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 بررسی حقوق کودک در سایه ی حمایت های بین الملل

 فرجام کرانی

 ناس حقوقکارش
 farjamkarani@gmail.com: آدرس پست الکترونيکي

 

 خالصه

وزشی که لطمات جبران ناپذیری به کودکان وارد می گردد . کنوانسیون های مختلفی مانند کنوانسیون ژنو مدر زمینه جنگ ها و محرومیت های آان کودک

از جمله  ات مسلحانه و حقوق آموزشی کودکان را مورد حمایت قرار داده است.حقوق کودکان را در زمینه مخاصمن، و پروتکل های الحاقی آ 9191مصوب 

مقاله به حقوق پایان مقطع ابتدایی نام برد. کارگیری کودکان کمتر از پانزده سال در جنگ و اجباری و رایگان بودن آموزش تا این حقوق می توان ممنوعیت ب

 اخته و از روش داده کتابخانه ای بهره جسته است.ین المللی پرداسناد ب نه بشردوستانه و حق آموزش درکودک در زمی

 کلیدی : حقوق کودک ، مخاصمات مسلحانه ، حق آموزش ، اسناد بین الملل کلمات              

 مقدمه

جسمانی و  فکری نسبت به  کودکان از جمله گروه های آسیب پذیر در برابر شرایط گوناگون محیطی و اجتماعی می باشند که به دلیل ضعف نسبی قوای

ک و سایر بزرگساالن در معرض انواع  خشونت های جسمی و روحی و نیز طیف گسترده ای از محرومیت قرار دارند این امر سبب پیداش کنوانسیون حقوق کود

بیشترین  .رابر جرایم و محرومیت ها گردیده استاسناد در حوزه حقوق بین الملل به منظور اعمال رفتارهای حمایتی کشورهای جهان از این قشر آسیب پذیر در ب

ه به وضعیت تضییع حقوق کودکان در زمینه هایی همچون محرومیت از بهره مندی از آموزش های ابتدایی مهارت های اساسی و پایه ای زندگی و نیز عدم توج

این مقاله به بررسی حقوق کودکان در دو بخش حمایت از کودکان در در  .روی می دهدکودکان در پی ایجاد مخاصمات مسلحانه در سطح داخلی و بین المللی 

و قصد پاسخگویی به سواالتی که داریم  منازعات مسلحانه و نیز بررسی حقوق کودکان در زمینه دسترسی به آموزش در پرتو قوانین بین المللی پرداخته شده است

؟ و این حقوق چه میزان در ه آموزش و مخاصمات مسلحانه دارندناد بین المللی چه حقوقی در زمینعبارتند از : کودک از نقطه نظر کنوانسیون حقوق کودک و اس

 ؟ین نیاز های کودکان موثر می باشدتام

 تعریف کودک
ای اینکه با حقوق بر .از واژه کودک تعاریف بسیاری بعمل آمده است که عمدتا ناشی از فرهنگ غالب در جوامع و تحت تاثیر اعتقادات مذهبی شکل گرفته است

 :کودک آشنا شویم می توانیم دوران مختلف کودکی را در سه بخش طبقه بندی نماییم

 دوران تشکیل نطفه تا تولد .9

 دوران والدت تا پایان حضانت .2

 دوران پس از حضانت تا بلوغ .3

که عمدتا هجده سال تمام و بدون توجه به  بلوغحله والدت تا رسیدن به سن آنچه در حقوق بین الملل مطرح بوده و ملهم از حقوق غرب می باشد مر

 جنسیت کودک می باشد . 

 گفتار اول

 حقوق کودکان در مخاصمات مسلحانه
آن محسوب           جنگ پدیده شومی است که افراد بی گناه بی شماری را درگیر خود می نماید و کودکان که نقشی در ایجاد مخاصمات ندارند از قربانیان اصلی 

 فرادی ند. حقوق بشردوستانه بین الملل با هدف محدود نمودن اعمال زور در جنگ های مسلحانه پدید آمده است به حقوق کودکان به عنوان بخشی از امی گرد
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 9191ه ژنو مصوب سال که ناخواسته در میان نبردهای مسلحانه قرار می گیرند توجه نموده است. مهترین قوانین بین المللی حاکم بر حقوق بشردوستانه چهار معاهد

اده سوم و پروتکل های الحاقی آن می باشد که یکی از شاخه های آن پشتیبانی و حمایت از اشخاص غیر نظامی در دوران جنگ های مسلحانه می باشد . م

یکی از دول روی دهد با کسانی که در کشور های عضو را متعد می سازد چنانچه مخاصمات مسلحانه جنبه بین المللی نداشته باشد و در خاک  کنوانسیون ژنو

می بایست با اصول  نبردهای مسلحانه شرکت نداشته و یا سالح بر زمین گذاشته باشند و یا به هر علتی قادر به جنگیدن نباشند صرف نظر از رنگ و نژاد و ملیت

دادگاهی که صحیحا ، محکومیت به اعدام بدون حکم انی، اخذ گروگانلطمه به حیثیت یا تمامیت جسم انسانی با آنان رفتار گردد و اعمال رفتارهایی از قبیل

. ماده ان در مخاصمات مسلحانه می پردازدهمچنین برخی از مواد کنوانسیون چهارم ژنو  به وضوح به حقوق کودکوع می باشد .تشکیل شده باشد، در همه حال ممن

زء افرادی هستند که طرفین مخاصمه می بایست تسهیالت الزم را برای عبور آنها ردار و تازه زا جکودکان و زنان باچهارم کنوانسیون چهارم اشعار می دارد که 

 فراهم آورند .

از همین کنوانسیون نیز متذکر می شود دولت های متعاهد به کلیه محموالت دارو و لوازم بهداری و اشیاء الزم جهت انجام مراسم مذهبی که  23ماده 

ان دولت متعاهد دیگر ولو دشمن فرستاده شود آزادی عبور داده می شود و هرگونه محموله ضروری شامل پوشاک و مواد مقوی منحصرا برای غیر نظامی

 ا عبور خواهد کرد.و زنان تازه ز مخصوص اطفال کمتر از پانزده سال

ر و مادران دارای طفل کمتر از هفت سال به طور ویژه مورد اطفال کمتر از پانزده سال و زنان باردا» کنوانسیون اضافه می نماید: 33اده م 5همچنین بند 

 .« حمایت قرار خواهند گرفت 

کنوانسیون چهارم ژنو در تشریح وظایف دولت اشغالگر اظهار می دارد که دولت اشغالگر با کمک مقامات محلی و ملی موجب تسهیل حسن  5ماده 

همچنین در بخش چهارم که مربوط  اقدامات الزم جهت تعیین هویت و ثبت نسب اطفال را خواهد نمود . موسسات پرستاری و تربیت اطفال را فراهم کرده واداره 

ش باشند یا شخصا به رفتار با بازداشتیان است اضافه می نماید که بازداشت کننده می بایست حوائج اشخاص تحت تکفل بازداشتیان را که فاقد وسایل کافی معا

زنان باردار و تازه زا و اطفال کمتر از پانزده سال غذای اضافی و مناسب با » کنوانسیون نیز می افزاد :  35ماده  باشند رفع نماید .قادر به تامین زندگی خود ن

 احتیاجات جسمانی خود را دریافت خواهند کرد .

. در پروتکل های مذکور تاکید شده است که  پروتکل های الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو نیز توجهات خاصی به وضعیت کودکان داشته اند

گونه اقدام کودکان می بایست مورد احترام خاصی قرار گیرند و در برابر هرشکل از رفتارهای غیر محترمانه حمایت شوند . طرف های مخاصمه می بایست هر

و از فراخوان آنان به نیروهای مسلح اجتناب گردد و درباره کودکان  ممکن را بعمل آورند تا کودکان زیر پانزده سال به طور مستفیم در مخاصمات شرکت ننموده

 ستند .باالی پانزده سال که به هجده سالگی نرسیده اند کوشش نمایند که الویت فراخوان به نیروهای مسلح با افرادی باشد که دارای سن بیشتری ه

از کشورهای عضو می خواهد برای « در مواقع اضطراری و تعارض های مسلحانه وضعیت زنان و کودکان » اعالمیه مجمع عمومی سازمان ملل با عنوان 

نند انجام دهند و صلح و خودمختاری و رهایی ملی و استقالل ، مسوولیت خود را برای حمایت از نسل در حال رشد و مادران که نقشی اساسی در جامعه ایفا می ک

بندهای خود اقداماتی نظیر بمباران و حمالت به غیر نظامیان بویژه زنان و کودکان را ممتوع اعالم می دارد و می  خواستار انجام پذیرفتن کنوانسیون ژنو می باشد در

ر به آنها تصریح شده افزاید زنان و کودکان در شرایط درگیری های مسلحانه نباید از پناهگاه ، غذا ، کمک های اولیه و یا حقوق دیگری که در اعالمیه حقوق بش

توجه به نیازهای بسیار ضروری کودکانی بود که به دلیل جنگ های جهانی قاره اروپا در شرایط ناگواری به سر هسته اولیه تشکیل تونیسف  روم شوند .است مح

 می بردند . بنابراین به وضوح روشن است سازمان ملل از ابتدا به حقوق این قشر قربانی و آسیب پذیر توجه زیادی داشت است .

نیز بیان می کند که به کارگیری اجباری کودکان در معارضات  9111سازمان بین المللی کار مصوب کنفرانس عمومی سال  932امه شماره مقاوله ن

ر ز این نوع کامسلحانه از بدترین اشکال کار کودک بوده و از دولت های عضو می خواهد با استمرار نظارت خود ، تمامی ابزارهای الزم را برای جلوگیری ا

 اجباری به کار گیرند.

به موضوع کودکان توجه و بیان می دارد  3و7در مواد  9113در زمینه حقوق کیفری بین المللی نیز اساس نامه دیوان بین المللی کیفری مصوب 

 .سال در نیروهای مسلح ، جنایت جنگی محسوب می گردد  95بکارگیری یا ثبت نام اطفال زیر 

آنان را کودکان تشکیل  %38ی و آوارگی انسان ها در طول تاریخ بوده است . براساس آمار از بین سی میلیون آواره دنیا جنگ از عوامل  اصلی جابجای

 کودک آواره براین تعداد افزوده می شود . کودکان آواره در تمامی نقاط دنیا حضور دارند نمونه روشن آن کودکان آواره آفریقایی  5888می دهند و هر روز نیز 
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ند به همین دلیل فغانی و عراقی هستند. کودکان آواره در مقایسه با بزرگساالن آواره بدلیل آسیب پذیری بیشتر با خطرات جسمی و روحی بیشتری مواجه می شو، ا

و قطع تحصیالت از عواملی حمایت ویژه ای را طلب می نمایند. عواملی چون بی سرپرستی ، سربازی اجباری ، جدایی از خانواده و حتی سوءاستفاده های جنسی 

ابتدا می بایست هستند که رشد جسمی و روحی آنان را با مشکالت جدی همراه می سازند. برای بازپروری و حمایت کودکان هم در زمان جنگ و هم پس از آن 

ت و تکنولوژی اقدام به یافتن والدین آنان نمایند و اگر به اصلی ترین مشکل روحی که کودکان یعنی تحکیم خانواده توجه نمود. دولت ها باید با استفاده از امکانا

ت نشد به پیدا نمودن اقوام کودکان مبادرت کرده و کودکان را جهت نگهداری به آنان بسپارند. همچنین کنوانسیون حقوق کودک امکان والدین کودک یاف

نموده است  با اخذ تضمین های مناسب پیش بینی امیل های خارجی را هماعطای حضانت کودکان بی سرپرست در موارد ضروری به صورت فرزندخواندگی به ف

. کشورها می بایست ابتدا مشکل تغذیه ای و بهداشتی  کودکان و سایر آوارگان را حل نموده و رفتاری به دور از تبعیض بین پناهندگان و  کنوانسیون ( 29) ماده 

شتر در بین شهروندان خود تقویت کنند. البته الزم به ذکر است دولت ها به تنهایی قادر به حمایت از کودکان شهروندان خود داشته باشند و این فرهنگ را هرچه بی

را ایفا می کنند . ازجمله این نقش ها ایجاد روشنگری در سطح داخلی و بین المللی ،  نقش بسیار برجسته ای ( NGO ) قربانی نبوده و سازمان های مردم نهاد

 همراه با راحل های مناسب به دولت ها می باشد. پاسخگویی به نیازهای کودکان ،ایی که بطور وسیع قادر به ایجاد برنامه ه

 مجازات مرتکبان جنایات جنگی علیه کودکان
پایان داده و  9191تاکید شد که همه دولت ها می بایست به مجازات نکردن ناقضان کنوانسیون های ژنو مصوب  9111شورای امنیت در سال  9229در قطعنامه 

در اساسنامه  ود.مسووالن آن را مورد تعقیب کیفری قرار دهند، ماموریت های ویژه سازمان ملل متحد در مورد حقیقت یابی کمک شایانی در این زمینه خواهد ب

 دیوان کیفری بین الملل نیز یکی از اهداف ، مجازات مرتکبین جنایات جنگی بر ضد کودکان است .

ه حقوق بشردوستانه حمایت های وسیعی از کودکان به هنگام جنگ ها بعمل آورده است . اما علیرغم تصویب این قوانین هزاران کودک در نتیجه اینک

عهد به دولت ها مسوولیت اولیه پایان بخشیدن به این موقعیت ها را داشته و مت جنگ ها مشارکت فعاالنه دارند و خودشان قربانیان بیگناه این حوادث هستند .

رش حقوق تصویب معاهدات حمایت کننده از کودکان در مخاصمات مسلحانه هستند . الزم است تالش های گسترده ای در زمینه آگاهی و توافق نسبت به پذی

 بشردوستانه در سطح جهانی انجام گیرد .

 

 

 

 گفتار دوم

 حق آموزش کودکان در قوانین بین الملل
یادگیری  :ش تقسیم می گردد که عبارت است از. آموزش در تعریف یونسکو به چها بخروانی و شخصیت انسانی استجسمی و آموزش  ابزاری برای رشد 

. آموزش چه با این استدالل که به فرد این برای بودنیادگیری ،  یادگیری برای انجام دادن امور، یادگیری برای دانستن،  برای زندگی کردن با یکدیگر ، کردن

از  ا برعملکرد دولت نظارت نموده و از این طریق امکان به کارگیری حقوق مدنی و تمتع از آزادی را داشته باشد و چه با این استدالل که یکیامکان می دهد ت

ر زمره حقوق بشر د حداقل های رفاهی افراد و از شرایط اجتناب ناپذیر برای زندگی توام با کرامت انسان است که تحقق آن تنها از طریق دولت امکان پذیر است

 موضوعه قرار گرفته و در اسناد بین المللی گوناگونی در سطح منطقه ای و جهانی مورد شناسایی قرار گرفته است .

 بخش اول تعریف آموزش

 عام و خاص .1

هی خاص که بوسیله آن مجموعه ای آموزش در دو معنای عام و خاص گنجانده می شود ، آموزش عام عبارت است از اینکه فعالیت های والدین یا جامعه یا گرو

کودک که باعث از قواعد اخالق ، مهارت و دانش به فرزندان یا نسل های بعد منتقل می گردد یعنی شامل رشد جسمانی ، معنوی ، اخالقی ، مدنی و اجتماعی 

برای تفاهم ، همکاری و صلح بین المللی و آموزش درباره توصیه نامه یونسکو درباره آموزش  9شکوفایی شخصیت کودک می گردد . برای مثال در بند الف ماده 

آموزش های هدفمند که از سوی : » آموزش به معنای خاص عبارت است از. ولی  نیز به همین معنام عام آمده است 9179حقوق بشر و آزادی های بنیادی مصوب 

 طابق این تعریف به آموزش رسمی اشاره می گردد که عمدتا در مدارس توسط و در واقع م« یک نهاد آموزشی دولتی یا خصوصی به کودکان ارائه می گردد 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

 

 

 

 

آموزش  9ماده  2در بند  9128کنوانسیون یونسکو علیه  تبعیض در آموزش مصوب  معلمان و موضوعات مشخص شده از سوی دولت تحقق می پذیرد . برای مثال

 به معنای خاص را مد نظر قرار داده است . 

کنوانسیون مذکور به هردو معنای آموزش ) عام و خاص ( توجه کرده است و کمیته حقوق  23ماده  9مفسران کنوانسیون حقوق کودک معتقدند که بند 

ی زندگی وزش مهارت هااظهار می دارد که این اصطالح تنها شامل آموزش حساب و کتاب نبوده بلکه شامل آم« مهارت های اساسی » کودک در تفسیر خود از 

، رسانه ها و دیگران بازیگران موثر در ته است باید تعهداتی برای والدین. در واقع اگر بپذیریم معنای عام آموزش مورد توجه اسناد بین المللی قرار گرفنیز می گردد

 تربیت کودک قائل شد و محدود کردن تعهدات ناشی از حق آموزش به دولت کافی نخواهد بود .

 یرسمی و غیر رسم .2
. آموزش های رسمی در واقع دارای ساعات مشخصی بر آموزش های غیر رسمی ساکت است کنوانسیون حقوق کودک در مورد شمولیت آن 23ماده  9بند 

یافته ند. هستند و در کالس های رسمی برگزار می گردند ولی آموزش های غیر رسمی خارج از کالس های رسمی و به طور مثال در فضای باز  برگزار می شو

کنوانسیون حقوق کودک شامل هر دو توع آموزش رسمی و غیر رسمی می باشد بر همین اساس کمیته از  23ماده  9های کمیته حقوق کودک آن است که یند 

گزاری نظام آموزش غیر دولت ها می خواهد که وجود نظام آموزشی غیر رسمی در کشور های خود را نیز گزارش دهند و آنها را تشویق به دایر کردن و تسهیل بر

 رسمی نیز می نماید .

 زمان آموزش .3
کنوانسیون حقوق کودک ، عنصر زمان مطرح نگردیده و معلوم نشده است که آموزش باید از چه زمانی آغاز گردد. حق بر  23ماده  9در تعریف آموزش در بند 

. در برای دولت ها وجود ندارد و این استنتاج را به باعث شده است که اساسا چنین تعهدیآموزش پیش دبستانی در بسیاری از اسناد الزام آور بین المللی ذکر نشده 

. با این وجود کمیته حقوق ردیده که مورد موافقت قرار نگرفتجریان تدوین کنوانسیون حقوق کودک نیز پیشنهاداتی جهت آموزش پیش دبستانی مطرح گ

عملکرد ابتکاری در این زمینه را گزارش دهند و آنها را برای ایجاد امکانات و تسهیل برگزاری آموزش  کودک از دولت ها می خواهد در گزارش خود هرگونه

چنین کنوانسیون حقوق کودک درباره طول آموزش های ابتدایی و متوسطه ساکت می باشد و کمیته حقوق کودک نیز های پیش دبستانی تشویق نموده است. هم

کمیته از دولت ها می خواهد که در گزارش های خود  .بسنده نموده استبه دولت ها ش ارائه نکرده و تنها به ارائه شاخص هایی در رویه خود تعریفی از سن آموز

به . براین مبنا بسیاری از کشورها سن شش تا پانزده سالگی را سال های این دوره ها را مشخص کندسن معینی را برای شروع و پایان آموزش های اجباری یا تعداد 

 عنوان دوره آموزش اجباری مورد شناسایی قرار داده اند .

 مکان آموزش .4
، کودک ممکن است در خارج از و آموزش با یکدیگر مترادف نیستند، مدرسه ری ساختن حضور در مدرسه نمی باشداجباری ساختن آموزش به معنای اجبا

کنوانسیون حقوق کودک با این فرض که  23ماده  9. با وجود این قسمت هـ بند گیرددر مدرسه مورد آموزش قرار ن مدرسه آموزش ببیند ولی به رغم حضور

. کمیته حقوق کودک نیز بیان می کند کودکان را در مدارس افزایش دهند مدارس بهترین مکان جهت آموزش می باشند دولت را متعهد می سازد تا حضور

کان ایجاب می نماید که آموزش کودکان در مدارس صورت گیرد و مدرسه بهترین مکان برای مصالح عالیه کودک از جمله ضرورت اجتماعی پذیر شدن کود

 دادن آموزش به کودکان می باشد .

 بخش دوم متعهد حق کودک به آموزش
ک والدین یا دیگر نهاد های اسناد بین المللی مرتبط با حق آموزش ، با توجه به اهمیت این امر ، دولت ها را مسوول اصلی حق آموزش می داند . دولت به کم

 2کنوانسیون حقوق کودک ، مسوولیت اصلی آموزش را بر عهده والدین قرار داده اند ولی بند  93و  5مرتبط به انجام چنین وظیفه ای مبادرت می نماید . مواد 

ماده  2بر عهده اشخاص دیگر قرار داده شده است برای مثال بند کنوانسیون ، این مسوولیت را متوجه دولت نموده است . در سایر مواد کنوانسیون تعهداتی  3ماده 

والدین یا دیگرانی که در قبال کودک مسوولند » عبارت های  27را به کار برده است و یا ماده « اشخاصی که مسوولیت نگهداری از کودک را دارند » عبارت  22

را به کار برده است . با این وجود ، با در نظر گرفتن تعهداتی چون اجباری و رایگان بودن « ند والدین یا دیگرانی که مسوولیت مالی در قبال کودک دار» و « 

ا است و آموزش ) به معنای خاص ( می توان تاکید کرد مسوولیت اصلی آموزش کودک در نظام بین المللی حقوق بشر ) آموزش به معنای خاص ( با دولت ه

 د ولی درباره تربیت کودک ) معنای عام آموزش ( مسوولیت اصلی با والدین است .والدین در این باره نقش تکمیلی دارن
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 بخش سوم محتوای حق کودک به آموزش
انه . اهداف چهارگن را به اهداف آموزش گره زده استنظام بین الملل حقوق بشر سرفصل های خاصی را برای آموزش کودکان تجویز نکرده و نتظیم محتوای آ

 : ن عبارتند ازکلی آموزش کودکا

 .یت و استعدادهای کودکان منجر شودآموزش باید به شکوفایی شخص .9

 .روندان مصرف کننده جلوگیری نمایداز کودکان اعضای مفید برای جامعه بسازد و از تبدیل شدن آنها به شه .2

 .یان همه ملت ها و گروها منجر شودبه تعالی و ترویج فهم متفابل ، مدارا و صلح و دوستی م .3

 .ای بنیادی منجر شودتقویت احترام به حقوق بشر و آزادی هبه  .9

 آموزش های عمومی و حرفه ای .1
نظر تفسیری خود متذکر شده است که هدف آموزش باید اطمینان از این امر باشد که هر کودک در مدرسه مهارت های اساسی و  1کمیته حقوق کودک در بند 

. آموزش های ابتدایی ر در زندگی مدرسه را ترک نمی کندمادگی برای روبرو شدن با چالش های مورد انتظاو هیچ کودکی بدون آ ضروری زندگی را فرا گیرد

، ارزش ها و ب و حل مساله است و هم شامل دانش، مهارت، حساکند که شامل شمارش ، بیان شفاهی باید نیاز های آموزشی پایه ای را برای کودکان تامین

. در سطح متوسطه نیز مهارت های یادگیری پایه ای باید کامل گردد و دانش آموزان می یردزندگی انسان الزم است فرا می گگرایش های ضروری برای بقا و 

کنوانسیون حقوق کودک دولت ها را ملزم ساخته است تا اطالعات و  23ماده  9. قسمت  د بند آموزش حرفه ای و عالی آماده شوندبایست برای فرصت های 

 الزم آموزشی و حرفه ای را برای همه کودکان موجود و قابل دسترس قرار دهد . راهنمایی های

 آموزش های دینی .2
تباط پیدا می یابد که عبادتند از: حق کودک به آزادی عقیده و در نظام بین المللی حقوق بشر آموزش مسائل دینی در مدارس با چند حق فردی و اجتماعی ار

 همزیستی و حق آموزش اعتقادات دینی و اخالقی خود به فرزندان و حق جامعه به جامعه پذیر کردن کودکان و تامین، حق والدین به آژادی مذهب مذهب

 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، . حق والدین به آموزش مذهب و اعتقادات خود به فرزند در برخی اسناد مانندادیان و مذاهب مختلف با یکدیگرمسالمت آمیز 

 هنگی صریحا و یا تلویحا به عنوان جزئی از آزادی های مذهبی و همچنین به عنوان عاملی جهت تحدید تمایالت استبدادی در آموزش های دولتیاجتماعی و فر

 شناخته شده است.

 آموزش های مرتبط با سالمت .3
کنوانسیون حقوق کودک و سایر  29است . به موجب ماده در اسناد بین المللی متعددی بر اهمیت و ضرورت آموزش های مرتبط با سالمت به کودکان تاکید شده 

را در اختیار خود  اسناد مرتبط ، دولت ها برای تحقق آموزش و نیز حق سالمتی تعهد دارند تا تضمین کنند حداقل دانش پایه درباره بهداشت و ساالمتی کودکان

برابر ابتال به ، مراقبت در انجام امور مربوط به نظافت شخصی بهداشت فردی از جمله چگونگی . از این رو آموزشقانونی آنان قرار دهند آنها و والدین یا سرپرستان

 .موضوعات ذیل عنوان آموزش می باشد، مراقبت از سالمت جنسی و پیشگیری از ابتال به ایدز از مهمترین بیماری های واگیر

 بخش چهارم مدیریت و اجرای حق آموزش
ق کودک اجرای تعهد به آموزش را برعهده دولت ها قرار داده است که آموزش را در سطح گوناگون ، موجود و قابل دسترس قرار کنوانسیون حقو 93ماده  9بند 

اصل آموزش اجباری مبتنی بر این فکر است منافع عالی کودک ایجاب می کند که تا یک سطح معینی  دهند . دولت ها ملزم اند آموزش ابتدایی را اجباری نمایند

حق کودک به آموزش نباید در نتیجه غفلت والدین و سوء استفاده یا جهل آنان و یا  اند از آموزش امتناع ورزد و ازادی اش محدود شود .به موجب این اصلنتو

نسبت به  ی دولت یا خانوادهاور از اجباری بودن ، حمایت کردن از حقوق کودک است نه ایجاد الزام از سوبنابراین منظ مقاومت های فرهنگی با مانع مواجه شود .

، تا سن مشخصی آموزش را اجباری و رایگان نمایند . لت ها می بایست با تصویب قوانینیدو .د انحصار برای دولت در امر آموزشوع خاصی از آموزش یا ایجان

گزارش های دولت را در اظهار نظر های خود نسبت به د کمیته حقوق کودک ارائه غذا و تسهیل حمل و نقل و خدمات مشاوره ای رایگان را برای کودکان نیازمن

 .ها متذکر شده است
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از دوره ابتدایی هرچند در خصوص آموزش دوره متوسطه ، تعهدی برای اجباری ساختن آن نیست ولی در اکثر دولت ها آموزش اجباری به فراتر 

عنا می شود و در واقع اجباری و رایگان بودن امر آموزش الزم و ملزوم یکدیگر می . اجباری بودن دوره آموزشی در پرتو رایگان بودن آن مگسترش یافته است

به همین دلیل  .ت هزینه های ناخواسته آموزش نمودباشند  چرا که نمی توان افرادی که تمکن مالی جهت پرداخت هزینه آموزش را ندارند مجبور به پرداخ

. رایگان بودن آموزش دوره متوسطه در مقایسه با آموزش دوران ابتدایی با عبارت های دش ابتدایی دارکنوانسیون حقوق کودک تصریح به رایگان بودن آموز

اما  .فراتر از منابع مالی کشورها باشدوانسیون حقوق کودک بیان شده است و حاکی از این امر می باشد که تحقق این امر ممکن است محتاطانه تری در ادبیات کن

 .وسطه را رایگان برگزار می نمایندکشورها آموزش های دوره مت با این حال بسیاری از

 نتیجه گیری
. از جمله این قوانین لملل برای کودکان وضع گردیده استبه دلیل آسیب پذیری کودکان نسبت به بزرگساالن ، قوانین حمایتی بسیاری در سطح حقوق بین ا

. جمله اسناد بین المللی به کار ات حمایتی را پیش بینی نموده استکان در مخاصمات مسلحانه اقدامحقوق بشردوستانه است که بطور گسترده نسبت به حقوق کود

وع و ناقضان آن را جنایتکاران جنگی و قابل تعقیب کیفری در مراجع داخلی و بین المللی ده سال را در مخاصمات مسلحانه ممنگیری کودکانی که کمتر از پانز

. ت نداشته اند را تسهیل نموده اند، درمانی و بهداشتی به کودکانی که در منازعه شرکر طول مخاصمات ارائه خدمات رفاهیوستانه دمی دانند. قواعد حقوق بشرد

سازمان های علیرغم قوانینی که حقوق بشر در مورد کودکان مورد تصویب قرار داده است هزاران کودک همچنان قربانی آن می شوند و در نتیجه دولت ها و 

 مایند .دم نهاد  می بایست با وضع قوانین داخلی و افزایش سطح آگاهی عمومی به کمتر شدن هرچه بیشتر آسیب های منازعات نسبت به کودکان اقدام نمر

ربیت آموزش کودکان نظام بین المللی در ابتدا تنها به آموزش به معنای خاص آن توجه داشت اما با تصویب کنوانسیون حقوق کودک تدر مورد حق 

. کنوانسیون درصدد است تا آموزش های رسمی و غیر رسمی کودکان را ی باشد نیز مورد حمایت قرار گرفتکودک که در واقع آموزش به معنای عام آن م

لل هرچند سرفصلی . نظام بین المش نسبت به کودکان شناخته شده است. در این نظام مدرسه به عنوان بهترین مکان جهت اعمال حق آموزقراردهد تحت نظارت

همچنین دولت ها  .محتوای آموزشی را مشخص کرده است جهت محتوای آموزشی کودکان ارائه ننموده ولی با ذکر اهداف کلی آموزش به کودکان ، خط مشی

والدین و سایر نهاد ها به امر آموزش در  ، آن را حداقل تا پایان دوره ابتدایی اجباری و رایگان نموده و با همیاریای بهره مندی کودکان از حق آموزشمکلفند بر

 عنای عام و خاص آن اقدام نمایند.هر دو م
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