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 اظهارنظر كارشناسي درباره:

 «اليحه حمايت از كودكان و نوجوانان»

 مقدمه

هاي نقش دار شدنآنها در عهده و توانمندسازي اطفال و نوجوانان از تيدر جهت حما يحقوق ياستگذاريس

و ترين حساس از يکي ،ن هدفيدن به ايرس يمناسب برا يحقوق ين سازوکارهاييتعو  ياجتماع يزندگ مختلف

 . است جامعه هر در اقدامات نيتريضرور

رانه و يشگيا پي يفرير کيت از کودک و نوجوان از دو سازوکار غيجهت حما ما در يل حاضر نظام حقوقدرحا

شواز جرم رفت و با يتوان به پيرانه ميشگيا پي يفريرکيدر پرتو سازوکار غ .برديبهره م يفرين سازوکار کيهمچن

 يريشگين امر پيار الزم از يدهد، با اتخاذ تدابيب قرار ميکه کودک را در معرض خطر و آس ييهاتيوضع ييشناسا

 با ب کرد ويت از کودکان و نوجوانان را تصويقانون حما 25/9/1381کرد در ين رويبا هم يفريگذار کقانون کرد.

ماده  9ن قانون که در يا .شد رانيا يفريک اتيادب وارد «يآزارکودک» اصطالح بار نياول يبرا قانون، نيا بيتصو

کودکان شود  يو اخالق يا رواني يجسمان نوجوانان را که موجب صدمه ت و آزار کودکان ويب شده هر نوع اذيتصو

اج به يداند که احتيم يرا از جرائم عموم يآزارا روان آنها را به مخاطره اندازد، ممنوع و کودکيو سالمت جسم 

کان و ت از کوديب قانون حمايتا قبل از تصو يفريذکر است قانونگذار ک شايان ندارد. يخصوص يت شاکيشکا

مثال قانون مجازات  يز پرداخته است، برايت از کودکان در برابر اعمال بزه نيصورت پراکنده به حماز بهينوجوان ن

 ت در نظر گرفته است.يمحکوم يگريتکد منظوربهکودکان  يريکارگربودن، قاچاق، به يبرا ياسالم

اطفال و نوجوانان  يتيحما يامل نظام حقوقن حوزه و ضرورت تکيدر اها ييها و نارسان حال وجود خأليبا ا

ه و ين هدف تهيز با هميحه مورد بحث نيد. الکنتر تر و جامععيت را وسين حماياقتضا دارد قانونگذار گستره ا

مورد  يتخصصهاي طور مبسوط و مفصل در قالب کارگروهحه پس از اعالم وصول بهين اليده است. ان شيتدو

ده است. در ادامه به يرس يحقوق ييون قضايسيب کميبه تصو 15/11/1396خ يام در تارقرار گرفت و سرانج يبررس

 م.يپردازمي ن مصوبهيابعاد مختلف ا يبررس

 

 ونيسيمصوبه كممواد  يكل ابعاد يابيو ارز يبررس

با  است ماده 51ت از اطفال و نوجوانان که مشتمل بر يحه حمايال درخصوص يحقوق ييون قضايسيمصوبه کم

را مورد توجه قرار داده است.  موضوعات مرتبط با حوزه کودک از يعيوس فيمدارانه طتيحما کامالً يکرديرو

 :دکرم ير تقسيب زيترتبه يفريو ک يفريکريت غيحما يتوان به دو بخش کلمي را حهيال در مندرج هايتيحما
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 ل:يذ يمشتمل بر سازوكارها يفريكريت غيالف( حما

هاي همکاري همه نهادها و انجام مطالعات و تحقيقات آماري و اطالعاتي در جهت يني ساختار مشخص و تشکيالتي براي ايجاد زمينهبپيش .1

 آسيب وارده. افزايش يا ديدگيبزه از پيشگيري جهت فوري ربط و مداخلهذي نهاد به خطر معرض حمايت از اطفال و نوجوانان در

، يستي، سازمان بهزيانتظام يرويوزارت کشور، ن :جملهمرتبط با حوزه کودکان از يف نهادهايو تکالف ين گستره وظايين و تبييتع .2

 ما.يسازمان صداوس

  با وي. مرتبط افراد ريسا طفل، سرپرستان ن،يوالد اعمال از يناش زيآممخاطره تيوضع بينيپيش .3

 

 ل؛يذ يو شکل يمشتمل بر قواعد ماهو فرييك تيب( حما

 و طفل معامله طفل، هيعل عفت يمناف اعمال ارتکاب آموزش، بر حق مانند طفل، معنوي و مادي حقوق هيعل رفتارها انگاريجرم .1

 . مقامات به جرم اعالم از امتناع و صغار با ازدواج ،يجسمان تيتمام هيعل مئجرا وي، از يکشبهره

 طفل، هيعل جرم اعالم امکان و يدگيرس به شروع طرق نييتع نوجوانان، و اطفال مئجرا به يدگيرس براي يشعب صيتخص و بينيپيش .2

 ...  و مزبور مئجرا بودن گذشت قابل ريغ

 

 بنديجمع

 يمختلف يتيحما نيقوان و شده شتريب کودکان از تيحما به نسبت تيجمله کشور ما حساساز يحقوقهاي در حال حاضر در غالب نظام

 رسديم نظربه و دارند قرار دهايتهد انواع معرض در ريپذبيآس يگروه عنوانبه کودکان ن،يا وجود با. است شده بيتصو آنان درباره

 يهاتيمسئول و حقوق فيوککمّ در مستمر يبازنگر ست وين يکاف دهايتهد نيا برابر در آنها از تيحما يبرا يفعل مقررات و نيقوان

ت يچرخه حما يل و ارتقايتکم يدر راستا يحقوق ييون قضايسيمب گزارش کيرو تصونيازا است،ي ضرور جامعه و نيوالد و کودکان

ن حدود و ثغور يين مصوبه با تبي. ااست شنهادياطفال و نوجوانان مورد پ يعنيجامعه هاي ن بخشياز مهمتر يکينسبت به  يحقوق

حقوق اطفال  يارد موجبات ارتقاد يگر سعيد يسواز يتيحاکم يت نهادهايق مسئولين دقييک سو و تعينهاد خانواده از هاي تيمسئول

 فراهم سازد. ها نهادها و خانوده يو نوجوانان را با مشارکت تمام

 


