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 چکيده

 از یکی امروزه .کندمی دارجریحه را هاانسان عواطف که شوم است ایپدیده ،آزاریکودک

 در .است آزاریکودک آمار افزایش ،لرزاندمی را انسانی هر دل که جهان اخبار بارترینتأسف

 آزاریکودک افزایش شاهد روزروزبه تا اندداده هم دستبهدست متعددی عوامل نیز ایران

 عام قانون اسالمی مجازات قانون و خاص قانون نوجوانان، و کودکان از حمایت قانون .باشیم

 و کودکان به تعرض و بدرفتاری نوع هر نوجوانان و کودکان از حمایت قانون در و است

 مجازات قابل و ممنوع شود، هاآن به عصبی یا روانی جسمی، آسیب باعث که نوجوانان

 با هاکشور از بسیاری در که است جرائمی ازجمله خانواده در آزاریکودک .است شدهاعالم

 و است تهگرف صورت انگاری جرم رابطه این در نیز ایران در .رواست به رو مجازات اشد

 جنسی آزار صورت در و است برخوردار مجازات اشد از نیز فرانسه کشور در آزاریکودک

 در سعی حاضر پژوهش در و است نموده بینیپیش مجازات و حبس طوربه کیفری قوانین

 .است شدهپرداخته فرانسه و ایران حقوق در آزاریکودک بررسی

 .ایران قانون فرانسه، انونق .جنسی جرائم ،آزاریکودک :يديکل واژگان

 .اسالمی مجازات قانون
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 پور عبداهلل شيدا

 .مشهد ازاد دانشگاه شناسی جرم و جزا حقوق ارشد کارشناس

 
 نام نویسنده مسئول:

 پور عبداهلل شيدا

 فرانسه و ایران حقوق در آزاري کودک جرم بررسی
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 مقدمه
دارد و از سوی دیگر به این دلیل که  فرهنگی و مشکالت اجتماعی، اقتصادی، مسائلدر  ریشه ،سویککه از  جهتازآنآزاری کودک

یابد، عالوه بر حمایت کیفری، ند ارتکاب میدار مراقبت از کودکان هستسرپرستان قانونی یا اشخاصی که به نحوی عهده توسط والدین، غالباً

اند و ای را به خود اختصاص دادهامعه امروزی، کودکان جایگاه ویژهدر ج .طلبدهای مالی، اجتماعی، حقوقی، پزشکی و روانی را میحمایت

گاه اجتماعی خاص خود و و جای باشخصیتدیگر مانند گذشته نیست که کودک جزء اموال خانواده محسوب شود بلکه کودک فردی است 

ظ منافع و خاصی را جهت حفقوانین  گذارانقانوندر قرن بیستم  .است شدهگرفتهاین جایگاه اجتماعی برای او در نظر  تبعبهحقوقی که 

مت بیشتری جدید و تازه است اما در کشورهای اروپایی و آمریکایی قد نسبتاًدر ایران مبحثی  آزاریکودک .اندحقوق کودک تدوین نموده

علوم  نظرانصاحب ، روان شناسان و جامعه شناسان و علما تعلیم و تربیت بوده و هر یک ازگذارانقانون موردتوجهاین معضل اجتماعی،  .دارد

یتی، شود زیرا به دلیل ضعف جسمی و شخصهای سیاه تلقی میجزو بزهکاری آزاریکودک .اندای آن را موردتوجه قرار دادهمختلف از زاویه

 .شودنمی جرماعالم نوعاًبزه دیده نسبت به تضییع حقوق و آزاردیدگی وی، 

های طی دهه .افزایش است حال درم دنیا به آمارهای منتشره، میزان اعمال مخرب و جنایی علیه اطفال و نوجوانان در تما توجه با

کودک در سراسر جهان در اثر  هامیلیون .است آمدهدستهباخیر شواهد زیادی مبنی بر نقض حقوق کودکان در بسیاری از نقاط جهان 

فحشا و  ازجملهگوناگون  هایسوءاستفادهو یا قربانی  اندمحرومکنند و از مدرسه رفتن یا در شرایط دشوار کار می اندخانمانبیجنگ، آواره و 

 .اندقرارگرفتهمواد مخدر 

توانند حضوری مفید و کارساز در اجتماع را در سایه این حقوق، کودکان مییترین حقوق انسانی است زحقوق کودکان، یکی از مهم

قانون  گونههیچتا قرن بیستم  المللیبینگردد نه در سطح قوانین داخلی کشورهای اسالمی و نه در سطح در مقابل مشاهده می .داشته باشند

 .است نشدهنوشتهمدونی در این زمینه 

 خوبیبهو یا و بدون ضمانت اجرایی هستند  رنگکمبدون متولی بوده و قوانین مدون در این زمینه یا  حالتابهدر ایران نیز  مسئلهاین 

مجدد پژوهش گران و  موردتوجهبدین لحاظ ضروری است تا این معضل اجتماعی از دیدگاه حقوقی  .شوندبه اجرا گذاشته نمی

 .قلیل آن صورت گیردقرار گیرد و اصالحات الزم جهت حذف یا ت اندرکاراندست

که نشان از  شودمیدر جهان  آزاریکودکها گزارش میلیون هرساله .امعه امروزی استمشکالت ج ترینمهمیکی از  آزاریکودک

 هایخانوادهاز کودکان هستند و یا  سوءاستفادهباشند که قربانی  اطالعبیبعضی از کودکان ممکن است  .باشدمیحساس بودن این مسئله 

، مدتکوتاه هایآسیب به منجر تواندمی کودک از سوءاستفاده .بنابراین آمار واقعی آزار کودکان باالتر از آمار کنونی است ؛ها مطلع نشوندآن

طیف  آزاریکودک .برای پیشگیری از این امر ابتدا باید آگاهی جامعه درباره این مسئله افزایش یابد .بلندمدت یا حتی مرگ کودک شود

های بهداشتی، فقدان رشد کافی، تنبیه و ی کودک، غفلت از مراقبتورده نکردن نیازهای اولیهآرسان را شامل برآسیباز رفتارهای وسیعی 

 .گیردبدرفتاری فیزیکی، سو استفاده جنسی و سور رفتار هیجانی و آزار روانی را در برمی

آسیب یا تهدید سالمت جسم و روان و یا سعادت و رفاه و بهزیستی  :عبارت است از آزاریکودکطبق تعریف سازمان بهداشت جهانی، 

اجتماعی است  -فرهنگی مسئلهیک  آزاریکودک .(01 :0831کودک، به دست والدین یا افرادی که نسبت به او مسئول هستند )آقابیگلویی،

سه گروه از کودکان بیش از دیگران در معرض  ورکلیطبهدهند که مطالعات نشان می .چندین عامل، باهم در بروز آن نقش دارند معموالًکه 

 .(38، ان)هم طردشده نکودکان غیر نرمال، کودکان دشوار و کودکا :گیرندمیقرار  آزاریکودک

یک امر نسبی است، بدین معنا که با توجه به فرهنگ و باورهای هر منطقه، تلقی متفاوتی از آن  آزاریکودکباید در نظر داشت که 

، طفل کسی بوده که کمتر 0811قانون مدنی مصوب سال  ازنظر .محسوب شده آزاریکودک، رفتاری در یک جامعه، مصداق بساچه .شودمی

یک اصل کلی، چه در قلمرو بزهکاری و چه در عرصه  عنوانبه، شدهدادهسال داشته باشد اما با اصطالحاتی که در قوانین بعد از انقالب  03از 

گذار خواسته یا ناخواسته باشد هرچند قانونسال تمام قمری برای پسران می 01سال تمام قمری برای دختران و  9 سن اطفال دیدگیبزه 

 .است باالبردهدر برخی مواقع، سن مذکور را تا حدودی 

درصدد  وقتهیچه بلکه نداد ارائه آزاریکودکتعریفی از  تنهانهدر قوانین کیفری  گذار در ایران، چه قبل و چه بعد از انقالب،قانون

 .که ممکن است نسبت به اطفال واقع شوند نیز برنیامده است جرائمیصای کامل اح

حمایت از کودکان و کاهش و  یدرزمینه شناسیجامعه و شناستیجرم، شناختیروان هایتأثیریافتهتحت  0830 ماده آذرتا آنکه در 

این  .نمایندگان مجلس شورای اسالمی رسید به تصویب "حمایت از کودکان و نوجوانان قانون "، قانونی با عنوان آزاریکودکپیشگیری از 

را وارد ادبیات حقوقی کیفری ایران کرد و برای اولین با ربه تعریف و ذکر  "آزاریکودک "برای اولین بار اصطالح  کهاینقانون از جهت 

 .(11 :0831 )زینالی، ."باشد اهمیت می حائزمصادیقش اقدام نمود بسیار 
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قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، به بیان مصادیق  1 و 8ماده  .شورای نگهبان رسید تائیدماده به  9طرح فوق در قالب 

ارتکاب اعمال خالف از قبیل قاچاق،  منظوربه دکان و کارگیریبهکشی، هرگونه خرید، فروش، بهره .دارداند و مقرر میپرداخته آزاریکودک

میلیون ریال تا بیست میلیون  01و مرتکب، حسب مورد، عالوه بر جبران خسارت وارده به شش ماه تا یک سال و یا جزای نقدی  ممنوع

 .ریال محکوم خواهد شد

هرگونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جدیده گرفتن عمدی سالمت و بهداشت روانی و روحی کودکان و  "قانون فوق  1مطابق ماده 

تن عمدی سالمت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت تحصیل آنان، ممنوع و مرتکب به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس تا نادیده گرف

 ."گرددده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می

پیشگیری  ٔ  درزمینهو هم ذکر مصادیق آن اقدام کرده است که گام بسیار مهمی  آزاریکودکهم به تعریف  گذارقانوندر این قانون، 

 .شودمحسوب می آزاریکودککیفری از 

و  هبود عمومی از جرائم آزاریکودک اردد تأکید اشته واست که به جنبه عمومی جرم اشاره د 1 همهم این قانون ماد کی از موادی

 مسئولیت نحوی به که مراکزی و سساتمؤ و افراد کلیه که  ه استقانون آمد این ۶ هر مادد .اردند خصوصی شاکی شکایت به احتیاج

و اتخاذ  مرتکب قانونی پیگرد را جهت مراتب آزاریکودک موارد همشاهد محضبه اندمکلف، دارندعهدهرا بر  کانکود و سرپرستی ارینگهد

( 1111111) میلیون تا پنج ینقد یا جزای ماه ۶تا  حبس موجب تکلیف از این تخلف نمایند اعالم قضایی صالح مقامات به مقتضی تصمیمی

یگر د ر قوانینیا د شود یگر قانونید عناوین مشمول قانون این موضوع جرائماگر  :شدهتصریحاین قانون  3 هر مادهمچنین د .بود خواهد ریال

به  البته قضات با استناد .شد خواهد اعمال اشد یا مجازات شرعی ، حدمورد ، حسبباشد مقررشدهها آن برای تریسنگین مجازاتیا  حد

ر رابطه با است د مقررشدهو عام  طورکلیبه( عفت و اخالق عمومی ضد جرائمهم تحت عنوان ر فصل هجد)دقانون مجازات اسالمی ۶11ه ماد

، نوار، ، فیلمعالئم، ، اعالنات، تصاویر، مطبوعات، گراور، نقاشیهرکس نوشته یا طرح» :این قانون موجببه، کنندر میصاد رأی آزاریکودک

به حبس از سه ماه تا یک »و  اردنگه د« ...، برای تجارت و توزیعار کنددجریحه را عمومیهر چیز که عفت و اخالق  طورکلیبهسینما و یا 

 خواهد محکوم مذکورو مجازات ضربه شالق یا به یک یا د 81ریال و تا  میلیون ۶هزار ریال تا  و پانصد میلیونیکی از سال و جزای نقد

ه است و به نظر ، به عمل نیامدهانآر جهت حمایت بیشتر از کان دخاصی نسبت به کود تأکید، هیچ اشاره و قانونیماده این در البته. «شد

خاص  گیریجرمو به  هدجرم قرار د ده مشدن را از علل ، طفل بودپذیری بیشتر اطفالبا توجه به آسیب باید کیفری گذارقانونکه  رسدمی

 .ام کندها اقدزمینه این دربرای اطفال 

های و مهم به رشد و سالمت آنان آسیب های حساسدر این سال آزاریکودک انواع .شخصیت است گیریشکلکودکی دوران رشد و 

های فراوانی روبرو با مشکالت و نارسایی ...تماعی و های رشد جسمی، ذهنی روانی و اجدر همه جنبه آزاردیدهکودکان  .درسانجدی می

شکالت روحی و روانی روبروست و چون زورش به افراد با م سالیبزرگ، در دیدهآسیباز سوی دیگر فردی که در کودکی  .خواهند شد

همه ما در هر جایگاه و موقعیت اجتماعی،  کهآنشود مگر رود و این دور همچنان تکرار مییم آزاریکودک رسد، به سمتنمی سالبزرگ

رسانی تا نظارت و مقابله با این مسئله در ابعاد مختلف از آموزش و اطالعحقیقی یا حقوقی موضوع رعایت حقوق کودکان را جدی بگیریم و 

به مسئولیت خویش عمل کنیم و به یاد داشته باشیم که تکریم و حسن رفتار با کودکان وظیفه دینی و انسانی و ضامن سالمت جامعه آینده 

مسائلی چون آگاهی  های اخیر نیست، بلکهقدیمی است و علت توجه به این مسئله تنها رشد آن در طی سال مسئله آزاریکودک .است

های جمعی، ارائه آمارهایی توسط پژوهشگران و مراکز حمایت از کودکان در رسانه آزاریکودکها و جوامع از حقوق کودکان، طرح خانواده

 -وانییک مسئله ر عنوانبهاند تا این موضوع سبب شده آزاریکودکهای و انواع در این خصوص و باال رفتن آگاهی مردم نسبت به شیوه

قرار گیرد، زیرا سالمت کودکان ضامن سالمت و تعالی مادی و معنوی جامعۀ  مدنظرتلخی را به دنبال دارد،  پیامدهایاجتماعی که آثار و 

مناسب  ریزیبرنامههای تأثیرگذار آن، نیاز به بررسی و های اجتماعی است که به علت ویژگییکی از آسیب آزاریکودک .فردا خواهد بود

یکی از ضروریات رشد و پرورش نسلی  عنوانبهپاسخ به این نیاز  .شودمیاحساس  شدتبهپیشگیری و کمک به رفع یا کاهش آن  نظورمبه

ای طوالنی است و دارای سابقه” آزاریکودک“در جامعه ما مسئله  متأسفانه. است یافتهتوسعهتوانمند و  ایجامعهآن  تبعبهسالم و شاداب و 

با در  .کندمی ناپذیراجتنابواجهه با آن را و تدبیر برای م اندیشیچارهاین موضوع ضرورت طرح و توجه به مشکل،  یابدمیز شدت نی تدریجبه

این پدیده و  بارزیان، همچنین به دلیل آثار مسئلهدر کشور ما از قبیل گسترش و پیچیده بودن علل این  آزاریکودکهای نظر گرفتن ویژگی

، هر اقدامی که در راه شناخت و آزاریکودکموارد  رسانیاطالعوجود نداشتن یک سازمان برای  آخردستارقام در این زمینه و  کبود آمار و

 .انجام گیرد، گامی در جهت کمک به حفظ سالمت و امنیت کودکان جامعه است آزاریکودککاهش 
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 مبانی نظري

 مفهوم شناسی 
حقوق  نامهپیمان، هم چون المللیبیناز نگاه قوانین  .است شدهتشکیل (abuse) و آزار (child) از دو کلمه کودک "آزاریکودک" 

البته بر اساس  .شود که به بلوغ شرعی نرسیده باشددر فقه نیز به فردی اطالق می و ؛شودسال، کودک اطالق می 03ه کمتر از کودک، به بچ

قانون مجازات اسالمی و قانون مدنی نیز از دیدگاه  .سالگی است 01ی و برای پسران سالگ 9نظریه اکثر فقها سن بلوغ شرعی برای دختران 

که در حقوق جاری  شودمیسال در صورتی لحاظ  03آمده، سن  نامهپیماندر ذیل ماده اول  آنچهالبته با توجه به  .کندمیفقها پیروی 

است،  نامهپیمانسن بلوغ در حقوق جاری ایران زودتر از سن مقرر در  کهاینلذا با توجه به  .تعیین نشده باشد زودتریکشورهای عضو، سن 

 .لذا سن بلوغ مذکور در قوانین ایران مورد عمل خواهد بود

 .نوعی صدمه رساندن ظالمانه به کودک است آزاریکودک، روازاین .که ناشی از رفتار و برخورد ظالمانه است نوعی آسیب است "آزار"

اعمال  دربرگیرندهکه  ساالنبزرگاز سوی  - مثالعنوانبه -رفتاری ستمگرانه با کودک " :نویسدمی آزاریکودکتعریف در  آکسفوردفرهنگ 

 .(81 :0831)رزاقی،  ."شودمیجنسی و جنایی 

و آزار هر نوع اذیت " :گویدمی آزاریکودکاز  ایگونه( در تعریف 0830مصوب ) نوجوانانماده دوم قانون حمایت از کودکان و 

کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی و اخالقی وارد شود و سالمت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد، 

 ."ممنوع است

می فعل یا ترک فعلی که باعث آزار روحی و جس هرگونه، عبارت است از آزاریکودک" :گویدمی آزاریکودک ای در تعریف ازنویسنده

مخفی باشد و لذا ممانعت از حاضر شدن در کالس درس،  صورتبهتواند که برخی از این آثار می طفل شودو ایجاد آثار ماندگار در وجود یک 

 .(01 :0838مدنی، )".است آزاریکودکمحروم کردن او از غذا، حبس در حمام یا زیرزمین، اشکال مختلف 

عبارت است از هرگونه صدمه و آزار جسمی، روحی و یا اخالقی کودکان یا  آزاریکودک :گفت تواندر تعریف مناسبی از این پدیده می

 .قانون بوده و سالمت جسمانی یا روانی ایشان را به خطر اندازد برخالفکه  نوجوانان

 

 آزاريکودکتعریف سازمان جهانی بهداشت از 

یا تهدید سالمت جسم و روان یا سعادت و رفاه و بهزیستی کودک آسیب  :آورده است آزاریکودکتعریف  سازمان بهداشت جهانی در

که سرپرستی  هرکسیهرگونه رفتار یا نارسایی از طرف والدین یا  دیگرعبارتبه ؛به دست والدین یا افراد دیگر که نسبت به او مسئول هستند

تلقی  آزاریکودکی جنسی یا استثمار کودک شود، های روحی، آزارهامرگ کودک، صدمات و آسیبکودک را به عهده دارد که منجر به 

درصد  81 حدوددهد تواند در محیط خانه یا خارج از آن اتفاق افتد، اما اکثر مطالعات نشان میمی آزاریکودکاگرچه  .شودمی

 .(81 :0891)جعفری،  گیردصورت می در محیط خانواده هاآزاریکودک
 

 :کرد تقسيم عمده گروه سه به نتوامی را آزاريکودک به مربوط عوامل

 کودک؛ به مربوط روانی علل( الف 

 خانوادگی؛ علل( ب 

 فرهنگی علل( ج 
 

 :هانشانه و عالئم

 عاطفی آزاريکودک هاينشانه :الف 

 .کندنمی بازی کودک-

 .دارد پائین بسیار نفساعتمادبه- 

 .خنددمی بندرت- 

 .دارد کمی اجتماعی هایمهارت- 

 .دزددمی را نگاهش و کندمی خودداری دیگران با ارتباط از- 

 .دارد دیگران حمایت جلب در سعی دائماً- 

 .خوردمی غذا اکراه با- 

 .انگشت مکیدن مثل کودکی اولیۀ دوران به رفت پس- 
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 .خوابیدن در اشکال- 

 تحقیرآمیز و منفی هایواژه با خود توصیف- 

 جسمی آزاريکودک هاينشانه :ب

 .بالغین با فیزیکی تماس در اوانفر احتیاط- 

 .ساالنبزرگ ناگهانی حرکت به پاسخ در ترس از ناشی گرفتن دفاعی حالت یا و کشیدن کنار- 

 .شدید پرخاشگری یا گیریگوشه حالت- 

 .والدین از شدید ترس- 

 .رسانندمی را خود سریع بسیار کردن صدا هنگام- 

 .خورندمی کتک والدین سوی از که کنندمی اعالم- 

 .آورندمی ناباورانه و مختلف نامتناسب، دالیل خود بدنی هایآسیب ایجاد علت برای- 

 .گریزند اجتماع معموالً و دارند کمی و محدود وآمدرفت کودکان این خانوادۀ- 

 .کنند وآمدرفت دوستانشان با کودکان گذارندنمی والدین- 

 .کند شرکت مدرسه تماعیاج هایفعالیت در کودک گذارندنمی والدین- 

 کنندمی استفاده آمیزتوهین و تحقیرآمیز کلمات از کردن صحبت در والدین- 

 جنسی آزاريکودک هاينشانه :ج

 .اندرسیده بلوغ سن به که دختر کودکان در بارداری – 

 .مقاربتی هایبیماری هاینشانه و عالئم – 

 .خونی ادرار – 

 .سلیتنا ناحیۀ در تورم و کبودی – 

 .تناسلی ناحیۀ در چرک و خون وجود – 

 .زیر هایلباس در رنگ تغییر – 

 .مقعد ناحیۀ از خونریزی – 

 .تناسلی ناحیۀ مکرر خاراندن – 

 .(11 :0891عباسی و محمدیان، ) شبانه هایکابوس دیدن – 
  

 المللیبيناز نگاه حقوق  آزاريکودک
کودک باید در برابر هرگونه غفلت، ظلم، شقاوت و » :گویدمی 9مت ابتدایی اصل ( در قس0919اعالمیه جهانی حقوق کودک )مصوب 

نیاز به محبت و تفاهم  شخصیتشکودک، جهت پرورش کامل و متعادل » :داردمیمقرر  ۶همچنین در ابتدای اصل  .«استثمار حمایت شود

 .«ر فضایی پرمحبت، در امنیت اخالقی و مادی، پرورش یابدو به هر صورت د تحت توجه و سرپرستی والدین خود االمکانحتیدارد و باید 

بنابراین، یکی از شرایط اساسی اجرای درست  ؛جهانی حقوق کودک را پذیرفت نامهپیمان 0881 اسفندماهالزم به ذکر است که ایران نیز در 

 نامهپیمانلدین، سرپرستان کودک و البته خود او با این مقامات مربوط به امور کودکان، وا ویژهبه، آشنایی همه افراد جامعه، نامهپیماناین 

 .قرار گیرد موردتوجهجهانی کودک، منافع عالیه کودک باید در هر اقدامی از سوی سرپرستان و والدین او  نامهپیمان 8بر اساس ماده  .است

الزم را از آنان انجام  هایمراقبتو  هاحمایتندان، ، در صورت کوتاهی والدین نسبت به فرزاندشدهنیز موظف  هادولتبر اساس این ماده، 

 .(1۶ :083۶ ،موسوی بجنوردی) دهند

جسمی و روانی و هرگونه آزار،  هایخشونت، کشورهای عضو باید جهت حمایت از کودکان در برابر نامهپیماناین  09بر اساس ماده 

جهانی حقوق  نامهپیمان امضاکنندههای البته دولت .آورندعملزم را به ، اقدامات قانونی، اجتماعی و آموزشی الانگاریسهلو  توجهیبی

و قاچاق  گردانرواناز مواد مخدر، داروهای  غیرمجازاند که اقدامات الزم برای محافظت از کودکان در برابر استفاده کودک نیز موظف شده

 :گویدمیهای بهداشتی از کودکان اقبتمر در رابطه با نامهپیمان این 11که ماده  این مواد را انجام دهند

ی و درمان بیماری را به رسمیت ، حق کودک برای داشتن سالمتی و استفاده از همه امکانات برای سالمت ماندن، بهبودهاحکومت-0

 .که هیچ کودکی از این حق محروم نخواهد ماند کنندمیشناسند و تضمین می

 :توان به موارد ذیل اشاره کردکه از آن جمله می دهندمناسب را انجام می هایداماقدک، این حق کو تأمینها برای حکومت-1

 .دهندنوزادان و کودکان را کاهش می ومیرمرگتعداد  :الف
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البته  .کنندمینیازهای اولیه بهداشتی، اطمینان حاصل  تأمینو از  دهندمیبرای کودکان را سازمان  سرتاسریخدمات درمانی  :ب

کنند و در این رابطه امکان مبودها و یا بدی تغذیه مبارزه میها، کاز زایمان توجه کرده و با بیماریمادر، قبل و بعد  سالمتیبهنیز ها کومتح

 .نمایند، فراهم میزیستمحیطا رعایت حفظ تهیه مواد غذایی و آب آشامیدنی سالم را ب

 فرکنند تا اهالی، اصول اولیه بهداشتی و بهزیستی را وجه نموده و تالش مین و والدین تکودکا ویژهبهبه امر آموزش همه مردم و  :ج

و در عمل  شوندمیاز سوانح آشنا  گیریپیشو چگونگی  زیستمحیط داشتننگهبا فواید شیر مادر، بهداشت شخصی، تمیز  مثالً هاآن .گیرند

 .برخوردارند هاحکومتهم از پشتیبانی 

 .کنندمی دهیسازمانتنظیم خانواده را  ٔ  درزمینهدین و روشنگری مراکز مشاوره برای وال :د 

هستند، اقدامات الزم و مناسب را انجام  بخشزیانکه برای سالمتی کودک  هاییعادتجهت مبارزه با خرافات و  هاحکومت-8

 .دهندمی

 .ز غفلت نگرددناشی ا آزاریکودکمنجر به  هاخواهد شد که فقر اقتصادی خانوادهها، موجب ی دولتتوجه به مفاد این ماده از سو

   د:دارمیاین ماده مقرر  .سبب ممانعت کودکان از تحصیالت حداقلی نخواهد شد 13ها به ماده توجه دولت کهچنان

 .دهندمیبرای تحقق آن اقدامات ذیل را انجام  ویژهبهشناسند و را برای کودکان به رسمیت می وپرورشآموزشها حق حکومت -1

 کنند؛را برای همه اجباری و رایگان می تحصیل دوره ابتدایی :لفا 

 ؛دهندمیقرار  درآمدکمارزان یا رایگان در اختیار افراد  طوربهها را آورند و آنمی وجود بهی را امدارس گوناگون آموزشی و حرفه :ب

، 81اجباری کودک نیز ماده  باکاربرای مقابله  .کنندمیامکان ورود به مدارس عالی را در دسترس همه گذاشته و از آن حمایت  :ج

 .(۶1 :0838و همکاران،  ویژه) عضو را موظف به ممنوع کردن کار و استثمار کودکان نموده است هایدولت

 

 عاطفی آزاريکودک

در صورت جدا بودن  که والدین و افراد جامعه را موظف به توجه به شخصیت و شرایط عاطفی کودک نموده و - 19با تحقق ماده 

 آزاریکودک -های عاطفی، حکومت را موظف به حمایت از کودک نموده است برای رعایت نیازمندی 11ماده  موجببهوالدین از یکدیگر 

خود عضو پیمان،  هایحکومت" :داردمیمقرر  81جنسی در ماده  آزاریکودکنامه برای مقابله با این پیمان .نیز کاهش خواهد یافت عاطفی

برای این منظور دست به  هاحکومت .جنسی حمایت کنند سوءاستفادهدانند که کودک را در مقابل هرگونه استثمار سکسی و را موظف می

 :تا زنندمیاقداماتی در سطح داخل و خارج از کشور 

 و یا اجباری کشانده نشوند غیرقانونیکودکان به روابط جنسی  .الف

 قرار نگیرند؛ مورداستفادهگری فاحشه  ٔ  درزمینهکودکان  .ب

 .)قانون مدنی( .سکسی استفاده نشود هاینمایشو  هاگریاز کودکان در هرزه  .ج
  

 از نگاه حقوق ایران آزاريکودک
با توجه به انگیزه و  .روانی آزاریکودکجسمی و  آزاریکودک :به دو قسم کلی تقسیم کرد توانمیرا  آزاریکودکاز منظری کلی، 

 :از اندعبارتکه  است تقسیمقابلبه انواع مختلفی  آزاریکودکارتکاب جرم، عوامل 

 ؛وجرحضربناشی از آزار جسمی؛ مانند  آزاریکودک-0
 برای قاچاق و مطلق به کار گرفتن کودک زیر پانزده سال؛ گیریبهرهخالف؛ مانند  گیریبهرهناشی از  آزاریکودک-1

 نند نادیده گرفتن عمدی سالمت، بهداشت و ترک انفاق کودک؛ناشی از ترک فعل؛ ما آزاریکودک-8

 .هاگریجنسی؛ مانند استفاده از کودک در هرزه  آزاریکودک-1

که  ( است0830به تصویب رسیده، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان )مصوب  آزاریکودکترین قانونی که در تقابل با پدیده صریح 

 آزاریکودکهایی به مسائل و به مناسبت وگریختهجسته صورتبهالبته در قوانین دیگری نیز  .باشدنیز میل سا 03کودکان زیر  دربرگیرنده

هر نوع اذیت و آزار  ":داردمیقانون حمایت از کودکان مقرر  1ماده  مثالعنوانبه .است برآمدهحمایت از کودک  درصددو  شدهپرداخته

نان صدمه جسمانی یا روانی و اخالقی وارد شود و سالمت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد کودکان و نوجوانان که موجب شود به آ

 ."ممنوع است

 .آزار او برآمده باشد درصددداشته و  خاص وعام  سوءنیت، اذیت و آزار است، لذا مجرم باید آزاریکودکبر اساس این تعریف، ماهیت 

از سوی  .نشده است آزاریکودکباعث به وجود آمدن صدماتی به کودک شود، مرتکب  وءنیتسبدین سبب کسی که از روی غفلت یا عدم 

، موجب صدمات جسمی یا روانی و اخالقی گشته و سالمت جسم آزاردهنده، جرمی مقید به نتیجه است و لذا باید عملیات آزاریکودکدیگر 
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از صدمات جسمی؛ مانند جراحات و صدمات روانی، مانند پریشانی روانی،  عنصر مادی این جرم، عبارت است .و روان کودک را به خطر اندازد

است، لکن این قانون در جهت حمایت  شدهنمیدر قوانین، صدمات روانی جرم تلقی  ازاینپیش کهاینجالب  .اضطراب، افسردگی و مانند آن

 .کامل از کودک، صدمات روانی را نیز جرم تلقی نموده است

 .شودمیروانی  آزاریکودکآزار و نیز  جسمی ناشی از آزاریکودکناشی از  جرائم دربرگیرندهاده بنابراین، این م 

( قانون مجازات اسالمی، مصوب 19اقدامات تربیتی در چارچوب ماده )" :که داردمیقانون حمایت از کودک مقرر  8 ماده هرچند

ناشی از آزار  آزاریکودک؛ اما از مصادیق "است مستثناول این قانون از شم 09/0/0801( قانون مدنی، مصوب 0089و ماده ) 8/9/0881

را در ایران و جهان  آزاریکودککه بخش عظیمی از آمار  جسمی، تنبیه بدنی خارج از حد متعارف توسط والدین یا سرپرست قانونی است

 .دارد

 بررسیقابلکه این ابهامات  دانندمیسبب ابهامات قانونی را به  آزاریکودکبرخی از حقوقدانان یکی از دالیل افزایش این نوع از  

ماده  موجببهخارج از حد متعارف بوده و عالوه بر مجازات،  یقینبهبا توجه به تبیین فقه، تنبیه بدنی منتهی به قطع عضو یا جرح،  .است

ز کودک، چه ا وجرحضربالبته  .رستی او گرددسبب عزل ولی کودک از والیت و سرپ تواندمیقانون مدنی بنا به صالحدید قاضی  0031

 .قانون مجازات اسالمی قابل قصاص و دیه است 191، 1۶9عموم مواد  موجببهسوی والدین و چه غیر ایشان، 

 

 روانی آزاريکودک 

و  011اده قانون مجازات اسالمی و عموم م 018روانی، توهین و قذف کودک است که در ماده  آزاریکودک شدهتصریحاز مصادیق 

به عدم تحویل کودک به  توانمیالبته مصادیق مهم دیگری دارد که از آن جمله  .است شدهدادهضربه شالق قرار  81، مجازات آن تا ۶13

البته  .(۶09(، مزاحمت و تعرض در اماکن عمومی )۶80، ربودن نوزاد )ماده (۶88کودک )ماده  کردن رها(، ۶81سرپرست قانونی )ماده 

 .(۶10)ماده  رباییآدمکودک باشد، مجازات مجرم تشدید خواهد شد، مانند جرم  دیده بزهنیز وجود دارد که چنان چه مواردی 

 

 ناشی از ترک فعل آزاريکودک

که در برخی قوانین  گردددن سالمت جسمانی و روانی کودک میهایی است که منجر به مخاطره افتادر این موارد برگیرنده ترک فعل

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، نادیده گرفتن عمدی سالمت، بهداشت  1ماده  ازجملهبدان اشاره و جرم تلقی شده است،  صراحتبه

از دیگر مصادیق این نوع از  .داندمیروانی و جسمی و ممانعت از تحصیل کودکان و نوجوانان را ممنوع دانسته و مستحق مجازات 

 .(ا.م.ق ۶11تکفل در صورت استطاعت مالی است )ماده  ترک انفاق کودک تحت آزاریکودک

 

 خالف گيريبهرهناشی از  آزاريکودک

از  سوءاستفاده هرحالبهسالمت کودک را به مخاطره نیاندازند، ولی  شدهانجام، گر چه ممکن است، اعمال آزاریکودکدر این نوع 

این قانون در  8ماده  .جرم تلقی شده و مجازات در پی دارد گذارقانونکودک بوده، برخالف مصلحت او است و چنین اعمالی نیز از سوی 

ارتکاب اعمال خالف، از قبیل قاچاق، ممنوع  منظوربهکودکان  کارگیریبهکشی و خرید، فروش، بهره هرگونه ":گویدمیتشریح چنین اعمالی 

میلیون  نقدی از ده میلیون ریال تا بیست ندان و یا به جزایو مرتکب، حسب مورد عالوه بر جبران خسارت وارده به شش ماه تا یک سال ز

از کودکان در اعمال خالف، در مصادیق خاصی، چون تکدی گری با  کشیبهرهدر قانون مجازات اسالمی، جرم  "ریال محکوم خواهد شد

به سه ماه تا دو  .وسیله تکدی قرار دهد هر کس طفل صغیر یا غیر رشیدی را" :گویدمیاین قانون  808ماده  .مجازات شدیدتری مواجه است

 جرائمدر ارتکاب  کشیبهرهاز سوی دیگر،  ."سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است، محکوم خواهد شد

قانون حمایت از کودک که  3اده م تصریحبهدر حقیقت، بنا  .قانون مبارزه با مواد مخدر( 03ماده )مواد مخدر نیز مجازات خاص خود را دارد 

 هاآنبرای  تریسنگیناگر جرائم موضوع این قانون مشمول عناوین دیگر قانون شود یا در قوانین دیگر حد یا مجازات  ":داردمیمقرر 

سالمی یا قانون که البته مجازات اشد مذکور در قانون مجازات ا "باشد، حسب مورد، حد شرعی یا مجازات اشد، اعمال خواهد شد مقررشده

 .خواهد بود اجراقابلمبارزه با مواد مخدر 

این  31ماده  موجببهالبته  .قانون کار ممنوع است 89ماده  موجببهسال  01الزم به ذکر است که مطلق به کار گماردن کودکان زیر 

 .سال وجود ندارد 01ممنوعیت در مورد کودکان باالی 
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 جنسی آزاريکودک

مانند  ؛است ذکرشدهجنسی است که بسیاری از مصادیق آن در قانون مجازات اسالمی  آزاریکودک، آزاریکودکع یکی دیگر از انوا 

 م)جنسی؛ نظیر تهیه تصویر مستهجن از کودکان  سوءاستفاده( 081(، قوادی )م 011 م(، تقبیل )38تبصره )(، زنا 008و  001 مادهلواط )

دیگر از  جرائمدر ضمن برخی از  .(۶19فریب کودک دختر و ازدواج با او )م  (۶11م  8و بند  ۶89 م)(، تشویق و راهنمایی به فحشا ۶11

در  ایرایانه جرائمتحت الیحه مجازات  زودیبهاز این قبیل نیز  جرائمیقبیل هرزه گری کودکان، تشویق کودکان به هرزه گری و فحشا و 

 .(88 :0833زایری لطف، . )جرم شناخته خواهد شد 01و  08مواد 

، سرپرست صالحی برای کودک آزاریکودکبا اثبات عدم صالحیت ولی کودک به دلیل  9.م.ق 0088ماده  موجببه تواندمیدادستان 

، "از جرائم عمومی بوده و نیاز به شاکی خصوصی ندارد آزاریکودک" :قانون حمایت از کودک 1از سوی دیگر، به استناد ماده  .قرار دهد

 .؛ اعم از والدین و غیر ایشان را بنمایدآزارکودکتقاضای مجازات  تواندمیتان بدین سبب دادس

و مراکزی که به نحوی  مؤسساتکلیه افراد، " :داردقانون حمایت از کودک مقرر می ۶ ماده، آزاریکودکدر جهت کشف بهتر جرم 

رد قانونی گ، مراتب را جهت پیآزاریکودکد شاهده موارم محضبهاند ، مکلفدارندعهده برتی کودکان را نگهداری و سرپرس مسئولیت

که تخلف از این تکلیف موجب حبس تا شش ماه یا جزای نقدی تا پنج  مرتکب و اتخاذ تصمیم مقتضی به مقامات صالح قضایی اعالم نمایند

یکی از  چراکهنماید،  آزاریکودکز ملزم به گزارش ها و مراکز درمانی را نی، درمانگاهگذارقانونخوب بود که البته  ."میلیون ریال خواهد بود

ها چون کتک در و مادر ، پدرشناختیجامعهطبق دیدگاه  .ها و مراکز درمانی است، درمانگاهآزاریکودکدیدگان از  های مراجعه آسیبمکان

موجب بهبود رفتار  تنهانهجدی دارد و  پیامدهای بسیار درازمدتکتک زدن در  درواقعآورند اما دهد به آن روی میجواب می مدتکوتاه

هستند که سایرین را  هاییآنخورند، اصوالً هایی که کتک میبچه .کندشود، بلکه رنجش و میل به انتقام را در کودک تقویت میکودک نمی

 .(۶1 :0891فریدی، ) زنندکتک می

 

 در حقوق فرانسه آزاريکودک

اند که کرده بیرا تصو ینیقوان یفرانسو گذارانقانون .کندیصادر م یجنس تیودک، آزار و اذتجاوز به ک یرا برا یدیفرانسه قانون جد

 شدهبندیطبقه یتجاوز جنس عنوانبهسال که  01 ریکودک ز کیرا با  تیکنند و جنس لیتحم یابانیخ تیآزار و اذ یرا برا جرائمتوانند یم

 01 ریکودک ز کیبا  یرابطه جنس ،یدر قانون فعل .ستین یکاف اندازهبه یکاف اندازهبهن که قانو ندیگویم نیاما منتقد ؛تر کنداست، آسان

 .شود بندیطبقه یتجاوز جنس عنوانبهثابت کند که مجبور شده است  دی، اما دادستان باشودمیجرم محسوب  کی عنوانبهسال 

 

 پذیريآسيباز  سوءاستفاده

از  یکنند اگر جنس ناش یبندطبقه یتجاوز جنس عنوانبهزنا را  کیه مقاربت با قضات قادر خواهند بود ک دیقانون جد طبق

 رد،یگیقرار م یسال مورد تجاوز جنس 01 ریو کودکان ز ساالنبزرگ نیب یخاص، رابطه جنس طوربه .باشد "پذیریآسیباز  سوءاستفاده"

 یبه افراد نیهمچن حهیال نیا .نندکیم سوءاستفادهکت در عمل مشار یاز عدم شناخت فرزند برا ساالنبزرگمتوجه شد که  کهدرصورتی

 یدهند، مجازات فعلیخود را ارائه م اتیسال است که شکا 01از  شیسنشان ب کهدرحالی اندقرارگرفتهکه مورد تجاوز  کنندمیکه ادعا 

 .دهدمی شی، افزارسدمیتن  03سال گذشته به  11 جایبهمتهم  بعدازاینکهسال  81را تا  یجنس اتیجنا یهاتیمحدود
  

 یآزار جنس يبرا مهیجر

مسئول پرداخت  نیسازد و مجرمیفراهم م یعموم ونقلحمل ای ابانیدر خ تیآزار و اذ یبرا یجسم جرائم یبرا نیقانون همچن نیا

 سال یکزندان به مدت  کیو  رووی 01111تا  مهیبا اعمال جر نیقانون همچن نیا .کنندیدالر( پرداخت م 38۶تا  011) وروی 811تا  91

 .کندمیدر زندان، 

 

 فرانسهحمایت از کودک در حقوق 

 اقدامات حفاظت از کودکان .0

حق و  کیاحترام به وظیفه ها آن .دارندوظیفهسالمت و اخالق  ،یمنیحفاظت از کودک در ا یبرا نیوالد ،یقانون مدن 1-880 ماده

 .را دارندنظارت و آموزش  ،ینگهدار فهیوظ

همه اقدامات  نیمسئول فرزند خود هستند و بنابرا عمدتاً نیاست، والد اتخاذشدهکه در دوران ناپلئون  ریفا یآزادساز کردیدنبال رو به

 .اندشده دهیسازمان یدر قانون مدن نیو بنابرا شوندمی فیتعر نینقض قدرت والد عنوانبه یحفاظت
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 نیحفاظت همراه با والد

 یمنیا ،یسالمت کهدرصورتیکنند یم یآموزش یهاییراهنما هیاقدام به ته المللیبیندهد که مجامع یاجازه م یقانون مدن 881 ماده

 فیشکل موقت و خف یکاین .گیردمیقرار  ریتحت تأث شدتبه التشیتحص طیکه شرا یزمان ایفرد در معرض خطر باشد  کیبودن  یاخالق ای

کمک  نیا .کودک خطرناک باشند یها براافتد که آنیاتفاق م یتنها زمان نیوالد ماتیاز تصم متیزع نیاست و بنابرا نیداز نقض قدرت وال

به  یتالش خود را برا دیبا شهیهم یقاض .کندمیها کمک آن فیها در انجام وظاکمک به آن یبرا نیشود، بلکه به والدیبه فرزند داده نم

 یاجرا یبرا شدهتعیینو نه خدمت  یخود را سفارش دهد(؛ نه قاض هایخواسته هیامات علاقد تواندمیاو  اگرچهخود ) تیدست آوردن رضا

 .ردیکامل فرزند را بر عهده بگ تیمسئول تواندنمی یآموزش اریمع

 

 یاجتماع يایکنترل استفاده از مزا

با  یکه کودکان یزمان :کندیمطرح م ،یعاجتما یایاز مزا مورداستفادهرا در  یفرانسه کنترل اجتماع قانونقانون مدنی  88و  0۶ماده  

توانند از هستند می مسکن و بهداشت ه،یتغذ یبرا، عدم توانایی آشکارا طیدارند، در شرا یاجتماع یایاز مزا یخود حق برخوردار نیوالد

 یالهیوس گیریاندازه نیا .کند ییآن، راهنما بخشیتواناش با توجه به وادهبه خان نیکودکان و همچن یبهبود زندگ یبرا مزایای اجتماعی،

-یقرار م مورداستفاده یمسکن محل یهاسازمان یکنترل کند و اغلب برا یاجبار صورتبهخانواده را  یهانهیهز تواندمیقدرتمند است که 

 .ردیمنظم صورت گ طوربهپرداخت اجاره  نیتا تضم ردیگ

 

 در حقوق مدنی و کيفري آزاريکودک پيشگيري از

 یقانون مدن
 .معرض خطر هستندافرادی است که در  پیشگیری ثانویه ناظر به .قوانین مدنی ایران بیشتر ناظر به پیشگیری ثانویه از جرم است 

 است کرده، به پیشگیری فوق توجه 0088ی قانون مدنی ایران در ماده .باشدپیشگیری، ناظر به کودکان در معرض خطر می نوع این درواقع

 نوعیبهرود می هاآن دیدگی بزهاطفال و یا تکرار  دیدگی بزهسلب حق حضانت از پدر و مادر در شرایطی که احتمال  و با ضمانت اجرای

 .حمایت از اطفال اقدام کرده است یدرزمینهپیشگیری زودرس 

قانون حمایت از کودکان ، هاآن ازجملهگذار ایرانی، قوانین خاصی را تصویب کرده سرپرست، قانونحمایت از کودکان بی منظوربه

 .است 00/1/81اجرایی آن، مصوب  ینامهآیینو  11/3/80سرپرست مصوب کودکان بی و قانون زنان و 0818اسفند  19مصوب  سرپرستبی

 بر .عرفی کرده استخود، سازمان بهزیستی کشور را مجری این قانون م 9ی سرپرست، طبق مادهزنان و کودکان بی تأمینقانون 

تشکیل خانواده برای  کاریابی و به وجود آوردن زمینه ازدواج و ،های مالی، فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، تربیتی، حمایتاین قانون اساس

 .است مقررشدهسرپرست زنان و کودکان بی

بنابراین در نظر تلقی کرد،  "های اجتماعیافراد در معرض آسیب "ثانویه و حمایت از  پیشگیری یدرزمینه توانمیقانون فوق را 

 .(11 :0831ها ضروری است )زینالی، های ویژه برای آنگرفتن حمایت

فردی و اجتماعی و فقدان  وضعیتچراکه  .اهمیت بسیاری دارد "کودکان خیابانی "در ارتباط با  خصوصبهتصویب چنین قوانینی 

 دیدگی بزهبر فرآیند  شدتبهسازد که این امر ای میه دیدگان بالقوهکودکان، از آنان بز گونهازاینخانوادگی، قانونی و اجتماعی  هایحمایت

حضانت، والیت،  نظیرخاص  سازوکارهایی سازساختن  مقرر باقوانین مدنی ایران  چنینهم .نمایدو آن را تشدید می گذاردمی تأثیر هاآن

اطفال اقدام کرده است تا از در معرض خطر قرار گرفتن سالمت  به حمایت از ...الزام به انفاق ازفال، وصایت به قیومت، فرزندخواندگی و

 .روانی، اخالقی، جسمی و وضعیت اجتماعی اطفال جلوگیری نمایند

 

 قوانين کيفري
، از دو طریق، در حالدرعینتبعیت نکرده،  آزاریکودکو هماهنگ در مبارزه  قوانین کیفری، گرچه از یک سیاست کیفری منسجم

 :ری برآمده استمقام پیشگیری کیف

 .دهندحمایت کیفری افتراقی از اطفال با تشدید مجازات بزهکارانی که اطفال را قربانی اعمال مجرمانه خویش قرار می -0

 جرم انگاری خاص برخی رفتارها -1

 .است 0830فوق قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب  ٔ  درزمینهآخرین قانون کیفری ویژه، 
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ی با آن محسوب شود و مبارزه آزاریکودک ازپیشگیری کیفری  یدرزمینهتواند گام بسیار مهمی تصویب قوانین می اگرچه

باشد و حقوق جزا تنها توانایی کنترل باید به این واقعیت نیز اذعان کرد که نظام کیفری دارای ظرفیت و استعداد محدود می حالدرعین

 ازجمله .(011 :0830رای مهار جرم بایستی بر سازوکارهای دیگر نیز تکیه کرد )برادل، طبیعی است که در جامعه ب .را دارد جرائمبخشی از 

حذف این آسیب اجتماعی و  یدرزمینهو نیز آگاه کردن جامعه  آزاریکودکسازی در جهت حذف و مبارزه با بر فرهنگ تأکیداین راهکارها، 

 .باشدنحوی تعامل مناسب با کودکان میدر جهت آموزش  هاآن یارائهغ و های دینی، تبلیمثبت اخالق و گرایش تأثیراتبر  تأکیدنیز 

 

 گيرينتيجه
 ،یمعضل اجتماع نیا .دارد یشتریقدمت ب ییکایو آمر ییاروپا یو تازه است اما در کشورها دیجد نسبتاً یمبحث رانیدر ا آزاریکودک

آن را  یاهیعلوم مختلف از زاو نظرانصاحباز  کیبوده و هر  تیو ترب میعل، روان شناسان و جامعه شناسان و علما تگذارانقانون موردتوجه

 عیینسبت به تض دهیبزه د ،یتیو شخص یضعف جسم لیبه دل رایشود زیم یتلق اهیس یهایجزو بزهکار آزاریکودک. اندداده رارموردتوجه ق

اطفال و نوجوانان در تمام  هیعل ییاعمال مخرب و جنا زانیمنتشره، م یبه آمارها توجه با .شودینم جرماعالم نوعاً ،یو یدگیحقوق و آزارد

 .است آمدهدستبهاز نقاط جهان  یاریبر نقض حقوق کودکان در بس یمبن یادیشواهد ز ریاخ یهادهه یط .ستا شیافزا حال در ایدن

 یقربان ایو  اندمحرومکنند و از مدرسه رفتن یشوار کار مد طیدر شرا ای اندخانمانبیها کودک در سراسر جهان در اثر جنگ، آواره و ونیلیم

 نیا هیدر سا رایاست ز یحقوق انسان نیتراز مهم یکیحقوق کودکان،  .اندقرارگرفتهو مواد مخدر  حشاف ازجملهگوناگون  هایسوءاستفاده

توان به دو یرا م در حقوق ایران آزاریکودک ،یکل یاز منظر .و کارساز در اجتماع داشته باشند دیمف یتوانند حضوریحقوق، کودکان م

 یبه انواع مختلف آزاریکودکو عوامل ارتکاب جرم،  زهیبا توجه به انگ .یروان آزاریکودکو  یجسم آزاریکودک :کرد میتقس یقسم کل

 :از اندعبارتکه  است تقسیمقابل

 ؛وجرحضربمانند  ؛یاز آزار جسم یناش آزاریکودک .0 

 پانزده سال؛ ریقاچاق و مطلق به کار گرفتن کودک ز یبرا گیریبهرهخالف؛ مانند  گیریبهرهاز  یناش آزاریکودک .1 

 سالمت، بهداشت و ترک انفاق کودک؛ یگرفتن عمد دهیاز ترک فعل؛ مانند ناد یناش آزاریکودک .8 

 .هاگریمانند استفاده از کودک در هرزه  ؛یجنس آزاریکودک .1 

که  ( است0830از کودکان و نوجوانان )مصوب  تیقانون حما ده،یرس بیبه تصو آزاریکودک دهیکه در تقابل با پد یقانون ترینصریح 

 .باشدمی زیسال ن 03 ریکودکان ز دربرگیرنده

 بیرا تصو ینیقوان یفرانسو گذارانقانون .کندیصادر م یجنس تیتجاوز به کودک، آزار و اذ یرا برا یدیفرانسه قانون جددر قانون 

 یتجاوز جنس عنوانبهسال که  01 ریکودک ز کیرا با  تیکنند و جنس لیتحم یابانیخ تیآزار و اذ یرا برا جرائمتوانند یاند که مکرده

زد سایفراهم م یعموم ونقلحمل ای ابانیدر خ تیآزار و اذ یبرا یجسم جرائم یبرا نیقانون همچن نیا. تر کنداست، آسان شدهبندیطبقه

و  وروی 01111تا  مهیبا اعمال جر نیقانون همچن نیا .کنندیدالر( پرداخت م 38۶تا  011) وروی 811تا  91مسئول پرداخت  نیو مجرم

اقدامات که به  است شدهپرداختهاز زوایای مختلفی  فرانسهحمایت از کودک در حقوق و  کندمیدر زندان،  سال یکزندان به مدت  کی

 .است قرارگرفته موردبررسیی اجتماع یایکنترل استفاده از مزاو  حفاظت از کودکان
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