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Abstract
Education as a fundamental right of children's human rights
represents the development of human societies and the growth and
excellence of children in today's societies. Undoubtedly educational
environments in order to realize such a right should have a safe and
desirable space to increase the mental health of children in learning
the knowledge and realization of their education and upbringing.
Hence, the phenomenon of violence in such environments has become
increasingly evolving in spite of educational and corrective
approaches to child behavior and discipline in the prevailing
educational environment. in this study, by studying and explaining
violence against children in educational settings based on the
documents of the International Human Rights Law, as well as the
Iranian legal system's standards regarding the right of children and
their support, they are working to prevent and prevent the occurrence
of such a phenomenon. Provided in educational environments.
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چکیدُ
آٔٛظـ  ٚپطٚضـ تٖٛٙ ٝاٖ حمی اؾاؾی اظ حمٛق ا٘ؿا٘ی وٛزواٖٕ٘ ،ایاٍ٘ط تٛؾٗ ٝخٛإٔ
ا٘ؿا٘ی  ٚضقس  ٚتٗاِی وٛزواٖ زض خٛإٔ أطٚظی ٔیتاقس .تیتطزیس ٔحیٍٞای آٔٛظقی زض
ضاؾتای تحمك چٙیٗ حمی تایس اظ فًایی أٗ ُّٛٔ ٚتی خٟت افعایف ؾالٔت ضٚا٘ی وٛزواٖ زض
فطاٌیطی زا٘ف  ٚتحمك تطتیت  ٚپطٚضـ آ٘اٖ تطذٛضزاض تاقسِ .یىٗ تا ٚخٛز ضٚیىطزٞای تطتیتی
 ٚانالحٔحٛض ٘ؿثت ت ٝضفتاض وٛزواٖ  ٚتطلطاضی ٘ٓٓ  ٚاً٘ثاٌ زض فًای حاوٓ تط آٔٛظـ،
پسیس ٜذك٘ٛت زض چٙیٗ ٔحیٍٞایی تَٛ ٝض فعایٙسٜای ٌؿتطـ پیسا ٕ٘ٛز ٜاؾت .اظ ایٗ ض ٚزض
ایٗ پػٞٚف ،تا تطضؾی  ٚتثییٗ ذك٘ٛت ّٖی ٝوٛزواٖ زض ٔحیٍٞای آٔٛظقی تط اؾاؼ اؾٙاز
٘ٓاْ تیٗإُِّ حمٛق تكط ٕٞ ٚچٙیٗ ٔٗیاضٞای ٘ٓاْ حمٛلی ایطاٖ ٘ؿثت ت ٝحك وٛزواٖ ٚ
حٕایت اظ آ٘اٖ ،ضاٜواضٞایی ضا زض خٟت ٔماتّ ٚ ٝپیكٍیطی اظ تطٚظ چٙیٗ پسیسٜای زض ٔحیٍٞای
آٔٛظقی اضائٌ ٝطزیس ٜاؾت.

ٍاصگاى کلیدی
وٛزواٖ ،ذك٘ٛت ،حٕایتٔ ،حیٍ آٔٛظقی ،حمٛق تكط
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پسیس ٜذك٘ٛت ّٖی ٝوٛزواٖ تاتٛخ ٝت ٝاؾٙاز  ٚقٛاٞس تؿیاضیٌٛ ،یای ّْٓ ٚ
تیٟٔطی خأٗ ٝتكطی ت ٝيٗیفتطیٗ  ٚآؾیةپصیطتطیٗ الكاض ذٛز تٛز ٜاؾت .تط اؾاؼ
اَالٖات اضائٝقس ٜتٛؾٍ ترف خٕٗیت ؾاظٔاٖ ُّٔ ٔتحس ؾاال٘ ٝتَٛ ٝض ٔتٛؾٍ تیٗ
 133تا ٔ 257یّی ٖٛوٛزن زض خٟاٖ قاٞس ذك٘ٛت ٞؿتٙس و ٝتركی اظ آٖ زض
ٔحیٍٞای آٔٛظقی ٔكاٞسٔ ٜیقٛز ( .)1چ ٝتؿا زض ز٘یای أطٚظ إٞیت حیاتی
آٔٛظـ  ٚپطٚضـ زض تٛؾٗ ٝخٛإٔ ا٘ؿا٘ی  ٚضقس  ٚتٗاِی وٛزواٖ تط وؿی پٛقیسٜ
٘ثٛز ٚ ٜتٖٛٙ ٝاٖ خایٍاٞی زض ضاؾتای تحمك تطتیت آٔٛظـ وٛزواٖ ٘مف ٔؤثطی ایفا
ٔیوٙسِٚ ،یىٗ تیتطزیس الظٔ ٝتحمك چٙیٗ حك اؾاؾی تطای وٛزواٖ ،فطآٞآٚضزٖ
لٛای فىطی ذٛز تط ٟٔاضتٞای ذٛیف افعٚز ٚ ٜاظ ؾٛیی زیٍط تٖٛٙ ٝاٖ ا٘ؿا٘ی وأُ
زض ضاؾتای ذسٔت  ٚؾٗازت خأٗ ٝذٛیف پطٚضـ یاتسِٚ ،یىٗ أطٚظ ٜزض چٙیٗ
ٔحیٍٞایی ت ٝخٟت ضٚیىطزٞا  ٚتفىطاتی ٔثٙی تط انالح ضفتاض وٛزواٖ  ٚتطلطاضی ٘ٓٓ
 ٚاً٘ثاٌ زض فًای حاوٓ تط آٔٛظـ وٛزواٖ تٙثیٔ ،ٝداظات  ٚؾایط اقىاَ ذك٘ٛت تٝ
ٖٛٙاٖ یه پسیس ٜضایح  ٚقایٗی ٔثسَ ٌكت ٝاؾت .چٙیٗ ذك٘ٛتٞایی زض ٔحیٍٞای
آٔٛظقی زض اتٗاز ٔرتّفیٕٞ ،چ ٖٛتٙثی ٝخؿٕی  ٚضٚا٘ی ،ذك٘ٛت خٙؿی ،غفّت ٚ
تیتٛخٟی  ٚتٚ ٝیػ ٜازتیات آٔٛظقی ذك٘ٛتآٔیع چ ٝاظ خا٘ة ٔطتیاّٖٕٗٔ ،اٖ  ٚچٝ
زضوتة آٔٛظقی  ٚحتی اظ ؾٛیی زیٍط زض تطذٛضزٞا ٙٔ ٚاظٖات ٔیاٖ زا٘فآٔٛظاٖ
نٛضت ٔیپصیطز.
حاَ تا ٚخٛز ٞط ٌ ٝ٘ٛضفتاض ذكٗ  ٚتیضحٕا٘ٝای تا وٛزواٖ ،ؾٗازت  ٚتمای خٛإٔ
تكطی زض آیٙس ٜضا ٔٛضز تٟسیس لطاض ذٛاٞس زاز .اظ ایٗ ض ٚيطٚضت  ٚإٞیت حٕایت اظ
وٛزواٖ  ٚضیكٝوٕٗ٘ٛزٖ ذك٘ٛت زض ٔساضؼ تٖٛٙ ٝاٖ ٔطوع آٔٛظـ ،تطتیت  ٚپطٚـ
وٛزواٖ ،تالقی زض خٟت احتطاْ ت ٝحسالُ حمٛق تكطی آ٘اٖٕٞ ،چ ٖٛحك تط حیات،
حك تط ؾالٔت  ٚتٟساقت  ٚحك تط آٔٛظـ ٔیتاقس .تا ٚخٛز السأات  ٚتساتیط حٕایتی
ٔؤثط ٔیتٛاٖ اظ تطٚظ ذك٘ٛت ّٖی ٝوٛزواٖ پیكٍیطی ٔ ٚماتّٕٛ٘ ٝز ٚ ٜتیقه فٛایس
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تاِم ٜٛفطاٚا٘ی تطای زٌطٌ٘ٛی  ٚتٟثٛز خٛإٔ زض پیف ذٛاٞس زاقت ،چٙا٘ى ٝوٕیتّٔ ٝی
اؾتطاِیا تطای ٔثاضظّٖ ٜی ٝذك٘ٛت تیاٖ زاقت ٝاؾت« :تعضيتطیٗ قا٘ؿی و ٝتطای
پیكٍیطی اظ تطٚظ ذك٘ٛت زض خأٗ ٝذٛاٞیٓ زاقت ،پطٚضـ وٛزوا٘ی اؾت و ٝتٝ
واضٌیطی ذك٘ٛت ضا تٖٛٙ ٝاٖ ضٚقی تطای حُ ٔكىالت َطز وٙٙس  ٚت ٝحك ٞط فطز
تطای ضقس زض ٔحیُی أٗ  ٚؾآِ تاٚض زاقت ٝتاقٙس» ( ،)2چطاو ٝاٌط ٔحیٍٞای
آٔٛظقی زض خٛإٔ آوٙس ٜاظ اٍِٞٛای ذك٘ٛتآٔیع تاقس ،تیتطزیس چٙیٗ اٍِٞٛایی ٔطٚج
ذك٘ٛت زض خٛإٔ ٔحّی  ٚذا٘ٛازٜٞا ت ٝقٕاض ضفت ٚ ٝتٛ٘ ٝت ٝذٛز ٘كاٖزٙٞس ٜقطایٍ ٚ
زیسٌاٜٞای ؾیاؾی ،التهازی  ٚاختٕاٖی حاوٓ تط ضٚیىطزٞا ،ؾٙتٞا  ٚاضظـٞای
رهیافتهای حقوقیِ حمایت از کودکان در برابر...

فطٍٙٞی ٘ ٚح ٜٛاخطای لٛا٘یٗ ذٛاٞس تٛز  ٚخسای اظ آ٘ى ٝؾالٔت خؿٕی  ٚضٚا٘ی
وٛزواٖ ضا زض آیٙسٛٔ ٜضز تٟسیس ذٛز لطاض ٔیزٞس ،تَٛ ٝض لُٕ ظٔیٞٝٙای تعٜواضی ٚ
افعایف خطائٓ ضا تٖٛٙ ٝاٖ ٔهازیمی اظ آؾیةٞای اختٕاٖی زض آٖٞا تٚ ٝخٛز ٔیآٚضز.
گفتار اٍل :تبییي هفاّین
1ـ هزٍری بز هفَْم کَدک
ٔف ْٟٛوٛزن زض ّٖٔ ْٛرتّف ا٘ؿا٘ی تٗاضیف ٔتفاٚتی زاضز .حاَ ٖسْ اُ٘ثاق ایٗ
تٗاضیف تا یىسیٍط  ٚتأثیط آٖ زض ٔم ِٝٛواضتطزی ٖآِ حمٛق ،آ٘دا و ٝت ٝحٕایت اظ
وٛزن تطٔیذیعیٓ ،ایداب ٔیٕ٘ایس ؤ ٝحسٚز ٜوٛزوی ُٔاتك تا ٚالٗیات تثییٗ ٌطزز،
چطاو ٝإٞیت زٚضاٖ وٛزوی اظ آٖ خٟت اؾت و ٝقرهیت ا٘ؿاٖ زض ایٗ زٚضٜ
پایٌٝصاضی ٔیقٛز ( .)3اظ ٟٔٓتطیٗ اؾٙاز تیٗإِّّی زض حٛظ ٜحمٛق تكط ٘ؿثت تٝ
حمٛق وٛزواٖ ،پیٕاٖ٘أ ٝحمٛق وٛزن اؾت و ٝاظ وٛزن تٗطیفی اضائٕٛ٘ ٝزٔ ٜیتاقس.
ُٔاتك ٔاز 1 ٜایٗ پیٕاٖ٘أ« ٝوٛزن ت ٝافطاز ظیط  18ؾاَ اَالق ٔیٌطززٍٔ ،ط ایٗوٝ
َثك لا٘ ٖٛلاتُ اخطا زضتاض ٜوٛزن ،ؾٗ تّ ٘ٛوٓتط تكریم زاز ٜقٛز» ٘ىتٝای و ٝزض
ٔازٔ ٜعتٛض ٚخٛز زاضز  ٚتایس ت ٝآٖ اقاضٌ ٜطزز ،ایٗ اؾت و ٝایٗ ٔاز ٜنطفاً ت ٝپایاٖ
زٚضاٖ وٛزوی اقاضٔ ٜیوٙس  ٚزضتاض ٜقط ٔٚایٗ زٚضاٖ تحثی ٘كس ٜاؾت ( ،)4أا تایس
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زا٘ؿت و ٝت ٝاؾتٙاز آٔٛظٜٞای زیٙی اظ ظٔاٖ تؿتٝقسٖ ُ٘ف ٚ ٝاؾتمطاض آٖ زض ضحٓ
ٔازض تا ظٔا٘ی و ٝوٛزن ت ٝحس تّٚ ٘ٛوثط تطؾس ،وٛزن اَالق ٔیقٛز ( .)5ایٗ ٔ ٟٓزض
ٔیثاق حمٛق وٛزن زض اؾالْ ٔٛضز تٛخ ٝلطاض ٌطفت ٚ ٝزض ٔاز ٜقكٓ آٖ چٙیٗ ٔمطض
قس ٜاؾت :وٛزن اظ ظٔا٘یو ٝت ٝنٛضت خٙیٗ زض ضحٓ ٔازض اؾت یا زض نٛضت فٛت
ٔازض ذٛز اظ حك حیات تطذٛضزاض اؾت ،ؾمٍ خٙیٗ ٕٔ ٔٛٙاؾتٍٔ ،ط زض نٛضت
يطٚضت ٘اقی اظ ٔٙافٕ ٔازض ،خٙیٗ یا ٞط زٚی ایكاٖ.
تٗطیف وٛزن زض اؾٙاز زیٍطی ٘یع ت ٝچكٓ ٔیذٛضز ،تَٛ ٝضی و ٝزض تٙس پٙدٓ اظ
ٔازٔ 6 ٜیثاق تیٗإِّّی حمٛق ٔس٘ی  ٚؾیاؾیٔ ،هٛب ٔ 1966دٕٕ ٖٕٔٛی ؾاظٔاٖ
ُّٔ ٔتحس ٘یع زضتاضٔ ٜداظات اٖساْ تهطیح ٔیوٙس« :حىٓ اٖساْ زضتاض ٜخطایٓ اضتىاتی
ٔ ٕٙتطزٌی  ٚتطزٜفطٚقی ٔهٛب  1962غ٘ٔ« ،»ٛاز 2 ٜوٛٙا٘ؿی ٖٛتستطیٗ قىُ واض
وٛزن» ِ ٚفّ وٛزن ت ٝافطازی ٌفتٔ ٝیقٛز و ٝؾٗ آٖٞا وٓتط اظ  18ؾاَ تاقس .تط
ایٗ اؾاؼ تا تٛخ ٝت ٝاؾٙاز تیٗإِّّی ٔصوٛض ایٗ اتفاق ٘ٓط ٚخٛز زاضز و ٝت ٝافطاز
وٓتط اظ  18ؾاَ وٛزن ٌفتٔ ٝیقٛز.
الظْ ت ٝشوط اؾت و ٝؾٗ  18ؾاَ تٖٛٙ ٝاٖ ٔحسٚز ٜؾٙی تطای حٕایت اظ اَفاَ ٚ
٘ٛخٛا٘اٖ پصیطفت ٝقس ،ٜاظ ایٗ ض ٚزض ٔاز 1 ٜلا٘ ٖٛحٕایت اظ وٛزواٖ ٛ٘ ٚخٛا٘اٖ ٔهٛب
ٔ 1381مطض قس ٜاؾت :وّی ٝاقرانی و ٝت ٝؾٗ ٞدس ٜؾاَ تٕاْ ٞدطی قٕؿی
٘طؾیسٜا٘س ،اظ حٕایتٞای لا٘٘ٛی ٔصوٛض زض ایٗ لا٘ ٖٛتٟطٜٙٔس ٔیق٘ٛس.
2ـ هفَْم هحیظ آهَسؽی
زض ذهٛل ٔفٔ ْٟٛحیٍ آٔٛظقی (ٌ )Learning Environmentطٞٚی تط ایٗ
ٖمیسٞ ٜؿتٙس ؤ « :ٝحیُی اؾت و ٝزض آٖ وٛزواٖ اظ ؾاَٞای اِٚی ٝضفتاضٞا ٚ
اٍِٞٛای ٖاضی اظ ذك٘ٛت ضا زض خٟت پطٚضـ اؾتٗساز ،تفىطات ا٘تمازی ٕٞ ٚچٙیٗ زض
ت ٝزؾتآٚضزٖ ٟٔاضتٞای ظ٘سٌی ،تٛؾٗ ٝضٚاتٍ اختٕاٖی تا ٕٞؿاالٖ ذٛز ضا
ٔیآٔٛظ٘س» (.)6
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اقرال وٓتط اظ ٞدس ٜؾاَ نازض ٕ٘یقٛزٕٞ ». ...چٙیٗ زض «ٔاز 1 ٜلطاضزاز تىٕیّی
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تٞ ٝط ضٚی ٔٙاؾة اؾت ٔفٔ ْٟٛحیٍ آٔٛظقی ضا تَٛ ٝض ّٕٔٛؼ  ٚآقىاض  ٚتا
ضٚیىطزی خإٌٔطایا٘ ،ٝتٔ ٝىا٘ی زض خٟت آٔٛظـ ،یازٌیطی  ٚپطٚضـ ضفتاض ،پطٚضـ
لٛای فىطی  ٚاٖتالی ٟٔاضتٞای ظ٘سٌی تطای وٛزواٖ ٖٛٙاٖ ٕ٘ٛز.
3ـ هفَْم خؾًَت ػلیِ کَدکاى
ذك٘ٛت یه ٚاغ ٜترههی  ٚانُالحی خسیس ٘یؿت تا تثییٗ ٔف ْٟٛآٖ ٘یاظٔٙس
واضقٙاؾی ُٔ ٚاِٗات ٚیػ ٜتاقس؛ ذك٘ٛت ٕٔٗٛالً تا پطذاقٍطی ٕٞطا ٜاؾت .تا ایٗ حاَ
ٔف ْٟٛذك٘ٛت زض ٌعاضـ خٟا٘ی ذك٘ٛت  ٚؾالٔت ایٌٗ ٝ٘ٛتیاٖ قس ٜاؾت« :اؾتفازٜ
ٖٕسی اظ لسضت  ٚیا ٘یطٚی فیعیىی ،تٟسیس تٛؾٍ یه فطز یا ٌط ٜٚو ٝیا ت ٝنٛضت
رهیافتهای حقوقیِ حمایت از کودکان در برابر...

ّٖٕی ت ٝؾالٔتی ،حیات ضقس ٕٞ ٚچٙیٗ ٖعت ٘فؽ [وٛزن]  ٚیا ت ٝنٛضت تاِفُٗ ٚ
تاِم ٜٛنسٔ ٝتع٘س ٕٞ ٚچٙیٗ احتٕاَ ایداز نسٔات تٗسی ضا افعایف زٞس» ( .)7تٓ٘ ٝط
ٔیضؾس ایٗ تٗطیف ٔیتٛا٘ؿت ٌؿتطزٜتط تاقس تا قىُٞای ذك٘ٛت خٕٗی ،تأثیطات
فمط ،تٟطٜوكی اظ وٛزواٖ ،فمساٖ ٔطالثتٞای تٟساقتی  ٚآٔٛظقی وافی  ٚلهٛض غیط
ٖٕسی زِٚتٚ ،اِسیٗ  ٚزیٍطاٖ ضا  ٓٞزضتط تٍیطز .تا ایٗ ٚخٛز زض ایٗ تٗطیف آظاض خٙؿی
 ٚتٟطٜوكی ضا ٘ ٓٞیع قأُ ٔیقٛز ،ظیطا تا ایٗو ٝالظٔ ٝآٖٞا ذك٘ٛت یا ظٚضٌٛیی
ٕ٘یتاقس (چٙا٘ى ٝزض تٗاضیف تؿیاضی اظ وكٛضٞا ایٗ ٔٛضز ٌٙدا٘س ٜقس ٜاؾت)ِٚ ،ی
َثك اوثطیت لطیة ت ٝاتفاق قٛاٞس ،ؾٛءاؾتفاز ٚ ٜتٟطٜوكی  ٓٞذٛز ٔٛخة تطٚظ
ذك٘ٛت  ٚآؾیة ٔیقٛزٕٞ .چٙیٗ زضٌیطی وٛزواٖ زض ٔٙاظٖات ٔؿّحا٘ ٚ ٝتأثیطات
آٖ تط وٛزواٖ تا قىُٞایی اظ ذك٘ٛت ٕٞطأ ٜیتاقس ( .)8تٙاتطایٗ تایس ت ٝایٗ ٘ىتٝ
اقاضٕٛ٘ ٜز و ٝزض تٗطیف ذك٘ٛت ّٖی ٝوٛزواٖ نطفاً انُالح وٛزن آظاضی ٔس ٘ٓط
ٕ٘یتاقس ،تّىٕٞ ٝاُ٘ٛض و ٝزض ٘ٓطی ٝتفؿیطی قٕاض ٜؾیعز ٜوٕیت ٝحمٛق وٛزن ٓٞ
ت ٝآٖ اقاض ٜقس ٜاؾت ،زض تٗطیف ذك٘ٛت تایس تٕاْ اقىاَ قأُ ذك٘ٛت خؿٕی،
ضٚا٘ی ،خٙؿی ،غفّت ،تسضفتاضی ضا ٔس ٘ٓط لطاض زاز (.)9
ٔاز 19 ٜپیٕاٖ٘أ ٝحمٛق وٛزن ٔهٛب ؾاَ  1989تط ٕٖٔٛٙیت ٞط ٌٝ٘ٛ
تسضفتاضی  ٚذك٘ٛت اظ خّٕ ٝتٙثی ٝتس٘ی ّٖی ٝوٛزن ،تٛؾٍ ٚاِسیٗ ٔ ٚطتیاٖ تأویس
ٔ ٚمطض ٔی ٕ٘ایس1 :ـ زِٚتٞای ًٖ ٕٝٞ ،ٛالسأات لا٘٘ٛی ،ازاضی ،اختٕاٖی  ٚآٔٛظقی
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الظْ ضا ت ُٕٖ ٝذٛاٙٞس آٚضز تا اظ وٛزن زض تطاتط تٕاْ اقىاَ ذك٘ٛت خؿٕی یا ضٚحی،
نسٔ ٝیا ؾٛءاؾتفاز ،ٜتیتٛخٟی یا ؾُٟاٍ٘اضی ،تسضفتاضی یا تٟطٜوكی خٙؿی زض حیٗ
ٔطالثت ٚاِس (ٚاِسیٗ) ،ؾطپطؾت (یا ؾطپطؾتاٖ لا٘٘ٛی) یا ٞط قرهی وٟٖ ٝسٜزاض
ٔطالثت وٛزن اؾتٔ ،حافٓت ٕ٘ایٙس.
أا اظ زیسٌا ٜفم ٝاؾالٔی ،تایس اشٖاٖ زاقت و ٝاؾالْ ت ٝوٛزواٖ ٔ ٚؿائُ آ٘اٖ
تٛخٟی خإٔ زاضز  ٚتطای آٖٞا خایٍا ٜاضظ٘سٜای لائُ اؾت .اؾالْ وٛزن ضا ٕ٘ٗت ٚ
أا٘ت اِٟی زا٘ؿت ٝاؾت .زض اؾالْ وٛزواٖ ٔا٘ٙس زیٍط آزٔیاٖ اظ قرهیت ،وطأت ٚ
حیثیت ا٘ؿا٘ی تطذٛضزاض٘س  ٚزض تطذٛضز قایؿت ٚ ٝضفتاض ا٘ؿا٘ی تا آ٘اٖ ؾفاضـ قسٜ
اؾت .ذسا٘ٚس زض ؾٛض ٜفدط آیات  2اِی  17زض لطآٖ وطیٓ وؿا٘ی ضا و ٝوٛزواٖ ضا ٔٛضز
ضا ٌطأی تساضیس  ٚت ٝقایؿتٍی تطتیت وٙیس تا ٔٛضز ٔغفطت لطاض تٍیطیس (.)10
زض ایٗ آییٗ ٔمسؼ ؾفاضـٞای تؿیاضی زض ضٖایت حاَ اَفاَ ٟٔ ٚطٚضظی ٚ
ُٖٛفت ٘ؿثت ت ٝآٖٞا ٚاضز قس ٜاؾت .زض حسیثی اظ پیأثط اوطْ (ل) ٘مُ قس ٜاؾت
و ٝفطٔٛز :ت ٝتعضٌؿاالٖ ذٛز احتطاْ  ٚت ٝوٛزواٖ تطحٓ ُٖٛ ٚفت ٕ٘اییس (ٕٞ .)5چٙیٗ
زض تٗاِیٓ اؾالٔی تطای ضفك ٔ ٚساضا تا وٛزواٖ  ٚآؾاٌٖطفتٗ واضٞا زض ٔٛضز آ٘اٖ ٘ ٚیع
تغافُٖ ،فٌ ٚ ٛصقت اظ ذُاٞایكاٖ تٛنیٞٝای ظیازی آٔس ٜاؾت .تٖٛٙ ٝاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛاظ
پیأثط آٖٓ (ل) ٘مُ اؾت و ٝفطٔٛز٘س :ذسا ضحٕت وٙس وؿی ضا و ٝفطظ٘سـ ضا تٝ
ذیط ٘ ٚیىی ضإٙٞایی ٔ ٚؿاٖست وٙس  ٚآٖ ایٗ اؾت و ٝتط ا ٚآؾاٖ ٌیطز  ٚاظ ؾرتی ٚ
ذُای ا ٚزضٌصضز  ٚا ٚضا ٔٛضز آظاض  ٚاشیت لطاض ٘سٞس (.)10
تط اؾاؼ آٔٛظٜٞا ٔ ٚمطضات اؾالٔی وٛزواٖ فالس ٔؿؤِٚیت ویفطیا٘س  ٚایطاز ویفط ٚ
ذك٘ٛت تط آٖٞا ٕٔ ٔٛٙاؾت ،ظیطا آ٘اٖ تىّیف ٘ساض٘س  ٚاظ ایٗ ضٕ٘ ٚیتٛا٘ٙس ٔؤاذصٚ ٜ
ٔداظات ق٘ٛس .تٛٔ ٝخة حسیثی ٔكٟٛض اظ أیطإِؤٔٙیٗ أاْ ّٖی (ٔ) ٘مُ قس ٜاؾت
و ٝفطٔٛز٘س :لّٓ تىّیف ٔ ٚؤاذص ٜاظ وٛزن تطزاقت ٝقس ٜاؾت تا ظٔا٘ی و ٝت ٝحس تّ٘ٛ
تطؾس ( ٓٞ ٚ )10اظ ایكاٖ  ٚأاْ نازق (ٔ) ضٚایت ٌطزیس ٜوٕٖ ٝس وٛزن زض حىٓ
ذُاؾت ( .)10اظ ایٗ ض ٚلاتُ تاظذٛاؾت ٔ ٚداظات ٘یؿت.
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تىطیٓ لطاض ٕ٘یزٙٞس ،ؾطظ٘ف وطز ٜاؾتٕٞ .چٙیٗ پیأثط (ل) فطٔٛزٜا٘س :فطظ٘سا٘تاٖ
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وٛزواٖ زض ؾٙیٗ پاییٗ فالس تٛا٘ایی زضن  ٚتٕیع ذیط  ٚقط ٔیتاقٙس  ٚزض ؾٙیٗ
تاالتط  ٓٞل ٜٛزضن آ٘اٖ وأُ ٘كس ٜاؾت .تٙاتطایٗ آ٘اٖ ٘یاظٔٙس ٞسایت  ٚانالحا٘س ٝ٘ ٚ
ٔؤاذص ٚ ٜویفط ،تٕٞ ٝیٗ خٟت ٞط ٌ ٝ٘ٛتطذٛضز  ٚتسضفتاضی تٖٛٙ ٝاٖ ٔداظاتزازٖ ٚ
تس ٖٚزض ٘ٓطٌطفتٗ ٚيٗیت زضن  ٚف ٟٓاَفاَ٘ ،اپؿٙس  ٚتّى ٚ ّْٓ ٝاخحاف ت ٝآ٘اٖ
تّمی ٔیٌطزز ( .)11تسیٗتطتیة انُ  ٚلاٖس ٜوّی تط ٔ ٕٙتطذٛضز  ٚتسضفتاضی تا
وٛزواٖ اؾت.
ضٚایات ٔتٗسزی  ٓٞاظ ائٕٗٔ ٝهٔٛیٗ (ٔ) ٚاضز قس ٜاؾت و ٝظزٖ وٛزن ضا ٕٔٙ
وطز ٜاؾت و ٝزض ایٗ ٔداَ ت ٝپاضٜای اظ آٖٞا اقاضٔ ٜیقٛز:
رهیافتهای حقوقیِ حمایت از کودکان در برابر...

اظ أاْ وآْ (ٔ) ٘یع ضٚایت قس ٜو ٝت ٝیىی اظ یاضاٖ ذٛیف و ٝاظ ضفتاض ٘اپؿٙس
فطظ٘سـ ٌالیٔ ٝیوطز ،فطٔٛز« :تٞ ٝیچ ضٚی ا ٚضا ٘عٖ ،تّى ٝتا ا ٚلٟط وٗ  ٚایٗ لٟط ٓٞ
چٙساٖ َ٘ َٛىكس» ( .)12حًطت أاْ ضيا (ٔ) ت ٝپسضی و ٝاظ ضفتاض تس فطظ٘سـ قىٜٛ
ٔیوطز ٔ ٚیٌفت ٌا ٜذكٍٕیٗ ٔیق ٚ ْٛا ٚضا وته ٔیظ٘ٓ ،فطٔٛز« :ا ٚضا ٘عٖ ،تّىٝ
ٞسایت وٗ» (.)13
تٙاتطایٗ ٔالحٓٔ ٝیٌطزز و ٝتط ٔثٙای زؾتٛضات  ٚتٗاِیٓ اؾالٔی ،تطذٛضز تا
وٛزواٖ تایس تط پایٟٔ ٝط ُٖٛ ٚفت  ٚضٖایت ٔهّحت آ٘اٖ تاقس  ٚاٖٕاَ ٔداظات ٞ ٚط
ٌ ٝ٘ٛالساْ ذك٘ٛتآٔیع ّٖی ٝآ٘اٖ ٕٔ ٔٛٙاؾت.
گفتار دٍم :اًَاع خؾًَت ػلیِ کَدکاى در هحیظّای آهَسؽی
زض ایٗ ٔثحث ت ٝتثثیٗ  ٚتطضؾی الؿاْ ٔ ٚحتٛای ذك٘ٛت زض ٔحیٍٞای آٔٛظقی
اظ ؾٛی ّٕٔٗأٖ ،طتیاٖ  ٚحتی وٛزواٖ پطزاذت ٝقس ٜاؾت .زض ایٗ لؿٕت تا
تفىیهٕ٘ٛزٖ الؿاْ ذك٘ٛت ٔ ٚیعاٖ إٞیت آ٘اٖ اتتسا ت ٝتطضؾی تٙثی ٝخؿٕا٘ی،
ضٚا٘ی ،خٙؿی  ٚؾپؽ ظضٌٛٚیی٘ ،عأ  ٚزض آذط ذك٘ٛت زض ازتیات آٔٛظقی  ٚحُٕ
ؾالح زض ٔساضؼ ذٛاٞیٓ پطزاذت.
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1ـ خؾًَت جغواًی کَدک در هحیظّای آهَسؽی
اظ خّٕٟٓٔ ٝتطیٗ ذك٘ٛت خؿٕا٘ی ّٖی ٝوٛزواٖ زض ٔحیٍٞای آٔٛظقی تٙثیٝ
وٛزن ٔیتاقس .تٙثی )Punishment( ٝزض ِغت تٙٗٔ ٝای «آٌاٞا٘یسٖٚ ،الفٌطزا٘یسٖ
ت ٝچیعی ٛٞ ٚقیاضوطزٖ» آٔس ٜاؾت  ٚزض انُالح «تّٕٖ ٝی ٌفتٔ ٝیقٛز و ٝالظٔٝ
آٖ آٌاٛٞ ٚ ٜقیاضوطزٖ تاقس» و ٝچٙیٗ تٗطیفی ٔٗٙای ٖاْ تٙثی ٝت ٝقٕاض ٔیضٚز
(.)14
وٕیت ٝحمٛق وٛزن زض تفؿیط ٖٕٔٛی ذٛز زض ؾاَ  ،2006-2007تٙثی« ٝتس٘ی» ٚ
یا «خؿٕی» ضا ایٗ چٙیٗ تیاٖ ٔیوٙس« :تٙثی ٝخؿٕی تٞ ٝط ٌ ٝ٘ٛالساْ فیعیىی ٚ
خؿٕی تا ٞسف ایداز زضز ٘ ٚاضاحتی حتی زض ٔیعاٖ ذفیف اَالق ٔیٌطززٕٞ ».چٙیٗ
نٛضت وتهظزٖ و ٝقأُ« :ظزٖ تا وف زؾت ،ؾیّیظزٖ ،ظزٖ تا زؾت ت ٝپكت
وٛزواٖ تا زؾت یا ٚؾیّ ٝزیٍطی ا٘داْ ٔیقٛز ».زض ایٗ تٗطیف ،وٕیت ٝحمٛق وٛزن
ٔٛاضزی زیٍطی ٕٞچٍِ« ٖٛسظزٖ ،تىاٖزازٖ ،پطتوطزٖ وٛزواٖ ،ذطاقیسٖ،
٘یكٌٍٖٛطفتٌٗ ،اظٌطفتٗ ،وكیسٖ ٔ ٚ ٛیا ٌٛـٞا ،حتی ٚازاضوطزٖ وٛزن ت ٝایؿتازٖ
زض حاِت ٘إٔٗ٘ ٚ َٛاضاحتوٙٙسٔ ،ٜدثٛضوطزٖ وٛزن ت ٝقؿتٗ زٞاٖ تا نات ٚ ٖٛیا
تّٕ ازٚی ٝتٙس» اقاضٔ ٜیوٙس ( .)15زض تٗطیف زیٍطی تٙثی ٝتس٘ی «اؾتفاز ٜاظ ٘یطٚی
فیعیىی ،تطای انالح یا وٙتطَ ضفتاض وٛزن تا ٞسف  ٚلهس ایٗو ٝوٛزن زضز ضا تدطتٝ
وٙسِٚ ،یىٗ ٞیچ ٌ ٝ٘ٛنسٔٝای ٘ثیٙس» ( .)16تا تٛخ ٝت ٝتٗاضیف ٔصوٛض تٓ٘ ٝط ٔیضؾس
تٗطیف وٕیت ٝحمٛق وٛزن تٗطیفی خإٔ  ٚفطاٌیطی ٔیتاقس و ٝتٕاْ اتٗاز تثیٝ
خؿٕا٘ی وٛزواٖ ضا تا اؾتفاز ٜاظ ٞط ٚؾیّٝای زض ٔحیٍٞای آٔٛظقی تیاٖ ٔیوٙس .تا
ایٗ ٚخٛز تمطیثاً زض ؾطاؾط خٟاٖ ،زض تًٗی اظ وكٛضٞا تٙثی ٝتس٘ی وٛزواٖ  ٚحتی
وتهظزٖ آٖٞا تا وٕطتٙس  ٚچٛب تٖٛٙ ٝاٖ یه ضٚـ اً٘ثاَی زض ٔساضؼ ضایح تٛزٚ ٜ
حتی لا٘ ٓٞ ٖٛآٖ ضا ٔٛضز حٕایت لطاض ٔیزٞس (.)8
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ایٗ وٕیت ٝتیاٖ ٔیزاضز و ٝاوثط تٙثیٟات تس٘ی تط ایٗ اؾاؼ زض ٔحیٍٞای آٔٛظقی تٝ
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2ـ خؾًَت رٍاًی کَدک در هحیظّای آهَسؽی
یىی زیٍط اظ الؿاْ ذك٘ٛت ضٚا٘ی زض ٔحیٍٞای آٔٛظقی ،تٙثی ٝضٚا٘ی ٔیتاقس.
انُالح تٙثی ٝضٚا٘ی ( )Psychological Punishmentت ٝتٗاتیط ٌ٘ٛاٌ٘ٛی ٕٞچ ٖٛآظاض
ٖاَفی ،ذك٘ٛت شٙٞی یا ضٚا٘ی تٗثیط ٔیقٛز .تا ٚخٛز چٙیٗ تٗاتیطیٖ ،سٜای ٔفْٟٛ
ایٗ پسیس ٜضا چٙیٗ تیاٖ ٔیوٙٙس« :ضفتاضٞایی و٘ ٝؿثت ت ٝوٛزن نٛضت ٔیٌیطز ٚ
ٔٙدط تٚ ٝضٚز آؾیة ت ٝؾالٔت ضٚحی ،ضٚا٘ی  ٚاذاللی أ ٚیٌطزز یا احتٕاَ تطٚظ
چٙیٗ آؾیةٞایی ضا ایداز ٔیٕ٘ایس» ٕٞچٙیٗ ؾاظٔاٖ تٟساقت خٟا٘ی زض ٌعاضـ
ذٛز «آظاض ٖاَفی وٛزواٖ ضا قأُ اٖٕاِی ٔیزا٘س و ٝاثط ٔٙفی تط ؾالٔت ٖاَفی ٚ
رهیافتهای حقوقیِ حمایت از کودکان در برابر...

ضقس فىطی وٛزواٖ ٔیٌصاضزٕٞ ».چٙیٗ تیاٖ ٔیزاضز و ٝچٙیٗ اٖٕاِی قأُ تحمیط،
تٟسیس  ٚاضٖاب ،تثٗیىَ ،طز وٛزواٖ ٔ ٚحطٔٚیت اظ تحهیُ ٔیقٛز (.)17
اظ خّٕٔ ٝهازیك زیٍط زض ذك٘ٛت ضٚا٘ی زض ٔحیٍٞای آٔٛظقی ذك٘ٛت زض ٔحتٛا
 ٚازتیات وتة آٔٛظقی ٔیتاقسٔ .حتٛای آٔٛظقی تٖٛٙ ٝاٖ یىی اظ ٖٙانط ٔ ٟٓزض
فطایٙس ٔفاٞیٓ آٔٛظقی ٔیتاقسٛٓٙٔ .ض اظ ٔحتٛای آٔٛظقیٞ ،ط ٌ ٝ٘ٛپیاْ وتثی ،آٖ اظ
تهٛیطی ٛ٘ ٚقتاضی  ٚیا تطویثی اظ آٖٞا ٔیتاقس و ٝتَٛ ٝض ٔؿتمیٓ یا غیط ٔؿتمیٓ تط
افىاض ،اضظـٞا ٟٔ ٚاضتٞای ٔراَة تأثیط ٔیٌصاضز ( .)18تا تٛخ ٝت ٝإٞیت ٔحتٛای
زضؾی وتة آٔٛظقی وٛزواٖ وٕیت ٝحمٛق وٛزن زض ٘ٓطی ٝتفؿیطی ذٛز ت ٝایٗ ٘ىتٝ
اقاضٔ ٜیوٙس و« ٝتط٘أٞٝای زضؾی ٔساضؼ تایس ُٔاتك تا انُ تطاتطی خٙؿیتی تسٚیٗ
قٛز ٔ ٚحتٛای چٙیٗ وتة آٔٛظقی تایس ٖاضی اظ ٞط ٌ ٝ٘ٛضٚیىطزٞای ٘ػازپطؾتی،
تیٍا٘ٝؾتعی ٔ ٚهازیك زیٍطی اظ ذك٘ٛت تاقس (.)18
3ـ عَءاعتفادُ جٌغی اس کَدکاى در هحیظّای آهَسؽی
اٌطچ ٝزضتاض ٜذك٘ٛت خٙؿی ّٖی ٝوٛزواٖ یا ت ٝتٗثیطی «وٛزنآظاضی خٙؿی
( »)Child Sexual Abuseتٙا تٌ ٝعاضـ خٟا٘ی ذك٘ٛت  ٚؾالٔت ،تٗطیف وأُ،
خإٔ  ٚتیٗإِّّی اضائ٘ ٝكس ٜاؾت (ِٚ ،)17یىٗ ٌطٞٚی اظ ٔحمماٖ ایٗ ٘ ٔٛذك٘ٛت ضا
«زضٌیطٕ٘ٛزٖ وٛزن زض فٗاِیت خٙؿی وٚ ٝی تَٛ ٝض وأُ آٖ ضا زضن ٕ٘یوٙس یا
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٘اتٛاٖ اظ اتطاظ ضيایت آٌاٞا٘٘ ٝؿثت ت ٝآٖ اؾت یا وٛزن تطای ا٘داْ آٖ تِ ٝحاِ ضقسی
آٔاز٘ ٜیؿت» تٗثیط ٔیوٙٙس ( .)19تا ایٗ تٗاتیط تیتطزیس ؾٛءاؾتفاز ٜخٙؿی زض
ٔحیٍٞای آٔٛظقی ٘ؿثت ت ٝوٛزواٖ تٖٛٙ ٝاٖ یه ذك٘ٛت ٔحؿٛب ٔیقٛز ،چطاوٝ
تیتطزیس تاظٔا٘ی و ٝوٛزن زض ٔحیٍ آٔٛظقی تحت ؾطپطؾتی ٔ ٚطالثت اظ ؾٛی
ٔؿؤِٚیٗ لطاض ٌطفت ٝتاقسٕ٘ ،یتٛاٖ ت ٝضقس  ٚآٌاٞی ٖمّی ٚی زض ایٗ ظٔی ٝٙتأویس
ٕ٘ٛز .تط ایٗ اؾاؼ ٞط ٘ ٔٛؾٛءاؾتفازٜای تا ٞط اٍ٘یعٜای ٘ؿثت ت ٝوٛزواٖ زض چٙیٗ
ٔحیٍٞایی تٖٛٙ ٝاٖ «ذك٘ٛت خٙؿی» اظ آٖ یاز ٔیٌطزز .ایٗ ٔٛي ٔٛتا ٚخٛز آ٘ى ٝزض
ٔاز 34 ٜپیٕاٖ٘أ ٝحمٛق وٛزن ت ٝتفهیُ تیاٖ قس ٜاؾت و ٝتیاٖ ٔیزاضز
«زِٚتٞای ًٖٔ ٛتٟٗس قسٜا٘س و ٝوٛزواٖ ضا زض تطاتط  ٕٝٞاقىاَ تٟطٜوكی خٙؿی ٚ
خٙؿی اظ وٛزواٖ ،زض ؾاَٞای اذیط تطٚظ ایٗ پسیس ٜزض ٔحیٍٞای آٔٛظقی تَٛ ٝض
فعایٙسٜای قایٕ قس ٜاؾت ،اٌطچ ٝزض اوثط ٌعاضقات خٟا٘ی ،زذتطاٖ ضا زض ٔحیٍٞای
آٔٛظقی لطتا٘ی ایٗ پسیسٔ ٜیزا٘ٙسِٚ ،یىٗ زض تحمیماتی و ٝزض تطضؾی ُّٖ فطاض اظ
ٔساضؼ  ٚتطٚظ ضفتاضٞای ذك٘ٛتآٔیع ٘ؿثت ت ٝزا٘ف آٔٛظاٖ پؿط ،تٛؾٍ ؾاظٔاٖ
تٟساقت خٟا٘ی نٛضت ٌطفت ٝاؾت ،حاوی اظ اٖٕاَ ذك٘ٛتٞای خٙؿی تط پؿطاٖ ٓٞ
زض ٔحیٍٞای آٔٛظقی ٔیتاقس (.)17
4ـ سٍرگَیی در هحیظّای آهَسؽی
ظٚضٌٛیی یا لّسضی ( )Bullyingتٖٛٙ ٝاٖ ٔهسالی اظ ذك٘ٛت ّٖی ٝوٛزواٖ
پسیسٜای ضایدی اؾت و ٝتَٛ ٝض ٕٔٗ ،َٛزض تٕاْ ٔطاوع ٔ ٚحیٍٞای آٔٛظقی ضخ
ٔیزٞس .زض تاب ٔف ْٟٛایٗ پسیسٔ ٜیتٛاٖ تیاٖ زاقت و ٝظٚضٌٛیی ٖثاضت اؾت اظ:
«ضفتاضٞایی و ٝت ٝنٛضت آظاض  ٚاشیت ،نسٔ ٝخؿٕا٘ی ،ضٚا٘ی  ٚظیاٖٞای ٔاِی
(آؾیةضؾا٘یسٖ تِ ٝثاؼ ٚ ٚؾایُ قرهی ٔ ٚسضؾٝای) ،تٛؾٍ زا٘فآٔٛظ یا
زا٘فآٔٛظا٘ی ٘ؿثت ت ٝیه یا چٙس زا٘فآٔٛظ زیٍط زض ٔسضؾ ٝیا ذاضج اظ ٔسضؾ ٝنٛضت
ٔیپصیطز» (.)20
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5ـ ًشاع در هحیظّای آهَسؽی
٘عأ  ٚیا زضٌیطی ( ،)Fights or Conflictsاٌطچ ٝیه أط تسیٟی  ٚقایٕ زض
ٔساضؼ ٔ ٚحیٍٞای آٔٛظقی ٔیتاقسِٚ ،ی ٔیتٛا٘س تٖٛٙ ٝاٖ ٔٛاضزی اظ ذك٘ٛت ّٖیٝ
وٛزواٖ زض چٙیٗ ٔحیٍٞایی ٔحؿٛب ٌطزز .چٙیٗ ٔفٟٔٛی تا ایٗوٙٗٔ ٝای خإٔ ٚ
ضٚقٙی ٘ساضزِٚ ،ی تا ایٗ ٚخٛز اظ ایٗ انُالح تٙٗٔ ٝای «ٔثاضظٜای ذك٘ٛتآٔیع ٚ
ٞسفٕٙس زض خٟت تًٗیف ،ایداز ؾُّ ٝتط َطف ٔماتُ  ٚحتی زض لاِة ٚاوٙف زفاٖی»
یاز قس ٜاؾت .زض ٍ٘اٌ ٜعاضقٍط ٌعاضـ خٟا٘ی ذك٘ٛت ّٖی ٝوٛزواٖ ،زٖٛا یا (ٔثاضظ)ٜ
تَٛ ٝض وّی قأُ زضٌیطی تیٗ ز ٚیا چٙس ٘فط اؾت ؤ ٝیتٛا٘س ٕٞطا ٜتا ؾالح  ٚیا
رهیافتهای حقوقیِ حمایت از کودکان در برابر...

تس ٖٚؾالح نٛضت تٍیطز .چٙیٗ حّٕ ٚ ٝتٗطو خؿٕی تَٛ ٝض ٕٔٗ َٛزض اثط احؿاؼ
ٖهثا٘یت یا حؿازت  ٚحتی احؿاؼ ؾطذٛضزٌی  ٚتحمیط زض ٔحیٍٞای آٔٛظقی
نٛضت ٔیپصیطز (.)21
6ـ حول عالح
زض ٔمطضات ایطاٖ ٔف ْٟٛؾالح ت ٝضٚقٙی تیاٖ ٘كس ٚ ٜنطفاً تٔ ٝهازیمی اظ آٖ
تؿٙس ٜقس ٜاؾت ( ،)22اِثت ٝزض ٔاز 2 ٜلا٘ٔ ٖٛداظات لاچاق اؾّحٕٟٔ ٚ ٝات ٚ
زاض٘سٌاٖ ؾالح ٕٟٔ ٚات آٔس ٜاؾتٔ :مهٛز اظ ؾالح ٕٟٔ ٚات زض ایٗ لا٘ ٖٛا٘ٛأ
ؾالحٞای ٌطْ  ٚؾطز خٍٙی  ٚقىاضی آٖ اظ ٌِّٝٛظ٘ی  ٚغیط ٌِّٝٛظ٘ی ٕٟٔ ٚات
ٔطت ٌٛت ٝآٖٞا اؾت و ٝتٗطیفی ٔحسٚز  ٚذال تّمی ٔیقٛز .تٞ ٝط ضٚیٖ ،سٜای تط
ایٗ ٖمیسٞ ٜؿتٙس و ٝؾالح چیعی اؾت و ٝتطای خٍٙیسٖ ٘ ٚعأ ت ٝواض ٔیضٚز ٙٗٔ ٚی
آٖ اظ ظٔاٖ ٔ ٚىا٘ی ت ٝظٔاٖ زیٍطی تغییط ٔییاتس ( .)23زض تٗطیف زیٍطی تیاٖ قسٜ
اؾت و ٝؾالح اتعاضی اؾت و ٝزض آٖ ت ٝخٟت آؾیةضؾا٘سٖ تٛٔ ٝخٛزات ظ٘سٚ ٜ
ؾاظٜٞا اؾتفازٔ ٜیقٛز .تط ایٗ اؾاؼ حُٕ ؾالح تٖٛٙ ٝاٖ ٘ ٔٛزیٍطی اظ تطٚظ ذك٘ٛت
زض ٔساضؼ ،پسیسٜای ٔیتاقس و ٝتٛؾٍ ذٛز وٛزن تطٚظ پیسا وطز ٚ ٜتٟسیسوٙٙسٜ
أٙیت  ٚؾالٔت وٛزواٖ زیٍط  ٚحتی ّٕٔٗاٖ ٔ ٚؿؤِٚیٗ ٔساضؼ ذٛاٞس تٛز .تا تٛخٝ
ت ٝتٗاضیفی و ٝاظ ؾالح اقاض ٜقس ،تٓ٘ ٝط ٔیضؾس وٛزواٖ ٖال ٜٚتط اؾتفاز ٜاظ ؾالح
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ٌطْ ،اظ اتعاضی ٕٞچ ٖٛچال ،ٛلٕ ،ٝپٙد ٝتىؽ  ٚحتی ٔساز ،ذٛزواض ٞ ٚط اتعاض تیع ٚ
تط٘سٜای تٖٛٙ ٝاٖ ؾالح ؾطز اؾتفاز ٜوٙٙس.
راُکارّای پیؾگیزی ٍ هقابلِ با خؾًَت در تزٍیج حوایت اس کَدکاى در
هحیظّای آهَسؽی
زض ایٗ لؿٕت تا اِٟاٌْیطی اظ چٙیٗ ٔمطضات ٛٔ ٚاظیٗ فمٟی ،ضاٜواضٞا ٚ
پیكٟٙازٞایی زض ضاؾتای پیكٍیطی ،تًٕیٗ ٔه٘ٛیت  ٚحٕایتٞای ٞطچٔ ٝؤثطتط اظ
وٛزواٖ زض ٔحیٍٞای آٔٛظقی ُٔطح قس ٜاؾتِ ،یىٗ ٕٞاٌٖ ٝ٘ٛو ٝپیفتط اقاضٜ
قس ،ترف لاتُ تٛخٟی اظ آظاضٞای خؿٕی  ٚضٚا٘ی زض ٔحیٍٞای آٔٛظقی و ٝاظ ؾٛی
ٔؿتٙسا٘س .اظ ایٗ ض ٚالظْ اؾت تا تاظپػٞٚی زضؾت ضیكٞٝا ٔ ٚؿتٙسات آٖ ،تٛخیٚ ٝ
تثییٗ ُّٔٛب اضائٌ ٝطزز  ٚظٍ٘اضٞای ٘ازضؾت ظزٚز ٜق٘ٛس.
ٟٔٓتطیٗ ٔؿأِ ٝفطاضٚی ٔا زض ایٗ ذهٛل ،زیسٌاٜٞای فمٟی ُٔطحقسٔ ٜثٙی تط
خٛاظ تٙثی ٝوٛزواٖ تٛؾٍ ّٕٔٗاٖ اؾت؛ تؿیاضی اظ فمیٟاٖ تط ایٗ تاٚض٘س و ٝزض زیسٌاٜ
فم ٝاؾالٔی تٙثی ٝتس٘ی وٛزن تٛؾٍ ّٔٗٓ ٔ ٚطتی خایع اؾت ،اظ ایٗ ض ٚيٕٗ تیاٖ
ٔؿتٙسی تطای آٖ ،تا لاَٗیت اظ ایٗ ٘ٓط َطفساضی ٕ٘ٛزٜا٘س .فمٟای ا ُٞؾٙت ٘یع تٙثیٝ
تس٘ی وٛزن تٛؾٍ ّٔٗٓ ضا پصیطفت ٚ ٝتساٖ فتٛا زازٜا٘س ،اِثت ٝتطذی َ ٓٞی قطایُی اظ
خّٕ٘ ٝأٛفكتٛزٖ ٔطاحُ زیٍط تطتیتی زض ؾٗ ذال ایٗ الساْ ضا خایع زا٘ؿتٝا٘س (.)24
ٔطح ْٛقید َٛؾی ٘یع زض ایٗتاض ٜازٖای اخٕأ وطز ٚ ٜچٙیٗ ٍ٘اقت ٝاؾت« :تٝ
اخٕأ فمٟا خایع اؾت و ّٓٗٔ ٝوٛزن ضا تأزیة ٕ٘ایس» ( .)25زض تٛخی ٝایٗ ٘ٓط ،تٝ
ازِٔ ٝتٗسزی اؾتٙاز قس ٜاؾت و ٝتسیٗ لطاض ٔیتاقس:
1ـ رٍایت ًقلؽدُ اس اهام صادق (ع)
زض حسیث ٔٗتثطی ؾى٘ٛی اظ حًطت أاْ نازق (ٔ) ٘مُ وطز ٜو ٝایكاٖ اظ خس
تعضٌٛاضـ أیطإِؤٔٙیٗ (ٔ) ٘مُ ٔیوٙس و ٝذُاب ت ٝوٛزوا٘ی وٛ٘ ٝقتٞٝای ذٛز ضا
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٘عز آٖ حًطت آٚضز ٜتٛز٘س تا تٟتطیٗ ضا تطٌعیٙٙس ،فطٔٛز« :تّٕٗٔ ٝتاٖ اتال٘ وٙیس وٝ
اٌط تیف اظ ؾ ٝيطت ٝقالق تع٘س ،لهال ذٛاٞس قس» (.)10
زض اؾتٙاز ت ٝایٗ ضٚایت آٚضزٜا٘سو ٝأاْ (ٔ) خٛاظ تأزیة  ٚتٙثی ٝتس٘ی وٛزواٖ ضا تٝ
ٚؾیّ ،ّٓٗٔ ٝأطی ٔؿّٓ زا٘ؿت ٚ ٝتٟٙا زض ٔٛضز ٔیعاٖ آٖ اْٟاض ٘ٓط فطٔٛز ٜاؾت ،اظ
ایٗ ض ٚزا٘ؿتٔ ٝیقٛز و ٝاِٚیای ٔسضؾ ٝاظ حك تٙثی ٝتس٘ی زا٘فآٔٛظاٖ تطذٛضزاض٘س
(.)26
2ـ ػوَهیت قاػدُ احغاى
تطذی زض تٛخی ٝخٛاظ تٙثی ٝتس٘ی تٛؾٍ ّٔٗٓ ت ٝفطاٌیطی لاٖس ٜاحؿاٖ اؾتٙاز
رهیافتهای حقوقیِ حمایت از کودکان در برابر...

وطزٌ ٚ ٜفتٝا٘س« :تأزیة َفُ  ٚخٌّٛیطی ا ٚاظ اضتىاب اٖٕاَ ٘اقایؿت  ٚغیط اذاللی،
احؿاٖ  ٚوٕه تٚ ٝی زض خٟت وؿة ٘یىیٞا ت ٝحؿاب ٔیآیس  ٚاَالق آیات 91
ؾٛض ٜتٛت ٚ ٝآی 2 ٝؾٛضٔ ٜائس« ٜما علی المحسنین من سبیل» « ٚتعاونوا علی البر و التقوی»
آٖ ضا قأُ ٔیقٛز (.)27
3ـ اجواع فقیْاى
ٕٞاٌٖ ٝ٘ٛو ٝپیفتط اقاض ٜقسٔ ،طح ْٛقید َٛؾی ازٖای اخٕأ وطز ٜوّٓٗٔ ٝ
ٔیتٛا٘س وٛزواٖ ضا تأزیة (تٙثی ٝتس٘ی) وٙس .تسیٗؾاٖ تٙثی ٝوٛزن تٛؾٍ ّٔٗٓ
ٔكط ٔٚاٍ٘اقت ٝقس ٚ ٜحتی تطذی ت ٝاؾتٙاز ت ٝایٗ ازِ ٝاظ «ٚالیت ّٔٗٓ تط تأزیة»
ؾرٗ ٌفتٝا٘س ( ،)25زض حاِی و ٝتٓ٘ ٝط ٔیضؾس تطضؾی زلیك انُ ٔ ٚثا٘ی ٔؿأِٝ
چٙیٗ ٘تیدٝای ضا ت ٝزؾت ٕ٘یزٞس ،چ ٝایٗو ٝانُ ٖسْ ٚالیت وؿی تط زیٍطی اؾت.
حاوٕیت اظ آٖ ذساؾت ٞ ٚیچ ا٘ؿا٘ی تط ا٘ؿاٖ زیٍط ؾُّ ٚ ٝحاوٕیت ٘ساضزٍٔ ،ط
ایٗو ٝزِیُ ٔٗتثطی ( ٓٞچٚ ٖٛالیت لٟطی پسض) اظ خا٘ة ذسا٘ٚس تط آٖ الأ ٝقٛز.
تیٌٕاٖ ازِ ٝشوطقس ٜتٞ ٝیچ ضٚی زالِتی تط ٚخٛز ٚالیت تأزیة تطای ّٔٗٓ ٘ساضز ٚ
ٟ٘ایت ٕٔىٗ اؾت زض ٔماْ ضٚازاقتٗ التساض  ٚاذتیاضی ٔحسٚز تاقس .اظ ؾٛی زیٍط تا
تٛخ ٝتٔ ٝؿتٙسات لإَ ٔ ٚتٗسزٔ ،ؿّٓ اؾت و ٝانُ  ٚلاٖس ٜاِٚی زض اؾالْ پیطأٖٛ
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تٙثی ٝتس٘ی وٛزواٖ٘ ،اضٚایی  ٕٙٔ ٚاؾت  ٚاضتىاب آٖ تسٔ ٖٚدٛظ قطٖیٔ ،هساق ّْٓ ٚ
آظاض ت ٝزیٍطاٖ ٔیتاقس.

ت ٝفطٔٛز ٜلطآٖ وطیٓ زض ؾٛض٘ ٜحُ آی« 90 ٝان الله یامر بالعدل و الاحسان و ایتاء ذی
القربی و ینهی عن الفحشاء و المنکر و البغی یعظکم لعلکم تذکرون؛ ٕٞا٘ا ذسا٘ٚس تٖ ٝسَ ٚ
٘یىیوطزٖ فطٔاٖ ٔیزٞس  ٚت ٝتركف ت ٝذٛیكاٖ أط ٔیوٙس  ٚاظ وطزاض ٘اقایؿت ٚ
ظقت ٟ٘ ّْٓ ٚی ٔیٕ٘ایس .قٕا ضا پٙساض ٔیزٞس ،تاقس و ٖٝٓٛٔ ٝذسا ضا تپصیطیس»  ٚزض
حسیث اؾت وٕٖ ٝس وٛزن زض حىٓ ذُاؾت ( ٚ )10لاتُ تاظذٛاؾت ٔ ٚداظات ٘یؿت
٘ ٚیع أیطإِؤٔٙیٗ ّٖی (ٔ) فطٔٛز ٜاؾت و ٝلّٓ تىّیف ٔ ٚؤاذص ٜاظ وٛزن تطزاقتٝ
قس ٜتا ظٔا٘ی و ٝت ٝحس تّ ٘ٛتطؾس (.)12
ا٘تماز اؾت ،ظیطا اٚالً تٟٙا ضٚایتی و ٝتطای خٛاظ تأزیة وٛزن تٛؾٍ ّٔٗٓ شوط قس،ٜ
ٕٞاٖ ضٚایت ؾى٘ٛی اظ ٘ٛفّی اؾت و ٓٞ ٝاظ ٘ٓط ؾٙس  ٓٞ ٚاظ خٟت زالِت زاضای
اقىاَ اؾت ،اظ ٘ٓط ؾٙس ٔطحٔ ْٛمسؼ اضزتیّی حىٓ ت ٝيٗف ؾى٘ٛی (ضاٚی ایٗ
ضٚایت) وطز ٜاؾت ( ٚ )28زض خای زیٍط  ٓٞؾى٘ٛی ٛ٘ ٓٞ ٚفّی ضا يٗیف زا٘ؿت ٝاؾت
(ٔ .)28طحٔ ْٛحمك حّی  ٚقٟیس ثا٘ی ٘یع ت ٝایٗ ُّٔة اقاض ٜوطزٜا٘س.
زالِت ضٚایت یازقس٘ ٜیع ٔرسٚـ اؾت ،ظیطا ًٕٔ٘ٛی ُّٔك زاضز ٘ ّْٛٗٔ ٚیؿت
و ٝزض ٔماْ ایداز یا تأییس حك ّٔٗٓ تط تأزیة تاقس ،تّى ٝچ ٝتؿا زض ٔماْ زازٖ اشٖ
تأزیة  ٚتٙثی ٝاظ ؾٛی پسض (ِٚی) ت ّٓٗٔ ٝتاقس .تٕٞ ٝیٗ خٟت ٔطح ْٛآیتا ...فايُ
ِٙىطا٘ی پؽ اظ تیاٖ ضٚایت فٛقٍ٘ ،اقت ٝاؾت :زِیّی تطای یىؿاٖتٛزٖ ّٔٗٓ تا پسض زض
حىٓ تأزیة ٘یؿت ()29؛ ثا٘یاً اؾتٙاز تٕٖٔٛ ٝیت لاٖس ٜاحؿاٖ ٘یع ٔرسٚـ اؾت ،ظیطا
ٕٞاٌٖ ٝ٘ٛوٗٔ ٝطٚف اؾت لاٖس ٜاحؿاٖ زض ٔماْ ضفٕ ٔؿؤِٚیت اظ ٘یىٛواض اؾت ٝ٘ ٚ
ایٗو ٝحك زؾتیاظی  ٚتٙثی ٝتس٘ی ضا تطای چٙیٗ قرهی ثاتت وٙس؛ ثاِثاً اخٕأ
شوطقس٘ ٜیع تا ٚخٛز ٔراِفیٗ لاتُ پصیطـ ٘یؿت  ٚاٌط ثاتت  ٓٞتاقس ت ٝزِیُ
ٔسضویتٛزٖ (ٚخٛز ضٚایت ؾى٘ٛی) تیاٖتثاض ذٛاٞس تٛز.

محمدمهدی مقدادی ،محمدمهدی بادامی

أا ازِ ٝیازقس( ٜضٚایت ؾى٘ٛی ،زِیُ احؿاٖ  ٚاخٕأ) ٘یع ت ٝضٚقٙی لاتُ ذسقٚ ٝ
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تسیٗتطتیة زِیُ ٔٗتثطی تطای ضٚا اٍ٘اضی تٙثی ٝتس٘ی وٛزن تٛؾٍ ّٕٔٗأٖ ،طتیاٖ
 ٚاِٚیای ٔسضؾٚ ٝخٛز ٘ساضز َ ٚثك انُ  ٚلاٖس ٜوّی تایس ت٘ ٝاضٚایی ایٗ ُٖٕ لائُ
قٛیٓٓٞ ،چٙا٘ى ٝیىی اظ فمٟیاٖ ٔٗانط تا تحّیُ قایؿت ٝاظ ٔثا٘ی ٔؿأِ ،ٝچٙیٗ اْٟاض
وطز ٜاؾت ّٓٗٔ« :زض تأزیة (تٙثی ٝتس٘ی) اؾتمالَ ٘ساضز ،تّى ٝت ٝاشٖ ِٚی َفُ احتیاج
زاضز ،ظیطا اٌطچٕٔ ٝىٗ اؾت ّٔٗٓ اظ تأزیة ،لهس ذیط  ٚاضتمای َفُ ضا زض ٘ٓط زاقتٝ
تاقس ،أا چ ٝتؿا پسض ایٌٗ٘ ٝ٘ٛیٙسیكس  ٚضايی ٘ثاقس و ٝفطظ٘سـ ضا وته تع٘ٙس تا ّٖٓ
ضا فطا ٌیطز.
افع ٖٚتط ایٕٗٞ ،اٌٖ ٝ٘ٛپیفتط تیاٖ قس ،آٔٛظٜٞا  ٚضٚایات فطاٚاٖ زیٍطی ٚخٛز
رهیافتهای حقوقیِ حمایت از کودکان در برابر...

زاضز و ٝتا ٚخٛز آٖٞا حتی زض ضٚاتٛزٖ تٙثی ٝتس٘ی تٛؾٍ ٚاِسیٗ یا ِٚی َفُ تطزیس
ٔیقٛز .زض ؾیطٔ ٜثاضن پیأثط  ٚائٕٗٔ ٝهٔٛیٗ (ٔ) ٞیچ ٌ ٝ٘ٛتمطیط  ٚؾٙسی اظ تٙثیٝ
تس٘ی ٘یؿت  ٚحتی اظ آٖ ٔ ٕٙوطزٜا٘س.
زض ضٚایتی ا٘ؽ تٗ ٔاِه ٔیٌٛیس 9« :ؾاَ زض ذسٔت پیأثط اوطْ (ل) تٛزِْٚ ،ی
ٞطٌع ٔطا تٛتید ٘ىطز  ٚتٙثی ٝتس٘ی ٕ٘ٛٙز» (ٕٞ .)30چٙیٗ أاْ وآْ (ٔ) اظ پسضاٖ
تعضٌٛاضـ (ٔ) اظ ضؾ َٛذسا ٘مُ وطزٜا٘س و ّٓٗٔ ٝتایس زض تّٗیٓ  ٚتطتیت ٔساضا وطزٚ ٜ
ؾرتٍیطی  ٚذك٘ٛت ضٚا ٘ساضزٕٞ .ا٘ا ّٔٗٓ زا٘كٕٙس تٟتط اظ ّٔٗٓ ؾرتٍیط اؾت (.)12
4ـ راُکارّای قاًًَگذاری ٍ تدٍیي عیاعتّای آهَسؽی هبتٌی بز حقَق
کَدک در هحیظّای آهَسؽی
پیٕاٖ٘أٞٝای تیٗإِّّی ،تٛافمات ُٔٙمٝای  ٚلٛا٘یٗ ّٔی  ٚزاذّی وكٛضٞا و ٝتٝ
تٙثی ٝتس٘ی  ٚؾایط ا٘ٛأ ذك٘ٛت ٔطتٔ ٌٛیق٘ٛسٌ ،أی اؾاؾی زض ظٔی ٝٙحطوت تٝ
ؾٛی ٔساضؾی ٖاضی اظ ذك٘ٛت ٞؿتٙس  ٚتا تٛخ ٝت٘ ٝتیدُٔ ٝاِٗات ُٔطحقس ٜزض
ٌعاضقات ذك٘ٛت ّٖی ٝوٛزواٖ ایٗ ضاٜواض تٖٛٙ ٝاٖ یه حٕایت ٔؤثط  ٚپاؾدزٙٞسٜ
ُٔطح قس ٜاؾت ،چطاو ٝتٓ٘ ٝط ٔیضؾس ضٚیىطزٞای لاٍ٘٘ٛصاضی تٙا ت ٝقطایٍ ظٔا٘ی ٚ
ٔىا٘ی لاتُ تغییط تٛزٔ ٚ ٜیتٛا٘س تا تثییٗ ؾیاؾتٞا  ٚاِعأات لا٘٘ٛی ،لٛاٖس حٕایتی
ٕٞطا ٜيٕا٘ت اخطای ٔؤثطی زض ضاؾتای ٔح ٛذك٘ٛت زض ٔحیٍٞای آٔٛظقی اضائ ٝوٙس،
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اٌطچ ٝتدطتیات ٔٛخٛز حاوی اظ ایٗ اؾت و ٝتؿیاضی اظ وكٛضٞا زض ظٔی ٝٙاخطا  ٚخأٝ
ُٖٕ پٛقا٘سٖ ت ٝتٟٗسات  ٚاِعأات تیٗإِّّی ُٙٔ ٚمٝای ٕٞ ٚچٙیٗ اخطای لٛا٘یٗ
زاذّی ذٛز تؿیاض وٙس ُٖٕ ٔیوٙٙس.
 -4-1قاًًَگذاری ٍ تدٍیي عیاعتّای قاًًَیٕٞ :اٌٖ ٝ٘ٛو ٝزض فهُ اَٚ
ایٗ پػٞٚف اقاض ٜقس ،تا تٛخ ٝتٌ ٝعاضـ ؾاظٔاٖ ؾالٔت خٟا٘ی ،ایطاٖ اظ خّٕٝ
وكٛضٞایی ٔیتاقس و ٝایٗ پسیس ٜضا تَٛ ٝض لا٘٘ٛی ٔؿتمُ ٔ ٚؿتمیٓ ٘ؿثت ٔهازیك
احهاقس ٜذك٘ٛت زض ٔحیٍٞای آٔٛظقی خطْاٍ٘اضی ٕ٘ٛٙز ٚ ٜنطفاً ت ٝآییٗ٘أٞٝا ٚ
تركٙأٞٝای زض ٖٚؾاظٔا٘ی اوتفا ٕ٘ٛز ٜاؾت .تٙاتطایٗ تا تٛخ ٝت ٝإٞیت  ٚيطٚضت ایٗ
أط ،تسٚیٗ ؾیاؾتٞای لا٘٘ٛی ٘ؿثت ت ٝایٗ پسیس ٜتٛؾٍ ٔدّؽ لاٍ٘٘ٛصاض زض خٟت
ٔیتٛا٘س ؾاظ  ٚواضٞایی تٛٓٙٔ ٝض ٘ٓاضت  ٚتٓٙیٓ زؾتٛضإُِٗٞای ضفتاضی پیفتیٙی
ٕ٘ایسٕٞ .چٙیٗ ٔدّؽ لاٍ٘٘ٛصاض ٔیتٛا٘س ٔدٕ ٖٝٛلٛاٖس ضفتاضی تسٚیٗ ٕ٘ایس و ٝتط
َثك آٖ ٔسیطاٖ ّٕٗٔ ٚاٖ زض ذهٛل احتطاْ ت ٝوطأت ا٘ؿا٘ی  ٚحفّ حطیٓ ذهٛنی
وٛزواٖ زاضای ٔؿؤِٚیت تاقٙس ،اِثت ٝزض خٟت تأثیطٌصاضتٛزٖ چٙیٗ ؾیاؾتٞای
پیكٍیطا٘ٝای تٛنیٔ ٝیٌطزز:
ـ لاٍ٘٘ٛصاض ت ٝضٚیىطزٞا ٗٔ ٚیاضٞای ٔثتٙی تط حمٛق تكط «اظ خّٕ ٝانٙٔ َٛسضج زض
پیٕاٖ٘أ ٝحمٛق وٛزن» زض تٕاْ ض٘ٚس لاٍ٘٘ٛصاضی ذٛز پایثٙس تاقس تا اظ ایٗ َطیك
تتٛا٘س ؾیاؾتٞای لا٘٘ٛی ذٛز ضا زض ضاؾتای حٕایتٞای لا٘٘ٛی ٔؤثط  ٚواضآٔسی زض
اِغای فطٖ ًٙٞاضی اظ ذك٘ٛت ٘ؿثت ت ٝایٗ لكط آؾیةپصیط زض ٔحیٍٞای آٔٛظقی
ؾٛق زٞس.
ـ وٕیتٝای زض ٔدّؽ تٛٓٙٔ ٝض ُٔاِٗ ٚ ٝتحمیك زض ظٔی ٝٙاقىاَ ذك٘ٛت ّٖیٝ
وٛزواٖ زض ٔساضؼ ٔ ٚیعاٖ ٔكاضوت زا٘فآٔٛظاٖ زض ؾاظٔاٖزٞی ٔ ٚسیطیت ٔساضؼ اظ
لثیُ ذٍ ٔكیٞای زض حاَ تسٚیٗ زض ٔٛضز تأزیة  ٚپیكٍیطی اظ ذك٘ٛت تكىیُ
ٕ٘ایٙس.

محمدمهدی مقدادی ،محمدمهدی بادامی

خطْاٍ٘اضی ٖٕٛٙٔ ٚیت ٞط ٌ ٝ٘ٛتٙثیٔ ٚ ٝداظات وٛزواٖ زض تٕاْ ٔحیٍٞای آٔٛظقی
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 -4-2آهَسػ ٍ حوایت اس کارکٌاى در هحیظّای آهَسؽی :زض تؿیاضی اظ
وكٛضٞای زض حاَ تٛؾٗٔ ،ٝسضؾ ٝتٖٛٙ ٝاٖ یه ٔحیٍ ایسٜآَ تطای فٗاِیتٞای اضتمای
ؾالٔت ٔحؿٛب ٔیقٛز .زض چٙیٗ ٔحیُی ٖال ٜٚتط ؾاذتاض ٙٔ ٚاتٕ آٖ ،واضوٙاٖ ایٗ
ٔحیٍ آٔٛظقی تٖٛٙ ٝاٖ ٟٔٓتطیٗ ٖأُ زض خٟت اضتمای ؾالٔت خؿٕی  ٚضٚا٘ی
وٛزواٖ ٘مف ت ٝؾعایی ضا ایفا ٔیوٙٙس .أطٚظ ٜزض خٟاٖ حسٚز ٔ 43یّی ّٓٗٔ ٖٛزض
ٔمإَ اتتسایی ٔ ٚتٛؾُ ٝزض ٔساضؼ ٚخٛز زاض٘س ٖ ٚال ٜٚتط آٖ تٗساز ٘أّٗٔٛی اظ
ّٕٔٗاٖ و ٝزض زٚضٜٞای پیفزتؿتا٘ی  ٚؾایط ٔٛلٗیتٞای آٔٛظقی ٔكغ َٛت ٝواض تٛزٜ
 ٚتٛاٖ تاِم ٜٛایٗ افطاز تٖٛٙ ٝاٖ اٍِٞٛایی تطای وٛزواٖ تؿیاض حائع إٞیت ٔیتاقس
رهیافتهای حقوقیِ حمایت از کودکان در برابر...

( ،)31چطاوّٕٗٔ ٝاٖ ٔ ٚطتیاٖ آٔٛظقی تٖٛٙ ٝاٖ واضوٙاٖ  ٚافطاز زذیُ زض ٔحیٍٞای
آٔٛظقی اظ خّٕٟٓٔ ٝتطیٗ زؾتا٘سضواضاٖ ایداز تح ٚ َٛتٛؾٗ ٝاختٕاٖی زض ٞط
وكٛضی تٛزٕٛٞ ٚ ٜاض ٜایٗ ّٕٔٗاٖ ٔ ٚطتیاٖ آٔٛظقی ٞؿتٙس و ٝزض ضقس ٖاَفی ٚ
ضٚا٘ی وٛزواٖ ٘مف ٕٟٔی ایفا ٔیوٙٙس .اظ ایٗ ض ٚواضوٙاٖ ٔحیٍٞای آٔٛظقی
ٔیتٛا٘ٙس اٍِٞٛای ضفتاضی ٖاضی اظ ذك٘ٛت اضائٕ٘ ٝایٙس.
زض خٟت تحمك حٕایت ٞطچٔ ٝؤثط زض پیكٍیطی ٔ ٚماتّ ٝتا ذك٘ٛت زض ٔحیٍٞای
آٔٛظقی ٖال ٜٚتط آٔٛظـ واضوٙاٖ ٔحیٍٞای آٔٛظقی زض زٚضٜٞای يٕٗ ذسٔت،
حٕایتٞای ٔاِی  ٚالتهازی اظ آ٘اٖ ٔیتٛاٖ ٔیعاٖ ذك٘ٛت زض ٔساضؼ  ٚؾایط
ٔحیٍٞای آٔٛظقی ضا واٞف زازٌ .عاضـ ٚیػ ٜذك٘ٛت ّٖی ٝوٛزواٖ حاوی ایٗ ٘ىتٝ
ٔیتاقس و ٝحمٛقٞای پاییٖٗ ،سْ اضائ ٝأىا٘ات وافی ت ٝآ٘اٖ  ٚحدٓ واضی تاال زض
لثٔ َٛؿؤِٚیت تیكتط ذٛز ٖأّی زض خٟت ٌؿتطـ ذك٘ٛت ّٖی ٝوٛزواٖ زض چٙیٗ
ٔحیٍٞایی ٔیتاقس ( .)21تٙاتطایٗ تا اضائ ٝاٍِ ٚ ٛتط٘أٝای خإٔ زض ایٗ ظٔیٔ ٝٙیتٛاٖ
اظ واضوٙاٖ ٔحیٍٞای آٔٛظقی تَٛ ٝض لاتُ تٛخٟی حٕایت ٕ٘ٛز  ٚزض ض٘ٚس اخطایی
چٙیٗ ضاٜواضی تط حٕایتٞای ٞطچ ٝتیكتط اظ واضوٙاٖ پیكٟٙاز ٔیٌطزز:
ـ تطٌعاضی زٚضٜٞا  ٚواضٌاٜٞای افعایف ٟٔاضتٞای آٔٛظقی زض خٟت ٔماتّ ٝتا
پسیس ٜذك٘ٛت زض ٔحیٍٞای آٔٛظقی تط اؾاؼ ضٚیىطزٞا ٔ ٚفاٞیٓ آٔٛظـ حمٛق تكط ٚ
حمٛق وٛزن.
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ـ تسٚیٗ زؾتٛضإُِٗٞا  ٚخعٚات آٔٛظقی تطای ّٕٔٗیٗ ٔ ٚطتیاٖ ٔثتٙی تط انٚ َٛ
ٔٗیاضٞای حمٛق تكط ،تاضٚیىطزی ذال ٘ؿثت ت ٝحمٛق وٛزن.
ـ اضائ ٝذسٔات زض تٕاْ ظٔیٞٝٙای آٔٛظقی ،التهازی  ٚفطٍٙٞی زض َ َٛذسٔت ٚ
تٗس اظ اتٕاْ ذسٔت اظ َطیك ایداز ؾیؿتٕی ٘ٓأْٙس ٔ ٚتٕطوع اظ ؾٛی ٚظاضت آٔٛظـ
 ٚپطٚضـ.
 -4-3باسًگزی در بزًاهِ درعی هحیظّای آهَسؽی :زض تٕاْ ٘ٓاْٞای
آٔٛظقی ٔفاٞیٕی ٕٞچ ٖٛتطاتطیٖ ،سْ تثٗیىٖ ،ساِت ،نّح ّٕٖ ٚىطزٞای ٖاضی اظ
ذك٘ٛت تٖٛٙ ٝاٖ ٕ٘ٞٝ٘ٛایی اظ ان َٛحمٛق تكط ٟٔ ٚاضتٞای ضٚظٔطٜای و ٝتا چٙیٗ
انِٛی زض اضتثاٌ ٞؿتٙسٔ ،یتٛاٖ اظ َطیك تط٘أٞٝای زضؾی ت ٝوٛزواٖ آٔٛظـ زازٜ
ٔٗیاضٞای حمٛق تكطی ٔیتٛاٖ اظ تطٚظ پطذاقٍطی وٛزواٖ ّٖی ٝیىسیٍط تٖٛٙ ٝاٖ
ٔهسالی اظ ذك٘ٛت ّٖی ٝوٛزواٖ زض چٙیٗ ٔحیٍٞایی خٌّٛیطی ٕ٘ٛز.
تٙا ت ٝتٛنی ٝوٕیت ٝحمٛق وٛزن زض ٘ٓطی ٝتفؿیطی ذٛز ،زِٚتٞا زض چٙیٗ
تٟٗساتی تایس تط٘أٞٝا  ٚوتة زضؾی ضا ٔٛضز تاظتیٙی لطاض زاز ٚ ٜزض وٙاض ٔحتٛای ّٖٕی
آٖٞا ٔحتٛای آٔٛظـ حمٛق تكط ضا ِ ٓٞحاِ ٕ٘ایس (.)18
زض تحمیماتی اظ ؾٛی ایاالت ٔتحس ٜزض ایٗ ظٔی ،ٝٙتا اضائ ٝؾٔ ٝدٕ ٖٝٛاظ تط٘أٞٝای
زضؾی و ٝتٛؾٍ یه ؾاظٔاٖ غیط زِٚتی ت٘ ٝاْ « »Commite For Childrenتا
اٞسافیٕٞ ،چ ٖٛاحتطاٌْصاقتٗ  ٚافعایف زا٘ف ٟٔ ٚاضتٞای الظْ خٟت پیكٍیطی اظ
ظٚضٌٛیی ،آظاض  ٚاشیت ،ؾٛءاؾتفاز ٜخٙؿی  ٚؾایط ا٘ٛأ ذك٘ٛت زض ٔیاٖ وٛزواٖ تسٚیٗ
قس ٜتٛز .زض ٚالٕ ایٗ ٔدٕ ٖٝٛوٛزواٖ ضا زض زفأ اظ ذٛز ،نحثتوطزٖ ت ٝخای زٖٛا ٚ
واٞف ٞط ٌ ٝ٘ٛذك٘ٛت اظ ؾٛی آ٘اٖ وٕه ٔیٕ٘ٛز (ٕٞ .)32چٙیٗ زض ٔٛضز ذك٘ٛت
ّٖی ٝوٛزواٖ الّیت تط ٔثٙای تثٗیى ٘ػازی زض والؼٞای زضؼ وٕیؿ ٖٛاضٚپایی ٕٔٙ
تثٗیى ٘ػازی زض ٔساضؼ ،تط تاظٍ٘طی زض وتة زضؾی وٛزواٖ  ٚحصف ُٔاِة زضؾی زض
خٟت تثٗیى ٘ػازی ضا اظ زِٚتٞا ذٛز ذٛاؾتاض قس ٜاؾت (.)31
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تٙاتطایٗ تا ٚخٛز چٙیٗ ضٜیافتٞا  ٚتدطتیات ؾایط وكٛضٞا زض ٖطن ٝتیٗإُِّ تسٖٚ
قه ٚخٛز چٙیٗ ٔحتٛای زضؾی زض ایطاٖ ذاِی ٔیتاقس  ٚنطفاً تسٚیٗوٙٙسٌاٖ وتة
زضؾی تٔ ٝحتٛای ّٖٕی ،اختٕاٖی  ٚزیٙی آٖ تٛخٕٛ٘ ٝزٜا٘س .حاَ تا ٚخٛز چٙیٗ
ضاٜواضی زض ٖطن ٝزاذّی ٔیتٛاٖ تا تسٚیٗ وتة  ٚتط٘أٞٝای زضؾی ،ضفتاض ا٘ؿا٘ی
ؾاظ٘س٘ ٚ ٜح ٜٛتٗأُ وٛزواٖ تا ٕٞؿاالٖ ذٛز  ٚؾایط اضظـٞا ٗٔ ٚیاضٞای
ا٘ؿاٖزٚؾتا٘ ٝتط ٔثٙای حمٛق تكط ضا آٔٛظـ زاز ٜتا اظ ایٗ َطیك وٛزواٖ تتٛا٘ٙس اظ
ذٛزقاٖ زض تطاتط آؾیةٞا  ٚذك٘ٛتٞای ٘اقی اظ آٖ ٔحافٓت ٕ٘ٛز ٚ ٜتا حصف ٔفاٞیٓ
ذك٘ٛتآٔیع  ٚتّفیك چٙیٗ ٔحتٛای آٔٛظقی تا ٔفاٞیٓ  ٚآٔٛظٜٞای حمٛق تكطی زض
رهیافتهای حقوقیِ حمایت از کودکان در برابر...

وتة زضؾی ،تتٛاٖ ضٚحی ٝنّحٔ ،ساضا  ٚزٚؾتی ضا وٞ ٝسف اِٚی ٝآٔٛظـ  ٚپطٚـ
ٔیتاقس ضا زض ٘ٓاْ آٔٛظقی وكٛض ت ٝاضٔغاٖ آٚضزٖ .ال ٜٚتط چٙیٗ ٘تایح اثطتركی تا
چٙیٗ السأی ٔیتٛاٖ وٛزواٖ ضا ٘ؿثت ت ٝحمٛق آ٘اٖ زض لثاَ ٕٞؿاالٖ ذٛز زض تٕاْ
ٖطنٞٝای اختٕاٖی تٚ ٝیػ ٜزض ٔحیٍٞای خٕٗی ٕٞچٔ ٖٛحیٍٞای آٔٛظقی آقٙا
ٕ٘ٛز ٚ ٜتا «فط ًٙٞذك٘ٛت» زض چٙیٗ ٔحیٍٞایی تٔ ٝماتّ ٝتطذٛاؾت ٚ ٝاثط چٙیٗ
السأی زض آیٙس ٜتطتیت  ٚپطٚضـ وٛزوا٘ی تا تفىطی ٖاضی اظ ٞط ٌ ٝ٘ٛذك٘ٛت  ٚتَٛ ٝض
غیط ٔؿتمیٓ افطاز زذیُ زض آٔٛظـ ٕٞچّٕٗٔ ٖٛاٖ ٔ ٚطتیاٖ ذٛاٞس تٛز .الظْ ت ٝشوط
اؾت زض ضاؾتای تحمك چٙیٗ السأی ٘یاظ ت ٝحٕایت لاٍ٘٘ٛصاض زض اتراش ؾیاؾتٞای
لا٘٘ٛی ٘ؿثت ت ٝتاظتیٙی  ٚتدسیس ٘ٓط زض ٔحتٛای زضؾی آٔٛظـ وٛزواٖ ٔیتاقس.
 -4-4اصالح رٍػّای تدریظ در هحیظّای آهَسؽی :اظ ٖٕس ٜضاٜواضٞا زض
واٞف ذك٘ٛت ّٖی ٝوٛزواٖ زض ٔحیٍٞای آٔٛظقی انالح ضٚـ  ٚقیٜٞٛای تسضیؽ
ّٕٔٗیٗ ٔ ٚطتیاٖ آٔٛظقی ٔیتاقس ،چطاو٘ ٝح ٜٛاضائ ٚ ٝتیاٖ ٔفاٞیٓ آٔٛظقی اظ ؾٛی
آ٘اٖ تأثیط ت ٝؾعایی زض ایداز ٔحیُی ٖاضی اظ ذك٘ٛت زض آٔٛظـ وٛزواٖ ذٛاٞس
زاقت .زض تؿیاضی اظ ٔٛاضز ّٕٔٗیٗ ٔ ٚطتیاٖ ؾٗی زاقت ٝتا ازای حاِتٞا ِ ٚحٗ تیا٘ی
تٙس  ٚذكٗ ٔفاٞیٓ زضؾی ضا تا ایٗ ٖمیس ٜو ٝزض فطاٌیطی تٟتط وٛزواٖ تأثیط ٌصاقت،ٝ
ت ٝآ٘اٖ آٔٛظـ زٙٞس.
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زض ٘ٓطی ٝتفؿیطی قٕاض 15 ٜوٕیت ٝحمٛق وٛزن «فٙال٘س» ت ٝایٗ ٘ىت ٝاقاض ٜقسٜ
اؾت و ٝضٚـٞای تسضیؽ زض ٔساضؼ تایس اِغاوٙٙس ٜان َٛضفتاضی [اذاللی] ٚ
قیٜٞٛای تسضیؽ حاٚی اؾتا٘ساضزٞا  ٚاضظـٞای حمٛق تكطی تاقس (.)33
اظ ایٗ ضٚ ٚخٛز چٙیٗ قیٜٞٛایی ٕ٘ایاٍ٘ط ذك٘ٛت ضٚا٘ی ٖ ٚاَفی ّٖی ٝوٛزواٖ زض
ٔحیٍٞای آٔٛظقی تٛز٘ ٚ ٜیاظ اؾت تا تا آٔٛظـ ّٕٔٗیٗ ٔ ٚطتیاٖ زض تٕاْ ؾُٛح
آٔٛظقی اظ َطیك آٔٛظـٞای لثُ اظ ذسٔت ٕٞ ٚچٙیٗ آٔٛظـٞای ترههی تا تٝ
واضٌیطی افطاز ضٚا٘كٙاؼ زض ایٗ حٛظ ٜتتٛاٖ ٘ح ٜٛتسضیؽ ّٕٔٗیٗ زض ٔساضؼ ٔ ٚطتیاٖ
آٔٛظقی زض ٟٔسٞای وٛزن ضا انالح ٕ٘ٛز ،ٜچ ٝتؿا اظ ایٗ َطیك قاٞس واٞف ٔیعاٖ
تٙثی ٚ ٝضفتاضٞای ذك٘ٛتآٔیع زض چٙیٗ ٔحیٍٞایی تاقیٓ.
ضاٜواضٞای پیكٍیطی ٔ ٚماتّ ٝتا ذك٘ٛت ّٖی ٝوٛزواٖ زض ٔحیٍٞای آٔٛظقی تٛخ ٝتٝ
فًا ٔ ٚحیٍ آٔٛظـ وٛزواٖ ٔیتاقس .زض ٍ٘ا٘ ٜرؿت قایس ایٗ ٔٛي ٔٛچٙساٖ إٞیت
ذانی ٘ساقت ٝتاقسِٚ ،یىٗ تایس تٛخٕٛ٘ ٝز و ٝفًا ٔ ٚحیُی و ٝوٛزواٖ زض آٖ
تطتیت ،آٔٛظـ  ٚپطٚضـ ٔییاتٙس ،ضاتُٔ ٝؿتمیٕی تا ذك٘ٛت زض چٙیٗ ٔحیٍٞایی
زاضز ،چطاوْ ٝاٞط فًای حاوٓ تط آٔٛظـ وٛزواٖ تأثیط ت ٝؾعایی زض ایداز اٍ٘یع،ٜ
اقتیاق  ٚاِغای زیسٌأ ٜثثت آ٘اٖ ٘ؿثت ت ٝیازٌیطی ٔثاحث آٔٛظقی  ٚحتی شٙٞیت ٚ
ضٚحیات ضفتاضی واضوٙاٖ زض چٙیٗ ٔحیٍٞایی ذٛاٞس زاقت.
زض ض٘ٚس اخطإ٘ٛزٖ چٙیٗ ضاٜواضی نطفاً ٘ثایس تط َطاحی ،ضً٘آٔیعی ٘ ٚحٜٛ
زوٛضاؾی ٚ ٖٛچیسٔاٖ زض ٔحیٍٞای آٔٛظقی ٔتٕطوع تٛز .زض تًٗی اظ ٔساضؼ ٚخٛز
فًاٞای ذاِی  ٚذهٛنی ٔیتٛا٘س تٖٛٙ ٝاٖ یه ٔحیٍ ٘اأٗ تّمی قٛز .زض تأییس
إٞیت  ٚتٛخ ٝت ٝچٙیٗ ضاٜواضی ٔیتٛاٖ تُٔ ٝاِٗٝای و ٝزض یىی اظ زتیطؾتاٖٞای
آفطیمای خٛٙتی ا٘داْ قس ٜتٛز ،اقاضٕٛ٘ ٜز و« ٝزض ایٗ تحمیك ٔكرم قس و ٝفًاٞای
ٔرتّف زض ایٗ ٔساضؼ ت ٝقست تیٗ خٙؿیتٞا تمؿیٓ قس ٜاؾت ،ت ٝایٗ نٛضت وٝ
پؿطاٖ فًاٞای ذهٛنی تؿیاضی زاقتٙس  ٚتٔ[ ٝحیُی تطای تطٚظ ذك٘ٛت تٛؾٍ
یىسیٍط] ٔثسَ ٌكت ٝتٛز» (.)34
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تٙاتطایٗ تا ٚخٛز وّیاتی زض ضاتُ ٝتا چٙیٗ ضاٜواضی ،زض ٘ٓاْ آٔٛظقی حاوٓ تط ایطاٖ،
ٔساضؼ زِٚتی ت٘ ٝؿثت ٔساضؼ ذهٛنی اظ ٘ٓط فًای آٔٛظقی اظ ٚيٗیت ْاٞطی
ٔٙاؾثی تطذٛضزاض ٘ثٛز ٚ ٜتط ایٗ اؾاؼ تٛنیٔ ٝیقٛز تا ت ٝواضٌیطی َطح  ٚؾاذتاض
قىّی ٔٙاؾة زض ٔساضؼ ٕٞ ٚچٙیٗ ایٕٗؾاظی ٔحیٍ تاظی وٛزواٖ زض ٟٔسٞای
وٛزن تتٛاٖ الساْ حٕایتی ٔؤثطی زض تٟثٛز فًای آٔٛظقی ٖاضی اظ ذك٘ٛت نٛضت
پصیطز ،اٌطچ ٝاخطاییٕ٘ٛزٖ چٙیٗ تٛنیٝای ٔٙاتٕ ٔاِی لاتُ تٛخٟی ضا اظ ؾٛی زِٚت
ٔیَّثسِٚ ،یىٗ تا ٚخٛز تساتیط  ٚالسأات ؾاز ٚ ٜاتتسایی تٕٞ ٝطأ ٜكاضوت وٛزواٖ ٚ
واضوٙاٖ زض ٔساضؼ  ٚؾایط ٔحیٍٞای آٔٛظقی ٔیتٛاٖ چٙیٗ فًای ٔٙاؾثی ضا تطای
رهیافتهای حقوقیِ حمایت از کودکان در برابر...

وٛزواٖ فطإٛ٘ ٓٞز .تٖٛٙ ٝاٖ ٔثاَ «زض ٔٙاَك ضٚؾتایی ٙٞسٚؾتاٖ و ٝؾُح زضآٔس
پاییٗ اؾت ،واضوٙاٖ  ٚزا٘فآٔٛظاٖ تا وٕه یىسیٍط زوٛضاؾی ٖٛوالؼٞای زضؼ ضا
تغییط زاز ٚ ٜتا اؾتفاز ٜاظ ؾازٜتطیٗ  ٚاتساییتطیٗ ٚؾایُ زض زؾتطؼ زض ٔساضؼ
تاغچٞٝایی ضا ایداز وطزٜا٘س» (.)21
 -4-6بِ کارگیزی تزبیت ٍ اػوال اًضباط عاسًدُ بز کَدکاى در هحیظّای
آهَسؽی :تطتیت  ٚاٖٕاَ اً٘ثاٌ زض ٔساضؼ تٖٛٙ ٝاٖ ز ٚضوٗ اؾاؾی  ٚتٙیازیٗ زض
ضٚیىطزٞای آٔٛظقی ٔساضؼ  ٚؾایط ٔحیٍٞای آٔٛظقی ایفای ٘مف ٔیٕ٘ایس .اظ ایٗ ضٚ
تایس چٙیٗ ضٚیىطزٞایی تط ٔثٙای اٍِٞٛای ٔثثت  ٚضاٞثطیٞای ضٚقٗ  ٚتَٛ ٝض ؾاظ٘سٜ
نٛضت پصیطز.
زض ُٔاِٗات  ٚپػٞٚفٞای اذیط ٘ؿثت تٓ٘ ٝاْٞای تطتیتی  ٚاً٘ثاَی ایٗ ٘تیدٝ
حانُ قس ٜاؾت و ٝتٕایعی ٔیاٖ ٘ٓاْٞای اً٘ثاَی ٚخٛز زاضزٓ٘ .اْٞای اً٘ثاَی تٝ
ز ٚنٛضت «فٗاَ ٔثثت ٖ ٚىؽإِّٗی» زض ٘ٓط ٌطفت ٝقس ٜاؾت .زض آٖ زؾت ٝاظ
٘ٓاْٞایی و ٝفٗاَ ٔثثت ٞؿتٙس ،تط «پیكٍیطی» تأویس وطز ٚ ٜتط چاضچٛب  ٚتؿتطی
لا٘٘ٛی ،ؾیاؾتٞا  ٚزؾتٛضإُِٗٞای اخطایی ضٚقٗ اؾتٛاض اؾت .زض ٘ٓاْٞای
ٖىؽإِّٗی تط «ٖسْ تحُٕ ُّٔك  ٚاٖٕاَ تٙثیٟات ؾرت» اؾتٛاض تٛز ٚ ٜتَٛ ٝض
ٕٔٗ َٛحٕایتٞای ٘اچیعی ت ٝوٛزواٖ اضائٔ ٝیقٛز (.)32
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تٙاتطایٗ تا ایداز ٘ٓاْ اً٘ثاَی «فٗاَ ٔثثت» زض تٕاْ ؾیؿتٓ آٔٛظقی وكٛض تٝ
َٛض ٔتٕطوع تط اؾاؼ یه ٘ٓاْ ٚاحس  ٚؾاظٔاٖیافتٝای ٔیتٛاٖ تا اٖٕاَ اً٘ثاٌ ٖازال٘ٝ
ٙٔ ٚاؾة زض ٔحیٍٞای آٔٛظقی اظ تطٚظ ذك٘ٛت تٛؾٍ ّٕٔٗاٖ ٔ ٚطتیاٖ ٔماتّٕٛ٘ ٝزٚ ٜ
تس ٖٚتٛؾُ ت ٝتٙثیٞ ٚ ٝط ٌٔ ٝ٘ٛداظاتی ٘ٓٓ  ٚاً٘ثاٌ ضا زض ٘ٓاْ آٔٛظقی تطلطاض ٚ
ضفتاضٞای وٛزواٖ ضا انالح ٕ٘ٛز .تط ایٗ اؾاؼ زض ضاؾتای تًٕیٗ چٙیٗ تطتیت ٚ
اً٘ثاَی ٖاضی اظ ذك٘ٛت زض ٘ٓاْ آٔٛظقی پیكٟٙاز ٔیقٛز:
ـ تسٚیٗ ٔمطضات  ٚآییٗ٘أٞٝای ؾاظٔا٘ی اظ ؾٛی ٚظاضت آٔٛظـ  ٚپطٚضـ تا
ٔحٛضیت احتطاْ ت ٝقرهیت  ٚنیا٘ت اظ وطأت ا٘ؿا٘ی وٛزواٖ تٖٛٙ ٝاٖ ٔثٙای حمٛق
تكط  ٚحٕایت اظ حمٛق وٛزن زض اٖٕاَ قیٜٞٛای ضفتاضی زض تطلطاضی ٘ٓٓ  ٚاً٘ثاٌ زض
ـ اؾتفاز ٜاظ قیٜٞٛای تكٛیكٔحٛض زض ٔٛاخ ٝتا تیٕ٘ٓی وٛزواٖ زض خٟت انالح
ضفتاض آ٘اٖ.
ـ خصب ّٕٔٗاٖ ٔ ٚطتیاٖ خٛاٖ تط اؾاؼ تغییص لٛا٘یٗ اؾترسأی تا پاییٗآٚضزٖ
ؾٗ اؾترساْ زض آٔٛظـ  ٚپطٚضـ زض ٖطن ٝآٔٛظقی و ٝاظ تٛاٖ تهٕیٌٓیطی  ٚوٙتطَ
ذكٓ تیكتطی تطذٛضزاض ٞؿتٙس.
5ـ راُکارّای هؾارکتهحَر در ایجاد فضای آهَسػ ػاری اس خؾًَت
 -5-1هؾارکت کَدکاى :ؾٟیٓ  ٚزذیُٕ٘ٛزٖ وٛزواٖ زض تسٚیٗ  ٚاخطای
تط٘أٞٝایی زض خٟت ایٕٗؾاظی والؼٞای زضؼ  ٚایداز ٔحیٍ آٔٛظقی ٖاضی اظ ٞط
ٌ ٝ٘ٛذك٘ٛت تؿیاض ٔؤثط  ٚحائع إٞیت ٔیتاقس .زض تؿیاضی اظ ُٔاِٗات  ٚتحمیمات
ا٘داْقس٘ ٜؿثت ت ٝچٙیٗ ضاٜواضی حاوی اظ ٘تایح اثطترف آٖ ٔیتاقس .تٖٛٙ ٝاٖ ٕ٘ٝ٘ٛ
٘تایح ُٔاِٗٝای و ٝتٛؾٍ ترف « »World Wisionا٘داْ قس ،ٜحاوی اظ آٖ اؾت زض
خٛأٗی و ٝزض آٖٞا وٛزواٖ زض ٔثاحثٞا  ٚفٗاِیتٞای ٔطت ٌٛتٔ ٝؿأِ ٝذك٘ٛت
ٔكاضوت ٔیوٙٙس ،احتٕاَ زؾتیاتی ت ٝضاٜواضٞایی زض پیكٍیطی ٔ ٚماتّ ٝتا ایٗ پسیسٜ
تیكتط اظ ؾایط ٔساضؼ زیٍط ٔیتاقس) (ٕٞ .)21چٙیٗ زض ُٔاِٗات  ٚپػٞٚفٞای
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ا٘داْقس ٜزض ایاالت ٔتحس ٜآٔطیىا ٘كاٖزٙٞس ٜایٗ اؾت و ٝتٟتطیٗ َطحٞا  ٚتط٘أٞٝا
آٖٞایی ٞؿتٙس و ٝزض آٖ زا٘فآٔٛظاٖ ّٕٗٔ ٚاٖ تا  ٓٞزض ظٔی ٝٙتسٚیٗ  ٚاخطای
ضاٜواضٞایی تطای ایٕٗتطوطزٖ ٔحیٍ ٔسضؾ ٝتطای ٕٞ ٕٝٞىاضی ٔیوٙٙس .تٖٛٙ ٝاٖ
ٔثاَ ،زض ٔٛلٗیتٞایی و ٝزا٘فآٔٛظاٖ ّٕٗٔ ٚاٖ تا  ٓٞزض ظٔی ٝٙتسٚیٗ  ٚاضظیاتی
ضٚـٞای ٔٙاؾة ٔیا٘دیٌطی ٔ ٚكاٚضٕٞ ٜىاضی ٔیوٙٙس ،ا٘داْ چٙیٗ ّٖٕی اظ ؾٛی
ٕٞؿاالٖ تؿیاض ٔؤثطتط اؾت (.)35
زض وكٛض ظأثیا تا اؾتفاز ٜاظ ایٗ ضاٜواض ،ا٘دٕٗ آٔٛظـ ٔس٘ی ظأثیا ( )ZCEAوٝ
زض خٟت پیكثطز  ٚتطٚیح حٕایت اظ حمٛق وٛزواٖ فٗاِیت ٔیوٙس ،اظ َطیك تط٘أٝ
رهیافتهای حقوقیِ حمایت از کودکان در برابر...

ٔكاضوت وٛزواٖ زض تاقٍاٜٞای حمٛق وٛزن ٔٛخثات افعایف زا٘ف حمٛلی آٖٞا ضا
َثك پیٕاٖ٘أ ٝحمٛق وٛزن فطأ ٓٞیٕ٘ایس .زض ؾطاؾط ظأثیا حسالُ  300تاقٍاٜ
حمٛق وٛزن زض ٔساضؼ ٔمإَ اتتسایی ٔ ٚتٛؾُ ٝفٗاِیت ٔیوٙس .تس ٖٚقه چٙیٗ
السأی ٔیتٛا٘س ٔٛخة افعایف زا٘ف وٛزواٖ ٘ؿثت ت ٝحك حٕایت  ٚحفاْت اظ آ٘اٖ
زض تطاتط اقىاَ ذك٘ٛت زض ٔحیٍٞای آٔٛظقی ذٛاٞس تٛز (.)36
تٙاتطایٗ زض ٘ٓاْ آٔٛظقی وكٛض زض ت ٝواضٌیطی ا٘سیك٘ ٚ ٝح ٜٛتفىط وٛزواٖ ٘ؿثت
ت ٝتطٚظ ذك٘ٛت زض ٔساضؼ  ٚؾایط ٔحیٍٞای آٔٛظقی ٔیتٛاٖ تا ایداز ٌطٜٞٚایی زض
لاِة ا٘دٕٗٞای ؾاظٔاٖیافت ٝزا٘فآٔٛظقی تتٛاٖ تهٛیط خأٗی اظ ضٚیىطزٞای فىطی
آ٘اٖ زض ایٗ ظٔی ٝٙتٖٛٙ ٝاٖ ضاٜواضٞایی زض پیكٍیطی  ٚخٌّٛیطی اظ ایٗ پسیس ٜت ٝزؾت
آٚضز ٚ ٜتا اضائ ٝچٙیٗ اَالٖاتی زض اذتیاض واضوٙاٖ ٔحیٍٞای آٔٛظقی تتٛاٖ تساتیط ٚ
السأات ٔؤثط ٔ ٚفیسی ضا اتراش ٕ٘ٛز ،چطاو ٝوٛزواٖ تا ا٘داْ چٙیٗ ّٖٕی ٔیتٛا٘ٙس
احؿاؾات ٘ ٚاضاحتیٞای ذٛز ضا زض چٙیٗ ٔٛاضزی تاظٌٕٛ٘ ٛز ٚ ٜواضوٙاٖ «ّٕٔٗاٖ،
ٔطتیاٖ» تا فطاٌیطی اظ ا٘سیكٞٝای آ٘اٖ تتٛا٘ٙس زض ض٘ٚس ٍ٘طـ فىطی  ٚضفتاضی ذٛز
تغییطی حانُ ٕ٘ایٙس.
 -5-2هؾارکت هدارط با ٍالدیي ٍ جَاهغ هحلی :ؾٟیٕٓ٘ٛزٖ ٚاِسیٗ ٚ
خٛإٔ ٔحّی زض أٛض ٔساضؼ ٔ ٚحیٍٞای آٔٛظقی ٔیتٛا٘س حاوی اظ ٔكاضوت ٚاِسیٗ
تَٛ ٝض غیط ٔؿتمیٓ زض ض٘ٚس تّٗیٓ  ٚتطتیت فطظ٘ساٖ ذٛز تّمی قٛز ،اٌطچ ٝزض ٔست
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ٔسیسی چٙیٗ ٔكاضوتٞایی زض ٔساضؼ زض لاِة «ا٘دٕٗ اِٚیا ٔ ٚطتیاٖ» ٚخٛز زاقتٚ ٝ
تا چٙیٗ ٔحٛضیتی ٘ؿثت ت ٝتط٘أٞٝا آٔٛظقی  ٚپطٚضقی چٙیٗ ٔحیٍٞایی ٘ٓاضت زاضز،
ِٚیىٗ چٙیٗ ٔكاضوتی زض ض٘ٚس ٘ح ٜٛتطذٛضز ٔ ٚماتّ ٝتا تسضفتاضی  ٚتطٚظ ذك٘ٛت زض
ٔساضؼ چ ٝاظ ؾٛی ّٕٔٗیٗ  ٚواضوٙاٖ آٔٛظقی  ٚچ ٝاظ ؾٛی وٛزواٖ ٘ؿثت تٝ
ٕٞؿاالٖ ذٛز نٛضت ٍ٘طفت ٝاؾت  ٚنطفاً زض ٔٛضز تٟتطقسٖ ٚيٗیت ّٖٕی
زا٘فآٔٛظاٖ السأاتی نٛضت پصیطفت ٝاؾت .تا ایٗ ٚخٛز تا اؾتفاز ٜاظ ْطفیتٞای چٙیٗ
ا٘دٕٗٞایی ٔیتٛاٖ زض پیكٍیطی ٔ ٚماتّ ٝتا ذك٘ٛت ّٖی ٝوٛزواٖ زض ضاؾتای حٕایت
ٞطچ ٝتیكتط اظ وٛزواٖ زض ٔساضؼ  ٚؾایط ٔحیٍٞای آٔٛظقی تٟطٌ ٜطفت.
تا تٛخ ٝت ٝؾایط ٘ٓاْٞای آٔٛظقی زض ٖطن ٝتیٗإُِّ ٕٞچ« :ٖٛزض آٔطیىای
ٔسضؾ ٝزِٚتی یه قٗث ٝذال زاضز .اظ َطیك چٙیٗ ا٘دٕٗٞایی ٚاِسیٗ حك پایف زض
ٔساضؼ  ٚزض نٛضت ِع ْٚا٘داْ ٔساذالت ضا زاض٘س ،حتی زض ایاالت ٔتحس ٜآٔطیىا تا
ٚخٛز ٍ٘طا٘یٞایی زض ظٔی ٝٙذك٘ٛت زض ٔساضؼ ،چٙیٗ ا٘دٕٗٞایی زض لاِة ٕٞىاضی تا
ؾاظٔاٖٞای ٔطزْٟ٘از « »NGOزِٚتی  ٚغیط زِٚتی زض ایٗ ظٔیٔ ٝٙكغ َٛتٕٞ ٝىاضی
ٞؿتٙس».
تٙاتطایٗ تٗأُ ؾاظ٘سٔ ٜیاٖ ٚاِسیٗ ٔ ٚحیٍٞای آٔٛظقی زض لاِة ا٘دٕٗٞای
ؾاظٔاٖیافت ٝتٖٛٙ ٝاٖ ٘مف ٔىُٕ ٚاِسیٗ  ٚغیط ٔؿتمیٓ آ٘اٖ زض تطتیت  ٚپطٚضـ
وٛزواٖ ت ٝقٕاض آٔسٕٞ ٚ ٜچٙیٗ زض ایداز ٍ٘طـٞای ٔثثت زض اٖٕاَ ضفتاضٞای تطتیتی
ٔٙاؾة وٛزواٖ ٘مف ٔثثتی ایفا ٕ٘ایٙس .تط ایٗ اؾاؼ پیكٟٙاز ٔیقٛز زض ٔساضؼ ایٗ
چٙیٗ ا٘دٕٗٞایی زض لاِة ترههی تا ٔحٛضیت ٔماتّ ٝتا ذك٘ٛت زض ٔحیٍٞای
آٔٛظقی تكىیُ ٌطزز تا اظ ایٗ َطیك تتٛاٖ تط ضفتاضٞای واضوٙاٖ ٔساضؼ ٘ٓاضت زاقت.
خٟت تًٕیٗ چٙیٗ السأاتی تٖٛٙ ٝاٖ یه ٔىا٘یؿٓ  ٚؾاظ  ٚواض اخطایی تٛؾٍ زِٚت
تٛنیٔ ٝیٌطزز:
ـ ٔداِؽ لاٍ٘٘ٛصاضی چٙیٗ ّٖٕی ضا زض تٕاْ ٔحیٍٞای آٔٛظقی ت ٝنٛضت
لإ٘ٙ٘ٛس ٞسایت ٕ٘ایس.
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ـ ت ٝواضٌیطی حٕایتٞای ٔؤثط اظ ؾٛی زِٚتٞا زض تٗأُ چٙیٗ ا٘دٕٗٞایی تا
ؾاظٔاٖٞا ٟ٘ ٚازٞای زِٚتی  ٚغیط زِٚتی ٔطتثٍ ٕٞچ ٖٛؾاظٔاٖ تٟعیؿتی  ٚؾایط ٔطاوع
ٔ ٚؤؾؿات ُٔاِٗاتی.
ـ فطإٛ٘ٓٞزٖ ظٔیٞٝٙای قىٌُیطی  ٚتٚ ٝیػ ٜتٟی ٝأىا٘ات  ٚتعضیك ٔٙاتٕ ٔاِی
الظْ اظ ؾٛی ٚظاضت آٔٛظـ  ٚپطٚـ خٟت اؾتٕطاض  ٚثثات چٙیٗ ا٘دٕٗٞایی زض تٕاْ
ٔساضؼ زِٚتی  ٚذهٛنی وكٛض.
 -5-3اقداهات اجزایی ٍ هؾارکتجَیاًِ با عایز عاسهاىّای داخلی ٍ
بیيالوللیٚ :ظاضت آٔٛظـ  ٚپطٚضـ تا تٛخ ٝتٌ ٝؿتطزٌی ذك٘ٛت زض ٔحیٍٞای
رهیافتهای حقوقیِ حمایت از کودکان در برابر...

آٔٛظقی ٔیتٛا٘س زض خٟت افعایف حٕایتٞای ٔاِی ٕٞچ ٖٛتٗییٗ ٔٙاتٕ  ٚتٛزخٝ
ٔٛضز ٘یاظ  ٚحؿة ٔٛضز تأٔیٗ ٘یطٚی ٔدطب ٔ ٚترهم زض ایٗ أط زض ضاؾتای ٔماتّ ٝتا
ذك٘ٛت تا ؾاظٔاٖ  ٚاضٌاٖٞای شیضتٍ ٕٞچ ٖٛؾاظٔاٖ تٟعیؿتیٚ ،ظاضت زازٌؿتطی
ٔكاضوت ٕٞ ٚىاضی ٕ٘ٛز ٚ ٜزض خٟت تأثیطپصیطی ٞطچ ٝتٟتط اظ ایٗ السأات
ٔكاضوتخٛیا٘ ٝذٛز تا ؾاظٔاٖٞای تیٗإِّّی ٔطتثٍ ٕٞچ ٖٛنٙسٚق حٕایت اظ
وٛزواٖ «ی٘ٛیؿف» ٔكاضوت فٗاال٘ٝای زض خٟت حفاْت  ٚحٕایت اظ وٛزواٖ زض
ٔحیٍٞای آٔٛظقی ت ُٕٖ ٝآٚضز ،چطاو ٝتس ٖٚقه ی٘ٛیؿف تٖٛٙ ٝاٖ ؾاظٔا٘ی
حٕایتوٙٙس ٜاظ وٛزواٖ ،وكٛضٞای ؾطاؾط ز٘یا ضا زض پیكٍیطی اظ ذك٘ٛت ّٖیٝ
وٛزواٖ یاضی ٔیضؾا٘س .ایٗ یاضی ضؾا٘یٔ ،ثتٙی تط ٔأٔٛضیت انّی ٚ ٚیػ ٜایٗ ؾاظٔاٖ
زض ضاؾتای حٕایت اظ وكٛضٞا  ٚخٛإٔ زض تحمك حمٛق وٛزواٖ تٛز« ٚ ٜزض ایطاٖ
ی٘ٛیؿف تا ٕٞىاضی زِٚت اظ ؾاَ ٔ 2005ؿأِ ٝذك٘ٛت ّٖی ٝوٛزواٖ ضا ٔٛضز تٛخٝ
لطاض زاز ٜاؾت» ( .)37تٙاتطایٗ تا ٚخٛز چٙیٗ ضٚیىطز حٕایتٔحٛض اظ ؾٛی ایٗ ؾاظٔاٖ
تیٗإِّّی زض ایطاٖ ،تٛنیٔ ٝیقٛز ؾاظٔا٘ٞٝا ٟ٘ ٚازٞای ّٔی ٔصوٛض ٟ٘ایت ٕٞىاضی ٚ
السأات ٔكاضوتخٛیا٘ ٝذٛز ضا زض خٟت حٕایت  ٚاضائ ٝذسٔات تٟتطی تطای وٛزواٖ
٘ؿثت ت ٝپیكٍیطی ٔ ٚماتّ ٝتا ایٗ پسیس ٜتا ایٗ ؾاظٔاٖ ت ُٕٖ ٝآٚض٘س.
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6ـ راُکارّای ًظارتی ٍ پضٍّؼهحَر در هحیظّای آهَسؽی
 -6-1اقداهات ًظارتی ٍ گشارػدّی :السأات ٘ٓاضتی تط ٘ح ٜٛآٔٛظـ ٘ ٚحٜٛ
تطذٛضز  ٚضفتاض تا وٛزواٖ زض ٔحیٍٞای آٔٛظقی ٔیتٛا٘س اظ زَ ٚطیك نٛضت پصیطز:
ـ ایداز ٘ ٚهة ؾأا٘ٞٝای ذٍ تّفٗ وٛزن زض ٔساضؼ ٟٔ ٚسٞای وٛزن تٖٛٙ ٝاٖ
ضاٜواضی ٔٙاؾة ٘ؿثت ت ٝحٕایت ،اضائ ٝذسٔات ٔطالثتی ،تٟساقتی زض وٓتطیٗ ظٔاٖ
ٕٔىٗ ،تٛؾٍ وٛزواٖ  ٚحتی ؾایط واضٔٙساٖ ٔحیٍٞای آٔٛظقی ٔحؿٛب ٌطزز.
ٕٞچٙیٗ تا تٗثی ٝنٙسٚق قىایات اظ ؾٛی ل ٜٛلًاییٔ ٝرهٛل وٛزواٖ زض چٙیٗ
ٔحیٍٞایی ٔیتٛاٖ تَٛ ٝض ٔحطٔا٘ٔ ٝؿائُ تطٚظ ذك٘ٛت ّٖی ٝوٛزواٖ ضا ٔٛضز تطضؾی
لطاض زاز ٚ ٜاظ ؾٛیی زیٍط تتٛاٖ زض خٟت تحمك ٖساِت اختٕاٖی ٘ؿثت ت ٝوٛزواٖ افطاز
 -6-2تؾکیل ؽَرای اًضباعی در هدارط :چٙیٗ السأی زض اتتسا زض ذاٚضٔیا٘ٝ
ت ٝنٛضت ٔتٕطوع تٛؾٍ زِٚت اِدعایط زض ٔساضؼ تٖٛٙ ٝاٖ ضاٜواضی ٔٙاؾة زض
خٌّٛیطی اظ تطٚظ ایٗ پسیس ٜزض ٔساضؼ ت ٝواض ٌطفت ٝقس .تط ایٗ اؾاؼ تا تٛخ ٝت ٝتٙثیٝ
ٔ ٚداظات وٛزواٖ زض ٔساضؼ و ٝتَٛ ٝض ٖٕس ٜاظ َطیك تطلطاضی ٘ٓٓ  ٚاً٘ثاٌ نٛضت
ٔیپصیطز ،تا ٕٞىاضی ٚظاضت آٔٛظـ  ٚپطٚضـ ٘ؿثت ت ٝتكىیُ قٛضای اً٘ثاَی زض
لاِة آییٗ٘أ ٝاخطایی زض ؾطاؾط ٔطاوع آٔٛظقی ٔیتٛاٖ اظ اٖٕاَ ٞط ٌٔ ٝ٘ٛداظات اظ
ؾٛی ّٕٔٗیٗ ٔ ٚطتیاٖ ت ٝنٛضت ٔؿتمُ  ٚذٛزؾطا٘ ٝذٛززاضی ٕ٘ٛز .تا ایٗ تٛيیح وٝ
ایٗ قٛضا ٔتكىُ اظ ٔسیط ٔسضؾ ،ٝیه ٕ٘ایٙس ٜاظ ّٕٔٗاٖ ،یه ٕ٘ایٙس ٜاظ زا٘فآٔٛظاٖ ٚ
حتی ٕ٘ایٙسٜای اظ ذا٘ٛازٜٞای وٛزواٖ ،تتٛا٘س السأات انالحَّثا٘ٝای ضا ت ٝخای
السأات تٙثیٟی اظ ؾٛی ٔساضؼ ت ٝنٛضت ٔؿتمُ ت ٝواض ٌطفت ٚ ٝتط ضفتاض  ٚاٖٕاَ
واضوٙاٖ ٔحیٍٞای آٔٛظقی ٘ٓاضت ٔؿتٕط زاقت ٝتاقٙس.
 -6-3پضٍّؼ ٍ ارسؽیابی :زض وّیٓ٘ ٝاْٞای آٔٛظقی ایسٜآَ ایداز ؾاظ ٚ
واضٞایی تطای پػٞٚف ٌ ٚطزآٚضی اَالٖات زض ظٔیٚ ٝٙيٗیت حاوٓ تط ٔساضؼ ٚ
ٔحیٍٞای آٔٛظقی ٔیتٛا٘س فطنتٞایی ضا تطای اضظقیاتی ضفتاضٞا ٘ ٚح ٜٛتطذٛضز تا
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وٛزواٖ ٕٞ ٚچٙیٗ ترٕیٗٞای تمطیثی زض ظٔی ٝٙقی ٔٛاقىاَ ٔرتّف ذك٘ٛت ٚ
حٕایتٞای ٔؤثط اظ وٛزواٖ زض تطاتط آٖ لطاض زٞس .چٙیٗ ّٖٕی تَٛ ٝض اظ َطیك
تاظضؾیٞای ٔ ٓٓٙاظ ؾٛی ٔطاخٕ حمٛلی زض ٔساضؼ  ٚؾایط ٔحیٍٞای آٔٛظقی نٛضت
ٔیپصیطز ،اٌطچ ٝاَالٖات ت ٝزؾتآٔس ٜزاضای وٕیت  ٚویفیت ٔتٖٛٙی تٛزٕ٘ ٚ ٜیتٛاٖ
تط نحت  ٚؾمٓ آٖ إَیٙاٖ ٕ٘ٛز.
تٌ ٝعاضـ ٌعاضقٍط ذك٘ٛت ّٖی ٝوٛزواٖ اظ خّٕ ٝزالیُ چٙیٗ تیاٖتٕازی ضا ٖسْ
آٌاٞی  ٚوٓتدطتٍی واضوٙاٖ ٔحیٍٞای آٔٛظقی زض ظٔیٌ ٝٙطزآٚضی ،تدعی ٝتحّیُ ٚ
پطزاظـ اَالٖات ٚانّٔ ٝیزا٘س .حتی چٙیٗ ٖأّی ٘ؿثت تٔ ٝمأات آٔٛظقی  ٓٞنسق
رهیافتهای حقوقیِ حمایت از کودکان در برابر...

وطز٘ ٚ ٜیاظ اؾت تا اؾتا٘ساضزٞای پصیطفتٝقس ،ٜتٗطیف َ ٚثمٝتٙسی ا٘ٛأ ٔرتّف
ذك٘ٛت ٔٛضز قٙاؾایی لطاض تٍیطز (.)21
اظ خّٕ ٝاتعاضٞایی و ٝتیف اظ ؾایط اتعاضٞای زازٜٞای خٟا٘ی ّٔ ٚی زض ظٔیٝٙ
پػٞٚف  ٚاضظقیاتی اَالٖات حانُ اظ تطٚظ ذك٘ٛت زض ٔحیٍٞای آٔٛظقی ٔٛضز
اؾتفاز ٜلطاض ٔیٌیطزٖ ،ثاضتٙس اظ:
ـ « »GSHS: Global School-Based Student Health Surveyیا ٕٞاٖ «تطضؾی
خٟا٘ی ؾالٔت زا٘فآٔٛظاٖ ٔساضؼ» و ٝاظ ایٗ َطیك ٖٛأُ ذُطظا ضفتاضی ضا زض تیٗ
وٛزواٖ ٔٛضز قٙاؾایی لطاض ٔیٌیطز .ایٗ ضٚـ ٘ؿثتاً وٓٞعی ٚ ٝٙاظ َطیك پطؾكٙأٝ
نٛضت پصیطفت ٚ ٝت ٝنٛضت ضٚظافع ٖٚزض وكٛضٞای زض حاَ تٛؾٗ ٝت ٝواض ٌطفتٝ
ٔیقٛز؛
ـ ُٔاِٗ »HBSC: Health Behaviour in School-Aged Children« ٝتٖ ٝثاضتی
زیٍط «تطضؾی ضفتاضٞای تٟساقتی زا٘فآٔٛظاٖ زض ٔسضؾ ٝاظ ؾٙیٗ وٛزوی» و ٝزض ایٗ
ضٚـ وكٛضٞای نٗٙتی  ٚتٛؾٗٝیافت ٝاظ آٖ تٟطٌ ٜطفت ٚ ٝاظ آٖ اَالٖاتی زض ٔٛضز
ؾالٔت ،ضفأ ٚ ٜحیٍ اختٕاٖی  ٚضفتاضٞای تٟساقتی وٛزواٖ زض ٔساضؼ ت ٝزؾت
ٔیآٚض٘س (.)38
تٙاتطایٗ تٛنیٔ ٝیقٛز زض ٔحیٍٞای آٔٛظقی وكٛض ،زض خٟت تٟطٜتطزاضی اظ
چٙیٗ ضاٜواضی ،زِٚت تا اضائ ٝزؾتٛض واض وّی تطای پػٞٚف زض ظٔی ٝٙذك٘ٛت ّٖیٝ
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وٛزواٖ زض ٔحیٍٞای آٔٛظقی ضا اظ َطیك تاظضؾیٞای ٔؿتٕط  ٚتمٛیت ؾأا٘ٞٝای
ٌطزآٚضی اَالٖات اظ تٕأی ٔساضؼ زِٚتی  ٚذهٛنی  ٚتَٛ ٝض ٚیػ ٜاظ ٟٔسٞای وٛزن
تتٛا٘س ٘ٓطات  ٚاَالٖات وٛزواٖ  ٚحتی ّٕٔٗاٖ ٔ ٚطتیاٖ ضا تَٛ ٝض ٔتٕطوع ت ٝزؾت
آٚضز ٚ ٜتط ؾطتاؾط ٔحیٍٞای آٔٛظقی اقطاف اَالٖاتی پیسا ٕ٘ایس تا ٖٛأُ ذُطظا ٚ
حٕایتی ضا آقىاض  ٚزض خٟت ٔماتّ ٝتا آٖ السأات ٔمتًی ضا تط٘أٝضیعی ٕ٘ایس ،چطاوٝ
تیتطزیس قٙاؾایی چٙیٗ ٖٛأُ ذُطظایی زض ٔحیٍٞای آٔٛظقی الظٔ ٝت ٝواضٌیطی
ؾیاؾتٞا  ٚالسأات لا٘٘ٛی ٔؤثطی اظ ؾٛی لاٍ٘٘ٛصاض زض ٔماتّ ٝتا ایٗ پسیسٔ ٜیتاقس.
ًتیجِگیزی
وٛزواٖ تٖٛٙ ٝاٖ حمی اؾاؾی تط آٖ اؾت تا ظٔی ٝٙپطٚضـ تفىط ،اؾتٗسازٟٔ ،اضتٞای
فطزی  ٚاختٕاٖی ضا تطای وٛزواٖ فطإ٘ ٓٞایس .تیتطزیس ٔساضؼ ٔ ٚحیٍٞای آٔٛظقی
زض ضاؾتای تحمك تطتیت  ٚآٔٛظـ وٛزواٖ ٘مف ٔؤثطی ایفا ٔیوٙٙس .اظ ایٗ ض ٚالظٔٝ
تحمك چٙیٗ حك اؾاؾی تطای وٛزواٖ ،فطآٞآٚضزٖ ٔحیُی أٗ ٖ ٚاضی اظ ٞط ٌٝ٘ٛ
ذك٘ٛتی ٔیتاقس و ٝتا ٚخٛز ضفتاضٞای ذكٗ  ٚتیضحٕا٘ٝای ّٖی ٝوٛزواٖ٘ ،یاظٔٙس
حٕایت اظ ایٗ الكاض ٘اتٛاٖ  ٚضیكٝوٕٗ٘ٛزٖ ذك٘ٛت زض ٔحیٍٞای آٔٛظقی زض ضاؾتای
تالقی زض خٟت احتطاْ ت ٝحسالُ حمٛق آ٘اٖ ذٛاٞس تٛز .تط ایٗ اؾاؼ اظ خّٕٝ
حٕایتٞای ٔؤثط زض ضاؾتای حٕایت اظ وٛزواٖ ٔیتٛاٖ ت ٝضاٜواضٞای لاٍ٘٘ٛصاضی ٚ
تسٚیٗ ؾیاؾتٞای لا٘٘ٛی ،آٔٛظـ  ٚحٕایت اظ واضوٙاٖ زض ٔحیٍٞای آٔٛظقی،
تاظٍ٘طی زض تط٘أٞٝای زضؾی ،انالح ضٚـٞای تسضیؽ ،ایداز ٔحیٍ أٗ آٔٛظقی ،تٝ
واضٌیطی تطتیت  ٚاٖٕاَ اً٘ثاٌ ؾاظ٘س ٜتط وٛزواٖ زض ٔحیٍٞای آٔٛظقی ٕٞ ٚچٙیٗ
ضاٜواضٞای ٔكاضوت ٔحٛض اظ َطیك زذاِت وٛزواٖ ،اِٚیأ ،طتیاٖ  ٚؾاظٔاٖٞای زاذّی
 ٚتیٗإِّّی زض ایداز فًای آٔٛظقی ٖاضی اظ ذك٘ٛت  ٚالسأات ٘ٓاضتی تط ٘حٜٛ
آٔٛظـ ٘ ٚح ٜٛتطذٛضز  ٚضفتاض تا وٛزواٖ ٔٛضز اقاض ٜلطاض زاز.

محمدمهدی مقدادی ،محمدمهدی بادامی

تا تٛخ ٝت ٝإٞیت حیاتی آٔٛظـ  ٚپطٚضـ زض تٛؾٗ ٝخٛإٔ ا٘ؿا٘ی  ٚضقس  ٚتٗاِی
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زض ٟ٘ایت تا تثییٗ  ٚاضائ ٝضاٜواضٞایی زض حٕایت اظ وٛزواٖ زض تطاتط ٞط ٌٝ٘ٛ
ضفتاضٞای ذك٘ٛتآٔیعی ،تٓ٘ ٝط ٔیضؾس تا تٛخ ٝت ٝواؾتیٞا ٚ ٚيٗیت ٘ٓاْ حمٛلی
حاوٓ تط آٔٛظـ  ٚپطٚضـ تط ٔثٙای انٗٔ ٚ َٛیاضٞای حمٛق وٛزن  ٚضٚیىطزٞای ٘ٛیٗ
حمٛق تكط زض ٖطن ٝآٔٛظـ ،ت ٝواضٌیطی ؾیاؾتٞای لاٍ٘٘ٛصاضی ِٛ ٚایح لا٘٘ٛی
ٔثتٙی تط حمٛق تكط زض ضاؾتای خطْاٍ٘اضی ٖٕٛٙٔ ٚیت ٞط ٌ ٝ٘ٛتٙثیٔ ٚ ٝداظات
وٛزواٖ  ٚتسٚیٗ ٔدٕ ٖٝٛلٛاٖس ضفتاضی تط ٔثٙای وطأت ا٘ؿا٘ی ،زض حٕایت اظ وٛزواٖ
زض تطاتط چٙیٗ ذك٘ٛتٞایی ٘مف ٔؤثطی ایفا وٙس .تیتطزیس تا تثییٗ ضٚیىطزٞای لا٘٘ٛی
 ٚلاٍ٘٘ٛصاضی ٔیتٛاٖ اِعأاتی ٕٞطا ٜتا اٖٕاَ يٕا٘ت اخطا  ٚتٙثیٟات اً٘ثاَی ،تَٛ ٝض
رهیافتهای حقوقیِ حمایت از کودکان در برابر...

ذال تٙثیٟات تس٘ی  ٚضفتاضٞای تحمیطآٔیع زض ٔساضؼ ضا ُٔٙثك تط لا٘ ٕٔٛٙٔ ٖٛاٖالْ
وطز  ٚالظٔ ٝچٙیٗ حٕایتی ضٖایت حؿاؾیتٞای ٔطتٛظ ت٘ ٝیاظٞای ذال وٛزواٖ زض
ٖطن ٝلاٍ٘٘ٛصاضی  ٚاضائ ٝتط٘أٞٝای پیكٍیطی اظ ذك٘ٛت زض ٔٛلٗیتٞای آٔٛظقی تطای
وّی ٝواضوٙاٖ  ٚزا٘فآٔٛظاٖ ذٛاٞس تٛز.
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