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 :قیعنوان تحق  (1

 «نیطرح کودک آگاه در استان قزو یاجرا یحقوق کودک در راستا یمحتوا نیتدو» 

 

 :تحقیق اهداف (2

را بالفعل ساخته، دوره  شیبالقوه خو یها ییکودکان، تا بتوانند تمام توانا یو آموزش برا تیو کمک، هدا ژهیو یمراقبت ها ضرورت

محافظدت از   ق،ید تحق نید گردند، هدد  از ا  لیجامعه تبد یفعال برا ییرا با سالمت پشت سر گذاشته و به اعضا یتحول به بزرگسال

بدا توسدل بده     یو خصوصد  یعمدوم  یدر فضا یو بهره کش یسوء استفاده، بدرفتار ،یتوجه یکودکان در برابر تمام انواع و اشکال ب

 :است ریز یراهکارها

 و دولت در پرورش، مراقبت و محافظت از کودکان؛  تماعاج یخانواده ها ن،یوالد یها تیمسئول نییو تب ییشناسا 

 گردند؛  یم یتلق یو بهره کش یسوء استفاده، بدرفتار ،یتوجه یکه ب یتعریف اقدامات مختلف و ترک اقدامات 

 و  و استقرار مجددد  یتوانخدمات باز ،یو حقوق یروانشناخت ،یپزشک یشامل کمک ها یکودکان قربان یارائه خدمات مناسب برا

 غرامت. افتیمداخله و در یهکارهارا

 

 :قیتحق تیو اهم ضرورت (3

 یدارند . اما آن ها گاه یو عاطف یروان ،یجسم یها نهیبهتر و رشد هماهنگ در زم یحق زندگ زیکودکان ن دیکه مستحضر همانگونه

کودک  یامدهایاست پ ممکنشوند و  یو.... م یجسم ،یدچار صدمات روح گرانید ایخود و  نیوالد یدر ابعاد مختلف مختلف از سو

سدازمان   نکده یدارند. با توجه به ا یحقوق تیبه حما ازیها ن بیآس نیدر امان ماندن از ا یقابل جبران باشد لذا کودکان برا ریغ یآزار

،  انوادهخد  نکهیبه ا یکرده است و با آگاه دیآنها تاک تیکودکان و حما ژهیحقوق و تیحقوق بشر به رعا یجهان هیملل متحد در اعالم

 یکودکدان بدرا   نکهیکودکان است و ا تیشکل دهنده شخص ژهیآن و به و یجامعه و مکان رشد و پرورش تمام اعضا یواحد ساختار

جامعده   یفردا یکودک را برا دیبا نکهیهستند سرشار از محبت ، عشق ، تفاهم و احترام و ا یداشتن خانواده ا ازمندیخود ن ییشکوفا

 یالدیمد  ۱۹۲۴مختلف، از جمله قرارداد ژنو در سال  یالملل نیکودکان مطابق مصوبات ب ژهیو تیبه ضرورت حما هتوج با. آماده نمود

،  یالدیمد  ۱۹۵۹ندوامبر   سدتم یسازمان ملل متحد در ب یحقوق کودکان از طر  مجمع عموم تیدر باره حقوق کودکان ، قرارداد رعا

 یبرا یجهان مانیآن ( پ ۲۴و  ۲۳)بخصوص در ماده  یو شهروند یاسیحقوق س ارهدرب یالملل نیب مانیحقوق بشر، پ یجهان هیعالما

کده بده نفدع     یالمللد  نیبد  یتشکل هدا  گرید ی، اسناد و اساسنامه ها ۴۰) به خصوص در ماده  یو فرهنگ یاسی، س یحقوق اجتماع
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 نیشده تددو  رفتهیپذ یها ونیها و کنوانس هیبر مصوبات، اعالم یحقوق کودک مبتن یاست محتوا یکنند مقتض یم تیکودکان فعال

و سوم قانون  ستیو ب کصدیاصل  یحقوق در جامعه ، در اجرا نیموضوع حقوق کودکان وحفظ ا تیبا توجه به اهم زین رانیدر ا گردد.

مجلس  بیتصو به۹۹ /۲۳/۲روز سه شنبه مورخ  یاز اطفال و نوجوانان در جلسه علن تیقانون حما " رانیا یاسالم یجمهور یاساس

مجلدس  ۲۱/۳/۹۹مدورخ   ۱۳۲۹۰/6۵نامه شماره  یو ط دهینگهبان رس یشورا دییبه تا ۹۹/  ۲/  ۳۱ خیو در تار دیرس یاسالم یشورا

 .دیرا دوچندان نما شانیبه کودکان وحقوق ا ژهیکه لزوم توجه و دیواصل گرد یاسالم یشورا

 

 :قیتحق مساله (4

 یگریهر بخش د ایو  یادار ری، غ یادار ،یخصوص ،یشود چه در بخش عموم یبه کودک مربوط م یکه به نوع یانجام هر اقدام در

و  یادار ،یو مناسب قانون ی، اقدامات ضرور مانیعضو پ یمسائل تقدم دارد. حکومت ها ریسالمت کودک بر سا نینفع و تام تیرعا

 ییمنابع به انجام برسانند. از سدو  یحد ممکن از بهره مند نیرا تا آخر ونیشده در کنوانس رفتهیآورند تا حقوق پذ یرا به عمل م رهیغ

و بستر جهت تحقدق حقدوق    طیکودک موظف به شناخت حقوق کودک و لحاظ نمودن شرا یبه عنوان سرپرستان قانون نیوالد گرید

حقوق کودک  یصورت کل بهکودک، احساسات و عواطف و  یهایازمندیدرست از ن ین در شروع کار آگاهباشند که الزمه آ یم شانیا

و  یباشند انواع مراکز آموزش یآن م ییکه ملزم به شناخت حقوق کودک و لحاظ نمودن ضمانت اجرا ینفعانیذ ریباشد. از جمله سا یم

 ژهید و یازهدا یکه حقدوق کودکدان بدا ن    ییباشند و از آنجا یم ژهیو یازهایکودکان با ن ایاز کودکان اعم از کودکان سالم و  ینگهدار

فدوق الدذکر    حاتیبه توضد  تیگردد. با عنا یکودکان دوچندان م نیا یهایازمندیلزوم شناخت ن رد،یممکن است مورد اجحا  قرار گ

کدودک   نده یدر زم یاسناد حقوق بشدر  ریکودک و سا حقوق ونیکنوانس ،یو مقررات موجود، قانون اساس نیشناخت ابعاد مختلف قوان

 نیوهمچند  یاجتمداع  یهدا   و مشارکت یامور فرهنگ ،یکار و اشتغال ، رفاه و تامینات اجتماع ،یفریک ،یمقررات ناظر به حقوق مدن

 نیجامعه باالخص والد ایکه آ دینما یرا مطرح م تیاهم زیمساله حا نیحقوق مربوط به آموزش کودکان ونوجوانان از الزامات بوده و ا

 .و کامل دارند حیاطالع صح دکحقوق کو یکودک از محتوا یقانون انیدولت و متول نیو وهمچن

 

 :یپژوهش سواالت (5

 گردد؟ یکودک م یروان ،یاجتماع یها بیکودکان نسبت به حقوق خود سبب کاهش آس یآگاه ایآ (۱

 گردد؟ یکودک م یو روان یاجتماع یها بینسبت به حقوق کودک سبب کاهش آس نیوالد یآگاه ایآ (۲

 ؟دارند یآگاه دهید بیبه کودکان آس یتیحما تارائه دهنده خدما یو کودک از نهادها نیوالد ایآ (۳
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 :قیو قلمرو تحق یآمار جامعه (6

 خبرگان استان در حوزه حقوق کودکان.مسئوالن و ، نیکودکان استان قزو هیکلدفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری، 

 

 :جینتا یریبه کارگ یها نهیمورد انتظار وزم یدستاوردها (7

 به استفاده از هرگونه خشونت دیتهد یاکودک، شامل استفاده  کی یجسمان تیرفاه، با تمام ،یخدشه دار ساختن سالمت کاهش. 

 کودک ریتحق ایکردن، ترساندن، مرعوب ساختن  دیکودک با تهد کی یاحساس ای یروان تیرساندن به تمام بیکاهش آس. 

 و امن  داریپا یخانوادگ طیمح کیکه از داشتن  یدر قبال کودک، بخصوص کودک یتوجه یرفتار آکنده از ب ای یتوجه یکاهش ب

 .بهره است یب

 یو حرفه ا یفن یبا آموزش ها هیپا صیالتکاهش محروم کردن کودک از تح. 

 و به هر شکل  لیکودک به هر دل کیا قاچاق یفروختن،  دن،یکاهش دزد. 

 -هداء   میخدانواده، قد   یکودک، بخصوص توسدط اعضدا   کیاز  یشرکت کردن در سوء استفاده جنس ای دنیکاهش مبادرت ورز

 .با کودک دارد  کیکه رابطه نزد یگریمراقبت کنندگان با هر شخص د

 کدودک در آنهدا    کید کده   یخدمات جنس ایبا استفاده از کاالها  دیتول قیاز کودکان، از طر یبهره کش یبرا نهیزم جادیکاهش ا

 .است لیدخ

 کودکان، کار کودکدان کده بدا     یاشکال کارگر نیاز کودکان، على الخصوص بدتر یاقتصاد یبهره کش یبرا نهیزم جادیا کاهش

 .یو سرگرم یباز یگرفتن حق کودک برا دهیباشد و ناد داشتهقانون مطابقت ن نیمفاد ا

 اید  یروان ،یرشد و توسعه جسمان یکه برا یاستثمارگرانه ا یها تیفعال ای تیکودک در هرگونه فعال کیشرکت  لیکاهش تحم 

 .امور لیقب نیدر معرض ا یقرار دادن و ایمضر هستند  یآموزش

 

 :قیتحق جیبرداران بالقوه از نتا بهره (8

دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین، کانون پرورش فکری کودکان استان قدزوین، اداره کدل آمدوزش و پدرورش اسدتان      

 .نی، والدکودکانقزوین، اداره کل بهزیستی استان قزوین، اداره کل دادگستری استان قزوین،  
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 :محقق برای قبول قابل علمی های رشته (9

  .روانشناسی شناسی، حقوق، جامعه

 

  :قیتحق میدر ت ازیمورد ن یو تخصص ها یعلم یها رشته (10

 .روانشناسی تربیتی، شناسی، علوم جامعه حقوق، ، اجتماعی مددکار شناسی، جامعه

 

 :کار فرما از محقق ژهیو انتظارات (11

 تدوین نماید. ،قزوین استان در آگاه کودک طرح اجرای راستای در را کودک حقوق محتوایاز محقق انتظار می رود 

 




