که کسی نباید خودسرانه از حق داشتن تابعیت محروم شود شناسد و این می

معنوي و اجتماعی الزم است  ،تابعیت در جهت رشد و بالندگی شخصیت کودك از حیث تمامیت جسمانی

کودك از زمان تولد سزاوار داشتن « :شده است مقرر 1959 مصوبکه در اصل سوم اعالمیه حقوق کودك 

 نیز مورد 1966 مصوب المللی حقوق مدنی و سیاسی اهمیت این موضوع در میثاق بین» . نام و تابعیت است

تولد هر کودك باید بالفاصله  -2« :دارد اشعار می 24) از ماده 3) و (2گرفته است که طی بندهاي ( توجه قرار

کنوانسیون  .»هر کودك حق داشتن تابعیت را دارد - 3 .ثبت شود و کودك باید داراي نام شودپس از تولد 

ثبت تولد کودك را بالفاصله پس از تولد ضروري دانسته که  ،7نیز پیرو ماده  1989 مصوبحقوق کودك 

ان خانواده و در صورت امک ،حق کسب تابعیت ،حق داشتن نام«در این راستا کودك از حقوقی مانند 

هاي عضو را  کنوانسیون دولت ترتیب بدین .برخوردار است »تحت سرپرستیگرفتن  شناسایی والدین و قرار

الملل مربوط به تابعیت کودکان نموده است تا  قوانین ملی خود با تعهدات و حقوق بینکردن  موظف به منطبق
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کنوانسیون کودك  8ق ماده هدف از این تمهیدات مطاب .تابعیتی نشود بی هیچ کودکی دچار آوارگی و

هاي عضو باید تضمینات الزم براي حمایت از سه عامل  شده است که دولت ذکر» حفظ هویت کودکان«

 آورند و در مواردي نیز که کودکان به منظور حفظ هویت کودکان به عمل به» خانواده«و » تابعیت« ،»نام«

هاي الزم  ها و مساعدت حمایت ،شوند م میمحرو» حفظ هویت«طور غیرقانونی از برخی حقوق مربوط به 

  .آورند براي استیفاي سریع حقوق کودکان به عمل

او در جامعه ضروري شدن  وجود نام براي متمایز ساختن کودك از دیگران و شناخته ،بدیهی است

 عنوان بهتابعیت هر کودکی براي بازشناختن قوانین متبوع او و نیز حمایت دولت خاص از کودك  .است

همچنین وجود خانواده براي بالندگی و تربیت صحیح کودك در کنار والدین  .تبعه امري بایسته است

تابعیت به نظر  .)73 ،1389 ،ان و نیز حقوقدانان ملل متمدن است (عابد خراسانیشناس روانمورد اتفاق 

ص تعلق موجب قانون به یک دولت خا وضعیت حقوقی یک فرد که به«عبارت است از  »هانس کلسن«

  .)437 ،2007 ،(کلسن» یابد متعلق به یک جامعه خاص باشد

تابعیت قهري بر مبناي سیستم خاك یا  .صورت قهري یا اکتسابی حاصل شود به ستتابعیت ممکن ا

 یکمطابق ماده  .است تأملها و محل  سیستم خون است ولی حق اکتساب تابعیت بر مبناي اراده دولت

قانون فوق  .تواند مطابق قوانین خود معیارهاي تابعیت را تعیین نماید دولتی می) هر 1930کنوانسیون الهه (

الملل و اصول کلی حقوق از  عرف بین ،المللی ها در معاهدات بین مبناي اصل حاکمیت سرزمینی دولت بر

شده است و هر دولت حق دارد بر مبناي قوانین ملی خود معیار کسب  ها به رسمیت شناخته سوي دولت

جنگ یا تبعیض مجبور به  ،در بسیاري از کشورها مهاجران که به دلیل فقر ،لذا .بعیت را مشخص نمایدتا

اگرچه رهنمود  .مهاجرت شدند در برخورداري از حقوق خود با مشکالت فراوانی مواجه هستند

قوق کنوانسیون ح ،)1988کمیساریاي عالی پناهندگان سازمان ملل متحد درباره کودکان پناهندگان (

 حق اکتساب تابعیت از سوي کودکان پناهنده براي پرهیز از ،کودك و میثاق حقوق مدنی و سیاسی

مطابق رهنمود کمیساریاي عالی پناهندگان سازمان ملل  ،همچنین .شده است تابعیتی به رسمیت شناخته بی

شده  کودکان متولد هاي پناهندگان موظفند مسئوالن اردوگاه ،1988 مصوبمتحد درباره کودکان پناهنده 

تابعیتی  بی هاي پناهندگان را پیرو مقررات ملی کشور میزبان بالفاصله به ثبت برسانند تا گرفتار در اردوگاه

  .)335 ،1988 ،سازمان ملل متحد نشوند (کمیساریاي عالی پناهندگان

آمیز است  ي تبعیضها قوانین یا سیاست ،هاي اداري پیچیده تابعیتی ناشی از تعارض قوانین یا رویه بی
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ماده  اولبند  .شود نهایت منجر به عدم اعطاي تابعیت یا سلب تابعیت به گروه خاصی از افراد می که در

بی تابعیت فردي است که مطابق قوانین « :دارد اشعار می 1954مصوب تابعیتی  بی کنوانسیون مربوط به یک

ها  آن تابعیتی کودکان بی بعیتی والدین موجبتا بی نتیجه در» . و رویه هیچ کشوري تبعه شناخته نشود

 ولی صرف .تابعیت حمایت نماید بی تواند از منافع کودك شود که در چنین حالتی هیچ دولتی نمی می

هاي حقوق بشر  نیست و مستلزم حمایتها  آن تابعیتی کودکان دلیلی براي تضییع یا محرومیت از حقوق بی

یساریاي عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در مورد کودکان رهنمود کم .و حقوق بشردوستانه است

هاي حقوق  کمیساریاي ملل متحد این اختیار را دارد تا اقدامات الزم را در خصوص حمایت ،پناهنده

 مصوبکنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان  یکتابعیت اعمال نماید و مطابق ماده  بی بشري پناهندگان

  .ظف هستند حقوق بشر را در قلمرو سرزمینی اعمال نمایندکشورهاي عضو مو ،1951

ها  آن قانون مدنی جمهوري اسالمی ایران کسانی که در ایران متولد شدند و پدر و مادر 976ماده 

قانون حمایت از اطفال و طبق  .کند حمایت قرار داده و تبعه ایرانی محسوب می نامعلوم هستند را مورد

انگاري در انجام  توجهی و سهل بی ایطفل و نوجوان و  یسرپرست یب ،3ق ماده مطاب 1399 مصوب نوجوانان

ثبت  يعدم اقدام براه مکلف به آن است و ک یهر شخص ينسبت به آنان از سو یو شرع یف قانونیوظا

هرگونه وضعیت  ؛طفل یا نوجوان بدون عذرموجه يواقعه والدت یا عدم اخذ اسناد سجلی یا هویتی برا

سالمت  آسیب بهموجب  که ؛تابعیتی بی مهاجرت یا ،پناهندگی ،آوارگی ،اشی از فقر شدیدبار ن زیان

آمیز محسوب و  وضعیت مخاطره ،ا وضعیت آموزشی گرددیامنیت و  ،اخالقی ،یاجتماع ،یروان ،یجسم

  .گردد موجب مداخله و حمایت قانونی از طفل و نوجوان می

  مهاجر حقوق کودکان -2

افراد  جاد محدودیت ورود و خروجیحاکمیت کشورها را براي تنظیم روابط و االملل حق  حقوق بین

حفاظت و رعایت  ،احترام :حدوحصر نیست اما این حق بی ،شناسد غیراتباع در قلمرو خود به رسمیت می

 تأکیداز وضعیت مهاجرت آن شخص مورد  نظر صرف - اعم از بزرگسال و کودك -حقوق بشر همه افراد

اي عمل کند که برخالف تعهدات خود در قوانین  گونه تواند به لذا یک کشور نمی .تگرفته اس رقرا

الملل  اعمال در حقوق بین قابل یحقوق بشر اساس یز از تمامیراتباع نیغ يلحاظ نظر از .المللی باشد بین

قوق بشر همه ح یه جهانیرو اعالمیپ .گرفته است قرار تأکیدالمللی مورد  ه در اسناد بینکبرخوردار هستند 

 ها مصرح در اعالمیه توانند از کلیه آزادي ه میکشوند  حیثیت و حقوق یکسان زاییده می افراد بشر آزاد و با
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 براساسزبان و دین یا هر عقیده دیگر و نیز هیچ امتیازي  ،جنس ،رنگ ،نظر نژاد گونه برتري از هیچ بی

ت اشخاص وجود نخواهد یا سرزمینی مربوط به تابعالمللی مربوط به کشور ی نظام سیاسی یا قانونی یا بین

شده در این  هاي عضو را ملزم به تعهد در حقوق شناخته ز دولتین یاسیو س یمیثاق حقوق مدن .داشت

ت از یو تبعها  آن در مورد کلیه افراد مقیم در قلمرو ين بشریادین و احترام به حقوق بنیمیثاق و تضم

عقیده سیاسی یا عقیده  ،مذهب ،جنس ،زبان ،نژاد ،(از قبیل رنگ زيگونه تمای چیه شان بدون حاکمیت

ن راستا هر دولت یدر ا .نماید ها) می نسب یا سایر وضعیت و ثروت ،منشاء ملی یا اجتماعی اصل و ،دیگر

 اقداماتی به ،رو مقررات این میثاقیخود و پ یداخل ین اساسیشود که مطابق قوان طرف این میثاق متعهد می

شده در این به  منظور تنفیذ حقوق شناخته ي بهگذار سیاستي و گذار قانوناتخاذ تدابیر الزم در  منظور

ط یانتخاب آزادانه حرفه و شرا ،ارکز حق ین یو فرهنگ یاجتماع ،يثاق حقوق اقتصادیم .آورند عمل

منظور  ت الزم بهنماید اقداما هاي عضو را ملزم می شناسد و دولت ت مییار را به رسمکمنصفانه و مطلوب 

اي و طرح  ه شامل راهنمایی و تربیت فنی و حرفهکاعمال کامل این حق به عمل خواهند آورد  تأمین

  .ها و تدابیر فنی است مشی ها و خط برنامه

یک معاهده ها  آن هاي المللی حمایت از حقوق کلیه کارگران مهاجر و اعضاي خانواده نوانسیون بینک

این کنوانسیون  2003 مصوبها است  کم بر حمایت از کارگران مهاجر و خانوادهچندجانبه سازمان ملل حا

داشته باشند و  یزان حفاظت در حقوق اساسی بشر دسترسیکند که همه مهاجران باید از حداقل م می تأکید

 یرقانونیاسباب مهاجرت غکردن  کن کند که اقدامات الزم براي ریشه هاي عضو پیشنهاد می به دولت

ا از یکند  اي که مردم را به مهاجرت غیرقانونی تحریک می کننده ژه از طریق مبارزه با اطالعات گمراهوی به

این کنوانسیون از حقوق  7ماده  .را انجام دهد ،کارفرمایان مهاجران بدون سند طریق تحریم قاچاقچیان و

نظر سیاسی یا  ،ب یا محکومیتمذه ،زبان ،رنگ ،نژاد ،جنس« نظر ازها  آن هاي کارگران مهاجر و خانواده

تولد  و وضعیت تأهل ،دارایی ،ا موقعیت اقتصاديیسن و  ،ملیت ،قومی یا اجتماعی ،منشأ ملی ،عقاید دیگر

  .کند حمایت می» ها یا سایر وضعیت

شده  عقیده توحید ناب که ساختار اسالم بر پایه آن استوارگرفتن  سازمان کنفرانس اسالمی با در نظر

بر نقش تمدن و  تأکیدتحقق اموري که در شریعت جاودان اسالمی آمده است و ضمن  است و براي

بهترین امت برگزیده است تا به این امت یک تمدن برتر  عنوان بهتاریخ امت اسالمی که خداوند آن را 

و تمدنی که دنیا را به آخرت ربط داده و ایمان  ،ت را تقدیم نمایدیاحقاق حقوق بشر يجهانی در راستا
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و هدایت بشریت گمراه در  ییرود که به راهنما لذا از چنین امتی امروزه انتظار می .علم را به هم بپیوندند

هایی براي مشکالت مزمن  حل هایی که در حال رقابت متضاد هستند اقدام نموده و راه امواج و مسلک

  .تمدن مادي ارائه دهند

و در جهت مساعدت در  یامت اسالم یخیو تار یدر اسالم با تائید نقش تمدن كودکثاق حقوق یم

در  یهاي عموم و آزادي یه حقوق اسالمک نیبا اعتقاد به ا ؛زمینه حقوق بشر المللی در هاي بین تالش

 ده انگاشتنیا نادینقض و  ،جهت مختل ساختناي  ژهیکس حق و ه هیچکناپذیر اسالم هستند  بخش جدایی

ساز امت  پرچمدار و آینده عنوان بهویژه  به كودکعظیم در قبال  با آگاهی از مسئولیت ؛را نداردها  آن

2رو ماده یهستند بر اهداف خود پ
1

خواهد تدابیر الزم  هاي عضو می از دولت .قرار داده است تأکیدمورد  

ف یبر احترام به وظا تأکیدند و با یاتخاذ نما یمقرارت داخل براساسثاق را یت مفاد مندرج در میجهت تقو

موجود قانوناً  یمقررات داخل براساسه ک یگر اشخاصیا دی یسرپرستان قانون ،نیهاي والد ولیتو مسئ

ه در کان پناهنده کودکمورد ویژه در  به .را مدنظر قرار دهند كودکه یمنافع عال ،هستند كودکمسئول 

شده در  ررمندي حقوق مق ان بهرهکقرار دارند تا حد ام یروحی و روان ،یهاي جسم د آسیبیمعرض تهد

  .ندیتضمین نما ،خود یمطابق قوانین داخلها  آن همه يرا برا ثاقیم

دولت مربوطه باید در هر شرایطی به حقوق «دارد  حقوق بشر مقرر می ییایکن آمریدادگاه ب یاز طرف

ز ا نظر صرف ،دیگر عبارت به ؛است یهاي شخصیتی انسان ویژگیبر  دقیقاً مبتنیزیرا  ،[بشر] احترام بگذارد

                                                     
یـا   ها و گسترش حمایت الزم از آن جهت جلوگیري از زوال شرایط اقتصادي، اجتمـاعی  توجه به خانواده، تقویت توانایی -1 -1

 - 2هاي شان در ارتقاء جسمی، روحی و رفتاري کودکان.  سازي زوجین جهت حصول اطمینان از ایفاي نقش بهداشتی آن و توانمند

هاي کودکان مسلمانی که معتقد به خالق خـود، پیوسـته بـه ایمـان      تضمین یک دوران کودکی ایمن و متوازن و تضمین رشد نسل

تعمـیم و   -3ها و اعمال و حس تعلق به تمدن اسالمی هستند.  ه اصول حق و نیکی در اندیشهخویش، وفادار به کشورشان و متعهد ب

هایی شایسته براي جامعـه   هاي که نسل تعمیق دلبستگی در مراحل طفولیت و نوجوانی و تدارك مراقبت کامل براي ایشان به گونه

و متوسطه براي تمامی کودکان، بـدون توجـه بـه جنسـیت،     تأمین دسترسی رایگان و اجباري به آموزش ابتدایی  -4پرورش یابند. 

رنگ، ملیت، مذهب، تولد یا هر مالحظه دیگر جهت توسعه آموزش از طریق ارتقاء دوره تحصیلی مـدارس، آمـوزش معلمـین و    

هایی براي کودك جهت کشـف اسـتعدادها و شـناخت اهمیـت و      فراهم نمودن فرصت -5اي.  هاي آموزش حرفه تدارك فرصت

تـأمین   -6اه خود در جامعه از طریق خانواده و مؤسسات وابسته و تشویق کودکان به مشـارکت در حیـات فرهنگـی جامعـه.     جایگ

برند و نیز رسیدگی به عللی که منجر به  مراقبت الزم براي کودکان داراي نیازهاي خاص و کودکانی که در شرایط دشوار به سر می

اقصی نقاط جهان با  هاي ممکن براي کودکان مسلمان در تمام ها و مساعدت امی حمایتتأمین تم -7شود.  بروز چنین شرایطی می

  المللی.  ها یا از طریق سازوکارهاي بین هماهنگی دولت
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در حال عبور قانونی یا در وضعیت  ،طور موقت که به شور باشد یا اینککه آن شخص از اتباع یا مقیم  این

ن قانون به یا .)OC-21/14نظر مشورتی  ،حقوق بشر ییایکن آمری(دادگاه ب ». مهاجرت غیرقانونی است

حقوق بشر کودك هایی براي افزایش  ت مهاجرت و حفاظت از حقوق بشر و ارائه راهیحقوق و وضع

پردازد و به تعهدات یک  ورود و اقامت در مرزهاي خود میبودن  مهاجر با مقررات دولت مبنی بر مجاز

ه کودك و کمک به بقا و رشد یدولت مبنی بر اتخاذ اقدامات مثبت براي اطمینان از برآوردن منافع عال

هرگونه سیاست « :عالم کرده استدادگاه بین آمریکایی حقوق بشر ا .شود کودك بدون تبعیض توجه می

اقامت یا اخراج  ،گذارد و هر تصمیم اداري یا قضایی در مورد ورود مهاجرتی که به حقوق بشر احترام می

 یابیو ارزگرفتن  باید با در نظر ،ه با وضعیت مهاجرتی مرتبط هستندکیا بازداشت او یا والدین او  ،کودك

  ». دك باشدها و حمایت از بهترین منافع کو اولویت

حقوق  یه جهانیالمللی حقوق بشر و در اعالم هاي بین در کنوانسیون متحد ه سازمان مللک نیبا توجه به ا

و  یاسید سیعقا ،مذهب ،رنگ ،جنس ،زبان ،نظر نژاد ض ازیبدون هرگونه تبع از افراد هریکحقوق  بشر به

 ها اعالم ها و اعالمیه ه در کنوانسیونکهایی  ديحقوق و آزا یدر تمام یا ملی یرو خاستگاه اجتماعیا پیره و یغ

ان کودکژه در یهاي و ها و محافظت لزوم انجام مراقبتگرفتن  شده است و با در نظر ت شناختهیرسمه شده و ب

 يالمللی برا بین يارکت همیت به اهمیبا عنا ،یو ذهن یکیزی(قبل و بعد از تولد) به خاطر نداشتن رشد کامل ف

 كودکون حقوق ینوانسک ،توسعه حال در يشورهاکویژه  شورها بهکان در تمام کودک یندگط زیبهبود شرا

عضو  يشورهاکان پناهنده از کودکژه یط ویون فوق به جهت شراینوانسک .ب نمودیتصو 1989در را 

ون در ینوانسکن یامل مندرج در اکحقوق  ين برخورداریمنظور تضم خواهد اقدام الزم به ون میینوانسک

ا در صورت فقدان یو مادر  وجود پدر شوند (با می ا پناهنده محسوبیهستند  یه خواهان پناهندگک یانکودک

 یابیرد يهاي بشردوستانه برا ها و مساعدت منظور حمایت المللی به ا بینی ین و مقررات محلیها) طبق قوان آن

ون ینوانسکطرف  يشورهاکاز  رتیبت بدین .آورند ان پناهنده به عملکودکخانواده  ير اعضایا ساین یوالد

ان کودک يون براینوانسکشده در  منظور تحقق حقوق شناخته به ییو اجرا یقانون يخواهد اقدامات ضرور می

در  یو فرهنگ یاجتماع ،يثر منابع موجود خود را با توجه به حقوق اقتصادکند و حدایپناهنده اتخاذ نما

  .آورند للی به عملالم ا بینیاي  هاي منطقه ارچوب همکاريهچ

ان کودکحقوق بشر  ی) در باب اصول عموم2017( 22شماره  یه عمومیدر نظر كودکته حقوق یمک

در مورد تعهدات  كودکته حقوق یمک) 2017( 23شماره  یه عمومیالمللی و نظر نه مهاجرت بینیدر زم
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مقصد و  ،تیترانز ،شور مبدأکالمللی در  ر مهاجرت بینیان درگکودکها در قبال حقوق بشر  دولت

ارگران مهاجر و ک یت از حقوق تمامیته حمایمک) 2017( 4شماره  كمشتر یه عمومیبازگشت و نظر

ت از حقوق یحما كمنظور تعهد مشتر را به ییز هستند رهنمودهایگر نیدیکمل که مکها  آن اعلی خانواده

  .دادند قرار تأکیدالمللی را مورد  نه مهاجرت بینیان در زمکودک

ت یها و حقوق اساسی حقوق بشر براي بازگرداندن یا تضمین حما رویه ،الملل ن اساس حقوق بینیابر 

قرار داده و حق  تأکیدمورد  ،شده است المللی تعیین ه در اسناد بینکو حفاظت از حقوق کودك مهاجر 

ل سن هاي مربوط به احقاق این حقوق به دلی و توجه به نظرات کودك و همچنین چالششدن  شنیده

ان در معرض کودکدر  یو اخالق يزبانی و فرهنگی و موانع ارتباطی ناشی از آسیب معنو ،کودك و رشد

ل آن یف و تحلیه به توصکگرفته است  توجه قرار ار موردکان کودکا یان مهاجر کودکب مانند یآس

  .م پرداختیخواه

  در قبال کودك مهاجرها  تعهدات دولت -3

 ،كودکته حقوق یمک) 2017( 23و  22شماره  یو نظریه عموم كودکقوق ون حینوانسک 4مطابق ماده 

المللی به تعهدات مصرح خود در  ان در حوزه مهاجرت بینکودکه کند ینان حاصل نماید اطمیها با دولت

ان کودکت مهاجرت یاز وضع نظر صرف( كودکحقوق  يت و اجرایرعا ،تیحما بر یها مبن کنوانسیون

هاي  د سیاستیهاي عضو با دولت ترتیب بدین .ردیها) صورت گ آن یت قانونا سرپرسیم یق ،یا ولی

ند تا یان مهاجر اتخاذ نماکودک یفکیو  یمکآوري و انتشار اطالعات  ان در جمعیو حق بن یکستماتیس

د ین اطالعات بایا .ان مهاجر داشته باشندکودکت از حقوق یحما يدر راستا یهاي جامع بتوانند سیاست

 یا سرپرست قانونی یت ولیوضع ،تیمعلول ،تیقوم ،سن ،تیجنس ،ت مهاجرتیوضع ،تیه ملدربردارند

 كودکته حقوق یمک ،لذا .ان باشدکودکت و نظارت از یحما يط مرتبط در راستایشرا یان و تمامکودک

حقوق بشر بر  مبتنیان مهاجر کودکحقوق  يت اجرایگیري وضع اندازه يهایی برا ن شاخصییبر لزوم تع

ر و یالمللی تداب نه مهاجرت بینیان در زمکودکحقوق  ياجرا يها در راستا ن کمیتهیبنابرا .دارد یدتأک

هاي جامع  ر و سیاستیاتخاذ تداب - الف :ه عبارتند ازکدانند  می يهاي عضو ضرور هایی را بر دولت سیاست

و  یروان ،یمت جسمجمله سال ازها  آن هیان و منافع عالکودکت از یمنظور حما به یان سازمانیو م

مؤثر  ين اجرایتضم يها در راستا الزم در بودجه دولت ياتخاذ منابع اقتصاد -ب .انکودک یاجتماع

ا مأموران ی یاران اجتماعکمدد ،مقامات يوسته برایپ یهاي آموزش اتخاذ دوره -ج .ها ها و برنامه سیاست
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  .تیا فاقد تابعیپناهنده  ،ان مهاجرکودکمرتبط با حقوق 

ون ینوانسکند اصول و مفاد مندرج در ینان حاصل نمایهاي عضو موظف هستند اطم ن راستا دولتیادر 

ت شده یامل رعاکطور  به 4در رابطه با موضوع ماده  یهاي داخل ها و رویه سیاست ،نیدر قوان كودکحقوق 

عدم  یلکاي اصول ان رهنمودهکودکاقدامات مربوط به  ید در تمامیها با دولت .اثر قانونی است يو دارا

 یت از حقوق تمامیالمللی حما ون بینینوانسک 7و  1(مواد  كودکون حقوق ینوانسک 2ض را مطابق ماده یتبع

 رو مادهیان پکودکه یلذا در اقدامات خود منافع عال .ها) مدنظر قرار دهند خانواده آن يارگران مهاجر و اعضاک

ون ینوانسک 9(ماده  كودکو حق  6طابق ماده بقا و رشد م ،اتیحق ح ،كودکون حقوق ینوانسک 3

مسائل  یحق اظهارنظر در تمام ،ها) خانواده آن يار گران مهاجر و اعضاک یت از حقوق تمامیالمللی حما بین

ارگران مهاجر کجمعی  ا دستهی يو عدم اخراج فرد كودکون حقوق ینوانسک 12 وفق مادهها  آن مربوط به

ها) و  خانواده آن يارگران مهاجر و اعضاک یت از حقوق تمامیالمللی حما ینون بینوانسک 22و  10 ،9 مواد(

رو یان پکودک یو اجتماع یروان ،یسالمت جسمان يهاي بشردوستانه در راستا ت و مساعدتین حمایتضم

 یال 16(مفاد  كودکون حقوق ینوانسک 37مطابق ماده  يحق آزاد ،كودکون حقوق ینوانسک 6و  22 مواد

به  یدسترس ،ها) خانواده آن يارگران مهاجر و اعضاک یت از حقوق تمامیالمللی حما ون بینینوانسک 17

ون ینوانسک 18 یال 16(مفاد  كودکون حقوق ینوانسک 40 یال 32 ،22 ،4 مواد ییدادگاه و عدالت قضا

و  7ت مفاد یت و ملیحق بر هو ،ها) خانواده آن يارگران مهاجر و اعضاک یت از حقوق تمامیالمللی حما بین

ار گران مهاجر و ک یت از حقوق تمامیالمللی حما ون بینینوانسک 29و (ماده  كودکون حقوق ینوانسک 8

 20 یال 9و  7مطابق مفاد  یت وزندگی خانوادگیت و تابعیاز مل يحق برخوردار ،ها) خانواده آن ياعضا

ارگران مهاجر ک یت از حقوق تمامیالمللی حما ون بینینوانسک 44و  17و 14(مواد  كودکون حقوق ینوانسک

و  كودکون حقوق ینوانسک 27رو ماده یپ یاز سطح مناسب زندگ يحق برخوردار ،ها) خانواده آن يو اعضا

حق  ،ها) خانواده آن يارگران مهاجر و اعضاک یت از حقوق تمامیالمللی حما ون بینینوانسک 45(ماده 

ت از یالمللی حما ون بینینوانسک 45و  28(ماده  كودک ون حقوقینوانسک 36و  24 ،23سالمت مطابق مواد 

 31 یال 28اي مواد  ل و آموزش حرفهیحق تحص ،ها) خانواده آن يارگران مهاجر و اعضاک یحقوق تمام

ارگران مهاجر ک یت از حقوق تمامیالمللی حما ون بینینوانسک 45و  43 ،30(مواد  كودکون حقوق ینوانسک

توجه قرار دهند  هاي خود مورد ي و برنامهگذار قانون ،ها د در سیاستیها با ا دولتها) ر خانواده آن يو اعضا

  .م پرداختیخواهها  آن ینتر مهمبه شرح 
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  ضیحق عدم تبع - 3- 1

ون ینوانسک) 2ه در ماده (کان است کودکابعاد حقوق  ین در تمامیادیاز اصول بن یکیض یاصل عدم تبع

مهاجرت  تأثیرا تحت یر یان درگکودک ین راستا تمامیدر ا .تگرفته اس قرار تأکیدمورد  كودکحقوق 

 ،ملیت ،عقاید سیاسی ،زبان ،مذهب ،نژاد ،تبعیض و بدون مالحظه رنگ هرگونهالمللی بدون توجه به  بین

تولد و یا سایر احوال شخصیه والدین و یا  ،عدم توانایی ،مال ،ا اجتماعیی یمذهب هاي قومی و خاستگاه

کشورهاي  ،لذا .عضو هستند يشورهاکون و ینوانسکحمایت  محترم شمرده و موردسرپرست قانونی 

 ،ر الزم را جهت تضمین حمایت از کودك مهاجر در مقابل تمام اشکال تبعیضیطرف کنوانسیون تداب

سرپرست  ،ابراز عقیده و یا عقاید والدین ها فعالیت ،ا در ارتباط با آنیمهاجرت  تیوضع يمجازات بر مبنا

  .نی و یا اعضاي خانواده کودکان مهاجر به عمل خواهند آوردقانو

ها و  سیاست یانون تمامکد یباها  آن ان مهاجر و خانوادهکودکض در برخورد با یاصل عدم تبع

حقوق  يان و استانداردهاکودکه یمنافع عال يه در راستاکباشد  یها و مطابق قانون داخل هاي دولت برنامه

از  يریجلوگ يبرا یافککند اقدامات  ه مییهاي عضو توص دولت ته بهیمکن اساس یابر  .ردیانجام پذ يبشر

 يهاي عضو برا لذا دولت .آورند ض به عملیال تبعکاش یان مهاجر در برابر تمامکودکت از یض و حمایتبع

 یرش اجتماعیجامعه را جهت پذ یعموم یرسانی و آگاه اطالع ،سازي د فرهنگیبا ین هدفیتحقق چن

ان را در برابر هرگونه کودکویژه  ت نموده تا بتوانند افراد مهاجر بهیتقوها  انکودکهاي مهاجر و  دهخانوا

را به حقوق مقرر در ها  آن یرده و دسترسکت یکشی حما بهره ،سوءاستفاده ،خشونت ،ضیال تبعکاش

  .ندین نمایون تضمینوانسک

  حق آزادي کودك - 3- 2

 ترین زمان ممکن حل و در کوتاه عنوان آخرین راه ان باید تنها بهبازداشت کودک ،الملل رو حقوق بینیپ

 37ماده (شود  نمی تأمینه کودك هرگز از طریق محرومیت از آزادي یزیرا منافع عال ،انجام شود

2)كودکون حقوق ینوانسک
ویژه در  از حبس به ییو رها يت از حق آزادیان در هر وضعکودک یلذا تمام .

                                                     
رحمانه یا مغایر شئون انسان قرار گیـرد. لـذا، مجـازات حـبس      هیچ کودکی نباید تحت شکنجه یا دیگر رفتارهاي غیرانسانی و بی - الف - 2

هیچ کودکی نبایـد بـه طـور     - توان در مورد کودکان زیر هجده سال اعمال نمود. ب دام را بدون امکان برخورداري از آزادي نمیابد یا اع

بایست مطابق با قانون باشد و بـه تنهـا آخـرین     کردن یک کودك می غیرقانونی و یا اختیاري زندانی شود. دستگیري، بازداشت و یا زندانی

با کودك زنـدانی بایـد بـه خـاطر مقـام ذاتـی انسـان، رفتـاري انسـانی و           - ترین مدت ممکن باید بدان متوسل شد. ج راه چاره و براي کوتاه
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هاي  ل وضعیتیدارد حبس به دل تأکید كودکته حقوق یمک .ار هستندت مهاجرت برخوردیوضع

 كودکون حقوق ینوانسکو اهداف  كودکه یمنزله نقض منافع عال نشان بهیا والدیان کودک یمهاجرت

را ها  آن نیا والدیان کودکت مهاجرت ید هرگونه حبس به خاطر وضعیهاي عضو با لذا دولت .باشد می

  .دیل حبس کودکان مهاجر را لغو نماامکطور  د و بهیمنع نما

 خانواده يارگران مهاجر و اعضاک یت از حقوق تمامیته حمایمکهم  یعنیته یمکهر دو  ،رو ازاین

ان به کودکرمجاز یبر این اساس صرف ورود و اقامت غ .داشتند تأکید كودکته حقوق یمکو هم ها  آن

 يت از آزادیا محرومیاب جرم کمنزله ارت به كودکبودن  ا تنهایا بدون همراه یشورها و ک یقلمرو داخل

  .)2017 ،شود (کمیته حقوق کودك نمیها  آن

3که توسط گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد طور همان
در مورد شکنجه و سایر رفتارها یا  

 اکنون روشن ،ارچوب اجراي اداري مهاجرتهدر چ :غیرانسانی یا تحقیرآمیز آمده ،هاي ظالمانه مجازات

هرگز به نفع ها  آن یا والدینها  آن وضعیت مهاجرت براساساست که محرومیت از آزادي کودکان  شده

نامتناسب و  شدت بهغیرانسانی یا تحقیرآمیز با کودکان مهاجر  ،ممکن است رفتار ظالمانه ،کودك نیست

ت کودکان را با یا بازداش ،طور کامل سرعت و به ها باید به دولت ،بنابراین .باشد فراتر از نیاز ضروري

حقوق  يمتوقف کنند (گزارش گزارشگر ویژه شوراها  آن وضعیت مهاجرت براساس ،ها بدون والدین آن

  .)80بند  ،2015 ،بشر سازمان ملل

ان به کودکدر سراسر جهان اقدام به بازداشت  ياریبس يسف کشورهایونیبه گزارش  ،وجود بااین

جمله کشورهایی است که همچنان به  ازآمریکا متحده  التایا .نمایند دالیل مربوط به مهاجرت می

در فلورس  1997وفصل سراسري در سال  علیرغم توافقنامه حل .کند بازداشت کودکان مهاجر اقدام می

شده در  کرد تعداد کودکان مهاجر بازداشت علیه رنو که شرایط و ضوابط بازداشت کودکان را محدود می

در  آمریکامتحده  زار نفر افزایش یافت که در پی تغییر سیاست ایاالته پنجاهبه بیش از  2014سال 

                                                                                                                                 
کودکان زندانی خصوصاً باید از افـراد بزرگسـال جـدا     که نیازهاي به خصوص سنی وي در نظر گرفته شود.  توأم با احترام داشت به نحوي

دك باشد. کودك حق داشتن تماس با خانواده خود را از طریق نامـه و مالقـات دارد بـه غیـر از     که این امر مغایر مصالح کو شوند مگر این

هـاي ضـروري و نیـز حـق      بایست از حق دسترسی سریع به مشاوره حقوقی و یا سـایر مسـاعدت   هر کودك زندانی می - شرایط استثنایی. د

گیـري سـریع در    طـرف و تصـمیم   ر مقامـات ذیصـالح، مسـتقل و بـی    شدن خود در برابر دادگاه یا سـای  اعتراض نسبت به مشروعیت زندانی

  گونه موارد برخوردار باشد.   این

3- Juan E. Méndez 
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متحده  واکنش به افزایش احتمالی افرادي که از آمریکاي مرکزي براي درخواست پناهندگی به ایاالت

 يشده برا هاي مشخص کودکان در بازداشتگاه .)2015 ،اند (فلورس علیه جانسون مهاجرت کرده آمریکا

شده  ا در مراکزي که براي بازداشت کودکان بدون سرپرست و طردی ،شان هاي اه خانوادهن به همریمهاجر

 یط مناسبیشرا يان داراکودک ينگهدار ين براکن امایه اکشوند  نگهداري می ،شده است در نظر گرفته

ه کگردد  ان وارد میکودکبه  د جسمی و روانییآسیب شد ،از شرایط بازداشت نظر صرفست و ین

و  2016 ،سفیونیباشد (گزارش  راحتی مقدور نمی هاي وارده به مدت است و جبران آسیب طوالنی

 دولت ایاالت كودکاین امر باعث شد تا حامیان حقوق بشر و حقوق  .)2015 ،شوراي مهاجرت آمریکا

ند یت مهاجرت نمایاز زندان به جهت وضعها  آن هاي کودکان و خانواده يرا مجبور به آزاد آمریکامتحده 

رد کدرخواست  آمریکامتحده  طور مشابه از ایاالت کمیسیون بین آمریکایی حقوق بشر نیز به .آزاد کند

  .کودکان مهاجر فوري و مهاجر را از حبس آزاد کند ،المللی که مطابق قوانین بین

ان در کودکو رشد  یروان ،یبر سالمت جسم ياز سلب آزاد یب ناشیبه آس كودکته حقوق یمک

 ،يگذار قانونق ید از طریها با دولت ،لذا .دارد تأکیدوتاه کمدت  یک يبرا یاجرت حتت مهیوضع

 بهها  آن هاي ان مهاجر و خانوادهکودکت یدر وضع كودکه یه منافع عالکرا  یافتیها ره ها و رویه سیاست

زندگی  و يحق آزاد ،هیه منافع عالکند یاست اتخاذ نما ینیا ماندن در آن قلمرو سرزمیمنظور بازگشت 

ن در قالب یگزیهاي جا بدون همراه است حمایت و مساعدت كودکچنانچه  .دین نمایرا تضم یخانوادگ

 مهاجرت از خانواده جدا یبینی شود و اگر ط پیشها  آن ين مناسب براکا مسیسرپناه  ،نیگزیمراقبت جا

ا خانواده یبا همراه  كودکجاد گردد و اگر یط خانواده ایبه مح كودکوند یاند اقدامت الزم جهت پ شده

منظور  انات مناسب بهکامها  آن تین وضعییکند تا تع جاب مییان خانواده ایاست آنگاه ضرورت حفظ بن

  .ردیت از حقوق بشر انجام گین حمایتضم

کودك  هیالملل در رابطه با منافع عال شده حقوق بین کمیسیون بر اصول ثابت ،2015در گزارش سال 

ان یکه بهترین منافع کودك مستلزم حفظ بن هنگامی«کرد و اشعار داشت  تأکیدمهاجران  در زمینه بازداشت

 .و خانواده آن از زندان است كودکالزام ضروري عدم محرومیت  ،خانواده در کنار یکدیگر است

جاي  کند تا اقدامات جایگزینی به شود و مقامات را موظف می ز مییشامل والدین او ن كودکآزادي 

ت کودك از یضرورت محروم .ت براي خانواده انتخاب کنند که متناسب با نیازهاي کودکان باشدبازداش

کند که براي حبس خانواده اقدامات  یابد و مقامات را ملزم می ز تسري مییآزادي به والدین خود و ن
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 ». متناسب با نیازهاي کودکان را انتخاب کنند

  ترسی به عدالتحق مشارکت همراه با روند مناسب و دس - 3- 3

 .»گذارد می تأثیردر هرگونه رسیدگی قضایی و اداري که بر کودك شدن  شنیده«حق کودك مهاجر براي 

ان کودک .ردیتوجه قرار گ د موردیبا ییبه عدالت قضا یرسیدگی و دسترس ،در زمینه اجراي مهاجرت

شود ابراز کند و نظرات  میها  آن وطد بتواند عقاید خود را آزادانه درباره تمام موضوعاتی که مربیمهاجر با

بدین  .ردیتوجه قرار گ ض و مطابق با سن و بلوغ وي بها داده و موردیکودکان مهاجر بدون هرگونه تبع

از مراحل  هریکشود تا بتواند در  هایی فراهم آورده د فرصتیبراي کودکان مهاجر با ،منظور

مستقیم یا از طریق نماینده یا شخصی مناسب به  طور بهها  آن هاي اجرایی و قضایی مربوط به دادرسی

  .ابراز عقیده نماید ،طریقی که مطابق با مقررات اجرایی قوانین ملی باشد

بلکه باید نظرات  ،تنها باید به کودك فرصت شنیدن داده شود گوید که نه صریحاً می كودکته حقوق یمک

د به اطالعات الزم یان مهاجر باکودکدارد  تأکید تهیمک .کودك را با توجه به سن و بلوغ کودك ارزیابی کرد

داشته  یدسترس ییت در مراجع قضایاکو ش یمهاجرت و پناهندگ فرایند ،ارتباطات ،خدمات ،مربوط به حقوق

ه کاطمینان حاصل شود  ،شده براي کودکان بدون سرپرست یا جدا .ارائه شودها  آن د با توجه سنیه باکباشند 

هاي مربوط به مهاجرت (چه در سطح دولتی و چه  بارزه با خطرات ناشی از واکنشحق مشارکت کودك در م

واجد  ینده حقوقیا نمای یار اجتماعکبر این اساس مدد .در سطح غیردولتی) در حفاظت از کودك استوار است

ي ها جمله فرزندخواندگی ا در برخی موارد ازیان کودکا یشده  ا جدایان بدون همراه کودک يط برایشرا

ان مهاجر بدون همراه به فرزندخواندگی کودکاي در کشور میزبان فرزندي از  که خانواده درصورتی ،غیرارادي

  .)23 ،2013 ،المللی مهاجرت (گزارش سازمان بین در دسترس باشد ،قبول کنند

و کمیته حقوق کودك سازمان ها  آن کمیته حفاظت از حقوق کلیه کارگران مهاجر و اعضاي خانواده

اند (کمیته سازمان ملل متحد در موردحمایت از حقوق  هاي روشنی را ارائه کرده لل متحد دستورالعملم

و کمیته سازمان ملل متحد در  4نظر عمومی مشترك شماره  ،ها همه کارگران مهاجر و اعضاي خانواده آن

آن توسط بسیاري از مسائل که  )19-14 .بند ،23نظر عمومی مشترك شماره  ،مورد حقوق کودك

4کمیساریاي عالی سازمان ملل در امور پناهندگان
(دادگاه بین آمریکایی  گرفته است قرار تأکیدمورد  

  .)OC-21/14نظر مشورتی  ،حقوق بشر

                                                     
4- UNHCR 
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در  كودکن حق استماع یتضم يد اقدامات متناسب در راستایهاي عضو با ن راستا دولتیدر ا

را در  ینند و اقداماتکان فراهم کودک يبرا یمهاجرت یدگین رسییآ ،تیاکبه ش یار دسترسکسازو

ت فعال که مشارکند یا غیرمستقیم) اتخاذ نمایم یطور مستق ها (به سیاست یابینظارت و ارز ،اجرا ،یطراح

کشور میزبان  .طور مؤثر اجرا گردد به یو فرهنگ یاسیس ،ياقتصاد ،یسطوح اجتماع یان در تمامکودک

خدمات موجود  ،ها حقوق و مسئولیت ،ها ید اطالعاتی را در مورد روشباها  آن ان مهاجر و خانوادهکودک

ها و مشارکت کامل در  حل ها یا راه و سایر اطالعاتی که ممکن است در توانایی کودکان در ارزیابی گزینه

در اختیار کودکان قرار دهد (کمیساریاي عالی  ،ها در مورد آینده کودکان نقش داشته باشد گیري تصمیم

هاي عضو  از دولت كودکته حقوق یمک ،عالوه بر این .)2017 ،یونیسف ،دگان سازمان مللپناهن

یابی مراحل قانونی و  ت براي کمک به کودکان در جهتیقانونی واجد صالح خواهد تا نمایندگان می

همچنین مترجمی براي اطمینان از درك و توانایی کودکان در برقراري ارتباط با همه طرفین در طول 

    . )2017 ،22شماره  كودکته حقوق یمک یه عمومیدرسی ارائه دهند (نظردا

  تیت و ملیهو ،حق بر نام - 3- 4

عدم  .جا خواهد گذاشت ان برکودکدر انتفاع حقوق  يمتعدد یاثرات منف ،كودکتولد  یفقدان گواه

 7ماده  .)102 ،1398 ،ی(جدل دهد قرار می یتیتابع بی را در معرض كودکت در محل تولد یثبت تولد و مل

شود و از  ثبتآمدن  تولد کودك باید بالفاصله پس از به دنیا دارد مقرر می كودکون حقوق ینوانسک

تحت گرفتن  شناسایی والدین و قرار ،کسب تابعیت و در صورت امکان ،حقوقی مانند حق داشتن نام

ون را مطابق ینوانسکصرح در د حقوق میز باین کشورهاي عضو کنوانسیون .باشد برخوردارها  آن سرپرستی

 با يریمنظور مقابله و جلوگ المللی مربوطه در این زمینه به با قوانین ملی و تعهدات خود طبق اسناد بین

  .ندیاالجرا تلقی نما ان الزمکودک یتیتابع بی

ان کودکمنظور ثبت زمان تولد  خواهد اقدامات الزم را به هاي عضو می از دولت كودکته حقوق یمک

و  ی(محبعل عمل آورنده بها  آن نیا والدیان کودک یت مهاجرتیاز وضع نظر صرف تولد یدور گواهو ص

ا مأموران سالمت را موظف به یدر امور مهاجرت  ییمثال از مقامات اجرا عنوان به .)112 ،1398 ،همکاران

د یهاي عضو با لتدو ،لذا .ندیثبت تولد نما ،سالمت و بهداشت ،مهاجران یتیه ارائه اطالعات وضعیته

  .ثبت تولد در نظرگیرند ينند براکل ینند و اقدامات تسهکدر ثبت تولد را مرتفع  یو عمل یموانع قانون

ان و کودکن ثبت والدت یهاي عضو را ملزم به اقدامات الزم در تضم دولت كودکته حقوق یمک ،لذا
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عضو  يشورهاک ینیه در قلمرو سرزمک یانکودکت به یمل ياعطا ،رو ازاین .نماید میها  آن تین تابعییتع

 یعنوان اقدام خواهند شد به یتیتابع بی ت دچاریتابع يشوند و در صورت عدم اعطا ون متولد میینوانسک

ا یت یتابع يزمینه اعطا ه درک یا اقداماتی ینید آن دسته از قوانیهاي عضو با دولت .شود شنهاد مییمؤثر پ

ت مهاجرت یوضع ،تیمعلول ،تیجنس ،مذهب ،تیقوم ،انند نژادض خواهد شد میت موجب تبعیسب تابعک

ت یان متولد در قلمروشان را تقوکودکت به یتابع ين مربوط به اعطاید قوانیها با دولت .ندیمنسوخ اعالم نما

زن و مرد در نظر  يطور برابر برا ت را بهیتابع يویژه اعطا به ،نشوند یتیتابع بی ان دچارکودکند با ینما

 یکیت به یتابع يت در اعطایجاد محدودیبه زن با ا ین داخلینظر قوان ت ازیتابع يفقدان اعطا ،رایز رندیبگ

  .ندکرو  ت روبهیرا با خطر تابع كودکتواند  ن مییاز زوج

  حقوق در برابر خانواده - 3- 5

فرض بر این است که  ،رایز ،است كودکون حقوق ینوانسکوحدت و حفظ خانواده یک اصل اساسی در 

وحدت خانواده به نفع کودك است (کمیته سازمان ملل متحد در موردحمایت از حقوق همه کارگران 

و کمیته سازمان ملل متحد در مورد حقوق  4نظر عمومی مشترك شماره  ،ها مهاجر و اعضاي خانواده آن

 در معاهدات یخانوادگ یت از زندگیحق حما .)38-27بند  ،23نظر عمومی مشترك شماره  ،کودك

 كودکرو آن در کنوانسیون حقوق یه پکشده است  ت شناختهیاي حقوق بشر به رسم المللی و منطقه بین

ان مهاجر کودکدر  یخانوادگ یت از زندگیحما 27ماده  چهارو بند  20 ،19 ،18 ،16 ،11 ،10 ،9 مواددر 

  .گرفته است قرار تأکیدمورد 

ي کودکان مهاجر که توسط یکی از والدین یا هر دو برا يالمللی حقوق بشر اهداف اسناد بین ،بنابراین

هدف  ،اند شده براي کودکان مهاجر که از والدین خود جدا .ان خانواده استیحفظ بن ،همراه هستند

ا حداقل اطمینان از ماندن کودك در کنار سایر اعضاي خانواده ی تواند تسهیل اتحاد مجدد در خانواده می

هاي  اقدامات الزم در مراقبت ،از خانواده كودکشدن  ورت جداا در صیباشد  كودکا سرپرست ی

 یتمام ين حق براین اید اقدامات الزم در تضمیها با دولت ،لذا .ردیان در نظر بگکودک ين برایگزیجا

 .دیت اجرا نمایمنظور حما بهها  آن نیا والدیت یت تابعیاز وضع نظر صرفض و یان و بدون تبعکودک

ت از خانواده و اتخاذ اقدامات یي در حماگذار قانونط خانواده مستلزم یاز مح يرت از حق برخوردایحما

ا یهاي مهاجر  شده در خانواده جدا يوند مجدد اعضایصورت پ خانواده به یپارچگیکحفظ  يبرا یجابیا

و  یتیز نهادها و مؤسسات حمایسرپرست ن بی كودک يبرا ،هاي مهاجر است ت از خانوادهیت و حمایتقو



 ـ فصلنامه تمدن حقوقی 1401 ، پاییز12شماره ، 5دوره   316

 

 

  .براي حفظ و حمایت از حقوق کودك انجام دهد ن مناسبکمس

حق وحدت خانواده باید در تعادل با منافع حقوق کودك و در اولویت قرار گیرد  ،در همه موارد

ه کودك ارزیابی ید منافع عالیخانواده با یپارچگیکت از حق یدر حما .)2017 ،23ه عمومی شماره ی(نظر

ها براي مقابله با عوامل مهاجرت افراد است که از  ن دولتیشیو پ یي سنتمستلزم تغییر در الگوکه  شود می

هاي  گیري سیاست تصمیم شوند و در ضمایم والدین خود در نظر گرفته می عنوان بهطریق آن کودکان 

  .شوند ده گرفته مییناد یمهاجرت

بررسی قرار داده و  ورده کودك را میرویکرد کودك محور مستلزم آن است که ابتدا منافع عال ،رو ازاین

ن و یتنظیم قوان ها در لذا دولت .دیاین منافع برآورد نما تأمیناز طریق آن اراده و نقش والدین و خانواده را در 

 .مدنظر قرار دهند يگیري در اقدامات اجرا تصمیم فرایندبخشی از  عنوان بهکودك را  ،یهاي مهاجرت سیاست

خانواده حکم  یپارچگیکحق  ،کنند ن را هنگام ورود بازداشت میمهاجرا شورهاکدرجایی که  ،یاز طرف

ند که کودك مشمول نک ز حکم مییالمللی ن قوانین بین ،طور همین .کند که خانواده در کنار هم بمانند می

بینی  خانواده پیش يد جایگزینی براي بازداشت اعضایبا ین داخلیدر قوان نتیجه در .بازداشت مهاجرت نباشد

  .)74بند  ،هاي پناهنده و مهاجر وضعیت حقوق بشر خانواده یسیون بین آمریکایی(کم شود

  حق کودك براي درخواست پناهندگی - 3- 6

به کشوري ها  آن تضمین حق تقاضاي پناهندگی براي حفاظت از حقوق کودکان با محافظت از بازگشت

هاي خاص مشکالت  کم بر جنبه(کنوانسیون حا بسیار مهم است ،که با آزار و شکنجه مواجه خواهند شد

ها باید در تعیین وضعیت پناهندگی کودکان و حمایت از حقوق و  دولت .)1969 ،پناهندگان در آفریقا

فرد  ها باید به اشکال منحصربه دولت ،لذا در انجام این کار .توجه بیشتري داشته باشند ،ها ه آنیمنافع عال

ا ین الزم در مقابله یو قوان ییشوند شناسا رو روبه اي که کودکان ممکن است با آن آزار و شکنجه

 ،آور و خطرناك کار زیان ،ختنه زنان ،ازدواج اجباري زیر سن قانونی :جمله از ،ندیبینی نما پیش يریشگیپ

روسپیگري و سایر انواع  ،سربازگیري اجباري یا سربازي اجباري ،پورنوگرافی کودکان ،فحشاء اجباري

ل نقض حقوق بقا و توسعه و تبعیض شدید کودکان متولد خارج از قوانین دقیق شام«آزار و شکنجه که 

  ». ملیت و حقوق سرپرست استدادن  نتیجه از دست تنظیم خانواده و کودکان بدون تابعیت و در

افرادي را «از کشورهاي داخل قاره آمریکا خواسته است که  آمریکامتحده  ایاالت ،به همین ترتیب

مورد تهدید خشونت ها  آن امنیت یا آزادي ،که جان اند به دلیل این ود فرار کردهکه از کشورهاي خ
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پناهنده  عنوان به ،گرفته است نقض گسترده حقوق بشر قرار ،هاي داخلی درگیري ،تجاوز خارجی ،عمومی

  .)1984 ،(اعالمیه کارتاخنا در مورد پناهندگان »به رسمیت بشناسند

همه کودکان » ات و بقا و توسعهیح« ،کند تا از رفاه را ملزم میها  دولت كودکون حقوق ینوانسک

اشعار  كودکون حقوق ینوانسک 6مطابق ماده  .ندین نمایرا بدون تبعیض تضمها  آن مشمول صالحیت

کشورهاي عضو کنوانسیون حق ذاتی هر کودك را براي زندگی به رسمیت خواهند شناخت و «دارد  می

 22رو ماده یون پینوانسکن راستا یدر ا» . و پیشرفت کودك اتخاذ خواهند نمود حداکثر امکانات را براي بقا

اقدام الزم را جهت تضمین « :هاي عضو را ملزم نموده ان پناهنده دولتکودکت از یمنظور حما به

شود چه همراه والدین خود باشد یا  برخورداري کودکی که خواهان پناهندگی است و یا پناهنده تلقی می

هاي بشردوستانه  ها و مساعدت از حمایت ،المللی مطابق با قوانین و مقررات محلی و بین ،گريشخص دی

شده و کشورهاي  الزم از حقوق مربوطه که در این کنوانسیون یا سایر اسناد بشردوستانه یا حقوق بشر مقرر

 :دارد مقرر می 22اده م دوبند  و در ». به عمل خواهند آورد ،باشند متعهد میها  آن الذکر نسبت به فوق

المللی یا  هاي بین و سایر سازمانمتحد کشورهاي طرف کنوانسیون بنا به صالحدید خود با سازمان ملل 

گونه کودکان  کنند در جهت حمایت و مساعدت ازاین کار میمتحد غیردولتی ذیصالح که با سازمان ملل 

و براي کسب اطالعات الزم براي به هم پیوستن و ردیابی والدین یا سایر اعضاي خانواده کودکان پناهنده 

که موفق به یافتن والدین یا سایر اعضاي خانواده  درصورتی .مجدد اعضاي خانواده همکاري خواهند کرد

طور موقت یا  شده درست مانند کودکی که به که در این کنوانسیون اظهار گونه همانبا کودك  ،نشوند

 ». رفتار خواهد شد ،محروم شده دائم از محیط خانوادگی به هر دلیل

ن تمام یي در تضمگذار قانونبیانگر ضرورت  ،تحقیقات در مورد وضعیت خاص کودك مهاجر ،لذا

ویژه  به ،انکودک یو اجتماع یو روان یت مهاجرت براي اطمینان سالمت جسمیان در وضعکودکحقوق 

و شدن  ا انسانی ناشی از آن رهامحیطی ی از بالیاي زیست ،در مورد کودکی که فاقد تابعیت هستند

اخراج یا  ،ا سوءاستفاده یا تحت قاچاق انسان قرار گرفتنیسوءرفتار  ،ارکط یشرا ،یا یتیمشدن  طرد

شورها در کد مدنظر یه نفع کودك نیست باک يویژه در موارد بازگشت به کشور محل تولد یا ملیت به

  .ردیي قرار گگذار قانونها و  سیاست

  ان مهاجرکودکه یلمنافع عا - 3- 7

را به  يادار و يگذار قانونمراجع  ،ها دادگاه ،و غیردولتی یر دولتیدوا كودکون حقوق ینوانسک 3ماده 



 ـ فصلنامه تمدن حقوقی 1401 ، پاییز12شماره ، 5دوره   318

 

 

 لذا .سازد ان متعهد میکودکاقدامات مرتبط با حوزه  یدر تمام كودکه حقوق یمنافع عال یابین ارزیتضم

هاي الزمه را براي رفاه کودکان  اقبتها و مر شوند که حمایت کشورهاي طرف کنوانسیون متقبل می

هاي قانونی و یا سایر افرادي که قانوناً مسئول آنان  قیم ،ها با توجه به حقوق وظایف والدین آن ،مهاجر

 یپارچگیکحفظ  يویژه در راستا تضمین کنند و در این راستا اقدامات اجرایی و قانونی مناسب به ،هستند

خدمات و  ،رهاي طرف کنوانسیون تضمین خواهند نمود که مؤسساتکشو .خانواده معمول خواهد گردید

معیارهایی که توسط  ت مهاجرت هستند مطابق بایوسایلی که مسئول مراقبت و حمایت کودکان در وضع

آن مؤسسات) و نیز  نظر تعداد کارکنان ( بهداشت و از ،هاي ایمنی مقامات ذیصالح خصوصاً در زمینه

  .مطابقت داشته باشندشده  نظارت مناسب گذاشته

کنند و امیدهاي آینده  جاد امنیت مهاجرت مییمنظور ا بهها  آن که کودکان و اعضاي خانواده درحالی

شوند اغلب  می رو روبهها  آن هایی که در کشور میزبان با واقعیت ،خود را در کشور مقصد به همراه دارند

تواند  میها  آن وضعیت مهاجرت براساس ناکودکن یا طیشرا .کشد را به چالش میها  آن بینی خوش

ت مدنظر یان را در هر وضعکودکه یهاي عضو موظف هستند منافع عال درهرحال دولت یمتفاوت باشد ول

ن یدر ار .باشد یا وضعیت موقت پناهندگی ،تیهو ت فاقد سندیوضع يخواه آن کودك دارا ،قرار دهند

شور و کا اقامت در یا رد درخواست ورود ی ءعطاه در اکنند کنان حاصل ید اطمیها با صورت دولت

ن یقوان ،ها آن یم قانونیا سرپرست و قین یان به والدکودک یا دسترسیذ مهاجرت یمات مربوط به تنفیتصم

  .ردیان را دربرداشته باشد مورد مالحظه قرار گکودکه یه منافع عالکهاي مناسب  و سیاست

  حق تحصیل و آموزش - 3- 8

المللی  ر مهاجرت بینیان درگکودک یتمام ،كودکون حقوق ینوانسک 31و  30 ،29 ،28رو مواد یپ

در  یالت آموزشیامل تحصک یزبان به دسترسیشور مکبا اتباع  طور برابر د بهیت خود بایاز وضع نظر صرف

و تا  به جهت مهاجرت کودکان مهاجر اغلب .ابعاد آموزش برخوردار باشند یسطوح و در تمام یتمام

نهایت از حق تحصیل محروم  شده و در وپرورش شور مقصد دچار اختالل در آموزشک دن بهیرس

 بسیاري از کودکان مهاجر از دسترسی به آموزش در کشور میزبان خود محروم هستند زیرا ،لذا .شوند می

ري نگهدا يه براکتسهیالتی  غالباً .در حال گذر هستند و یا در شرایطی دیگر در بالتکلیفی هستندها  آن

که فاقد مدارك الزم براي اثبات  جا آن شود و از ارائه نمیها  آن شوند آموزش به ن داده مییمهاجر

  .و سطح تحصیلی بسیار زیاد استها  آن هستند فاصله بین سن وضعیت اقامت یا سابقه تحصیلی
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ام ن در مدرسه ابتدایی ثبت یدهد که تنها نیمی از کودکان واجد شرایط سن یونیسف گزارش می

این امر علیرغم  .کنند نام می چهارم کودکان واجد شرایط سنی در دبیرستان ثبت کنند و کمتر از یک می

وضعیت گرفتن  که همه کودکان بدون داشتن تبعیض و بدون در نظر الملل مبنی بر این پذیرش حقوق بین

در مورد وضعیت سازمان ملل متحد  1951صادق است (کنوانسیون  ،مهاجرت داراي حق تحصیل هستند

نام  آن دسته از کودکانی که در مدارس ثبت ،یاز طرف .)1967 مصوبمربوط به پناهندگان و پروتکل 

 ،ا دانشگاهی متفاوتی یمشکالت سازگاري با سیستم آموزش ،اند ممکن است به دلیل موانع زبانی کرده

ان و کودکط ین شرایدر ا .تبعیض و اختالالت در سطح تحصیلی مواجه شوند ،نشده هاي درمان آسیب

افتد تا  به تعویق میها  آن رؤیاهاي يشوند و به نحو مواجه می یو اجتماع یهاي روان نوجوانان با آسیب

ویژه در  حق تحصیل به .بتوانند آزادانه و بدون تبعیض به آموزش دسترسی داشته باشندها  آن زمانی که

جایی که کودکان در وضعیت  ،شود شیده میمدت پناهندگان به چالش ک هاي طوالنی موارد بحران

شور میزبان و منتظر امید کت قانونی و اجتماعی در جامعه یمدت قرار دارند و بدون حما بالتکلیفی طوالنی

  .)2004 ،هستند (کمیساریاي عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان يگریبه اسکان مجدد در کشور د

 ،گر حقوقیاز د يو برخوردار ییوفاکرشد و ش يبرا كودک ییاآموزش در توان یل نقش اساسیبه دل

هاي مربوط به  به آموزش را به اقدام یار دسترسکان ها از دولت یگرچه برخ .ن حقوق دشوار استیار اکان

مهاجران مدنظر قرار  يض در آموزش براید عدم تبعیاما با .ردندکشور خود مرتبط کنترل مهاجرت در ک

 ه وجود داشته باشدیو شهر یمال کمکبرابر به  ینه دسترسیدر زم یبانین پشتیمترکرسد  ه به نظر میکرد یگ

ها در  ا اصالح رویهیي گذار قانوند اقدامات الزم در یهاي عضو با دولت ،لذا .)123 ،1394 ،(سرافراز

ام در ن شده از ثبت ا رهایان بدون همراه کودک یان مهاجر به آموزش فراهم آورند تا حتکودک یدسترس

المللی  اسناد بین یض در تمامیت تبعیمبناي اصل ممنوع لذا بر .محروم نشوند یا مؤسسات آموزشیمدارس 

و در صورت  ان مهاجر ارائه دهندکودکرا در دسترس همه  ید خدمات آموزشیها با حقوق بشر دولت

  .شود يریت جلوگل مسائل مرتبط با مهاجریل به دلیرد تا از انقطاع تحصیصورت گ یان اقداماتکام

  حق سالمت -3- 9

ها ملزم هستند حق ذاتی هر کودك را براي زندگی را به  دولت كودکون حقوق ینوانسک 6مطابق ماده 

ت یان در وضعکودکویژه  رسمیت خواهند بشناسند و حداکثر امکانات را براي بقا و پیشرفت کودك به

اغلب داراي مشکالت روحی و جسمی ها  نآ کودکان مهاجر و اعضاي خانواده .ندیمهاجرت تضمین نما
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  .و سالمت است یهاي بهداشت هستند که نیازمند دسترسی به مراقبت

خروج از خانه و مهاجرت افراد  یرشد و بهداشت ممکن است علت اصل ،بقا ،اتیحق ح به یابیدست

ا ممکن یته باشد شده است وجود داش هیشور اولکاز خانه و ها  آن ا قبل از شرایطی که باعث خروجیباشد 

سالمت و  ،اتید حیتواند موجب تهد نهایت مهاجرت می در یول .است در ارتباط مستقیم با آن باشد

ها ممکن است  ه آسیبکقرار دارند باشد  يشتریب بیان در معرض آسکودکویژه  ن بهیبهداشت مهاجر

د یا ممکن است مسائل شون ونقل متحمل می بیماري یا صدماتی باشد که در حین حمل ،نتیجه جراحات

از  نظر صرف .بهداشتی باشد که براي کودك مهاجر پس از ورود به کشور میزبان اتفاق افتاده است

کشورهاي  كودکون حقوق ینوانسک ،کند سرچشمه نیاز بهداشتی که دسترسی به مراقبت را الزامی می

هاي  همه کودکان به مراقبت يرشد و بهداشت برا ،بقا ،اتیحق ح به یابیکند دست میزبان را ملزم می

  .وضعیت مهاجرت تضمین کنند براساسبهداشتی را بدون تبعیض 

نماید حق کودك را  را ملزم می کشورهاي طرف کنوانسیون 24رو ماده یپ كودکون حقوق ینوانسک

به  جهت برخورداري از باالترین استاندارد بهداشت و از تسهیالت الزم براي درمان بیماري و توانبخشی را

ن راستا یدر ا .دین نمایرا در دسترسی به خدمات بهداشتی تضم كودکت شناخته و حقوق یرسم

 ت مهاجرت بهیان در وضعکودکویژه  ان بهکودکامل ک یل را تا دسترسیهاي عضو اقدامات ذ دولت

د ر کشورها خواهنیالمللی را با سا هاي بین سالمت و بهداشت تالش و اتخاذ خواهند نمود و همکاري

هاي پزشکی و  تضمین فراهم نمودن مشورت .ومیر نوزادان و کودکان کاهش میزان مرگ :داشت

مبارزه با  .هاي بهداشتی اولیه بر گسترش مراقبت تأکیدهاي بهداشتی الزم در مورد تمام کودکان با  مراقبت

کار بستن  هاي بهداشتی اولیه از طریق به جمله در چهارچوب مراقبت از ،ها و سوءتغذیه بیماري

گرفتن  ها در دسترس و از طریق فراهم نمودن مواد غذایی مقوي و آب آشامیدنی سالم و در نظر تکنولوژي

که تمام اقشار  تضمین این .هاي قبل و پس از زایمان مادران تضمین مراقبت .زیست خطرات آلودگی محیط

زیست و  ت و بهداشت محیطبهداش ،شیر مادر ،جامعه خصوصاً والدین و کودکان از مزایاي تغذیه

پیشگیري از حوادث اطالع داشته و به آموزش دسترسی داشته و در زمینه استفاده در اطالعات اولیه 

ارائه  ،هاي بهداشتی پیشگیرانه توسعه مراقبت .حمایت قرار دارند بهداشت کودك و تغذیه مورد

  .هاي الزم به والدین و آموزش تنظیم خانواده و خدمات راهنمایی

سالمت کودك  ان مهاجر را از اقداماتی که بهکودکبر عهده دولت میزبان است که  ،عالوه بر این
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 .شود ویژه در زمینه اقدامات اجرایی که منجر به بازداشت کودك می به ،زند محافظت کند صدمه می

ایی را ه تواند آسیب اثر مضر دائمی بر سالمت روانی و جسمی کودك دارد و می داراي كودکبازداشت 

5به ایدز ها براي کودکی که مبتال رد دولتکعمل ،یاز طرف .که کودك قبالً تجربه کرده است تشدید کند
 

از  ایگیرد  براي تبعید آن کودك در نظر می یزبان اقداماتیشور مکمعموالً ض همراه است و یبا تبع ،است

است که برخالف تعهدات  ن تصمیمییا ،شوند ا محدود مییهاي پزشکی محروم  دسترسی به مراقبت

  .کشورها براي تضمین سالمت همه کودکان در محدوده قلمرو خود است

هاي بهداشتی را براي همه کودکان بدون در  باید دسترسی مساوي به مراقبتتنها  نهها  بنابراین دولت

ممکن همچنین باید از اقداماتی در جهت تنظیم مهاجرت که  ،وضعیت مهاجرت تضمین کنندگرفتن  نظر

  .خودداري کنند ،منفی بگذارد تأثیراست بر سالمت کودك 

  حقوق کار - 3- 10

در  ،ت هستندیهایی که فاقد سند هو ویژه آن مانند بسیاري از کارگران مهاجر و به ،کودکان مهاجر

جایی که  ،خدمتگزاران خانگی عنوان به ،مثال عنوان به .شوند هاي شغلی غیررسمی به کار گرفته می بخش

ار یتعداد بس .شوند ت قانون محروم مییه از حفاظت و حماکهایی  ب از حفاظت پنهان هستند یا از بخشاغل

روند و با شرایط کاري  شوند به مدرسه می ار میکل فقر مشغول به یه به دلکان مهاجر کودکاز  کیاند

دي ناشی از استثمار معمول پیامدهاي منفی سالمتی و رش طور کودکان مهاجر به .هستند رو روبهخطرناکی 

  .کنند کار را تجربه می

نماید  را ملزم می کشورهاي طرف کنوانسیون ،اولبند  در 32 مطابق ماده كودکون حقوق ینوانسک

ه توقفی در آموزش ک يارکا یبار  زیان انجام هرگونه کار ،حق کودك را در برابر استثمار اقتصادي

اخالقی و یا پیشرفت اجتماعی  ،معنوي ،روحی ،سمیه براي بهداشت جک يارک ،وي ایجاد کند كودک

 ،د اقدامات الزم قانونییکشورهاي طرف کنوانسیون با ،لذا .حمایت قرار دهند مورد مضر باشد كودک

در این راستا  .اجتماعی و آموزشی را در جهت تضمین اجراي ماده حاضر به عمل خواهند آورد ،اجرایی

تعیین حداقل سن یا حداقل سنین  :دهندتوجه قرار  ذیل را مورد د مواردیکشورهاي طرف کنوانسیون با

ها و یا اعمال سایر  تعیین مجازات .نظر ساعات و شرایط کار تعیین مقررات مناسب از .براي انجام کار

  .هاي اجرایی مناسب جهت تضمین اجراي مؤثر ماده حاضر ضمانت

                                                     
5- HIV 
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دك و حفاظت از حق بقا و رشد کودك مطابق ه کویمنافع عال تأمینها براي  تعهدات دولت ،نیبنابرا

ند تا اطمینان حاصل شود که کودکان در برابر نکند که تدابیري اتخاذ ک المللی دولت را ملزم می اسناد بین

یا کاري که با آموزش کودك تداخل داشته باشد یا براي سالمتی یا  ،کار خطرناك ،استثمار اقتصادي

ند که هیچ کودکی در ینون قرار دارند و اطمینان حاصل نماحمایت قا رشد کودك مضر باشد مورد

ند ین نماید تضمیها با دولت .کند شرایط کار اجباري مشغول نیست یا تحت شرایط زور و اجبار کار نمی

 يهاي متناسب در راستا ب مجازاتیان و تصوکودکت از حقوق یدر حما یقانون یاقدامات مقتض یتمام

 كار پاکط یط منصفانه اشتغال و شرایشرا :هاي در زمینه كودکن حقوق وینوانسکمؤثر مفاد  ياجرا

هاي  اجبار آزمایش ؛انکودکار مناسب با سن کط یم ساعت و شرایتنظ ؛المللی بین يمطابق استانداردها

در صورت  ییبه عدالت قضا یدسترس ؛دینما یابیار نوجوانان را ارزکبودن  ه مناسبکاي  دوره کیپزش

  .باشد كودکنقض حقوق 

ها  بسیار مهم است که اجراي قوانین کار از اجراي قوانین مهاجرت جدا شود و دولت ،رو ازاین

ند و در ین نمایار کودکان مهاجر تضمکون را در ینوانسکحقوق مندرج در  یاز تمام يبرخوردار

اك و استثمار هاي مناسب در برابر کارهاي خطرن هاي مربوط به نیروي کار پاسخ گیري تصمیم ها و سیاست

  .ندیبینی نما کودکان پیش

  ان مهاجرکودکاز  ین و مقررات داخلیت قوانیحما -4

جاد یا يانات خود را براکل به اهداف همه امین يرو اصل سوم برایران پیا یاسالم يجمهور یقانون اساس

ار کبه  ید و تباهه مظاهر فسایلکمان و تقوي و مبارزه با یا براساس یرشد فضائل اخالق يط مساعد برایمح

ش تا رفع یخو یو فرهنگ یاجتماع ،ياقتصاد ،یاسین سرنوشت سییت عامه مردم در تعکخواهد برد و مشار

 يدر راستا يو معنو يهاي ماد زمینه یهمه مردم در تمام يانات عادالنه براکجاد امیض ناروا و ایتبع

همه افراد ملت اعم از زن و  ین اساسستم قانویاصل ب براساس .ردکتالش خواهد  یاسالم ياهداف جمهور

 یاجتماع ،ياقتصاد ،یاسیس ،یسان در برابر قانون برخوردار هستند و از همه حقوق انسانیکت یمرد از حما

پذیر  امکان یرانیرایت توسط غیسب تابعکن اصل یهمچن .ن اسالم برخوردارندیت موازیبا رعا یو فرهنگ

  .)اصل چهل و دوم(است 

ت خاص نموده یست حمایمعلوم نها  آن اند و پدر و مادر شده ران متولدیه در اک یانکودکاز  یقانون مدن

زن و اوالد صغیر کسانی که بر طبق « 984مطابق ماده  .محسوب نموده است یرانیتبعه ا 976رو ماده یپ و است
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سال از  ر ظرف یکولی زن د .شوند تبعه دولت ایران شناخته می ،نمایند این قانون تحصیل تابعیت ایران می

 سال از تاریخ رسیدن به سن هجده سال تمام تابعیت شوهر و اوالد صغیر در ظرف یک سند تاریخ صدور

  ». اظهاریه کتبی به وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملکت سابق شوهر و یا پدر را قبول کند توانند می

س کطالق و وفات هر  ،ازدواج ،والدت ،تیهو كن اسناد سجل احوال مداریرو قوانیپ یاز طرف

ظرف مدت و به طریقی  در ه بایدک يموارد یقانون مدن 993ماده  .د اعالم و ثبت شودیه باکاست  ییدادهایرو

لذا  .رده استکاست به دائره سجل احوال اطالع داده شود مقرر  موجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر که به

و والدت » شود وجب دفاتري که براي این امر مقرر است معین میم به« 992سجل احوال هرکس مطابق ماده 

  .د اعالم و ثبت گرددیبا كودکت از یمنظور حما به یه مطابق قانون مدنکاست  ياز موارد كودک

بار ناشی از فقر  هرگونه وضعیت زیان 3 طبق ماده 1399مصوب ت از اطفال و نوجوانان یقانون حما

ثبت واقعه والدت یا عدم اخذ اسناد  يعدم اقدام برا ،تابعیتی بی جرت یامها ،پناهندگی ،آوارگی ،شدید

توجهی و  ا بییطفل و نوجوان و  یسرپرست یا بیطفل یا نوجوان بدون عذرموجه  يسجلی یا هویتی برا

ه مکلف به آن است از ک یهر شخص ينسبت به آنان از سو یو شرع یف قانونیانگاري در انجام وظا سهل

 ،یاجتماع ،یروان ،یسالمت جسم ب بهیه موجب آسکرده کآمیز محسوب  مخاطره تیموارد وضع

  .گردد ا نوجوان میی كودک یت آموزشیا وضعی یتیامن ،یاخالق

نموده  ءاعطا یاران اجتماعکبه مدد یعیارات وسیاخت 1399 مصوبت از اطفال و نوجوان یقانون حما

قانون فوق هرگاه خطر  33 ن اساس مطابق مادهیبر ا .)32ماده ( د آورده استیپد یضابط اجتماع یو نوع

ا محتمل باشد ی) را فراهم آورد 3آمیز موضوع ماده ( الوقوعی موجبات وضعیت مخاطره شدید و قریب

 ،ندکد یا او را تهدیا نوجوان شود یبه طفل  یو اجتماع یتیامن ،یاخالق ،یروان ،یب جسمیموجب آس

مکلفند فوري و در حدود  يو ضابطان دادگستر يت دادگستریحماا واحد ی یستیبهز یاران اجتماعکمدد

ه در کند یتدابیر و اقدامات الزم را اتخاذ نما ،شده است موجب قانون مشخص ه بهک یوظایف و اختیارات

منظور رفع  طفل و نوجوان به یا سرپرستان قانونیاء و یاول ،نیوالد يارکت و همکبا مشار مرحله نخست

در «ن قانون یا 46ماده  يرا بر مبنایز .از وقوع جرم اقدام خواهند نمود يریشگیپ ب ویاهش آسک ،خطر

اولویت با اقداماتی است که منجر به خروج طفل یا  ،تمام تدابیر و اقدامات حمایتی موضوع این قانون

رو ید پیاو نوجوان ب كودکز یدر موارد ضروري ن» . نشودها  آن نوجوان از محیط خانواده یا قطع ارتباط با

ر یا سایبه مراکز بهزیستی  یار اجتماعکر نظر مددیص و زیو با تشخ قانون فوق از محیط خطر دور شده
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ت از اطفال و یحما 1399 مصوبت از اطفال و نوجوانان ین قانون حمایهمچن .مراکز مربوط منتقل شوند

  .)17است (ماده ف عموم مردم قرار داده یلکفه و تینوجوانان را وظ

   نتیجه

ه کودکان یمنافع عال تأمین ياي و محلی برا منطقه ،ار جهانیکانداز توسعه سازو ان شد چشمیبنا بر آنچه ب

ن پژوهش ضمن پرداختن به حقوق و یدر ا .شده است ن راستا برداشتهیهاي مؤثري در ا روشن است و گام

به دنبال توجه  ،اي حقوق بشر المللی و منطقه و سایر اسناد بین كودکون حقوق ینوانسکتعهدات مندرج در 

ه نقش خانواده در خدمت به منافع کودك و محدوده کهاي مهاجرت است  به پیچیدگی و انگیزه

و  یتیامن ،یروان ،یسالمت جسم يه براکند یشان تالش نما رو تعهداتیها پ مالحظاتی که باید دولت

 ان مهاجر در قلمرو سرزمینکودکانند آمیز م ط مخاطرهیان در شراکودکویژه  ان بهکودک یتمام یاجتماع

 زین ،که نسل بعدي مهاجران در جهت شکوفایی قرار دارند د براي اطمینان از اینیشان فراهم آورند با

  .نگري شود بینی و آینده پیش

بر  مبتنیون ینوانسکون موظف هستند به تعهدات مصرح در ینوانسکهاي عضو  ن راستا دولتیدر ا

ها  آن یم قانونیا قین یت والدیاز وضع نظر صرف ،نه مهاجرتیان در زمکودکحقوق  يت و اجرایحما

ان در کودکت مؤثر از حقوق یمنظور حما ي بهگذار قانونها و  د سیاستین منظور بایعمل نمایند و بد

گر یا دیت مهاجرت یریهایی در اهداف مد ویژه سیاست به ،آورند به عمل المللی نه مهاجرت بینیزم

را در  كودکه ید در اقدامات خود منافع عالیها با دولت .ندیاتخاذ نما یاسیو س يمالحظات اداراقدامات و 

و  يادار ،ینیمات تقنیها و تصم رویه یه در تمامیند اصل منافع عالینان حاصل نمایت قرار دهند و اطمیاولو

ا از خانواده جدا ر كودکه ک یمیویژه در هر تصم گردند به تأمینت مهاجرت یان در وضعکودک ییقضا

ه یه منافع عالکسالمت و بهداشت الزم است  ،آموزش ،فرزندخواندگی ،كودکبازداشت  ،کند می

در  كودکه ین الزم است اصل منافع عالیهمچن .ین مالحظه در نظر گرفته شودتر مهم عنوان به كودک

ق نقش و یمنظور تصد ه بها دوجانبیاي  منطقه ،المللی بین يارکق همیالمللی از طر ت مهاجرت بینیوضع

 يدر راستا شناختی جامعهرد متوازن و یکمنظور رو ا بازگشت بهیمقصد  ،تیترانز ،شور زادگاهکت یمسئول

 به زبانیکشورهاي م يهایی برا رد و طرحیمدنظر قرار گ یاجتماع و یتیامن ،یروح ،ین سالمت جسمیتضم

  .افراد آواره فراهم شود ناکاس ،یو آگاه یآموزش ،یهاي مال ت مساعدتیمنظور تقو
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ت مهاجرت یان در وضعکودکت از یگام مؤثري در حما 1399 مصوب ت از اطفال و نوجوانانیقانون حما
 عنوان بهتابعیتی را  بی مهاجرت یا ،پناهندگی ،آوارگی ،بار ناشی از فقر شدید داشته و هرگونه وضعیت زیان

بینی  را پیش ییو قضا یت قانونیزمه مداخله و حماه الکان محسوب نموده است کودکآمیز  ت مخاطرهیوضع
قات یآمیز تحق ت مخاطرهیسب اطالع از وضعکپس از  یاران اجتماعکارات دادستان و مددینموده و با توسعه اخت

در  یتیحما يردها و ساختارهایکراستا الزم است رو نیدر ا .رو قانون فوق انجام خواهد شدیپ یو اقدامات مقتض
ه مرتبط با ک ییهاي قضا ا رسیدگییو بعد از وقوع  يریشگیمنظور پ آمیز به ت مخاطرهیز وضعمراحل قبل ا

تنهایی و  ن قانون بهیاهداف ا تأثیر یاز طرف .بینی شود ق پیشیطور دق ت مهاجرت است بهیان در وضعکودک
لذا  .ستین یافکبا توجه مهاجران  یو فرهنگ یالت اجتماعکشت و بهبود مشیو مع يت اقتصادیفارغ از وضع
 .جاد شودیعوامل مسبب مهاجرت افراد اکردن  کن المللی در ریشه هاي بین د همکاريیبا یر داخلیعالوه بر تداب

جمله صندوق  نهادهاي سازمان ملل از ،المللی هاي بین المللی و سازمان جامعه بین يارکد از همیها با دولت
هاي  سازي سیاست و پیاده يهاي اقتصاد کمک يهاجرت براالمللی م هاي بین ان سازمان ملل و سازمانکودک

  .مند گردند ان بهرهکودکمنظور تحقق حقوق بشر همه  به یمهاجرت

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز امانتداري در استناد به متون و ارجاعات مقاله  :مالحظات اخالقی
  .تماماً رعایت گردیده است

  .این مقاله وجود ندارد تعارض منافع در :تعارض منافع

  .اعتبار مالی نگارش یافته است تأمیناین پژوهش بدون  :اعتبار پژوهش تأمین

  منابع

  فارسی

  .32شماره  ،فقه و حقوق خانواده ،سرپرست بی ان آواره وکودکجنگ و حقوق  ،1382 ،منوچهر ،ینینائ یتوسلـ 

 ،ران و افغانستانیحقوق ا ،تیفقه اهلب ت مهاجر دریحق بر تابع ،1399 ،دمحمدیس ،یدره صوف ینیحسـ 

  .16 مارهش ،فصلنامه فقه و قضا

تا مهاجرت  یتیتابع بی انمار در پرتو حقوق بشر ازیت مسلمانان میوضع یبررس ،1398 ،ناز یصف ،یجدلـ 

  .45 شماره ،الملل بینران و یا یقیتطب یقات حقوقیتحق ،ياجبار

  .302 شماره ،ياقتصاد یاسیاطالعات س ،ن مهاجران در جهان معاصریادیحقوق بشر بن ،1394 ،دیفرش ،سرافرازـ 

هاي  مطالعه تطبیقی در نظام :درآمدي بر حقوق کودك ،1389 ،محمدرضا ،عابد خراسانیـ 

  .میزان انتشارات ،تهران ،المللی حقوقی ملی و بین

هاي  هینه نظریآئدر  كودکر حقوق یتفس ،1398 ،زهره ،یسرائ ؛میمر ،یمنیمه ؛نیرحسیام ،یمحبعلـ 
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