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Abstract 
The right to seek asylum recognized as a fundamental human right, encompasses 

international protection of people seeking asylum. Protection of children's right to 

asylum, particularly for unaccompanied minors (UAMs) who are at risk of several 

physical and psychological problems on the forced migration route, is one of the 

challenging issues. This paper attempts to answer this question that to what extent 

international refugee law and European refugee law are providing international 

protection for unaccompanied and separated refugee children? In this study, the 

rights of asylum-seeking children and particularly their right to family reunification 

have been examined according to international documents. Further, it deals with 

recent European Union instruments concerning legalization of protection of UAMs 

and affirmation of the family reunion right to represent the UAMs best interest 

principle. Children as the most vulnerable group of refugees are known to be half of 

the global refugee population, whom never has been included sufficiently in the 

International Refugee Law instruments. Thus, there is no comprehensive 

international binding instrument for their protection yet and there is no official 

definition for UAMs in biding international instruments. Therefore, legislating a 

comprehensive international convention about their protection is necessary.  
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 جوی بدون همراه با تأکید بر حقلزوم حمایت از کودکان پناه
 هم پیوستن خانوادهبه

 پژوهشی( _ )نوع مقاله: علمی

 2 سعیده مختارزاده،  * 1 مهریار داشاب

 چکیده
المللای از های خاا  بینۀ حمایتدربردارندمثابۀ یکی از حقوق بنیادین بشر، بهحق پناهندگی 

کودکاان  ژهیوباهن ند. رعایت این حق بارای کودکاااوجوی پناهندگیافرادی است که در جست
ی و مهااجر  جسمی و روانای در مسایر پناهنادگهای متعدد بدون همراه که در معرض آسیب

روست. این مقاله در پی پاسخگویی باه ایان پرساش های بسیاری روبهاجباری هستند، با چالش
جوی الملل و حقوق اروپایی پناهندگی تا چه حاد حمایات از کودکاان پنااهاست که حقوق بین

هم ت حق بهو تبیین اهمی جوهپنا؟ در این پژوهش حقوق کودکان کندیمبدون همراه را تأمین 
ع المللی بررسی شده است. همچنین توجه به این موضاوپیوستن خانواده با استناد به اسناد بین
هاات در ملااوبا  اخیاار اتۀادیااۀ اروپااایی کااه ج جوپناااهو حمایاات از ملااالل عالیااۀ کودکااان 

شود. براساس می جوی بدون همراه توسعه یافته است، بررسیهنجارسازی در حوزۀ کودکان پناه
پذیری که نیمی از جمعیت پناهنادگان جهاان را گروه آسیب عنوانبهنتایج این پژوهشکودکان 

المللی حقوق پناهنادگان ماورد توجاه شایسته و کافی در اسناد بین صور بهدهند، تشکیل می
ائاه نشاده اسات. ار آورالااا سناد جوی بدون همراه در ااند و تعریفی از کودکان پناهقرار نگرفته

 ت. المللی جامع و مستقل دربارۀ حمایت از آنان ضروری اسبنابراین، تدوین معاهدۀ بین
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 مقدمه
های های اقتلادی، نقضالمللی، نابسامانیانۀ داخلی و بینامروزه عواملی مانند مخاصما  مسلۀ

و  انجویاپناههاای عییمای از گستردۀ حقوق بشر، تغییرا  اقلیمی و غیره، سابب ایجااد گروه
 UNHCR) شاده اساتمیلیاون نفار  68مهاجران در سرتاسر جهان و آوارگی اجباری بیش از 

Rep, 2017: 1المللی نیاز دارند، نسبت های بینبه حمایت  (. در این شرایط شناسایی افرادی که
. جوستپناهها مربوط به وضعیت کودکان است. یکی از این پیچیدگی تر شدهبه گذشته پیچیده

درباارۀ  1951کنوانسایون  1اثبا  ترس موجه از آزار ناشی از دالیل پنجگانۀ ذکرشده در ماادۀ 
 ریپاذامکانی سادگبهای پناهندگی کودکان ه، در خلو  بسیاری از پرونده1وضعیت پناهندگان

هایی که کودکان برای دستیابی به شرایط بهتر اقادا  باه مهااجر  در پرونده خلو بهنیست، 
 کنند.یافته میسوی کشورهای توسعهدو  به

 50پذیر پناهندگان کاه بایش از گروه آسیب نیتربارگ عنوانبهرویکرد حمایت از کودکان 
 UNHCRدهناد )ندگان و آوارگان داخلی را در سرتاسر جهان تشاکیل میدرصد جمعیت پناه

Rep, 2017: 3های رعایات (، باید منطبق با نیازهای سنی آنان باشد. یکای دیگار از پیچیادگی
 15-18، مسئلۀ تعیین سن درست کودکان است. تعیاین سان کودکاان جوپناهحقوق کودکان 

دهند و اغلب فاقد مدار، هویتی و شناسایی می یلسال که بیشترین تعداد این کودکان را تشک
هاای ویاژۀ منادی از حمایتساال نیاا بارای بهره 18معتبرند، دشوارتر است، زیرا افراد بااالی 

 18سن خاود را زیار  وجوی بدون همراه، از ارائۀ مدار، شناسایی خودداری کرده کودکان پناه
 2ویژه کودکاان جداشاده و بادون هماراهباه کنند. باید توجه داشت کاه کودکاان،سال اعط  می

مضااع  در معارض آسایب، قاچااق انساان و اناواع   وربهدلیل شرایط سنی و جسمی خود به
های اند، در ساالها هستند. بسیاری از کودکان بدون همراه که به اروپاا پناهناده شادهخشونت

ف بانادهای قاچااق انساان در ترین هادرسد این کودکان اصلینیر میاند و بهاخیر ناپدید شده
های این حوزه نداشتن ا طع از آمار دقیاق ترین چالشاروپا هستند. بنابراین، یکی دیگر از مهم

جوی بدون همراه و جداشده در منا ق مختل  جهان است. با وجود افاایش تعاداد کودکان پناه
عالی سازمان ملال متۀاد در در منطقۀ اروپا، کمیساریای  ژهیوبههای اخیر این کودکان در سال

جوی جداشاده و آغاز به اعط  آمار کودکاان پنااه 2017امور پناهندگان برای اولین بار در سال 
، 2017کاود، در ساال  500/45است. براساس گااارش سااالنۀ کمیسااریا، بدون همراه کرده 

د را درخواست پناهندگی خاو 2015کود، در سال  400/98و  2016کود، در سال  000/75
کشور جهان  67هایی از ا طعا  اند.  بق اعطن این سازمان این آمار براساس گاارشثبت کرده

                                                           
1. Convention relating to the Status of Refugees, July 28, 1951. 
2. Unaccompanied and Separated Children (UAMs) 
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اناد  بناابراین ناا  کردهپناهناده ثبت عنوانباهدهندۀ تعداد کودکانی است که است و تنها نشان
 (.UNHCR Rep, 2017: 48شک با آمار واقعی فاصلۀ زیادی دارد )بی

الملال و حقاوق اروپاایی سخگویی به این پرسش است که حقاوق بیندر پی پااین پژوهش 
جوی جداشاده و بادون هماراه را فاراهم پناهندگی تا چه حد قواعاد حمایات از کودکاان پنااه

ای مهام در خلاو  المللای و منطقاهبنابراین، در این نوشتار اساناد و معاهادا  بینکند. می
به این منیاور، ابتادا  تۀلیلی بررسی خواهد شد. –با روشی توصیفی  جوپناهحمایت از کودکان 

تعری ، علل و شرایط پناهندگی کودکان در بخش اول، سپس در بخش دو  حمایات از حقاوق 
ویژه برای پیشگیری و مقابله با قاچااق آنهاا بررسای خواهاد المللی بهاین کودکان در اسناد بین

هام  و پناهناده احتارا  باه حاق باه جوناهپترین نیازهای کودکان شد. با توجه به اینکه از مهم
الملال و است، تطش شده تا در بخش سو  توجه به این حق نیا در حقوق بین 1پیوستن خانواده

دهاد، توجاه ناکاافی باه های این پژوهش نشان میحقوق اروپایی پناهندگی بررسی شود. یافته
الملال پناهنادگان، در حقوق بینجوی بدون همراه های مورد نیاز کودکان پناهمسائل و حمایت

ها برای تضمین حقوق و ملالل عالیۀ کود، در مراحال سبب عد  پاسخ مناسب بسیاری دولت
جوی است. بنابراین، ضارور  پارداختن باه موضاوع کودکاان پنااهمختل  پناهندگی آنها شده 

رهساپار  وجوی پناهنادگیجداشده و بدون همراه در شرایط کنونی که هااران کود، در جست
المللی باه ایان امار های زیادی در سطل بیناند، در شرایطی که پژوهشکشورهای اروپایی شده

روست، جهات اختلا  نیافته و از  رفی کشور ما نیا با تعداد بسیار زیادی از این کودکان روبه
 شود.روشن می آمدهدستبهاقتباس از تجربیا  و نتایج مثبت 

 

 کودکان یپناهندگ اقسام و تعاریف
، پناهنده، مهاجر اجبااری، مهااجر جوپناههای موجود میان افراد علت اهمیت تمایا و شباهتبه

های علمی و قضاایی موضاوع پناهنادگی، تابعیت در بررسیبی انجویپناهاجباری غیرمتعارف و 
 صاور بههای آنها رسد در ابتدای بۀث الز  است به ارائۀ تعری  هریک و بیان تفاو نیر میبه

 خطصه پرداخته شود.
 

 تابعیت و مهاجر غیرمتعارف، بیجوپناهتفاوت پناهنده، . 1
مبنای شناسایی افاراد  تاکنونژنو دربارۀ وضعیت پناهندگان که  1951کنوانسیون  1 بق مادۀ 

علت پناهندگی وضعیتی است که به یاک فارد باه»ی حقوقی از آنان است، هاتیحماو  2پناهنده

                                                           
1. Family reunification – Family reunion 
2. Refugee 
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از آزار و شکنجۀ ناشی از یکای از دالیال ناژاد، ماذهب، ملیات، عضاویت در گاروه ترس موجه 
شود تا در خارج از کشور مۀل ساکونت دائمای خاود اجتماعی خا  یا عقیدۀ سیاسی اعطا می

در پی دریافت وضعیت پناهنادگی اسات و در خاارج از مرزهاای کشاور  1جوپناهاما «. سر بردبه
امی که درخواسات پناهنادگی وی توساط دولات مقلاد در حاال برد. مادسر میمتبوع خود به

شود. دلیل اهمیت این تفاو  ایان اسات کاه بسایاری از افاراد بررسی است، پناهنده تلقی نمی
اجازۀ اقامت در کشوری را که درخواست آنها در حاال بررسای اسات، دارناد و از برخای  جوپناه

هاا و حقاوق پناهنادگی برخاوردار ز حمایتکامال ا  ورباههای موقت برخوردارند، اماا حمایت
 نیستند و در صور  دریافت پاسخ منفی باید آن کشور را تر، کنند. 

شاود کاه باه دالیلای غیار از دالیال به فردی ا اطق می 2در حال حاضر مهاجر غیرمتعارف
ای های غیرقانونی و بدون مدار، الز  برکنوانسیون مابور با روش 1پنجگانۀ احلاشده در مادۀ 

وجوی شرایط و زنادگی بهتار وارد کشاور دیگاری ورود و اقامت در کشورهای دیگر برای جست
اجباری یاا افارادی کاه باه دالیلای مانناد  –شود. این گروه اغلب شامل مهاجران اقتلادی می

 3شود.وهوایی مجبور به تر، مۀل زندگی خود هستند، میتغییرا  آب
کنوانسایون  1در ماادۀ  شادهارائهکاه براسااس تعریا   نیا افرادی هساتند 4تابعیتافراد بی

شاود. در ، تۀت قوانین هیچ دولتی یک تبعه مۀسوب نمی5تابعیتدربارۀ وضعیت افراد بی 1954
کاه ممکان اسات جوی جداشده و بدون همراه استفاده خواهد شاد کودکان پناهادامه از عبار  

شد که از خانوادۀ خود جادا شاده یاا بادون شامل کودکانی از یکی از این چهار تعری  مذکور با
 همراه هستند.

 

                                                           
1. Asylum Seeker 
2. Irregular migrant 

منیور اند تا بهژوهشگران و فعاالن حقوق پناهندگان تطش کردههای اخیر برخی پ. شایان توضیل است در سال3
رعایت حقوق بشر افرادی که بدون مجوزهای قانونی با هدف پناهندگی یا مهاجر  وارد خا، کشور دیگری 

مانند، شوند یا پس از ورود قانونی و اتما  تاریخ مدار، اقامتی معتبر در کشور ترانایت یا مقلد باقی میمی
یا  (undocumented)های مهاجر بدون مدر، برای افراد از واژه (illegal)« غیرقانونی»ی عنوان مهاجر جابه

 او عمل و نیست غیرقانونی فردی هیچ اصوالً استفاده کنند، زیرا (irregular)مهاجر غیرمتعارف )خطف قاعده( 
امۀ مجمع عمومی سازمان ملل متۀد این اصططحا  جایگاین اولین بار در قطعن .شود تلقی غیرقانونی باید

استفاده شد.  1975دربارۀ اقداماتی برای ا مینان از حقوق بشر و کرامت انسانی همۀ کارگران مهاجر در سال 
 استفاده ذکرشده، شرایط با افرادی خلو  در غیرمتعارف مهاجران واژۀ نیا مقاله این در رویکرد، این براساس

 المللی مهاجر :سایت سازمان بینشده در وبجوع شود به تعری  واژگان ارائهبرای ا طعا  بیشتر ر .شودمی
https://www.iom.int/key-migration-terms  ،Last visited: 18/10/2018 

4. Stateless Persons 
5. Convention Relating to the Status of Stateless Persons, September 28, 1954. 

https://www.iom.int/key-migration-terms
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جوی . تعریف کودک مطابق کنوانسیون حقوق کودک و تعریف کودک پنااه2
  جداشده و بدون همراه

 گاردد، مگارسال کود، مۀسوب می 18هر فرد زیر »کنوانسیون حقوق کود،،  1مطابق مادۀ 
بایاد باه ایان «. دکمتری قابل اعمال باش بلوغ سن ،کود، مورد در اجرا قابل قانون  بق نکهیا

صاراحت تعریفای درباارۀ کودکاان از مواد ایان کنوانسایون به کیچیهنکته توجه داشت که در 
. نشاده اساتجوی جداشده و بدون همراه نیا ارائه پناهنده و به  ریق اولی دربارۀ کودکان پناه

 وآور تعری  جامعی از کودکان بدون هماراه الاا المللی در معاهدا  بین تاکنونعبار  دیگر، به
 2005ل . اما کمیتۀ حقوق کود، سازمان ملل متۀد در سانشده استجداشده از خانواده ارائه 

یان افاراد باه در تفسیر عا  خود دربارۀ رفتار با کودکان جداشده و بدون همراه تعریفی از ایان ا
که از  کنوانسیون( است 1) بق تعری  مادۀ  کود، بدون همراه کودکی»: کرده استشرح ارائه 

 بق قانونوالدین، یکی از والدین یا بستگانش جدا شده و تۀت مراقبت هیچ فرد بارگسالی که  
(. UN Committee of the CRC, 2005: para. 7« )یا عرف مسئول نگهداری از او باشد، نیسات

ز ا، در همراهای او توساط یکای مطابق تعری  دیگری در این سند تنها تفاو  کود، جداشاده
 بستگان بارگسال است. 

اصاطحیۀ دساتورالعمل شایساتگی » 2ماادۀ  Lدر بناد  2011تعری  مشابهی نیا در ساال 
پناهندگی پارلمان و شورای اتۀادیۀ اروپا درباارۀ صاطحیت تاابعین کشاورهای ثالاث یاا افاراد 

.  بق این تعری  هار فارد شده استائه ار 1«المللیهای بیننفعان حمایتذی عنوانبهتابعیت بی
که تۀت مراقبت یک همراه بارگسال مسئول نباشد، کاود،  –تابعیت حتی بی –سال  18زیر 

بدون همراه است. این تعری  تفاوتی میان کودکی کاه از ابتادا بادون هماراه باوده یاا پاس از 
 ، قائل نیست.شده استرسیدن به اتۀادیۀ اروپا جدا 

ی کودکاان بادون هماراه و جداشاده جاباهور، نباید از واژۀ کودکان یتایم بنابر تعاری  مذک
توان به کودکی لقب یتیم داد که مرگ هر دو والدین او تأیید شاده استفاده کرد، زیرا زمانی می

ی وی را فرزندخوانادگاستفاده از این لفظ تطش بارای ایجااد شارایط  صور  نیاباشد. در غیر 
 UNHCR Guidelines onاعضاای خاانوادۀ کاود، خواهاد کارد ) جایگاین تطش برای یافتن

Determining the Best Interests of the Child, 2008:8.) 
 

 

                                                           
1. The European Parliament and The Council Directive on standards for the qualification of third-country 

nationals or stateless persons as beneficiaries of international protection, for a uniform status for 
refugees or for persons eligible for subsidiary protection, and for the content of the protection granted 
(Recast) of 13 December 2011, Directive 2011/95/EU. 
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 عوامل و دالیل پناهندگی کودکان جداشده و بدون همراه نیترمهم. 3
باید گفت که دو دلیل عمدۀ امنیتی )آزار و نقاض  جوپناهۀ پناهندگی کودکان در خلو  انگیا

اقتلادی )دستیابی به امکانا  تۀلیلی، زندگی و آیندۀ بهتار( سابب  -ق بشر( و اجتماعیحقو
شود تا آنان در این مسیر قرار گیرند. به همین دلیل، مقلد اصلی ایان کودکاان کشاورهای می

(. این دالیل با آمارها و The European Migration Network, 2015: 8عضو اتۀادیۀ اروپاست )
سازمان آماار  2017 بق جدیدترین گاارش سال  که ینۀود نیا سازگار است، بهواقعیت موجو

ترتیب از اند، باهجوی جداشاده و بادون هماراه کاه باه اروپاا رسایدهاروپا، اغلب کودکاان پنااه
های کشورهایی مانند افغانستان، اریتره، گامبیا، گینه، پاکستان و سوریه هستند )در آماار ساال

ند یا نقاض اافغانستان در رتبۀ دو  قرار داشت( که دارای مشکط  امنیتی گذشته سوریه پس از
 Eurostat report, Asylum applicants considered to beحقوق بشر در آنها گساترده اسات )

unaccompanied minors, 2018: 4 در مااواردی ایاان کودکااان دالیاال دیگااری را از جملااه .)
در شرایط بۀرانی، خشونت خاانگی، فارار از ازدواج اجبااری ها مشکط  شدید اقتلادی خانواده

(. این کودکان اگرچه تنهاا  ,2016Raidma :4اند )بیان کرده 1سازی جنسی زنانکودکان و ناقص
اند، معموالً به دالیلای از جملاه پیوساتن باه رهسپار مسیر خطرنا، مهاجر  و پناهندگی شده

مهاجر که با آن دارای اشتراکا  هستند و تساهیط   یکی از اعضای خانواده، پیوستن به جامعۀ
خا  و دالیل تۀلیلی قلد رفتن به یک کشور خا  عضو اتۀادیاۀ اروپاا را دارناد. بناابراین، 

نکنناد. در  ناا ثبتخود بارای پناهنادگی  موردنیرکنند تا پیش از رسیدن به مقلد تطش می
یاا توساط رسند، زیرا به کشور مطلوب نمیبیشتر موارد، با وجود ترجیل و تطش کودکان، آنان 

برهایی کاه شوند یا توسط قاچاقنیروهای رسمی کشوری که در آن موقتاً اقامت دارند، یافته می
شاوند. آلماان و ساوئد در کنند، در کشاور دیگاری رهاا میمسیر و کشور مقلد را انتخاب می

در ساال  شادهارائهق آمارهاای .  بابوده استترین مقلد این کودکان های متوالی مطلوبسال
 ,UNHCRجوی جداشاده و بادون هماراه را پذیرفتاه اسات )کود، پناه 700/5آلمان  2017

UNICEF and IOM factsheet on Refugee and Migrant Children in Europe, 2017: 1.) 
 

 المللیجوی بدون همراه در پرتو اسناد بینحمایت از کودکان پناه
 ور مشخص به موضاوع المللی را یافت که بهتوان سندی بینی میدشواربهلل المدر حقوق بین

 نیترمهم دربارۀ وضعیت پناهندگان 1951پرداخته باشد. کنوانسیون  جوپناهحمایت از کودکان 
از مفااد  کیاچیهست  اماا در جوپناهالمللی برای حمایت از افراد پناهنده و آور بینمعاهدۀ الاا 

                                                           
1. Female genital mutilation 
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در کنوانسایون . نشاده اساتپرداختاه  جوپنااهمشخص به حمایت از کودکاان   وربهاین سند 
مذکور تنها به موضوع حفاظت از انسجا  خانواده و دسترسی افراد به تۀلیط  ابتادایی تأکیاد 

 1در کنوانسایون حقاوق کاود،شاود. که از آن رعایت حقوق کودکاان اساتنباط می شده است
، ولی تعریفی از کودکاان شده استبیان  جوپناهق کودکان کلی حقو صور بهنیا اگرچه  1989
 . نشده استجوی جداشده و بدون همراه ارائه پناه

 

 جوی بدون همراه. کنوانسیون حقوق کودک و حمایت از کودکان پناه1
جوی جداشده و بدون همراه تۀت عناوان به کودکان پناه 20کنوانسیون حقوق کود، در مادۀ 

کند و اشعار اشاره می« اندموقت یا دائم مۀرو  شده  وربهۀیط خانواده خود کودکانی که از م»
ها قرار بگیرناد. در ایان خلاو  این کودکان باید تۀت حمایت و کمک خا  دولت»دارد: می

هاای جاایگاین دیگاری مانناد اساس قوانین ملای کشاورها نسابت باه تضامین مراقبتباید بر
ود، کای اقدا  گردد. در این خلو  بایاد باه مناافع عالیاه سرپرستی، کفالت یا فرزندخواندگ

هاا، دولت 22همچناین  باق ماادۀ «. نسبت به قومیت، مذهب، فرهنگ و زبان او توجه گاردد
های بشردوساتانه از کودکاانی کاه متعهد به فراهم آوردن حمایت مناسب، حقوق بشر و کمک»
ن ای«. اند، هستندپناهندگی دریافت کردهدنبال پناهندگی هستند و کودکانی که قبطً وضعیت به

منیور ردیابی والادین کودکاان و المللی بههای بینها و سازمانها شامل همکاری دولتحمایت
انوادۀ خاهم پیوستن مجدد دیگر اعضای خانوادۀ آنان و تطش برای کسب ا طعا  الز  برای به

،  باق ا اعضای خانواده کاود، نشاوندموفق به یافتن والدین ی کهیدرصورتاین کودکان است. 
 شود. این کنوانسیون در خلو  کودکان اقدا  می 20مفاد مادۀ 

ت در برخورداری از حاق حیاا ، آماوزش و حمایا جوپناهدر وضعیت خا  کودکان  آنجا کهاز 
اختلاار برابر انواع خشونت بسیار مهم است، توجه به این حقوق در کنوانسیون حقوق کود، به

 شود.بررسی میبررسی 
 

 جوپناه. حق بر حیات، سالمت و رشد کودک 1. 1

های عضو کنوانسیون حقوق کود، متعهد به حفظ حق حیا  و رشد کودکان باا رعایات دولت
ترین های بهداشتی و درمانی مهم(. مراقبت174: 1394منافع عالیۀ کود، هستند )مختارزاده، 

. مطاابق ایان مااده، شده استتبیین  1989سیون کنوان 24مادۀ  ملاوما  این حق است که در
 امکاناا » و« بهداشات اساتاندارد باالترین»متعاهد، باید تطش کنند تا کودکان از  کشورهای»

خواهاد تاا در راساتای ها میدر ادامه از دولت«. مند گردندبهره «توانبخشی» و «بیماری درمان

                                                           
1. The United Nations Convention on the Rights of the Child, November 20, 1989. 
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مواردی از  24مادۀ  2اشتی تطش کنند. بند تضمین عد  مۀرومیت هیچ کودکی از خدما  بهد
نوزادان، خدما  درمانی، مقابله با سوء تغذیه و دسترسی  ریوممرگهای بارداری و جمله مراقبت

 .ه استبه آب و غذای سالم و توجه به بهداشت مۀیط زیست را برجسته ساخت
گاذارد. بررسای میهای اجباری بر سطمت جسمی، روانی و اجتماعی همۀ افراد اثر مهاجر 

دهد، وابستگی کودکان برای تأمین نیازهای جسمی، عاا فی و نشان می جوپناهشرایط کودکان 
کنناد، آنهاا را تجربگی در شرایط دشواری که در  ول فرایند پرمخا ره پناهندگی تجربه میبی

یاا دهد. شرایط نامساعد مۀیطای در سافرهای دریاایی های متعددی قرار میدر معرض آسیب
ی رمساریغهای مساری و تغذیه و کمبود آب آشامیدنی سالم، ابتط به انواع بیماریزمینی، سوء 

در دلیل نداشتن سرپناه مناسب، توق  واکسیناسیون، دسترسای نداشاتن باه پاشاک و دارو به
هاا اقامات ندارناد و ماوارد بسایار برای کودکاانی کاه در اردوگاه ژهیوبهزمان ممکن  نیترکوتاه
 ,.Jahangiri et alهساتند ) جوپنااهری از عوامل تهدید سطمت جسمی و فیایکی کودکان دیگ

(. سطمت روان این کودکان نیا تۀت تأثیر عوامل بسیاری قبال از مهااجر ، در  اول 5 :2017
جوی بادون گیرد که در خلاو  کودکاان پنااهمسیر و حتی پس از رسیدن به مقلد قرار می

شود. عواملی از جمله خشونت، فقار شادید، تارس از دسات دادن اع  میهمراه آثار زیانبار مض
اساتفادۀ جنسای، تفااو  زباانی، برها، سوء اعضای خانواده، تهدید و ضرب و شتم توسط قاچاق

فرهنگی و تۀلیلی برای ادغا  اجتماعی در مۀایط جدیاد، تاداو  اضاطراب دریافات وضاعیت 
ترین مشاکطتی هساتند کاه باه بهداشات و یی از مهمهاپناهندگی و اجازۀ اقامت قانونی، نمونه

(. مطابق تۀقیاق Jahangiri et al., 2017: Table.1زند )آسیب می جوپناهسطمت روان کودکان 
، نرخ مشکط  سطمت روان در این کودکان 2013مشتر، دو دانشگاه در سوئد و نروژ در سال 

 1ب آنها از افسردگی و اضطراب پس از بۀارانهای اولیۀ پناهندگی بسیار زیاد است و اغلدر سال
کنوانسایون  22. بنابراین، مجدداً و باا یااری گارفتن از ماادۀ Raidma, 2016: 9)برند )رنج می

است حقوق سطمت و بهداشات جسام و روان منادرج در یابیم که ضروری حقوق کود، درمی
 مین شود.تض جوپناهو دیگر اسناد حقوق بشری، دربارۀ کودکان  24مادۀ 

 

 جوپناه. حق بر آموزش و شرایط ویژۀ کودک 2. 1

ای بسایاری از المللای و منطقاهحق بر آموزش از حقوق بنیادین کودکان است کاه در اساناد بین
منشاور  14کنوانسیون حقوق کاود، و ماادۀ  28اعطمیۀ جهانی حقوق بشر، مادۀ  26جمله مادۀ 

. امروزه اهمیت آموزش در دورۀ کاودکی شده استی شناسای 2000حقوق اساسی اتۀادیۀ اروپایی 
های رفاهی در بارگسالی های الز  زندگی، توانمندسازی و برخورداری از حداقلبرای کسب مهار 

                                                           
1. Post – traumatic stress disorder 
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امری روشن است. حق بر آموزش از یک سو جاو حقوق فردی و از یک سو جاو حقاوق اجتمااعی 
ها برای ایجاد امکانا  آموزش اجبااری دولتریای شود که مستلا  مداخله و برنامهبندی میدسته

(. 126: 1392تر اسات )انلااری، هاای پیشارفتهو رایگان ابتدایی و در دسترس قرار دادن آموزش
المللی متعهد اصلی حق آموزش کودکاان هساتند )انلااری، ها براساس اسناد بینعبارتی دولتبه

شاود؟ اگرچاه در ماادۀ بعان خود لۀاظ میها تنها در خلو  تا(. آیا این تعهد دولت128: 1392
هاا نسابت باه فاراهم سااختن دربارۀ وضعیت پناهنادگان باه تعهاد دولت 1951کنوانسیون  22

تعلیما  عمومی تۀت عنوان تۀلیط  ابتدایی برای پناهندگان و رفتار مشابه با اتباع خود تأکیاد 
امکاان مسااعد نسابت باه رفتااری تاا سارحد »، در خلو  تۀلیط  غیرابتدایی فقط باه شده

کنوانسیون حقاوق کاود، کاه  28. از بررسی این ماده در کنار مادۀ شده استاشاره « پناهندگان
« الا »های برابرند  همچنین بناد ها موظ  به ایجاد شرایط آموزش بر پایۀ فرصت بق آن دولت

 بارای ابتادایی تۀلایل نماودن رایگاان و اجباری»ها به اقدا  برای آن که دربردارندۀ تعهد دولت
یاا پناهنادۀ  جوپنااهۀ تضمین برخورداری کودکان کنندانیبکه  22است، همچنین مادۀ « همگان

همراه با والدین و خانواده یا بدون همراه از کلیۀ حقوق مندرج در کنوانسیون حقوق کود، و دیگر 
جوی کودکاان پنااه شاود کاهاسناد حقوق بشری و حقوق بشردوستانه است، چنین اساتنباط می
هاا یاا اقامات دائام برخاوردار بدون همراه باید از حق آموزش در شرایط اقامات موقات در اردوگاه

باه دالیلای از جملاه تفااو  فرهناگ و زباان،  جوپنااهباشند  اما، در واقعیت بسیاری از کودکاان 
یاا مقلاد باه تبعیض، عبور از سن مناسب مدرسه، ظرفیت ناکافی مدارس در کشورهای ترانایات 

کمیساریای عاالی ساازمان ملال متۀاد در  2017خدما  آموزشی دسترسی ندارند. براساس آمار 
میلیاون از  4/7امور پناهندگان، کودکان پناهنادۀ دارای سان مناساب بارای حضاور در مادارس 

درصد ایان کودکاان باا  39دهند. میلیون پناهنده در سرتاسر جهان را تشکیل می 4/25جمعیت 
گرفته به تۀلیط  ابتدایی دسترسی ندارند. استمرار بۀاران پناهنادگی و های صور طشوجود ت

که کودکان بیشتری از حاق آماوزش مۀارو  شاوند،  شده استافاایش جمعیت پناهندگان سبب 
و در  شاده اساتچنانکه در یک سال، نیم میلیون بر جمعیت کودکان مۀرو  از تۀلایل افااوده 

باه مدرساه و آماوزش ابتادایی دسترسای نداشاتند  جوپنااهود، چهاار میلیاون کا 2017سال 
(UNHCR third annual education report, 2017: 4 ). 
 

 جوپناه. حق بر منع خشونت علیه کودک 3. 1

مسئلۀ مهم دیگر در خلو  رعایت حقوق کودکان، جلوگیری از اعمال خشونت جنسی و مبتنای 
هاا در کنوانسایون حقاوق کاود، باه تعهاد دولت 39 و 19علیه کودکان است. مواد  1بر جنسیت

                                                           
1. Sexual and gender – based violence (SGBV) 
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های روانی، جسامی زمینۀ پیشگیری و حمایت از کودکان در معرض یا قربانی همۀ اشکال خشونت
های جنسای و و جنسی اختلا  دارد. اگرچه زنان و کودکان هر دو در معرض آسیب و خشاونت

و شارایط جسامانی کاه تواناایی  اند،  کودکان با توجه به ضاع  ناشای از سانمبتنی بر جنسیت
مضااع  در معارض  صاور بهمۀدودی در حفاظت از خود و ایستادگی در برابر خشاونت دارناد، 

ند )ملافا و اهای جنسی و مبتنی بر جنسیت و نیازمند توجهاا  خاصایاشکال خاصی از خشونت
ساط شخلای (. قاچاق انسان، فۀشای کودکان، سوء استفاده و خشاونت تو31: 1395مختارزاده، 

ها علیه کودکاان هساتند. که در خفا به کودکان دسترسی دارد، از انواع اشکال خا  این خشونت
ناد، از ایان نیار اها از حمایت والدین یا بستگان خاود مۀرو حتم، کودکانی که  ی بۀران  وربه

رد، اماا در جهاان وجاود نادا دشادهیناپدپذیرترند. باید توجه داشت آمار دقیقی از کودکاان آسیب
ها از جملاه نجاا  کودکاان، های اروپایی و برخی ساازمانتوسط دولت شدهارائهبراساس آمارهای 

(. اگرچاه ا اطع (Raidma, 2016: 7 اند هاار کود، در اروپا ناپدید شاده 10حدود  سال ک ی ی
های فعاال در ی ساازمانهااگاارشتاوان گفات  باق دقیقی از وضعیت آنها در دست نیست، می

های هاا و ساازمانپذیری و شارایط سانی توساط گروهدلیل آسایبتۀادیۀ اروپا، این کودکان باها
کال   ورباهگیرناد. کشی جنسای قارار میبهره ژهیوبهکشی تبهکاری در بازار کار سیاه مورد بهره

ی باه اتۀادیاۀ اروپاا، رقاانونیغدلیل سان کام، ورود جوی جداشده و بدون هماراه باهکودکان پناه
و ندانستن زبان کشورهای ترانایات یاا  انجویپناههای موجود برای گاهی از نۀوۀ دریافت کمکناآ

مقلد در معرض انواع خشونت، آسیب و سوء استفاده هستند. آنها معموالً به افراد بارگسال اعتماد 
ه های پناهندگی توسط این افراد مورد سوء اساتفادشوند و حتی در داخل کمپکرده و وابسته می

 (. Digidiki & Bhabha, 2017: 19گیرند )قرار می
جوی جداشده و بدون هماراه کاه از اقداما  حمایتی کمیساریا برای حمایت از کودکان پناه

توان به همکاری با ند، میاهای جنسی و مبتنی بر جنسیتیا قربانیان خشونت در معرض آسیب
ان، ثبات ازدواج آنهاا در صاور  انجاا  سازمان یونیس  برای اخذ مدار، هاویتی بارای کودکا

 UNHCR Handbook for theبه خانواده ناا  بارد ) وستنیباز پازدواج، ایجاد امکان تۀلیل و 

Protection of Women and Girls, 2008: 123.) 
 

 جوی بدون همراه در مقابل قاچاق انسان . حمایت از کودکان پناه2
وقوع جار  قاچااق  سازنهیزمتماعی، فرهنگی و حقوقی اج -کلی عوامل متعدد اقتلادی   وربه

(. مطابق اعط  دفتر مقابله با مواد مخدر 92: 1391آبادی، انسان و تداو  آن است )نگهی مخلص
در سند کاربردی مبارزه با قاچاق انسان، عوامل رانشی از جملاه فقار،  1و جر  سازمان ملل متۀد

                                                           
1. United Nations Office on Drugs and Crime 
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اجتماعی و اقتلادی، فقدان حقوق بشر، مخاصما   های مناسبی، فقدان فرصتگرینیامظلم، 
آرامی مادنی و اجتمااعی و ثباا ، ناای ناشای از شارایط بینااامنهاا، مسلۀانۀ داخلای و جنگ

وجوی شرایط و زندگی های  بیعی که سبب خروج و مهاجر  افراد از کشورها در جستبۀران
(. بنابراین UNODC Toolkit, 2003: 454شود )شود، به افاایش قاچاق انسان منجر میبهتر می

شاود. دالیال رانشای و از  ارف دیگار عوامال ارتباط میان مهاجر  و قاچاق انسان روشان می
شاود کششی مهاجر  مانند امید به دستیابی به زنادگی باا فقار کمتار و اشاتغال موجاب می

ری در مسایر یاا وارد مۀیط ناشناخته شوند و با احتمال بیشت انجویپناهمهاجران غیرمتعارف و 
بارای کودکاانی کاه  مراتببهکشور مقلد در دا  باندهای قاچاق انسان گرفتار شوند. این خطر 

دلیل اینکه اغلب این بدون همراه و جداشده از خانوادۀ خود هستند، شدیدتر است. متأسفانه، به
، آمار رسمی از شوندها، قربانی قاچاق انسان میو شناسایی توسط دولت نا ثبتکودکان پیش از 

 جوی بدون همراه قربانی قاچاق انسان وجود ندارد.تعداد کودکان پناه
 های الۀاقی و همچناین کنوانسایوندر ادامه با مطالعۀ اجمالی کنوانسیون پالرمو و پروتکل

 شود.حقوق کود، امکان حمایت از کودکان در مقابل قاچاق انسان بررسی می
 

 ای الحاقیهو و پروتکل. بررسی کنوانسیون پالرم1. 2
هاست کاه در هماۀ مناا ق جهاان اتفااق داری نوین از پرسودترین تجار قاچاق انسان یا برده

(. 35: 1395و همکااران،  نژادیاحمادافتد و بیشترین قربانیان آن کودکان و زنان هساتند )می
تارین و ون پاالرمو مهممعروف به کنوانسی 1«المللیۀ بینافتیسازمان جرائمکنوانسیون مبارزه با »

المللی مقابله با قاچاق انساان اسات. ایان کنوانسایون دارای ساه پروتکال معتبرترین سند بین
زناان و  ژهیوباهپیشاگیری، مقابلاه و مجاازا  قاچااق انساان، »هاای الۀاقی اسات کاه پروتکل

خص باه مشا  ورباه 3«هاوا و دریاا زماین،  ریاق از مهاجران قاچاق علیه پروتکل»و  2«کودکان
 اند.حمایت از قربانیان قاچاق انسان پرداخته

پروتکل الۀاقی باه  3( مادۀ aتعریفی که از پدیدۀ قاچاق انسان در بند ) نیترمقبولاولین و 
در  زناان و کودکاان ژهیوباهدربارۀ پیشگیری، مقابله و مجازا  قاچاق انسان، کنوانسیون پالرمو 

، ونقالحملی، ریکارگباهقاچاق انسان عبار  است از »ارائه شد، به این شرح است:  2000سال 
تهدید یا استفاده از زور یاا هار شاکلی از اجباار،  منیوربهانتقال، مخفی کردن یا دریافت افراد، 

پذیری، پرداخات یاا ربودن، فریب دادن، اغفال کردن، سوء استفاده از قدر  یا موقعیات آسایب
 منیورباهی کاه بار فارد دیگاری کنتارل دارد، آوردن رضاایت فارد دساتبهگرفتن پول برای 

                                                           
1. The United Nations Convention against Transnational Organized Crime, November 15, 2000. 
2. Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, 

December 12, 2000. 
3. Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, December 12, 2000. 
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دیگاری از  هار شاکلکشی فۀشا یاا کشی باید حداقل شامل یکی از موارد بهرهکشی. بهرهبهره
کشی جنسی، کار یا خدما  اجباری، بردگی یا رفتارهایی مشابه بردگای، بردگای موقات و بهره

ی، رباودن، ریکارگباهکاه اگار کناد ( ایان مااده تأکیاد میcبند )«. برداشتن اعضای بدن باشد
دیاده نگهداری، انتقال در مورد یک کود، باشد، دیگر توجه به عنلر عد  رضایت یا اجباار باه

 شاده ذکرشود. در مفاد متعددی از این پروتکل اهمیت ندارد و مشمول تعری  قاچاق انسان می
ین دلیال ایان ساند پذیر و نیازمند توجه ویژه هستند  باه هماخا  آسیب  وربهکه کودکان 
قربانیاان قاچااق انساان و حمایات از آناان  عنوانبهتری را برای شناسایی کودکان شرایط سهل

ایان ساند نیاا کاه باه  9بیاان شاد، ماادۀ  3بر استثنایی که در ماادۀ فراهم کرده است. عطوه
ای کااهش ی اقاداماتی بارریکارگباهها را متعهد باه پردازد، دولتپیشگیری از قاچاق انسان می

پذیری زنااان و کودکااان، اصااطح قااوانین و فااراهم آوردن شاارایط تۀلاایلی، فرهنگاای و آساایب
کناد. باا وجاود ارزش ایان تر برای جلوگیری از ایجاد بستر قاچااق انساان میاجتماعی مناسب

  از جمله اینکه ایان شده استپروتکل در مقابله با قاچاق زنان و کودکان، انتقادهایی به آن وارد 
پذیری کودکاان سال اختلا  نداده و تنها بر مسئلۀ آسایب 18ای را به افراد زیر روتکل مادهپ

  باه نکرده اساتهای عضو مشخص اکتفا کرده و جائیا  نۀوۀ حمایت از کودکان را برای دولت
جوی بدون همراه باید به ایان پروتکال در کناار دیگار همین دلیل برای حمایت از کودکان پناه

المللی استناد کرد. یکی دیگر از انتقادهاای وارد باه ایان ساند، تأکیاد بسایار آن بار ناسناد بی
هادایت  مؤناثمعمول اذهان را به حمایت از قربانیان   وربهحمایت از زنان و کودکان است که 

کند. این امر ممکن است سبب غفلت از ماردان و پسارانی شاود کاه قرباانی قاچااق انساان می
توان گفت کاه مطاابق (. در توضیل اهمیت توجه به این مسئله میRaidma, 2016: 15هستند )

های شاده کاه در ساالجوی بدون هماراه شناساییاروپا، بیشتر کودکان پناه اتۀادیۀمرکا  آمار
 Eurostat Report on Asylum applicantsاند، پسار هساتند ) به اروپا رسیده 2014 – 2017

considered to be unaccompanied minors, 2015  .) 
هوا نیا فاقد مادۀ خاصی درباارۀ  و دریا زمین،  ریق از مهاجران قاچاق علیه پروتکل الۀاقی

با موضوع حمایات و  16حمایت از کودکان در معرض یا قربانی قاچاق انسان است. تنها در مادۀ 
مااده نیازهاای ویاژۀ  خواهد برای اجرای ایانها مییاری مهاجران قربانی قاچاق انسان، از دولت

این پروتکل در کنار اصال  19کودکان و زنان را در نیر بگیرند. همچنین با در نیر داشتن مادۀ 
که مطاابق معاهادا  و حقاوق عرفای ماورد تأییاد اسات،  1منع بازگرداندن اجباری پناهندگان

ق انسان را جوی قربانی قاچاتوان گفت که این ماده رعایت این اصل در خلو  کودکان پناهمی
 کند.تضمین می

                                                           
1. Non-Refoulment  
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 بررسی کنوانسیون حقوق کودک. 2. 2

صاراحت به 35سند جامع حمایت از حقوق کودکان در ماادۀ  عنوانبهکنوانسیون حقوق کود، 
کناد تاا . این ماده دول عضو را متعهاد میکرده استاز کودکان در مقابل قاچاق انسان حمایت 
دن، فروختن یا قاچاق کودکان با هار هادفی و در هار اقداما  مناسبی را برای جلوگیری از ربو

، حمایات از کودکاان مهااجر و 22و  20که ذکار شاد، در مفااد گونههمانکار گیرند. شکلی به
جوی جداشاده و بادون هماراه . بنابراین، اگرچه عبار  کودکان پنااهشده استپناهنده تلریل 

قرار دادن مواد  کنار همتوان از می ،نشده استمشخص در کنوانسیون حقوق کود، ذکر   وربه
های خاصی برای کودکاانی کاه از چنین برداشت کرد که حمایت 1این کنوانسیون 35و  22، 20

. شاده اساتبینای ند، در مقابل قاچاق انسان پیشادنبال پناهندگیند یا بهاخانوادۀ خود مۀرو 
ه اغلب با ارادۀ خاود و بارای یاافتن دلیل اینکه کودکان بدون همراها بخواهند بهحتی اگر دولت

خاارج کنناد   20اند، آنها از شمول حمایت ماادۀ زندگی بهتر خانه و خانوادۀ خود را تر، کرده
وجوی کودکاانی کاه در جسات عنوانباه 22 ور مشخص تۀات حمایات ماادۀ این کودکان به

 گیرند.ند، قرار میاپناهندگی
جوی بدون همراه باید بررسی شود، دکان پناهسند مهم دیگری که در خلو  حمایت از کو

                                                           
و از  خانواده از مۀیط یا دائم  ور موقتنباید به . کود،1»دارد: کنوانسیون حقوق کود، بیان می 20مادۀ  .1

  رف . کشورهای2 قرار گیرد. و مورد مساعد  مراقبت تۀت دولت از  رف باشد و باید مۀرو  خویش منافع
 تضمین کودکان گونهاین را برای دیگری جایگاین هایخود مراقبت ملی قوانین  بق بایستمی کنوانسیون

، اسطمی در قوانین و کفیل سرپرست تعیین شود، از جملهمی موارد زیادی ها شاملمراقبت گونه. این3 کنند.
 بررسی هنگا باشد. به از کودکان مراقبت مناسب مؤسسا  به کود، اعاا  لاو  یا در صور  فرزندخواندگی

 «شود. خا  توجه کود، و زبان ، فرهنگ، مذهبت، قومیکود، در تربیت استمرار مطلوب ها باید بهحلراه
 تضمین را جهت الز  اقدا  کنوانسیون  رف . کشورهای1»شامل حق پناهندگی عبار  است از:  22مادۀ 

 خود باشد یا شخص والدین همراه شود، چهمی تلقی و یا پناهنده است پناهندگی خواهان که کودکی برخورداری
 و از حقوق الز  ۀبشردوستان هایها و مساعد ت، از حمایالمللیو بین مۀلی و مقررا  با قوانین ، مطابقگریدی

 به الذکر نسبتفوق و کشورهای بشر مقرر شده یا حقوق یا سایر اسناد بشردوستانه کنوانسیون در این که مربو ه
 صطحدید خود با سازمان بنا به کنوانسیون  رف منیور، کشورهای. بدین2 خواهند آورد. عملآنها متعهدند، به

و  حمایت در جهت ،کنندکار می ملل با سازمان که صطحذی یا غیردولتی المللیبین هایو سایر سازمان ملل
 الز  ا طعا  کسب و برای پناهنده انکودک ۀخانواد یا سایر اعضای والدین و ردیابی کودکان گونهاز این مساعد 

یا سایر  والدین یافتن به موفق کهخواهند کرد. درصورتی همکاری خانواده مجدد اعضای پیوستن همبه برای
  وربه که مانند کودکی ، درستاظهار شده کنوانسیون در این کهگونههمان نشوند، با کود، خانواده اعضای
 «، رفتار خواهد شد.شده مۀرو  هر دلیل به خانوادگی از مۀیط یا دائم موقت
 تما  کنوانسیون  رف کشورهای»دارد: در خلو  حمایت از کودکان در برابر قاچاق بیان می 35مادۀ 

 هر شکل به کودکان اقو یا قاچ ، فروششدن از ربوده جلوگیری را برای به، دو و چندجانملی ضروری اقداما 
 «خواهند آورد. عملهر منیور به و به
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فروش کودکاان، فۀشاای کودکاان و »پروتکل دو  اختیاری کنوانسیون حقوق کود، با عنوان 
توسط مجمع عمومی سازمان ملل متۀد تادوین  2000است که در سال  1«پرونوگرافی کودکان

بر اهداف کنوانسایون حقاوق مطلق دربارۀ کودکان است و با تأیید و تأکید   وربهشد. این سند 
 ژهیوباهکشای اقتلاادی، کاار اجبااری و کود، برای حمایت از کودکان در برابار هرگوناه بهره

پردازد. بنابراین، مشخص به حمایت از کودکان قربانی قاچاق انسان می  وربهکشی جنسی بهره
اق انسان هساتند، جوی بدون همراه که همواره در معرض خطر قاچبرای حمایت از کودکان پناه

 المللی بسیار شایان توجه است. سند بین
 

 . بررسی قوانین ایران در حمایت از کودک در برابر قاچاق انسان3. 2
ی به تلاویب مجلاس شاورای اساطم 1382که در سال « قانون حمایت از کودکان و نوجوانان»

ه موجاب قی به کود، را بابر آنکه ایراد هرگونه صدمۀ جسمی، روانی و اخطرسیده است، عطوه
کشای از کاود، را بارای انجاا  نیا خرید و فروش و بهره 3ممنوع دانسته، در مادۀ  4و  1مواد 

 3ماادۀ  1. همچناین مطاابق تبلارۀ برشامرده اساتاعمال خطف، مستوجب مجازا  کیفری 
ال عماقاچاق افراد کمتر از هجاده ساال موجاب ا 1381ملوب « قانون مبارزه با قاچاق انسان»

 شود.حداکثر مجازا  مندرج در این ماده می
 

 جوپناهدر خصوص کودکان  2هم پیوستن خانوادهحق بر به
ر در وضاعیت پناهنادگی و مهااجر  کاه کاود، د ژهیوباهتوجه به زندگی کود، در خاانواده 

گیرد، از ارکاان مهام حمایات از حقاوق ایان معرض مخا را  متعدد روحی و جسمی قرار می
ر دتاا در بۀاث اول باه بررسای ایان امار  شاده اساتشد. در این مجال کوتاه تطش کودکان با

المللی پرداختاه شاود. باا توجاه باه اقاداما  مثبات الملل و معاهدا  بینچارچوب حقوق بین
هم جوی بدون همراه و رعایت حاق باهبه کودکان پناه ژهیوبهاتۀادیۀ اروپایی در خلو  توجه 

 شود. حقوقی این موضوع در اروپا در بۀث دو  بررسی میپیوستن خانواده، چارچوب 
 

                                                           
1. The Optional Protocol on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography, 

A/RES/54/263 of 25 May 2000. 

گردهم »مله ختلفی از جهای مدر متون فارسی حقوق پناهندگی به عبار « Family reunification»عبار  . 2
این حق  دیق رعایت. اما با توجه به ملاشده استترجمه « وحد  خانواده»، «اتۀاد خانواده»، «آوردن خانواده

هاجر  سیر مکه در واقع تطش برای پیوستن کود، به حداقل یکی از اعضای خانواده خود است که یا در م
هم رجمۀ به، تستشده ابتدا بدون همراهی آنها وارد مسیر غیرمتعارف یا پناهندگی از آنها جدا شده یا از ا

 .شده استپیوستن خانواده توسط نویسندگان انتخاب 
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هم پیوساتن خاانواده در جوی بدون هماراه از حاق باهمندی کودکان پناه. بهره1
 المللیپرتو اسناد بین
سات. جوپناهترین نیازها و مبنای حفظ حقوق کودکاان از مهم 1هم پیوستن خانوادهاحترا  به حق به

دربارۀ امکان گاردآوری دوباارۀ افاراد پراکنادۀ خاانواده  1949چهار  ژنو مبنای این حق از معاهدۀ 
(. در 138: 1389)ابوالوفاا،  شاده اساتیعنی پیوند هر فرد به دیگری و امکان دیادار آناان، گرفتاه 

هم پیوساتن به بۀاث حاق باه صراحتبهتوان یافت که ای نمیاعطمیۀ جهانی حقوق بشر هیچ ماده
ها به حمایت از حق داشاتن خاانواده به تعهد دولت 2آن 16مادۀ  3گرچه در بند خانواده اشاره کند. ا

سیاسی نیا همین مفهاو  در عباار   -المللی حقوق مدنی میثاق بین 23اشاره شده است. در مادۀ 
هم باه»ضامنی حمایات از   وربهتوان . بنابراین، در دو مادۀ مذکور تنها میشده استدیگری تکرار 
را استنباط کرد. چنانکه کمیتۀ حقوق بشر ساازمان ملال متۀاد در تفسایر عاا  « ادهپیوستن خانو

ها باید اقداما  قانونی و اجرایی را بارای دولت»کند: میثاق بیان می 23در خلو  مادۀ  19شمارۀ 
این اقداما  مناساب بایاد »کند که   این کمیته همچنین اذعان می«کار گیرندحمایت از خانواده به

که اعضای آن به دالیل اقتلادی، سیاسی و غیره از هم جدا هستند، برای ا مینان از اتۀااد و زمانی
 («.Manca, 2018:5هم پیوستن خانواده، صور  گیرد ) به

های متعددی به حقاوق بشار مهااجران و شورای حقوق بشر سازمان ملل متۀد در قطعنامه
ایان شاورا باا  5/36رده است. قطعنامۀ شمارۀ و مهاجر بدون همراه اشاره ک جوپناهنیا کودکان 

شاده تلاویب  2017که در سال  3«کودکان و نوجوانان مهاجر بدون همراه و حقوق بشر»عنوان 
های مشخلی دربارۀ حمایات از حقاوق بشار کودکاان بادون هماراه و ، دربردارندۀ توصیهاست

از فاراهم باودن حمایات و د خواهاهاا میاین قطعنامه از دولت 3جداشده از خانواده است. بند 
برای همۀ کودکاان بادون هماراه و جداشاده از خاانواده  4خدما  مناسب و حساس به جنسیت

منیور المللای و باا اتخااذ اصال رعایات ملاالل عالیاۀ کاود،، باهتۀت چارچوب حقوقی بین
برای ی به کودکان دهتیاولوجلوگیری از بروز انواع آسیب و سوءاستفاده ا مینان حاصل کنند. 

دلیل وضاعیت هم پیوستن اعضای خانواده، خودداری از بازداشت کودکان بهمندی از حق بهبهره
الملل بشر و در نیار گارفتن ها با حقوق بینهای مهاجرتی دولتمهاجرتی آنان، تطابق سیاست

کاه از  ایاآمضیتبعهای نیازهای خا  کودکان مهاجر بدون همراه جهت رفع قوانین و سیاست

                                                           
1. The right to family reunification 

 تا است سااوار و است جامعه برای زیربنایی و  بیعی گروهی واحد یک خانواده»دارد: اشعار می 16مادۀ  3بند  .2
 «شود. نگاهداری حکومت و وسیلۀ جامعهبه

3. Human Rights Council resolution on Unaccompanied migrant children and adolescents and human 
rights, A/HRC/RES/36/5, 28 Sep 2017. 

4. Gender - sensitive 
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یکای  عنوانبههای بهداشتی، آموزش و دیگر خدما  اجتماعی سی این کودکان به مراقبتدستر
ها برای حمایات از کودکاان در برابار از الااما  ادغا  اجتماعی کودکان، افاایش همکاری دولت

های ایان کشی و قاچاق این کودکاان از دیگار توصایهای شدید حقوق بشر از جمله بهرههنقض
 (.UN Human Rights Council, 2017:4) شده استذکر  9تا  5در بندهای  قطعنامه است که

و  10، مادۀ 9مادۀ  1هم پیوستن اعضای خانواده را در بند کنوانسیون حقوق کود، حق به
 تضامین کنوانسایون  ارف کشورهای 9 بق مادۀ  1است.مورد تأکید قرار داده  22مادۀ  2بند 
نشوند. عد  اجرای ایان امار تنهاا  جدا خود والدین از شانخواسته دبا وجو کودکان که کنندمی

ملالل و مناافع عالیاۀ کاود،  برخطفصطح و قضایی در شرایطی که  بق بررسی مقاما  ذی
هم صراحت بار حاق باه، بهرنیا ضمن تأکید بر مادۀ مذکو 10مادۀ  1باشد، امکان دارد. در بند 

 وی والادین یاا کاود، درخواسات»دارد: و این ماده بیان می است پیوستن خانواده تأکید شده
 باا کنوانسیون  رف کشور سوی از ،خانواده مجدد پیوستن همبه برای کشور تر، یا ورود برای
کنوانسایون  10و  9از بررسی ماواد «. شد خواهد بررسی سریع و انسانی روشی به و مثبت نیر

                                                           
 کودکان نمایند کهیم تضمین کنوانسیون  رف . کشورهای1»دارد: کنوانسیون حقوق کود، بیان می 9مادۀ  .1

 و مقررا  قوانین مطابق صطحذی مقاما  که خود جدا نشوند، مگر در مواردی از والدین شانخواسته رغمعلی
 است ممکن تلمیما  گونه. ایناست کود، نفع به جدایی این شوند که ملمم قضایی هایاز بررسی و پس

از  والدین جدا شدن و یا هنگا  کود، والدین توجهیو یا بی استفاده سوء قبیل از خلوصیدر موارد به
از  . در هریک2 اتخاذ شود. تلمیمی کود، اقامت د مۀلباید در مور صور  یابد و در این یکدیگر ضرور 

 شود در مراحل داده فرصت نفعذی های رف تما  باید به 9 ۀماد اول پاراگراف به مربوط دادرسی مراحل
یا  از یک را که کودکی ، حقکنوانسیون  رف . کشورهای3 ز کنند.خود را ابرا و نیرا  کرده شرکت دادرسی

خواهند  رعایت  ور منیمبه با والدین مستقیم و تماس شخلی روابط بر حفظ ، مبنیجدا شده هر دو والدین
 « باشد. کود، امر مغایر منافع این که واردینمود، مگر در م

  رف کشورهای با تعهدا  . مطابق1»دارد: هم پیوستن خانواده بیان میبا اشاره به حق به 10مادۀ 
 همبه کشور برای ورود یا تر، برای وی یا والدین کود، ، در خواست9 ۀماد 1 در پاراگراف کنوانسیون

 سیربر و سریع انسانی روشی و به با نیر مثبت کنوانسیون کشور  رف ، از سوید خانوادهمجد پیوستن
خواهد شد.  بررسی و سریع انسانی روشی و به با نیر مثبت کنوانسیون  رف خواهند شد. کشورهای

 برای ها عواقبیدرخواست گونهاین تسلیم خواهند نمود که تضمین هم چنین کنوانسیون  رف کشورهای
 زندگی جداگانه در کشورهای والدینش که . کودکی2 .نخواهد داشت آنها در پی و اعضای کنندهدرخواست

خود  با والدین مستقیم و تماس شخلی روابط  ور منیمبه استثنایی از شرایط دارد گذشته کنند حقمی
 حق کنوانسیون  رف ، کشورهای9 ۀماد 2 در پاراگراف مندرج با تعهدا  مطابقمنیور و باشد. بدین داشته
خواهند  را مۀتر  هر کشور دیگری خود و ورود به کشور ملی جملههر کشور من تر، برای و کود، والدین

 امنیت حفظ و برای شده تلریل در قانون که است هاییمۀدودیت مشمول فقط هر کشوری تر، شمرد. حق
 در این که یا سایر حقوقی دیگران هاییا آزادی یا حقوق یا اخطقیا  عمومی ، سطمتعمومی ، نیمملی

 «.است اند، ضروریشده شناخته رسمیت به کنوانسیون
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این کنوانسیون که به حقوق کودکان  22همۀ کودکان است، در کنار مادۀ  کلی دربارۀ  وربهکه 
جوی بادون هماراه تۀات حمایات توان نتیجه گرفت کودکاان پنااه، میپرداخته استپناهنده 

گیرناد. هرچناد باا وجاود هم پیوستن خانواده قارار میالملل برای استفاده از حق بهحقوق بین
ی مناسب در اجرا این مفااد بندزمانکه نیازمند سرعت و پذیری کودکان شرایط خا  و آسیب

هاا در اماور ۀ دولتکارانامۀافیهسبب تطقی این تعهد با رویکارد است، در عمل شاهدیم که به
هم پیوساتن خاانواده ها برای پذیرش درخواسات باهمهاجرتی و پناهندگی، اعط  تلمیم دولت

 6که ذکر شد، تفسایر عاا  شامارۀ گونههمان(. Manca, 2018: 8-9انجامد )ها به  ول میسال
رفتار با کودکاان بادون هماراه و جداشاده خاارج از »کمیتۀ حقوق کود، کنوانسیون با عنوان 

المللی دربارۀ این کودکان اسات کاه ضامن ارائاۀ تعریا  اسناد بین نیترکامل، از «کشور اصلی
ل  حقوق و نیازهاای ایان کودکاان های مختدقیقی از کودکان بدون همراه و جداشده به جنبه

هم پیوساتن خاانواده در این تفسیر به الااما  رعایت حق باه 83تا  81پرداخته است. بندهای 
خلو  این کودکان با احترا  به اصل منع بازگرداندن اجباری آنان به کشور اصالی کاه در آن 

اجرای تعهدا  خاود ذیال ها نباید برای عبار  دیگر، دولتدر معرض خطرند، پرداخته است. به
کنوانسیون حقوق کود،، کودکان را برای الۀاق به خاانواده باه کشاور اصالی یاا مباد   9مادۀ 

مبنی بار حاق ورود و خاروج  10های مبد  نیا باید با احترا  به مادۀ بازگردانند. از  رفی دولت
 UNایجااد نکنناد ) کود، یا والدین او از کشور برای پیوستن به دیگر اعضای خانواده ممانعتی

Committee of the CRC, 2005: para. 81-83.) 
صاراحت باه حاق ای بهشایان ذکر است کنوانسیون دربارۀ وضعیت پناهندگان در هیچ ماده

هم پیوستن خانواده اشاره نکرده است  اما کمیتۀ اجرایی کمیساریای عالی سازمان ملل متۀد به
هم پیوساتن مشخص باه اهمیات حاق باه  وربهخود  9 در امور پناهندگان در استنتاج شمارۀ

ها، ۀ کمیساریا جهت مداخلۀ مناسب با همکاری دولتکنندهماهنگخانواده تأکید کرده و نقش 
هاای جداشاده بیاان هم پیوستن اعضاای خانوادهی را برای بهردولتیغالدولی و های بینسازمان

(. ایان کمیتاه همچناین در اساتنتاج ExCom Conclusion No.9, 1977: para.a-cکناد )می
مجدداً به شرح جائیا  اقداما  الز  بارای یاافتن « هم پیوستن خانوادهبه»با عنوان  24شمارۀ 

این  7(. بند ExCom Conclusion No.24, 1981: para.1-9اعضای خانوادۀ افراد پرداخته است )
جوی بادون ادۀ کودکاان پنااهمشخص به اهمیت تطش برای یافتن اعضای خانو  وربهاستنتاج 
و اقدا  برای فرزندخواندگی پرداخته است. اگرچاه  1قبل از اقدا  برای اسکان مجدد ژهیوبههمراه 
گیری در هاا توصایه کارده کاه هنگاا  تلامیماین کمیته در این سند به دولت 1981از سال 

والادین و مادار،  هم پیوستن خانواده، فقدان مدار، قانونی از جملاه ساند ازدواجخلو  به

                                                           
1. Resettlement 
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هاا باشاد، براسااس هم پیوساتن خانوادهماانعی بارای باه عنوانباهاثبا  نسب کودکاان نبایاد 
هم پیوسااتن تاارین موانااع بااهی کمیساااریا اثبااا  رابطااۀ خااانوادگی هنااوز از مهمهاااگاارش
 (.Manca, 2018: 14هاست )خانواده

 

پیوساتن خاانواده در  همجوی بدون هماراه از حاق باهمندی کودکان پناه. بهره2
 ای اروپا پرتو اسناد منطقه

را  انجویاپناهجوی بدون همراه تعداد بسایار زیاادی از در بۀران پناهندگی اروپایی، کودکان پناه
کاه اوج بۀاران پناهنادگی اروپاایی باود، درخواسات پناهنادگی  2015تشکیل دادند. در ساال 

تانی در اتۀادیه ثبت شاد. باا وجاود کااهش کود، بدون همراه با اکثریت ملیت افغانس 200/95
در ساال  –های بعد المللی بودند، در سالهای بیندنبال دریافت حمایتتعداد این کودکان که به

درخواسات پناهنادگی  400/31نل  این تعداد بالغ بار  2017هاار و در سال  63حدود  2016
دهد، این مسئله نیازمناد کان نشان میآمار باالی تعداد این کود – 1این گروه از کودکان ثبت شد

 Eurostat news release on asylumتوجه به ابعاد مختل  آن و حمایت از این کودکاان اسات )

applicants in 2017, 2018: 1آیاد، عمل میهایی کاه از ایان کودکاان باهترین حمایت(. از مهم
یکای از دالیال اصالی  عنوانباهالً شان است که معماوتطش برای پیوستن آنها به اعضای خانواده

 The European Migration) شاده اساتهای مختلا  ذکار حرکت آنها در مطالعا  و ملاحبه

6: 2015Network, هم پیوساتن خاانواده به حق باه صراحتبه، 2(. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
هم دهاد حاق باهن می. اما خوشبختانه رویۀ قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر نشانپرداخته است

حق احترا  به زندگی خلوصای و »این کنوانسیون با عنوان  8پیوستن خانواده تۀت قلمرو مادۀ 
 (. ,2015The European Migration Network :2گیرد )قرار می 3«خانوادگی

                                                           
جهان است که در گاارش  ه و بدون همراه درجوی جداشددرصد کل تعداد کودکان پناه 90این تعداد بیش از  .1

 .شده استاعط   2017ساالنۀ کمیساریا در سال 
2. European Convention on Human Rights (ECHR)  

مۀ افراد را ه« Right to respect for private and family life»کنوانسیون اروپایی حقوق بشر با عنوان  8مادۀ . 3
خل منباید  شناخته است. مطابق این حق هیچ مقامی« ه زندگی خلوصی و خانوادگیحق بر احترا  ب»دارای 

و دیگر  کشور زندگی خانوادگی افراد شود، مگر در مواردی که امنیت ملی، امنیت و اقتلاد عمومی، مللۀت
هم ر بهق بح»عایت کودکان ر ژهیوبهموارد احلاشده در این ماده وجود داشته باشد. در خلو  افراد پناهنده 

ی رپایی زندگبمندی از زندگی خانوادگی است، زیرا این افراد امکان از الااما  بهره« پیوستن اعضای خانواده
نوانسیون ک 8شده در مادۀ عبار  دیگر، حق مطرحخانوادگی در کشور مبد  یا کشورهای دیگر را ندارند. به

ها انوادۀ آنضای خاده در خلو  افراد پناهنده و اعهم پیوستن اعضای خانواروپایی حقوق بشر عا  و حق بر به
 گیرد.خا  و تۀت قلمرو این ماده قرار می
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 تن خانوادههم پیوسادیۀ اروپا دربارۀ حق بهترین اسناد اتح. مروری بر مهم1. 2
دستورالعمل شورای اتۀادیۀ اروپاا درباارۀ »سناد دربارۀ حمایت از این حق کودکان ا نیترمهماز 

در ایان دساتورالعمل فرایناد  1تلویب شد. 2003است که در سال « هم پیوستن خانوادهحق به
یی با جائیا  راروپایغهم پیوستن اعضای خانواده با ملیت گیری در خلو  بهبررسی و تلمیم
هم پیوساتن رای نمونه ضمن ارائاۀ تعریا  دقیقای از باهب. شده استرح تری مطبیشتر و دقیق

 صاور بهاین سند، در مواد بعدی  4و  1خانواده، کود، بدون همراه، و اعضای خانواده در مواد 
ی بررسای بنادزماندقیق و جائی مدار، الز  برای ارائۀ چنین درخواستی و همچنین فرایند و 

( 12تاا  9این دستورالعمل )ماواد  5. فلل شده استتی بیان این درخواست توسط مقاما  دول
ایان ساند  10ماادۀ  3هم پیوستن خانوادۀ پناهنادگان اسات. بناد کامل در خلو  به  وربه
ۀ اعمال استثنائاتی در خلو  صدور اجازۀ ورود کود، بدون همراه به اتۀادیه بارای کنندانیب

در صاور  فقادان مادار، اثباا  رابطاۀ  11اش است.  باق ماادۀ پیوستن به اعضای خانواده
دلیل فقادان گیری باید براساس دیگر شواهد و قرائن صور  گیرد و صرفاً باهخانوادگی، تلمیم

هاای هم پیوساتن خانوادهنیاا در حمایات از باه 12ماادۀ  2مدار، درخواست رد نشاود. بناد 
دو  8افراد خانواده که در مادۀ  /پناهنده، فرد پناهنده را از شرط حداقل زمان اقامت قانونی فرد 

 کند.، معاف میشده بودسال بیان 
 

 ادیۀ اروپاییاتح IIIنامۀ دوبلین هم پیوستن خانواده در آیین. بررسی به2. 2
یکی از جدیادترین اساناد اتۀادیاۀ اروپاا در زمیناۀ  عنوانبهبایست را می III 2ۀ دوبلین نامنییآ

در مفاد مختلفی III نامۀ دوبلین همی است، بررسی کرد. آیینپناهندگی که دارای نکا  بسیار م
جوی بدون همراه و جداشده از خاانواده اقدا  به هنجارسازی در خلو  حمایت از کودکان پناه

توان نقطۀ مشاتر، کلیاۀ ایان مقاررا  هم پیوستن خانواده را میکه رعایت حق به ده استکر
نامه، توجه به ملالل عالیاۀ کاود، حتای در صاور  های این آییندانست. یکی دیگر از ویژگی

کلی، مط، مقاررا  دوبلاین بارای تعیاین   وربهتقابل با چارچوب کلی مقررا  دوبلین است. 
از آن باه  جوپنااه، اولاین کشاوری اسات کاه انجویاپناهکشور مسئول رسیدگی به درخواست 
کود، جداشده  جوپناهاگر »دارد: قرر میم نامهنییآاین  8اتۀادیۀ اروپا وارد شده است. اما مادۀ 

و بدون همراه باشد، کشور مسئول بررسی کشوری خواهد بود که یکای از والادین یاا خاواهر و 
قانونی ساکن است. حتی اگر کودکی باشد که ازدواج کرده و همسر  صور بهبرادر کود، در آن 

                                                           
1. Council Directive on the Right To Family Reunification - 2003/86/EC - 22 September 2003. 

2. Regulation (EU) No 604/2013 Of The European Parliament And Of The Council - 26 June 2013 - 

establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining 

an application for international protection lodged in one of the Member States by a third-country 

national or a stateless person (recast) [Dublin III]. 
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ت نادارد، کشاور مسائول بررسای از کشورهای عضو اتۀادیه اقام کیچیهقانونی در  صور بهاو 
درخواست پناهندگی او کشوری است که یکی از والدین، خواهر و برادر یا بارگسالی که مسئول 

این امر از نیر حمایت کاود، و اساکان وی «. قانونی در آن کشور حضور دارد صور بهاو است 
اهمیات اسات.  اش، بسیار حاائادر نادیکی آن فرد  ی مد  رسیدگی به درخواست پناهندگی

اگر بیش از یک نفر از خانواده یا بستگان کود، در کشورهای مختلا  اتۀادیاه زنادگی کنناد، 
دولت مسئول، پس از بررسی رعایت ملالل عالیاۀ کاود، بادون هماراه انتخااب خواهاد شاد 

(Dublin III regulation, 2013: Article 8.) 
ایان مااده  1کند. بناد کان بیان میاین سند تعهداتی را تۀت عنوان تضمینا  کود 6مادۀ 
هاا در اجارای ای باشاد کاه دولتدارد، رعایت ملالل عالیۀ کود، باید اولین مطحیهاشعار می

این ماده، کشورهای عضو اتۀادیۀ اروپا بارای  3کنند. مطابق بند کلیۀ مفاد این قانون رعایت می
دربارۀ مساائلی از  ژهیوبهکدیگرند، شناسایی و رعایت ملالل عالیۀ کود، موظ  به همکاری با ی

هم پیوستن خانواده، تندرساتی کاود، و اعضای خانواده برای به ترعیسرجمله شناسایی هرچه 
که خطر قربانی قاچاق انسان زمانی خلو بهرشد اجتماعی او، مطحیا  امنیتی دربارۀ کود، 

 Dublin IIIبلاوغ او ) شدن برای کود، وجود دارد، نیرهای کود، باا در نیار گارفتن سان و

regulation,2013: Article 6 .) 
نامه برای حلول ا مینان از احترا  و رعایت کامال مقدمۀ این آیین 17و  16 بق بندهای 

هم پیوستن خانواده و حفظ منافع کودکاان جداشاده و بادون هماراه، در صاور  احاراز حق به
قاعدۀ تعهاد باه »سبت به یک کود،، یک هرگونه وابستگی و رابطۀ فرزندی، خواهر و برادری ن

هم پیوساتن باه ضارر مناافع کاود، نباشاد شر ی کاه ایان باهشود، بهایجاد می 1«مسئولیت
(Dublin III regulation,2013: para.16-17.) 

جوی بدون همراه در اتۀادیۀ اروپا، تعداد کودکانی که تۀت با وجود تعداد زیاد کودکان پناه
اند، در سرتاسر اروپا هم پیوستن خانواده شدهموفق به استفاده از حق به حمایت مقررا  دوبلین

هاای ها تۀات بررسای در دادگاهدقیق مشخص نیست، زیرا بسایاری از ایان درخواسات  وربه
 2017توان از کشور یونان نا  برد که در نیمۀ اول ساال رای نمونه میبکشورهای اروپایی است. 

 UNHCR, UNICEF) شده استیوستن خانواده در این کشور ثبت هم پدرخواست به 625تنها 

and IOM factsheet on Refugee and Migrant Children in Europe, 2017: 6.(. 
 

 پیوستن خانواده در قوانین ایران هم. حق به3
کشورهای میابان پناهندگان در جهان  ی چهار دهاۀ گذشاته باوده  نیتربارگاگرچه ایران از 

                                                           
1. Binding responsibility criterion. 
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منیور سااماندهی اماور تاوان گفات از نیار توساعۀ قاوانین و مقاررا  باهکل می  ورهباست، 
ی خألهااای داشته و در این حاوزه باا ناواقص و و پناهندگان عملکرد بسیار منفعطنه انجویپناه

جوی جداشده و بدون همراه از روست. بنابراین، در زمینۀ توجه به حقوق کودکان پناهجدی روبه
 هم پیوستن اعضای خانواده نیا قوانین مشخص و دقیقی وجود ندارد. جمله حق به

ای در خلاو  کاود، پناهناده نادارد. هایچ مااده1342ملاوب « نامۀ پناهندگانآیین»
جوی بدون همراه باید به قوانین دیگار مراجعاه کارد. از بنابراین برای بررسی حقوق کود، پناه

از قاوانین داخلای ماورد توجاه قانونگاذار قارار  کیچیههم پیوستن خانواده در حق به آنجا که
 نیترکیانادتوان گفت نهاد حضانت و مطقاا  باا والادین و اعضاای خاانواده است، می نگرفته

قانون مدنی ایران به موضوع نگاهداری و تربیات  1179تا  1168مباحث به این حق است. مواد 
بینی موضاوع حضاانت از جمله عد  پیشرسد به علل متعددی نیر میاست. به ا فال پرداخته

کود، بعد از بلوغ، عد  تعیین تکلی  حضانت کود، بعد از فو  والدین، شناسایی حق مطقا  
برای والدین و نه برای کود،، مۀدودیت نهاد مطقا  باه سان بلاوغ، عاد  تضامین ارتبااط و 

تاوجهی باه فاراد نادیاک، بیمطقا  کود، با اعضای خانواده غیر از والدین )خواهر و برادر( و ا
تمایط  و منافع کود، در مطقا  با والدین و اقارب، این مواد از جهت تأمین حق کود، برای 

 (. 28: 1388ند )سادا  اسدی، ابودن در کنار والدین و اعضای خانواده ناقص
 باه بۀاث 1353ملاوب « قاانون حمایات از خاانواده» 54و  41، 29، 7بر آن، در مواد عطوه

حاق بارای ، هرچند در این قانون تعریفای از افاراد ذیحق اشاره شدهمطقا  با والدین و افراد ذی
سرپرسات و قانون حمایات از کودکاان بی» 5مادۀ  2. در تبلرۀ نشده استمطقا  با کود، ارائه 

نیا به در نیر گارفتن اساتثنائا  شارایط ایان قاانون بارای بساتگان  1392ملوب « بدسرپرست
باشند، اشاره شده اسات کاه تاا حادی نادیاک باه که درخواست سرپرستی وی را داشته  کود،

ی برای بستگان کود، اولویت قائال نوعبههم پیوستن کود، با اعضای خانواده است که موضوع به
مشاخص باه حقاوق   ورباهدر قوانین و مقررا  داخلای  تنهانهتوان گفت شده است. بنابراین می

هم پیوساتن است، بلکه قوانین مذکور نیا در تأمین کامل حاق باه پرداخته نشدهکودکان پناهنده 
 اعضای خانواده کود، و حق کود، بر زندگی با والدین ناکافی و دارای ابهاما  بسیاری هستند. 

قاانون کنوانسایون مرباوط باه وضاعیت »باا تلاویب  1355شایان ذکر است ایران از سال 
باا  1372عضویت این کنوانسیون درآمده است. همچنین از ساال به « پناهندگان و پروتکل آن

تلویب کنوانسیون حقوق کود، در مجلس شورای اسطمی و با در نیر گرفتن یک حق شارط 
ها در قانون مدنی ایاران، ایان کنوانسایون 9است و مطابق مادۀ  کلی به این معاهده ملۀق شده

نین و مقررا  داخلی در راستای اجرای مفاد این حکم قانون است. بنابراین، شایسته است که قوا
هم پیوساتن و پناهنده از جملاه رعایات حاق باه جوپناهدو کنوانسیون و تأمین حقوق کودکان 

 اعضای خانواده اصطح شود. 
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 یریگجهینت
و مهاجران اجباری را در جهاان تشاکیل  انجویپناههای اخیر کودکان نیمی از جمعیت در سال

نکته است کاه بسایاری از ایان کودکاان تنهاا و بادون  العا  این پژوهش مؤید ایناند. مطداده
همراهی اعضای خانوادۀ خود، به دالیلی از جمله فقدان امنیت و پیامدهای مخاصما  مسالۀانه 
یا رنج ناشی از مشکط  اجتماعی و اقتلادی برای دستیابی به زندگی و آینادۀ بهتار در مسایر 

دلیل نااتوانی و وابساتگی باه نهناد. ایان کودکاان باهمهاجر  گاا  می پرمخا رۀ پناهندگی و
برهاا و بارگساالن برای تأمین امنیت و نیازهای جسمی و روانای خاود، هماراه شادن باا قاچاق

 رباوده شادنبازداشت یا اقامت در کنار بارگساالن در معرض سوء اساتفاده و خشاونت، حتای 
های ند. بررسایاکشی جنسایکار اجباری و بهره منیوربهتوسط باندهای تبهکار و قاچاق انسان 

تاوان المللای نمیآور بیناز اساناد الااا  کیچیهدهد در گرفته در این پژوهش نشان میصور 
در تفسایر  شادهارائهجوی جداشده و بدون همراه یافت. بنابراین تعریا  تعریفی از کودکان پناه

. باا وجاود گرفته اسات، مط، این پژوهش قرار 2005کمیتۀ حقوق کود، مورخ  6عا  شمارۀ 
دربارۀ وضعیت پناهندگان فاقاد  1951پذیری و نیاز به حمایت ویژۀ کودکان، کنوانسیون آسیب

و  20تا حادی در ماواد  خألست. اگرچه این جوپناهحتی یک مادۀ خا  دربارۀ حقوق کودکان 
المللی نیا تعریا  دقیقای از بین، در این سند مقبول شدهکنوانسیون حقوق کود، جبران  22

های مهام توان به چالش. از نتایج این مطالعه مینشده استجوی بدون همراه ارائه کودکان پناه
برناد، اشااره کارد  از سر میکه در سن رشد و در شرایط نامناسب به جوپناهحمایت از کودکان 

یا ، حق بار آماوزش و حاق جمله تأمین حقوقی مانند حق بر بهداشت جسم و روان و حفظ ح
منیور تۀقق اهاداف منادرج در کنوانسایون حقاوق به رونیازامراقبت در مقابل انواع خشونت. 

ها متعهد به تأمین ایان حقاوق بادون تبعایض و کود، برای رعایت ملالل عالیۀ کود،، دولت
رعایات  تارین الااماا توجه به وضعیت پناهندگی یا مهاجر  کودکان هستند. همچنین از مهم

ملالل عالیۀ کود،، فراهم آوردن امکان پیوستن وی به اعضای خانواده و بستگان اسات. لایکن 
ی است کاه الااا  اگونهبهنۀوۀ بیان و تأکید کنوانسیون حقوق کود، بر تسهیل امکان این امر، 

 گیری نهاایی براسااس رویاه و سیاساتها وجود نادارد و تلامیمقانونی و ملرحی برای دولت
بر این، پروتکل الۀاقی به کنوانسیون پالرمو با موضوع مقابله با قاچااق عطوه ها خواهد بود.لتدو

پذیری و نیاز به حمایت خا  از کودکان در مقابل زنان و کودکان، تا حدی آسیب ژهیوبهانسان 
یان   اما فقدان اختلا  مواد خا  باه کودکاان در اداده استقاچاق انسان را مورد توجه قرار 

 خاألپروتکل و همچنین پروتکل دیگر کنوانسیون پالرمو با موضوع مقابله باا قاچااق مهااجران، 
ای الملل است. این امر، فرضیۀ نیاز باه تادوین معاهادهدیگری در این حوزه در نیا  حقوق بین

 کند.جوی جداشده و بدون همراه را تقویت میخا  برای حمایت از کودکان پناه
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های اخیر کشورهای جوی بدون همراه در سالترین مقلد کودکان پناهکه مهمبا توجه به این
دهاد رویاۀ مثبتای در ایان اتۀادیاه در خلاو  عضو اتۀادیۀ اروپاست، این پژوهش نشان می

هم با توجه به حاق باه ژهیوبهتر برای حمایت از کودکان تر و کاملهنجارسازی با جائیا  دقیق
است. این نکتۀ بسیار حائا اهمیت در دستورالعمل شاورای اتۀادیاۀ  پیوستن خانواده ایجاد شده

 2013در ساال  IIIنامۀ دوبلین هم پیوستن خانواده و آیینبا موضوع حق به 2003اروپا ملوب 
 است. تبیین شده 

الملل و حقوق پناهندگی اروپایی چارچوبی کلای در پایان باید اذعان کرد، اگرچه حقوق بین
جوی جداشده و بدون هماراه فاراهم دقیق و کارامد را برای حمایت از کودکان پناه چنداننهاما 

جوی بادون هماراه در تضامین های اجرایی حمایات از کودکاان پنااه، وجود چالشکرده است
حقوقی که مبنای رشد جسمی و روانی آنان است، همچناین مۀافیات از آناان در برابار خطار 

المللی جامع و مستقل را در این خلو  کاه بین ن معاهدۀقاچاق انسان ضرور  توسعه و تدوی
دربردارندۀ همۀ ابعاد حقوقی و اجرایی مورد نیاز برای حمایت کامل متناساب باا ملاالل عالیاۀ 

 کند. کودکان باشد، ایجاب می
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