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 بی پناهی کودکان
 آزار و اذیت جنسی
کودک همسری

کودک محور نبودن قوانین
فقدان حمایت قانونی از کودکان کار

 چالش های 
 کودکان و نوجوانان

 در ایران



چالش های خانوادگی

کودکان در برابر خشونت، اذیت و آزار جنسی و روانی • بی پناهی 
ــزان مصلحـــت،  ــه میـ ــدر بـ ــودکان توســـط پـ کـ ــی  ــودن تنبیه بدنـ ــاز بـ • مجـ
کـــودکان، دولت هـــا مکلـــف  حـــال آنکـــه طبـــق مـــاده ۱۹ پیمان نامـــه حقـــوق 
ـــاری والدیـــن و سرپرســـتان هســـتند. ـــر بدرفت ـــودکان در براب ک ـــت از  ـــه حمای ب

کودکان در خانواده • سوء استفاده جنسی از 
بـــا  مقابلـــه  در  نوجوانـــان  حـــل  راه  اولیـــن  به عنـــوان  منـــزل  از  فـــرار   •

خانگـــی خشـــونت 
• فرزند کشـــی و قتل هـــای ناموســـی، مطابـــق مـــاده ۲۲ قانـــون مجـــازات 
اســـامی، چنانچـــه پـــدر و جـــد پـــدری فرزنـــد خـــود را بکشـــد قصـــاص 

نمی شـــود و تنهـــا بـــه پرداخـــت دیـــه و تعزیـــر محکـــوم می شـــود.

چالش های آموزشی

• حذف آموزش های جنسی از برنامه مدارس
• نبود امکان تحصیل به زبان مادری 

• بازماندن از تحصیل به دلیل فقر اقتصادی، فرهنگی و زیرساختی
ـــع از  ـــه مان ک ـــی اولیایـــی  ـــون جریمـــه مال • نداشـــتن ضمانـــت اجرایـــی، قان

کـــودکان می شـــوند تحصیـــل 
کودکان در ایران • الزامی نبودن آموزش 

کودکان و نوجوانان از حقوق خود گاه سازی  • عدم آ
• فقدان آموزش های مهارت های زندگی و توانمندسازی

• همسو نبودن آموزش های رسمی مدارس با نیازهای روز دانش آموزان

چالش های حقوقی

کیفـــری در قانـــون مدنـــی ایـــران بـــا  • مغایـــر بـــودن ســـن مســـئولیت 
کـــودک حقـــوق  کنوانســـیون 

بـــا  کـــودکان نامشـــروع مغایـــر  بـــه  • عـــدم تخصیـــص حقـــوق مربـــوط 
بین المللـــی تعهـــدات 

• مبـــادرت بـــه صـــدور حکـــم طـــاق و حضانـــت در تعـــارض بـــا اصـــل 
کـــودک تامیـــن نفـــع و ســـامت 

کـــودکان،  کـــردن  • حـــق انحصـــاری پـــدر نســـبت بـــه ممنـــوع الخـــروج 
کـــودک چنانچـــه پـــدر و مـــادر  )طبـــق بنـــد ۱ مـــاده ۹ پیمان نامـــه حقـــوق 
کـــودکان می تواننـــد آزادانـــه میـــان  کننـــد،  کشـــور متفـــاوت زندگـــی  در دو 

کننـــد.( کشـــور ســـفر  ایـــن دو 
کـــودکان و نوجوانـــان، در  • عـــدم دسترســـی بـــه اطاعـــات آزاد بـــرای 

شـــرایط منـــع اســـتفاده از ماهـــواره و فیلترینـــگ شـــدید
• فقدان ضمانت اجرایی قانون منع ازدواج فرزند خوانده با سرپرست

کـــودکان در قانـــون  • حـــذف حمایـــت قانونـــی از آزارهـــای روحـــی و روانـــی 
کـــودکان توســـط شـــورای نگهبـــان حمایـــت از 

• عـــدم وجـــود پشـــتوانه قانونـــی بـــرای مشـــاوران و مـــددکاران اجتماعـــی 
کـــودکان  در حمایـــت از 

کودک محور نبودن قوانین مدنی در ایران  •

 چالش های
 اجتماعی-فرهنگی

کودکان • عدم بازدارندگی قوانین در رابطه با فروش و اجاره 
کودکان بی سرپرست •  تشدید سختگیری ها برای حضانت 

از فقـــدان عدالـــت  ناشـــی  بـــه رشـــد خودکشـــی نوجوانـــان،  رو  آمـــار   •
اقتصـــادی و  فرهنگـــی  آموزشـــی،  اجتماعـــی، 

•  فقدان قوانین پیشگیرانه در جلوگیری از اعتیاد نوجوانان
کـــودکان و نوجوانـــان در حمـــل و خریـــد و  • سوءاســـتفاده بزرگســـاالن از 

فـــروش مـــواد مخـــدر
• افسردگی شایع ترین اختال روانی در میان نوجوانان

کودک،  کودک همسری و نقض پیمان نامه حقوق   •
کار،  گرچـــه مـــاده ۷۹ قانـــون  کار، )ا کـــودکان  • فقـــدان حمایـــت قانونـــی از 
کـــرده، امـــا همیـــن  کمتـــر از ۱۵ ســـال را ممنـــوع  گمـــاردن افـــراد  کار  بـــه 
کار  کودچـــک و خانگـــی،  کارگاههـــای  کار در  کـــردن  قانـــون بـــا اســـتثناء 

کـــودکان را مجـــاز دانســـته اســـت.
کودکان • فقدان قوانین در برخورد ریشه ای با تکدی گری و قاچاق 

کودکان و نوجوانان کتابخانه های تخصصی  •  نبود 
کن ایران کودکان غیرایرانی سا • تشدید بی عدالتی ها در خصوص 
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