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تاریخچه کودک آزاری

 تمامی نقاط دنیابروز آن در

آمار غیر دقیق و نامشخص است

 به متعلق کودک دو تا سه ساله در قبرستانی: ک آزاری تاریخ قدیمی ترین نمونه کود کشف

مصردر واحه ای در رومانو مسیحی ها دوران 

 های توسط دکتر هنری کمپ گزارش شکستگی 1961گزارش مستند بار در سال اولین

 The Battered Child) سندرم کودک کتک خورده : استخوان های درازمتعدد 

Syndrome)



تاریخچه

 دختركان خود را وقف معابد مي كردندروم باستان و مردم كه بابليان از زماني ،

زير خاكعربستانزماني كه صداي ناله هاي نوزادان تازه به دنيا آمده دختر در 

.  خفه مي شد تاريخ كودك آزاري شكل مي گرفت

 در دهه . تشكيل شد1874در آمريكا انجمن مبارزه با كودك آزاري در سال

ديدگي ، در اين كشور گزارش هاي درماني بدون توضيح علت آسيب 1940

.فرضيات جديدي را در مورد سورفتار با كودكان مطرح كردند

 ه متخصص پزشكي قانوني فرانس" تارديو"سال پيش 100در فرانسه نيز حدود

خصوصا آزار جسمي عليه كودكان ناتوان را گزارشسندرم كودك آزاري جسمي 

.نمود



 میلیون مورد 1-4) گیرنددرصد كودكان مورد آزار قرار مي 1-2ساالنه

(كودك آزاري 

 جسمي این موارد                   آزار دو سوم

 استفاده جنسيسوء این موارد                     چهارم يك

ناتواني در رشد به علت غذا ندادن به طفل % 5

كودك ي بیماربه غفلت در رسیدگي : در صد هاي كمتري به علل دیگر نظیر

خوراندن تعمدي به دارو مسموم كردن یا طفل ، عدم مراقبت آشكار از ، 

.شدید كودك و آزار عاطفي 



10 % سال دیده 5بیمارستاني در بچه هاي زیر اورژانس جراحاتي كه در یك بخش

.میشود به علت كودك آزاري است 

 یك تا موارد آزار فیزیكي در بچه هاي زیر یك سال و یك سوم دیگر در سنینيك سوم

.شش سالگي عارض میشود 

 میمیرنددر ایاالت متحده به علت آزار فیزیكي كودك 2000ساالنه حدود  .

 موارد دوست مذكر مادر% 5در كودك و خویشاوند % 90آزار دهنده ها در

 موارد پرستار غیر خویشاوند % 4در

1 %موارد برادر یا خواهر طفل میباشد  .



(ایران ) تاریخچه 

 در تهران كودك و نوجوان 33ماجراي قتل بزرگترین واقعه كودك آزاري در ایران

ل و دیگر شهرها توسط شخص به نام علي اصغر بروجردي، معروف به اصغر قات

به جرم ارتكاب جنایت ها و قتل هاي متعدد 1313سال ساله در 42این مرد . بود

او در تهران بامیه فروش بود و پسران كم سن و سال را كه براي خرید. اعدام شد

بامیه به او مراجعه مي كردند فریب مي داد و به خرابه هاي جنوب تهران مي كشاند و

.  پس از سو استفاده و آزار جنسي آنان را به قتل مي رساند

كودك را پس از آزار ۱۸بود كه بیجه آخرین مورد تاریخي كودك آزاري در ایران

بار قصاص نفس، یك بار ۱۶بیجه به . جنسي در پاكدشت ورامین به قتل رسانده بود

اسفند 27بیجه را در . تازیانه محكوم شد۱۰۰سال حبس و ۱۵اعدام به خاطر لواط، 

.اعدام كردند83سال 



 بیشدختران از سوي مردان اعمال مي شود كشورما آزاریها در بیشتركودك درصد

(.درصد پسر 43درصد کودکان آزار دیده دختر و 56) پسراناز 

 كودك آزاري جسمي است كشورما، نوع كودك آزاري در بیشترین.

70 پذیرد كودك آزاریها در خانه صورت مي درصد  .

 وزارت بهداشت ایران در خصوص کودک آزاري که با گزارش بر اساس آخرین

تا 6درصد افراد 20سال، 5تا 1در صد کودکان 31حمایت یونیسف انجام گرفته 

.  سال مورد آزار جسمي قرار گرفته اند18تا 12درصد افراد 9سال و 11

 ک والدین ایرانی معتقدند تنبیه برای کوددرصد ۵۰نتایج یک نظرسنجی حاکی است

.  والدین نیز به تنبیه بدنی گرایش دارنددرصد ۴۰الزم است و 



علل كودك آزاري 

1- د در نسبت به حقوق كودك به علت اطالع رساني غیر شفاف و محدوآشنایي والدین و افراد خانواده عدم

مورد كودك و حقوق او از سوي رسانه هاي همگاني بخصوص صدا و سیما و سایر رسانه هاي ملّي و 

.  همگاني

2- به علّت فشارها و استرس هاي موجود در جامعه و عدم توجه همگاني به مشكالت رواني آزارگران

.  بهداشت و سالمت رواني

3- ركین كه امروزه به صورت فضیحت باري روز بروز بر دامنه سیاه و چوالدین و یا اطرافیان كودك اعتیاد

.آن افزوده مي شود

4- ن اعم از طالق رواني و حقوقي كودكان طالق با جایگزیني فرد جدید در زندگي شاوالدین كودك طالق

ي ناپدري و نامادري و به علت وجود خأل محبت در این رابطه، در مواجه با ابراز محبت دچار كاستي هاي جدّ 

.مي شوند



5- تا براي كسب مشاغل هر چند ) عدم حمایت هاي جّدي از روستائیان : مهاجرت

(.كاذب ولي ظاهراً درآمدزا از روستاها به شهرها مهاجرت كنند 

6-  گیرند در جنگ غالباً كودكان به عنوان سرباز مورد استفاده طرفین قرار مي)جنگ

)

7-و در نتیجه کسب درامد به هر شیوه ای برای خانوادهفقر

8- و پرورش آموزش دوران طالیي نكردن طي و ترک تحصیل

9- كستن آن زماني كه یك الگوي رفتاري خشن شكل بگیرد ش":  خانواده محیط تربیتی

."بسیار دشوار است به همین دلیل خانواده ها باید خیلي مراقب رفتار خود باشند



حقوق کودک

 مورخ ژنو کودک حقوقاعالمیه ارائه مراقبت ویژه برای کودک در ضرورت

تصریح 1959نوامبر بیستمو در اعالمیه حقوق کودک مصوب عمومی در 1924

.گردیده است

 مربوط به حقوق مدنی و المللی بینمیثاق نامهدر اعالمیه جهانی حقوق بشر و در

مربوط به حقوق المللی نامه بیندر میثاق ، (24و 23ویژه مواد به )سیاسی 

ها و اسناد اساسنامه درو ( 10ویژه ماده به ) اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

کودکان به رسمیت رفاه باسازمان های تخصصی و سازمان های بین المللی مرتبط 

.است شناخته شده 

 کودک به دلیل عدم رشداعالمیه حقوق کودک تصریح گردیده ،در کههمانگونه

ژه، ، قبل از تولد و نیز پس از آن نیازمند محافظت و مراقبت ویذهنیوکامل جسمی 

.استحقوقی مناسب حمایت جملهاز 



پیمان نامه حقوق کودک

ای آن اعضرفاه کلیه به عنوان گروه بنیادین جامعه و محیط طبیعی رشد و ، خانواده

که به نحوی و به ویژه کودکان، باید از حمایت و مساعدت الزم برخوردار شود 

.گیرد بتواند مسئولیت هایش را در جامعه کامالً بر عهده 

و در محیط خانوادگیبرای رشد کامل و هماهنگ شخصیت خود باید در کودک ،

.یابد محبت و تفاهم رشد رفاه ، از ( مملو) فضایی 

مان آردر سایه باید برای زندگی فردی در اجتماع آمادگی کامل پیدا کند و کودک

، آزادی، عزت، مداراهای اعالم شده در منشور سازمان ملل متحد و به ویژه صلح، 

.شود برابری و همبستگی بزرگ 



 ني و تنبیه بد: در كتاب روانشناسي رشد و پرورش كودك مي نویسد ژان ژاك روسو

سكین تعیین جریمه و تكالیف شاق ، ریشه درد را خشك نمي كند بلكه عالیم درد را ت

رد مي دهد ، گاه نیز این معامله با كودك ، عقده معلم را تسكین مي بخشد و در همه موا

.علت ناسازگاري را وخیم تر مي كند 

چنان كه معلم باید حتي االمكان با ترساندن طفل او را تأدیب كند: اما معتقد بود غزالي

.بزند موثر نشد او را 

 ورت نیز معتقد است كه معلم باید با هیبت باشد و كودك را در صصاحب قابوسنامه

.كاهلي بزند تا وي بر خود كامالً مسلط شود 

نگاه فرهنگی



انواع کودک آزاری 

1-آسیبی است که مواردی چون ضربه زدن، داغ کردن، آسیب رساندن به: کودک آزاری جسمی

سر، شکستگی، آسیب های درونی، زخمی کردن یا هر شیوه دیگر از آسیب جسمانی را شامل

.می شود

2- از حد شامل تحقیر و تمسخر و توهین و مقایسه و توقعات بیش: آزاری عاطفی يا روانیکودک

.از فرزندان داشتن است

3-از ارتباط جنسی تا بهره کشی جنسی را شامل می شود:  کودک آزاری جنسی.

4-ته مثال مادری که فرزندش کنار بخاری داغ نشس. که در آن تعمد وجود ندارد: مسامحه و غفلت

یتی ن. یا فردی که در خانه پله زده ولی نرده ندارد. و بخاطر بی توجهی اش دست کودک می سوزد

.برای آزار ندارد ولی نتیجه اش آزار کودک است

یا کودک...( از کودکان برای جاسوسی و یا ازدواج های سیاسی و استفاده)حتی آزار سیاسی

ا نیز ر( کار بیش از حد توان و ساعات طوالنی و بهره کشی و استثمار کودکان)آزاری اقتصادی 

.البته این دو مورد آخر را تاحدودی می توان در بقیه هم تلفیق کرد. می توان برشمرد



!!!در ایران برخي قوانین 

" پدري قانون به كودك به چشم شي متعلق به پدر و خانداندر زمینه حقوق كودك آن است كه مهمترین نكته

كندو در این رابطه براي او تعیین تكلیف مي نگاه مي كند 

 د ساله همسایه را به قتل برساند طبق قانون مجازات اسالمي قصاص خواهد ش5به فرض اگر مردي كودك

ساله خودش را عمداً به قتل برساند از قصاص معاف است و در صورت شكایت5اما اگر همان مرد كودك 

.سال حبس محكوم مي شود 10مادر طبق قانون مجازات اسالمي حداقل به سه سال و حداكثر به 

 سال18وجود قانون اعدام براي افراد زیر.

 سالگي است15سالگي و در پسر 9كیفري در دختر مسئولیت.

 پسر دو برابر دیه دختر استدیه.

 یك كودك مسلمان با دیه یك كودك زرتشت فرق مي كنددیه.

 در كردن كودكان در بندهاي عمومي در كنار سایر زندانیان سابقه دار و حرفه اي، جایي كه كودكانزنداني

ي و آنجا مورد سوء استفاده جسمي و جنسي قرار گرفته و عالوه بر آن مي توانند رفتارهاي ضد اجتماع

.آموزشي هاي بزهكاري را یاد بگیرند



ابهامات قانونی

 ،ان صغار اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرست"بر اساس قوانین فعلی

ه و محجورین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام می گیرد مشروط ب

، "تاینکه اقدامات مذکور در حد متعارف، تأدیب و محافظت باشد جرم نیس

کودک خود" حق تنبیه"قانون مدنی به والدین ۱۱۷۹همچنین هرچند ماده 

د خود را را می دهد ولی تاکید می کند که به استناد این حق نمی توانند فرزن

.تنبیه نمایند" خارج از حدود تأدیب"



تعریف كودك آزاري جنسي 

ه منظور از آزار جنسي كودك ، درگیر نمودن كودك در فعالیتهایي است كه منجر ب
الت بین سوء استفاده جنسي ، تماس ها یا تعام.ارضاء جنسي افراد بزرگسال مي شود 

ار داده كودك وفرد بالغي است كه كودك را به منظور تحریك جنسي مورد استفاده قر
.است 

 افراد و بندرت توسطخانواده و نزديكان و آشنايان آزار جنسي معموال ً توسط افراد
ن مطالعات نشان داده است كه در اكثر موارد آزار دهندگا. غریبه صورت مي پذیرد 

ان كودك ، والدین وي و ناپدري و یا نامادري او هستند و مواردي را كه شامل بیگانگ
همچنین . و غریبه ها مي شود ، درصد كوچكي از كل موارد را در بر مي گیرد 

مال مطالعات نشان داده است كه در بیـشتر آزارهاي جنسي كودكان كه توسط پدر اع
.شده است ، كودك قرباني دخـتر بوده است 



ویژگیهاي اصلي كودك آزاري جنسي

۱ كودك عموماً آن را دوست ندارد ــ.

۲ است ــ ارضاء جنسي فرد آزار دهنده هدف اصلي آزار.

۳عنا ــ در این رابطه یك تفاوت سني و قدرتي وجود دارد كه بطور موثري رضایت م

.دار از رابطه را از بین مي برد 

۴مال زور ــ فعالیت جنسي معموالً بصورت پنهان و همراه با نقشه و توطئه قبلي و اع

.از جانب فرد قدرتمند است 

۵و ــ گاهي اوقات كودك به جهت نیاز شدید به حمایت فیزیكي یا عاطفي و توجه

تمایل وابستگي ، خود شخصاً به پذیرش و شروع این رابط ه و یا حفظ رابطه جنسي

.نشان مي دهد 



Sexual Child Abuse كودك   سوءاستفاده جنسي از 

Sexual Child Assault كودك                     جنسي آزار 

 اني یا قانوني تعریف ، تفاوت چنداني با یكدیگر ندارند و تفاوت آنها بیشتر در مراجع درمازلحاظ این دو

ماً همه اعمالي كه به عنوان سوء استفاده جنسي بكار مي رود ، مسل. است كه به آن مراجعه مي نمایند 

آزار جنسي و آزارهاي عاطفي و رواني نیز بدنبال خواهد داشت و امكان ندارد كه كودكي مورد 

.ویا رواني را تجربه نكرده باشد جنسي سوءاستفاده جنسي قرار گرفته باشد ولي آزار 

یك تفاوت كه در مورد این دو واژه مي توان اشاره نمود آن است كه محققان و روان شناسان معتقدند

زماني كه یك شخص خاص در طول مدت زمان معین ، یك فرد خاص را مورد آزار جنسي قرار دهد، 

)(سوء استفاده جنسي  Abuse  بنابراین در سوء استفاده جنسي ، شخص آزار . شده است واقع

ي دهنده و كودك مورد آزار جنسي ، یك فرد ثابت هستند و این آزار جنسي در طول مدت زمان تكرار م

..گردد



 عامل مهم و رضايت كودك در برخي از كشورها بویژه كشورهاي اروپایي و كانادا ،

شورهاي تعیین كننده اي براي تشخیص آزار جنسي یا سوء استفاده جنسي است و در ك

مثالً در كانادا . مختلف كه این مكانیسم پذیرفته شده است ، سنین مختلفي تعیین شده است

اگر كودك زیر سن دوازده سال باشد ، ارتكاب این اعمال از سوي وي یك اختالل 

ن رفتاري محسوب مي شود ولي پس از دوازده سال تا هجده سال به عنوان یك جرم با آ

.برخورد مي گردد

 ابطه به طور كلي در ررضايت فرد اما در قوانین كیفري و جزایي ایران ، اساساً بحث

ثیري جنسي نامشروع مطرح نیست و به طریق اولي ، رضایت كودك نیز به هیچوجه تا

در مسئله نخواهد داشت ، در این مورد در بندهاي جداگانه اي ، جرایم و اعمال منافي 

.عفت مورد بررسي قرار خواهند گرفت 



ییع به منظور شناسایی و حفظ حقوق بیشمار کودکان و نوجوانان و جلوگیري از تض
یه حقوق کودکان و تضمین آن، همچنین جهت حفظ کرامت انسانی افراد از سالهاي اول

بز زندگی وي و نیز اتخاذ تدابیر حمایتی از اطفال و نوجوانان در برابر بزهکاري و
.به تصویب رسید1989هدیدگی آنان، کنوانسیون حقوق کودك در سال 

 اجازه الحاق   دولت ایران به این کنوانسیون 72/12/1مجلس شوراي اسالمی در تاریخ
(.سال بعد5) استرا صادر کرده 

2ك و  تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوري براي محو بدترین اشکال کار کود
.سازمان بین المللی کار1999توصیه نامه مکمل آن مصوب 

 اجازه الحاق دولت ایران به این 1380هشتم آبانماه مجلس شور اي اسالمی در تاریخ
(.سال بعد2)کردکنوانسیون را صادر 

اولين اقدام جدی در ايران



 هرگونه خرید، فروش، بهره کشی و به کارگیري :  این قانون اعالم می دارد3ماده

کودکان به منظور ارتکاب اعمال خالف از قبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب حسب مورد

عالوه بر جبران خسارت وارده به شش ماه تا یک  سال زندان و یا جزاي نقدي  از 

.لایر محکوم خواهد شد20000000تا 10000000

 و قانون مبارزه با پولشویی درسال 1383تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان در سال

.می تواند در این راستا باشد1386

 از قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصري فعالیت غیرمجاصالحات

اي سایبري، می کنند به عنوان واکنشی علیه جرایم مرتبط با گسترش دانش و فناوري فض

.به تصویب رسید1386در سال 

1381تصويب قانون حمايت از کودکان و نوجوانان مصوب 



توریسم جنسي یا گردشگري جنسي: 

هر گونه » ، ۱۳۸۱كودكان و نوجوانان مصوب آذر ماه از حمایتقانون ۳در ماده 

ا را جرم اعالم نموده است كه ب«بهره كشي وبكارگیري كودكان به منظور اعمال خالف 

سوء این جرم انگاري ، گام بسیار مهمي در راستاي پیشگیري از بزه دیدگي جنسي و

.  است استفاده از كودكان در اینگونه فعالیتهاي مجرمانه جنسي برداشته 

مان در هر حال گردشگري جنسي ، پورنوگرافي ، بردگي جنسي و دیگر جرایم ساز

هاي بین یافته كه در عرصه بین المللي وجود دارد و ممنوعیت آنها مورد تاكید كنوانسیون

ارزه با این اللملي قرار گرفته است ، نیازمند همكاري بیشتر دولتها با یكدیگر براي مب

موثر و پدیده هاي شوم و غیر انساني و اقدام مثبت دولتها در جهت تدوین و وضع قوانیني

.اتخاذ تدابیر و ضمانتهاي اجرایي و ایجاد نهادهاي نظارتي مي باشد 



 كودكاننسبت به ( پورنوگرافي ) هرزه نگاري:

 در فصل ) قانون مجازات اسالمي ۶۴۰ماده در قوانین كیفري ایران تنها در

بطوركلي وعام مقرر شده (هجدهم تحت عنوان جرایم ضد عفت و اخالق عمومي 

ات است كه هر كس نوشته یا طرح ، گراور ، نقاشي ، تصاویر ، مطبوعات ، اعالن

ار ، عالیم ، فیلم ، نوار و بطور كلي هر چیز كه عفت و اخالق عمومي را جریحه د

اي به حبس از سه ماه تا یكسال و جز...... نماید براي تجارت و توزیع نگهدارد و 

ضربه شالق یا به ۷۴نقدي از یك میلیون و پانصد هزار لایر تا شش میلیون لایر و 

.یك یا دو مجازات مذكور محكوم خواهد شد 



 پائینبه ازدواج در آوردن دختران در سنین

ان و ازدواج اجباري دختران در سنِین پائین كه معموالً به اصرار و خواست خانواده هاي آن
از به خصوص با اذن ولي قهري آنها صورت مي گیرد ، از مصادیق سوِء استفاده جنسي

۹قانون مدني و افزایش سن بلوغ دختران از ۱۰۴۱ماده با اصالح . اطفال بشمار مي رود 
سال تمام ، گام بزرگي در راستاي جلوگیري از ورود آسیبهاي جسمي و۱۳سال قمري به 

اگر چه در جامعه . روحي نسبت به اطفال بخاطر ازدواج قبل از بلوغ بعمل آمده است 
ته امروزي یك دختر سیزده ساله هم حتي اگر به لحاظ جسمي و جنسي آمادگي ازدواج را داش

.د باشد ، ممكن است از لحاظ روحي هنوز آمادگي پذیرش زندگي زناشویي را نداشته باش

 چنانچه مردي با دختري . ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولي ممنوع است:. ا.م.ق646ماده
مدني و تبصره ذیل آن قانون 1041مادهكه به حد بلوغ نرسیده است برخالف مقررات 

میگرددسال محكوم ازدواج نماید به حبس تعزیري از شش ماه تا دو 



اصالح گردید، ازدواج قبل از رسیدن به سن 1370درسال قانون مدني كه 1041ماده

دعي مواردي كه مصالحي اقتضاء كند با پیشنهاد مذالك در سال تمام ممنوع است مع 18

ي در ول. معافیت از شرط سن اعطا شوداست استثنائاً العموم و تصویب محكمه ممكن 

سال تمام و به ذكوري 13كه كم تر از داده شود هر حال این معافیت نمي تواند به اناثي 

.سال تمام دارند 18شامل گردد كه كم تر از 



 با پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون حقوق کودك2000مه 25متحد در ملل

گري و عنوان پروتکل اختیاري حقوق کودك راجع به حقوق کودکان، روسپی

. هرزه نگاري کودك را به تصویب رساند 

 الحاق دولت ایران به این اجازه 86/5/9مجلس شوراي اسالمی در تاریخ

(.سال بعد8)استپروتکل را صادر کرده 



اطالع ندادن کودک آزاری جرم است

 ه خطر شدید و قریب الوقوع علییا »بر اساس مصوبه مجلس ، هرکس از کودک آزاری

اطالع ندهد «صالحیت دار و مراجع مقامات »مطلع بوده و آن را به «نوجوانی طفل و 

.محکوم خواهد شد«درجه شش »به مجازات 

 تا ۳۱زندان از شش ماه تا دو سال، جریمه نقدی از دو تا هشت میلیون تومان، شالق از

همچنین در مواردی به انفصال موقت از )ضربه و محرومیت از حقوق اجتماعی ۹۹

.است« درجه شش»از شش تا پنج سال، مجازات های ( خدمات دولتی یا عمومی 

 در صورت عدم دسترسی به این مقامات و »بر اساس این مصوبه، همچنین این فرد

و در صورتی که اقدامش « مراجع و یا عدم تأثیر دخالت آنها در رفع تجاوز و خطر

نکند، باید از کودک آزاری یا « خطری مشابه یا شدیدتر متوجه خود او یا دیگران»

.آن جلوگیری کند« تشدید»



اهمیت اطالع رسانی

 پرونده ثبت شده تجاوز در سال ۹۰۰یک بار مقامات پلیس اعالم کردند از

درصد مربوط به  ۶۰درصد آمار تجاوز مربوط به زنان و  ۴۰حدود ۹۰

سال و با اغفال صورت ۱۵است که معموال علیه افراد زیر « لواط»

.گیردمی

 درصد ۳۲در حال حاضر گزارش هایی مبنی بر کودک آزاری شده است و

.داشته اند دختران راهنمایی و دبیرستان تجربه آزار جنسی را 



 یران در دو سال پیش در ا« ازدواج فرزندخوانده با سرپرست»تصویب الیحه

نسی جنجال بسیار به وجود آورد و بسیاری آن را قانونی  شدن سوءاستفاده ج

۲۷طبق آن چه مجلس شورای اسالمی با اصالح ماده . از کودکان خواندند

قانون حمایت از خانواده به تصویب رسانده است ازدواج سرپرست و 

فرزندخوانده مشروط به حکم دادگاه صالح شد، در حالی که پیش از آن در

الیحه حمایت از کودکان، ازدواج سرپرست با فرزندخوانده به طور کلی

.بود« ممنوع»



 حضانت:

 هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخالقي پدر » قانون مدني ۱۱۷۳طبق ماده

طفل یا مادري كه طفل تحت حضانت اوست ، ضعف جسماني و یا تربیت اخالقي

اي قیم در معرض خطر باشد ، محكمه مي تواند به تقاضاي اقرباي طفل یا به تقاض

ضي او یا به تقاضاي رئیس حوزه قضایي هر تصمیمي را كه براي حضانت مقت

.بداند ، اتخاذ كند 

 موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخالقي هر یك از والدین است:

۱ قمارــ اعتیاد زیان آور به الكل ، مواد مخدر و

۲ فحشاء ــ اشتهار به فساد اخالق و.



 هر گاه زن و مردي كه بین آنها » : مقرر شده است قانون مجازات اسالمي ۶۳۷مادهدر

بیل علقه زوجیت نباشد ، مرتكب روابط نامشروع و یا عمل منافي عفت غیر از زنا از ق

ا عنف تقبیل یا مضاجعه شوند ، به شالق تا نود و نه ضربه محكوم خواهند شد و اگر عمل ب

«. و اكراه باشد فقط اكراه كننده تعزیر مي شود 

 ۹۹مالحظه مي گردد كه در این ماده ، لفظ زن و مرد بكار رفته است و مجازات شالق تا

،اده ضربه تعیین شده است، پس دروهله اول بنظر مي رسد كه اطفال باید از شمول این م

 مستثني گردند زیرا قانونگذار لفظ زن و مرد را بكار برده است.

 هر گاه كسي ، دیگري را از روي شهوت » : كه مي دارد همان قانون بیان ۱۲۴مادهاما

« . ضربه شالق تعزیر مي شود ۶۰ببوسد تا 

  بطور عام و كلي بوده ومي تواند اعم از زن و مرد و اطفال باشد ديگري لفظ.

تقبيل و مضاجعه



بیل بنظر مي رسد كه قانونگذار كیفري باید در مورد اینگونه اعمال از ق

یشتر بوسیدن از روي شهوت و یا همبستر شدن با توجه به آسیب پذیري ب

اطفال ، طفل بودن را از علل مشدده جرم قرار دهد و به جرم انگاري 

.خاص براي اطفال در این زمینه ها اقدام نماید 



 مساحقه:

 نیز بین نابالغ و بالغ در قانون ( همجنس بازي زنان ) در مورد مساحقه

مجازات اسالمي تفاوتي وجود ندارد و حّد مساحقه براي هر یك از طرفین 

.صد تازیانه است ( قانون مجازات اسالمي ۱۲۹ماده طبق )



لواط

 ت كه ، حد لواط فرد بالغ با نابالغ قتل است و اصل بر آن اسقانون مجازات اسالمي ۱۱۲ماده طبق

۷۴طفل ُمكره بوده است ولي چنانچه طفل مكره نباشد ، وي نیز مجازات مي گردد و مجازات وي 

.ضربه شالق از باب تعزیر خواهد بود 

ضي این مجازات شالق براي طفل حتي اگر از باب تعزیر باشد و حتي اگر طفل به عمل لواط را

قانون مجازات اسالمي قابل ۴۹بوده باشد ، به جهت عدم مسئولیت كیفري اطفال مّصرح در ماده 

.انتقاد است و با آن مغایرت دارد

 ر تمام این امر د.كودك آزار دیده خود فردي قرباني است و نباید با وي بعنوان یك مجرم رفتار شود

هاي رواني كنوانسونهاي مهم بین المللي مورد تاكید واقع شده است كه اینگونه اطفال باید مورد حمایت

ت عادي باز و عاطفي و حمایتهاي درماني و پزشكي بیشتري قرار گیرند تا بتوانند دوباره به وضعی

.گردند 



تفخیذ

 حد تفخیذ ونظایر آن بین دو مرد قانون مجازات اسالمي ۱۲۱ماده بموجب ،

ز مالحظه مي گردد كه در اینجا نی. بدون دخول ، براي هر یك صد تازیانه است 

صد حمایت كیفري ویژه اي از اطفال بچشم نمي خورد و تفخیذ با اطفال هم همان

سال این امر از این حیث مورد انتقاد است كه افراد بزرگ. تازیانه را خواهد داشت 

ار بچه باز به جهت آنكه ممكن است آثار و تبعات لواط در كودكان و كشف آن آث

ي مي موجب آشكار شدن جرم ارتكابي آنها گردد ، بیشتر به تفخیذ با اطفال رو

د آورند و از این رو اطفال در معرض آسیب پذیري و خطر زیادتري واقع خواهن

.بود 



زناي با محارم و زناي زن محصنه با نابالغ

 قانون مجازات اسالمي ، مرتكب مشمول حد قتل مي گردد و از این حیث۸۲طبق ماده

جوان و تفاوتي از حیث كیفري بین كودكان و بزرگساالن وجود ندارد و فرقي هم میان

.غیرجوان و محصن و غیر محصن وجود ندارد 

 همان قانون ،زناي زن محصنه بانابالغ موجب حد تازیانه ۸۳همچنین بموجب ماده

حالیكه طبـق بند ب همیـن مـاده زنـاي زن محصـنه با مـرد بـالـغ مستـوجبدر . است

لغ بنابراین مالحظه مي شود كه قانونگذار از طفل نابا. است ( سنگسار ) رجمحـد 

فه حمایت كیفري كمتري نموده است و طفل بودن بزه دیده را در واقع از عوامل مخف

.دانسته است ( زانیه ) براي مجازات زن بزهكار 



1399/02/23مصوب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان  

مجلس شورای اسالمی
ـ اصطالحات به کار رفته در این قانون ۱ماده:

هر فرد که به سن بلوغ شرعی نرسیده است: طفل( الف.

هر فرد زیر هجده  سال کامل شمسی که به سن بلوغ شرعی رسیده است: نوجوان( ب.

ا در هرگونه فعل یا ترک فعل عمدی که سالمت جسمی، روانی، اخالقی یا اجتماعی طفل و نوجوان ر: سوءرفتار( ت
ت به معرض خطر و آسیب قراردهد؛ از قبیل ضرب و جرح، محبوس کردن، سوءاستفاده جنسی، توهین یا تهدید نسب

خودداری طفل یا نوجوان در صورتی که جنبه تأدیبی نداشته باشد یا قراردادن او در شرایط سخت و غیرمتعارف و یا
.از کمک به وی

های جنسی برای خود یا دیگریهرگونه به کارگیری و یا وادارکردن طفل و نوجوان در فعالیت: فحشاء( چ.

هرگونه محتوا یا تصویری که دارای صحنه یا صور قبیحه باشد: مبتذل( ح.

امل زن یا هرگونه محتوا اعم از صوتی یا تصویری که به صورت واقعی یا غیرواقعی بیانگر برهنگی ک: مستهجن( خ
.مرد ـ آمیزش ـ عمل جنسی یا اندام جنسی انسان است

میزش، تهیه و تولید هر اثری که محتوای آن بیانگر جذابیت جنسی طفل یا نوجوان مانند برهنگی، آ: هرزه نگاری( د
.عمل جنسی یا اندام جنسی باشد



 از کودکان حمایت می شود... ماده سه قانون نیز در برابر قوادی و« ث»در بند.

 بر مسئولیت همه در برابر اطالع دادن به مراجع اين قانون ۱۷ماده همین طور طبق

وقوع هرکس از»: ذی ربط در صورت بروز مصادیق این قانون چنین تکلیف شده است

ده یا جرم یا شروع به آن یا خطر شدید و قریب الوقوع علیه طفل یا نوجوانی مطلع بو

شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانایی اعالم و گزارش به مقامات یا مراجع صالحیت

به دار و کمک طلبیدن از آنها از این امر خودداری کند یا در صورت دسترسی نداشتن

این مقامات و مراجع یا تاثیر نداشتن دخالت آنها در رفع تجاوز و خطر، از اقدامات 

مشروط فوری و متناسب برای جلوگیری از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن امتناع کند،

جه خود بر اینکه با این اقدام خطری مشابه یا شدیدتر یا خطر کمتر درخور توجهی متو

محکوممجازات های درجه شش قانون مجازات اسالمی او یا دیگران نشود، به یکی از 

.می شود



«ضعیت هرگاه خطر شدید و قریب الوقوعی طفل یا نوجوان را تهدید کند یا به سبب و

این قانون، وقوع جرم محتمل باشد، مددکاران ( ۳)مخاطره آمیز موضوع ماده 

فوری و اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و ضابطان دادگستری مکلف اند

ا در حدود وظایف و اختیارات قانونی، تدابیر و اقدامات الزم را در صورت امکان ب

فع مشارکت و همکاری والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی طفل و نوجوان برای ر

خطر، کاهش آسیب و پیشگیری از وقوع جرم انجام داده و در موارد ضروری او را 

از محیط خطر دور کرده و با تشخیص و زیر نظر مددکار اجتماعی به مراکز 

را بهزیستی یا دیگر مراکز مربوط منتقل کنند و گزارش موضوع و اقدامات خود

.«ساعت به اطالع دادستان برسانند۱۲حداکثر تا 



 ماده شش این قانون « الف»بند  :

 « اعی در با استفاده از مددکاران اجتم: بهزیستی کشور مکلف استسازمان

یگاه و با استقرار پا( فوریت های خدمات اجتماعی)قالب اورژانس اجتماعی 

های تخصصی در مناطق و محالت شهرها و روستاها با همکاری 

، شهرداری یا دهیاری و نیروی انتظامی برای شناسایی، پذیرش، حمایت

نگهداری و توانمندسازی اطفال و نوجوانان موضوع این قانون و اعالم 

«کند مراتب به مراجع صالح اقدام 



فال هرگاه در اثر بی توجهی و سهل انگاری اشخاص غیر از والدین نسبت به اطـ۹ماده

ات و نوجوانان نتایج زیر واقع شود، مقصر عالوه بر پرداخت دیه به شرح زیر مجاز

:می شود

کی آزار جنسی ناشی از بی توجهی و سهل انگاری شدید و مستمر حسب مورد به ی( ث

.از مجازات های درجه هشت قانون مجازات اسالمی

ده تبصره ـ هرگاه بی توجهی و سهل  انگاری والدین منجر به نتایج موضوع این ما

شود؛ حسب مورد به مجازات تا حداقل مندرج در بندهای فوق محکوم می شوند، در 

ه این ماده در صورتی والدین مشمول حکم این تبصره می شوند ک« ت»خصوص بند 

.اشد باقدامات الزم برای جلوگیری از صدمه را انجام نداده باشند و صدمه مستند به آنها 



در هرکس نسبت به طفل یا نوجوان مرتکب آزار یا سوءاستفاده جنسی شود،ـ ۱۰ماده

ه دیده، صورتی که مشمول مجازات حد نباشد با درنظرگرفتن شرایطی مانند وضعیت بز

:شرایط مرتکب و آثار جرم، به ترتیب زیر مجازات می شود

۱ ات عنف به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازبه ـ آزار جنسی تماسی توسط محارم یا

.اسالمی

۲ اسالمی ـ سایر آزارهای جنسی تماسی به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات.

۳ درجه هفتتهای عنف به یکی از مجازا به آزار جنسی غیرتماسی توسط محارم یا ـ

.اسالمیقانون مجازات 

۴ ـ سایر آزارهای جنسی غیرتماسی به یکی از مجازات های درجه هشت قانون مجازات

.اسالمی 



۵رای ـ بهره کشی جنسی از طفل و نوجوان از طریق عرضه، در اختیارگرفتن، وادار یا اجیر کردن ب

.اسالمیهرزه نگاری یا سوءاستفاده جنسی به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات 

۶د مجازات ـ در دسترس قراردادن یا ارائه محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل به طفل یا نوجوان به یک یا چن

.اسالمیدرجه هشت قانون مجازات 

۷ار سمعی و ـ استفاده از طفل و نوجوان برای تهیه، تولید، توزیع، تکثیر، نمایش، فروش و نگهداری آث

انون بصری مستهجن یا مبتذل، حسب مورد به میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مقرر در ق

.مربوط

۸ذل که در ـ واردات، صادرات، تکثیر، انتشار، عرضه، معامله یا بارگذاری محتوا یا اثر مستهجن یا مبت

آنها از اطفال و نوجوانان بهره گیری شده و یا حمل و نگهداری آنها به یکی از مجازات های درجه شش 

.اسالمیقانون مجازات 

۹نسی ـ برقراری ارتباط با طفل و نوجوان در فضای مجازی به منظور هرگونه آزار جنسی یا ارتباط ج

. اسالمی نامشروع به یکی از مجازات های درجه شش قانون مجازات 



مقابله با کودک آزاری چیست؟اجتماعی ظرفیت های 

 جامعهنهادهای قانونی و حمایتی در حفاظت از کودکان به عنوان آسیب پذیرین قشر

 آزاریآبی نماد حقوق کودک و مبارزه با کودک روبان

فلوشیپ رشته بیماری های کودکان در کودک آزاری و غفلت

Fellowship in Child Abuse Pediatrics

 پیشگیری از کودک آزاریماه

 و گزارش دهیتماس





ظرفیت های قانونی مقابله با کودک آزاری چیست؟

 شود ولی میاست که ریشه کن نمی جهان شمول از انواع خشونت خانگی و پدیده ای آزاری کودک

.توان شدت و عوارض آن را پیشگیری و مدیریت کرد

آموزش، پیشگیری و مداخله اجتماعی، تاثیرگذارتر و مقدم بر هرگونه اقدام قانونی است.

 ( .123تماس با ) ندارند اورژانس اجتماعی را بسیاری از مردم نمی شناسند یا به آن اعتماد الزم را

شودعمده کودک آزاری ها اصالً به منابع اجتماعی و یا مراجع قضایی گزارش نمی.

 کودک آزاری جرم عمومی است و اگر کسی شاهد 81طبق قانون حمایت از کودک و نوجوان سال،

.این موضوع باوده گزارش نکند مجرم است

قانون مجازات اسالمی درباره آزار جنسی به دلیل ضعف مهارت های ارتباطی و اجتماعی و ضعف

.شوداخالق به درستی اجرا نمی

 1399از همه مهمتر قانون جدید سال





:موانع اجرای قانون کودک آزاری

 در قانون مجازات اسالمی درباره آزار جنسی احکام و مجازات هایی پیش بینی شده

بخشی مربوط به این می شود که مهارت های . که به درستی اجرا نمی شود. است

.ارتباطی و اجتماعی ضعیف شده است و بخشی هم به ضعف اخالق مربوط میشود

یشتری درست است که هرچه قانون قویتر باشد و بهتر و درستتر اجرا شود اثربخشی ب

.دارد، اما مطالبه گری بهترین کار است و این مهم ترین مسئولیت رسانه است

 ،مجرمی که از زندان آزاد می شود باید براساس نوع جرم، ویژگی های روانشناختی

دکار سوابق زندان و رفتارهای اجتماعی، آزادی عمل داشته باشد و تا مدتی تحت  نظر مد

.در حادثه قتل آتنا قاتل سابقه ارتکاب جرم داشته است. اجتماعی باشد



 شده است و لذا این نوعکم  رنگ نظارت محلی و مسئولیت اجتماعی در کشور ما

.  رفته استمتاسفانه بی تفاوتی اجتماعی گریبان ما را گ. حواث قطعا اتفاق خواهد افتاد

فتد البته مردم انتظار اطالع رسانی درست و به موقع را دارند و اگر این اتفاق بی

.  واکنش افکار عمومی هم منطقی تر می شود

زند ما ما به کودک آزاری نگاهی سیاسی امنیتی داریم، این یک واقعیت است که فر

دنش اگر می داند چگونه از چشم اش مراقبت کند باید بداند چگونه از دیگر اعضای ب

ه هم مراقبت کند، مشکل ما این است که آموزش در این بخش را جدی نگرفتیم و ب

.همین دلیل پنهان کاری صورت می گیرد چون آموزش یک تابو است

 اسالمی ضعف در آشنایی مردم با قوانین مجازات.



  2020/6/3یورونیوز

 شد یک شبکه آزار جنسی کودکان با ده ها هزار مظنون در آلمان کشف.

 هزار نفری ۳۰مقامات آلمانی در غرب این کشور در حال تحقیق درباره

.هستند که احتمال می رود عضو یک شبکه کودک آزاری باشند



آزاری جنسیارزیابی در مراکز مراقبتی با شک به کودک 

با آوردن کودک توسط والدین برای ارزیابی این احتمال

 نمودن کودک از صحبت و بحث پیش روی ویخارج

 منبع اطالعاتمستندسازی

 وظیفه پزشک:

ایمنی کودک-1

گزارش به مراکز مجاز حفاظتی کودک-2

ارزیابی شرایط سالمت روان-3

نیاز به معاینه بالینی-4

نیاز به جمع آوری شواهد قانونی-5



مصاحبه با کودک در خصوص آزار جنسی

آمادگی صحبت اولیه با کودک

تمایل کودک به صحبت در خصوص افشا موضوع

عدم حضور والدین در هنگام مصاحبه

احساس امنیت کودک

 صحبت ها و پاسخ کودککودک مستندسازی وظیفه در قبل سالمت

 روال معمولنیاز به عکس و یا فیلم مصاحبه مگر مطابق عدم

 تشویق در پی افشاعدم

 فشار و الزام به صحبت در خصوص آزارعدم

آشنایی به مسائل قانونی و نحوه پیگیری

پرهیز از مصاحبه های مکرر

پرهیز از واکنش های شدید

امکان بهره گیری از حرفه مند دیگر

عدم پرسش سواالت هدایت شده

کالم مناسب و قابل فهم کودک

 بدنهای پنهانی توجه به لغات مورد استفاده کودک در مورد بخش



ارزیابی کودک در خصوص آزار جنسی

توضیح روند معاینه بر اساس سن و فهم کودک

نسلزوم حضور فرد دیگر در زمان معاینه، اکثر کودکان متمایل به حضور فرد هم ج

(رآزاحضور فرد بالغ متهم به عدم )مراقب در باالی تخت معاینه کودک /حضور والد

وی نوجوانان بر اساس خواست در 

ارزیابی از نظر بیماری های مقاربتی

تهیه و نگهداری نمونه های الزم برای ارزیابی های بعدی با مشخصات کامل

پروفیالکسی ایدز

پیشگیری فوری از بارداری



دهیگزارش 
تشخیص

دادنپاسخ 

گزارش



 اسب جهت هاي قضائي شهرستان و تحت نظر دادستان ساختار و تشكیالت من، در حوزهبا تشخیص رئیس قوه قضائیه-5ماده

:شودهاي همكاري با سایر نهادها و اجراي وظایف زیر تشكیل ميایجاد زمینه

یا الوقوع ودیدگي اطفال و نوجوانان در معرض خطر شدید و قریب مداخله فوري قضائي به منظور پیشگیري از بزه( الف

؛جلوگیري از ورود آسیب بیشتر به آنان

؛دیدههاي حقوقي و تشكیل پرونده شخصیت براي اطفال و نوجوانان در معرض خطر یا بزه ارائه مشاوره و معاضدت( ب

ایر دیده و یا معرفي آنان به بهزیستي و یا سایجاد شرایط مناسب در خانواده براي اطفال و نوجوانان در معرض خطر یا بزه( پ

؛نهادهاي مربوط

قضائي از مراجع -تهیه و ارائه گزارش از وضعیت طفل و نوجوان موضوع این قانون و درخواست اتخاذ اقدامات حمایتي( ت

؛قضائي صالح

نظارت بر حسن اجراي آراء و تصمیمات مرتبط با طفل و نوجوان و همچنین اجراي آراء و تصمیمات ارجاعي توسط مقام ( ث

؛قضائي و پیگیري و پایش وضعیت وي پس از اجراي رأي یا تصمیم و ارزشیابي اقدامات به  عمل  آمده

تهیه گزارش  هاي موردي یا ادواري و انجام مطالعات و تحقیقات آماري و اطالعاتي مرتبط با طفل و نوجوان( ج.

 دستان در هر حوزه قضائي شهرستان مادام كه تشكیالت موضوع این ماده ایجاد نشده است، وظایف مقرر، تحت نظارت دا-تبصره

.دشودیده در حوزه اطفال و نوجوانان و در حوزه قضائي بخشها با نظارت رئیس حوزه قضائي انجام ميو توسط دادیار آموزش 



 دار وظایف زیر دستگاهها و نهادهاي زیر، در راستاي تحقق اهداف این قانون عهده -۶ماده

:باشندمي 

سازمان بهزيستي كشور مكلف است( الف:

۱-ا با استفاده از مددكاران اجتماعي در قالب فوریت  هاي خدمات اجتماعي با همكاري شهرداري ی

فال و دهیاري و نیروي انتظامي نسبت به شناسایي، پذیرش، حمایت، نگهداري و توانمندسازي اط

.نوجوانان موضوع این قانون و اعالم موضوعات به مراجع صالح اقدام كند

۲- در راستاي وظایف قانوني و وظایف مقرر در این قانون از همكاري و مشاركت تمامي

استفاده ۸/۷/۱۳۸۶قانون مدیریت خدمات كشوري مصوب ( 5)دستگاههاي اجرائي موضوع ماده 

.نددستگاههاي اجرائي مكلفند در چهارچوب وظایف قانوني خود با سازمان مذكور همكاري كن. كند

۳- نسبت به أخذ و جمع  آوري اطالعات مربوط به وضعیت  هاي مخاطره  آمیز براي اطفال و

.  نوجوانان و انجام اقدامات الزم براي افزایش آگاهي  هاي مردم در این زمینه اقدام كند



نیروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران از طريق پلیس ويژه اطفال و نوجوانان مكلف است( ب:

۱-ان آمیز در موارد مراجعه یا معرفي آننسبت به شناسایي اطفال و نوجوانان در وضعیت مخاطره

براي به نیروي انتظامي یا مواجه  شدن با آنان در حین اجراي وظیفه و یا شكایت از آنان، حسب مورد

ن هاي مورد نیاز بر اساس ایمعرفي به سازمان بهزیستي كشور یا مراجع قضائي و انجام حمایت

.قانون یا سایر قوانین مرتبط اقدام كند

۲- هاي مددكاران اجتماعي و انجام وظایف محوله در اجراي این قانون، حسب تقاضا در مأموریت

جهت تأمین امنیت آنان و نیز اطفال و نوجوانان موضوع مأموریت، اقدام قانوني الزم را به  عمل 

.آورد

۳- وضعیت  هاي مخاطره  آمیز و جرائم علیه اطفال و نوجوانان بزه  دیده را حسب مورد به مراجع

.  ذي  صالح قضائي و سازمان بهزیستي كشور گزارش نماید



سازمان زندان  ها و اقدامات تأمیني و تربیتي كشور مكلف است( پ:

۱-نسبت به نگهداري جداگانه اطفال از نوجوانان و سایر زندانیان اقدام كند.

۲-اطالعات اطفال و نوجواناني را كه در كانون اصالح و تربیت نگهداري مي  شوند یا مدت

ن مراقبت آنان تمام شده است و نیازمند حمایت هستند، جهت انجام اقدامات حمایتي به سازما

.بهزیستي كشور اعالم كند

۳- ند، به براطفال و نوجواناني را كه پدر یا مادر یا سرپرست قانوني آنان در زندان به سر مي

.  یت كندسازمان بهزیستي كشور معرفي كرده تا برابر مقررات، طفل یا نوجوان نیازمند را حما



وزارت كشور مكلف است( ت:

۱-ناد با همكاري دستگاههاي ذي  ربط نسبت به شناسایي اطفال و نوجوانان فاقد اس

هادهاي سجلي یا هویتي اعم از اتباع ایراني و غیرایراني و معرفي آنان حسب مورد به ن

.حمایتي، آموزشي، درماني یا قضائي جهت اقدامات حمایتي اقدام كند

۲- از طریق سازمان ثبت احوال كشور با همكاري سایر نهادهاي مربوط و با در نظر

حصیلي گرفتن اقامتگاه اشخاص و تغییرات آن هر سال حداقل سه  ماه پیش از آغاز سال ت

جدید اسامي و نشاني اطفال و نوجوانان ایراني و غیرایراني را كه به سن قانوني

. تحصیل رسیده  اند، به تفكیك مناطق به آموزش و پرورش اعالم كند



وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است اقدامات زير را انجام دهد( ث:

۱-؛ننظارت مؤثر بر اماكن كار جهت پیشگیري و مقابله با آزار یا بهره  كشي اقتصادي از اطفال یا نوجوانا

۲-؛معرفي اطفال و نوجوانان بزه  دیده یا در معرض خطر به نهادهاي حمایتي و قضائي

۳- براي نوجوانان بین پانزده تا هجده سال ۲۹/۸/۱۳۶۹قانون كار مصوب ( 148)پوشش بیمه  اي موضوع ماده

.شاغل

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است اقدامات زير را انجام دهد( ج:

۱-؛هاي الزمتدوین دستورالعمل  هاي بهداشت كار و مراقبت پزشكي براي انطباق شرایط كار نوجوانان با استاندارد

۲-پذیرش و درمان فوري اطفال و نوجوانان آسیب  دیده در تمام مراكز بهداشتي درماني همراه با ارسال گزارش

؛موارد مشكوك به آزار به مراجع قضائي و بهزیستي

۳-پوشش كامل بیمه سالمت براي تمام اطفال و نوجوانان ساكن ایران  .



وزارت آموزش و پرورش مكلف است اقدامات زير را انجام دهد( چ:

۱-طه به اعالم موارد عدم ثبت  نام و موارد مشكوك به ترك تحصیل اطفال و نوجوانان تا پایان دوره متوس

م سازمان بهزیستي كشور و یا دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه حسب مورد جهت انجا

؛اقدامات الزم

۲-شناسایي، راهنمایي و معرفي اطفال و نوجوانان موضوع این قانون به نهادهاي حمایتي و قضائي

؛جهت انجام اقدامات حمایتي الزم

۳-ا انجام اقدامات الزم جهت ثبت  نام و پوشش تحصیلي كامل اطفال و نوجوانان موضوع این قانون ت

؛پایان دوره متوسطه

۴-آموزش مدیران و كاركنان آموزشي و اداري در زمینه حقوق اطفال و نوجوانان  .



در راستاي رسالت خود مبني بر اطالع  سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمي ايران ( ح

:رساني درمورد حقوق اطفال و نوجوانان موظف است اقدامات زیر را انجام دهد

۱-تولید و پخش برنامه  هاي منظم براي باال بردن سطح اطالعات عموم مردم در حوزه حقوق اطفال و

؛نوجوانان

۲- طراحي و ایجاد نظام رده  هاي سني و محتوایي آثار و محصوالت صدا و سیما در برنامه  هاي

؛مرتبط با اطفال و نوجوانان

۳-،همكاري با سایر نهادها و دستگاههاي مندرج در این قانون براي تولید آثار و برنامه  هاي علمي

؛آموزشي و فرهنگي جهت تحقق اهداف این قانون

۴-یا سایر جلوگیري از تولید، پخش یا تبلیغ هر برنامه  یا محصول مضر به سالمت، تربیت، اخالق ،

؛حقوق اطفال یا نوجوانان

۵-ران تدوین و اجراي ضمانت اجراهاي اداري و انضباطي براي تهیه  كنندگان، مجریان و دست  اندركا

. تولید و پخش برنامه  هاي صدا و سیما در راستاي اجراي این قانون


