حقوق کودک در قوانین افغانستان و کنوانسیون حقوق کودک
شفق عبدالخالق*1

تاریخ دریافت1400/08/26:

تاریخ پذیرش1400/09/21:

چکیده
منظور از کودک در این پژوهش ،شخصی است که سن هجده را تکمیل نکرده باشد .تالشهاای هااانی
در راستای حمایت از کودک بهعنوان آسیبپذیرترین عضو هامعة انسانی ،منجر به تصویب کنوانسیون حقوق
کودک در سال  1989گردید و افغانستان نیز در سال  1994آن را با حفظ «حق شرط» نسبت به کلیه احکاا و
مقررات مغایر با احکا اسالمی و قوانین داخلی ،به تصویب رساند .افغانستان افزون بر تالشهای بینالمللای،
در عرصة داخل ی نیز در قوانین مختلف ،از کودکان حمایت نموده و حتی قانونی تحت عنوان قانون «حمایات
حقوق طفل» را به تصویب رسانده است .این پژوهش ،حقوق کودکاان را در قاوانین افغانساتان و کنوانسایون
حقوق کودک به روش توصیفی -تحلیلی مورد بررسی قرار داده و نتیجه میگیرد که در این اسناد ،نسابت باه
کودکان توهه ویژهای صورت گرفته و برای آنها حقوق بسیاری؛ اعم از مدنی ،فرهنگی ،اقتصاادی و سیاسای
در نظر گرفته شده است.

واژگان کلیدی :کودک ،حقوق کودک ،کنوانسیون حقوق کودک ،حقوق افغانستان ،حق آموزش و
پرورش کودک.

* -1کارشناسیارشد حقوق خصوصی و دکتری تخصصی مطالعات زنانa.khshafaq@gmail.com ،
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مقدمه
کودک بهعنوان عضوی از هامعة انسانی ،به لحاظ آسیبپذیریِ بسیار و نداشتن تواناایی زز در دفااا از
خود ،بیش از دیگران در معرض خطر و تضییع حقوق خود قرار می گیرد .بدین هات است که در نظر گرفتن
حقوق ویژهای برای کودک با هدف حمایت از هنبه های مختلف زندگی او ،از حیات و تغذیه گرفته تا تربیت
و آموزش ،ضروری بهنظر میرسد .از سوی دیگر ،کودکانِ هر هامعاه ،آینادهساازان آن هامعاهاناد؛ بناابراین،
پرورش و رشد صحیح آنها ،نهتناا آیندة سعاتمند آنان؛ بلکه آیندة روشن هامعه را نیز نوید مایدهاد .تحقاق
این مام ،در گرو شناسایی حقوق کودک به نحو شایسته است .از این رو ،ایان پاژوهش باه تبیاین و تحلیال
حقوق کودک؛ اعم از مدنی ،سیاسی ،اهتماعی و فرهنگی پرداخته است.
افغانستان بر اساس ماده  7قانون اساسی مکلف شده است تا احکا آنعده از میثاقهای بینالمللی کاه باه
آنها ملحق شده است را رعایت کند .از طرفی هم این کشور به تاریخ  27آوریال  ،1994کنوانسایون حقاوق
کودک را تصویب کرده است؛ لذا ضروری بهنظر میرسد که حقوق کودک در این کنوانسیون نیز مورد بررسی
قرار گیرد .بنابراین ،در این مقاله حقوق کودک هم در قوانین داخلی و هم در کنوانسیون حقوق کاودک ماورد
بررسی قرار میگیرد .برای رسیدن به این هدف ،در ابتدا یک سلسله مفاهیمی مانند حاق ،حقاوق و کاودک را
توضیح داده و سپس حقوق کودک را در قوانین داخلی و کنوانسیون حقوق کاودک باه تفصایل موردبررسای
قرار میدهیم.
-1مفاهیم
یکی از موضوعات بسیار مام در هر پژوهشی ،تبیین درست مفاهیم است؛ زیارا ممکان اسات مفااومی
دارای معانی متعددی باشد که هات پرهیز از سوءفام و درهمآمیازی آنهاا ،بایساته اسات تاا منظاور از هار
مفاومی بهصورت واضح تبیین گردد .بدین هات ،در ذیل مامترین مفاهیمی به کاررفته در ایان پاژوهش باه
صورت مختصر تبیین میگردد.
1-1حق
یکی از مفاهیم اساسی و مام در نظا های حقوقی معاصر ،نااد «حق» است .حق در لغت به معنی نقایض
(ابان منظاور ،)49/10 :1988 ،ضاد و خاالف باطل(حساینی زبیادی )79/13 :1385 ،آماده اسات .برخای از
واژهشناسان ،حق را به حقیقت ،راست ،درست و صحیح نیز معنا نموده است(قیّم .)759 :1393 ،در اصاطال
علم حقوق ،از حق تعاریف متعددی ارائه شده است که این تعدد تعاریف ،ناشی از اختالفنظر در بارة مبناا و

33

حقوق کودک در قوانین افغانستان و

فصلنامه پژوهشهای حقوق تطبیقی

کنوانسیون حقوق کودک

سال چاار  ،شماره چااردهم ،پاییز 1400

صفحات  32تا 51

منشاء آن است .برخی حق را چنین تعریف کرده است«:حق از اعتبارات شرعی یا عُقالیی است که بار اسااس
آن امتیاز یا توانایی خاصی برای شخص یا اشخاصی در نظر گرفته میشود و به مقتضای این تواناایی ،دارنادة
حق میتواند تصرفی کند یا بارهمند گردد یا مالی یا کاری را از کسی درخواسات کناد»( محقاق دامااد:1393،
 .)63برخی دیگر گفتهاند«:حق قدرت و سلطة ارادی است که به موهب آن ،شخص در حدود قانون بر اعمال
دیگران مسلط میشود»(ابراهیم منصور .)209 :1999 ،برخی دیگر در تعریف حق گفتاه اسات«:حاق عباارت
است از قدرت ،سلطه و امتیاز شخص معین بر شی یا شاخص دیگار کاه قاانون آن را اعطاا یاا باه رسامیت
میشناسد»(رسولی .)25 :1393 ،در ناایت برخی دیگر هم گفته است :حق عبارت از سلطه و اختیااری اسات
که در هامعة معینی ،برای یک انسان در برابر انسانهای دیگر یا برای یک انساان در برابار اشایا ،باه رسامیت
شناخته میشود .حق انسان در برابر انسانهای دیگر؛ مانند حق طلبکار در برابر بدهکار ،حاق زن و شاوهر در
برابر یکدیگر و حق پدر و مادر در برابر فرزندان .حق انسان نسبت به اشیاء؛ مانند حق مالک نسبت به خانهای
که آن را خریده است و حق مستأهر برای استفاده از خانهای که آن را در اهارة خود دارد(موحد)42 :1381 ،
1-2حقوق
در زبان فارسی واژه «حقوق» به معانی گوناگون به کار میرود که در ذیل هریک را بهصورت مختصر
توضیح میدهیم:
-1مجموعه مقررات حاکم بر روابط اجتماعی :حقوق در این معنی مجموعه بایدها و نبایدهاایی اسات
که اعضای یک هامعه ملز به رعایت آنها میباشند و دولت ضمانتاهارای آنهاا را بار عااده دارد .انساان
موهودی است اهتماعی ،و زندگی اهتماعی نیازمند یک سلساله قواعاد و مقاررات زز ازهرایای اسات کاه
روابااط اشااخا

را تبیااین و تنظایم کنااد .مجمااوا ایاان قواعاد و مقاارراتِ الاازا آور اهتماااعی را کااه دارای

ضمانتاهرای دولتی نیز است حقوق مینامند(دانش پژوه .)6 :1392 ،حقوق در این معنی اسم همع اسات و
برای نشاندادن مجموا نظا ها و قوانین اساتعمال مایشاود(کاتوزیان .)14 :1390 ،بناابراین ،وقتایکاه گفتاه
میشود حقوق افغانستان یا حقوق اسال  ،در واقع اصطال حقوق در این معنای خودش به کار رفته است.
-2دانش حقوق :گاهی منظور از حقوق ،علم حقوق) (Lawاست .طبق ایان معنای ،حقاوق رشاتهای از
دانش اهتماعی است که به تجزیه وتحلیل قوانین و مقررات الازا آور اهتمااعی ،چگاونگی پیادایش ،وضاع،
تفسیر و استنباط و سیر تحول آنها میپردازد(دانشپاژوه .)6 :1392 ،ماراد از حقاوق در عباارتهاای مانناد
حقوقدانان ،دانشجویانِ حقوق و دانشکده حقوق ،همین معنی است.
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-۳جمع حق :یکی از معنی و مفاومی که از شنیدن واژة حقوق به ذهن متبادر میشود ،همع حق اسات.
در هر نظا حقوقی برای تأمین سعادتِ اهتماعی و فردی انسان و همچناین هلاوگیری از هرگوناه تجااوز و
تعارض ،امتیازها و قدرتهای قانونیِ مشخصی اعتبار میشود که به هر یکی از آنهاا اصاطالحاً«حاق» گفتاه
میشوند و مجموا آنها را«حقوق» مینامند .حق در این معنی عبارت از امتیااز ،سالطه و قادرتی اسات کاه
بهموهب قانون یا دیگر قواعد هانشین؛ مانند عرف و رویّه قضایی به اشخا
رعایت آن میگردند(دانشپژوه 5 :1393 ،و )6؛ مانند حق مالکیت ،حق انتخاا

داده شده و دیگران مکلاف باه
کاردن و مشاارکت سیاسای،

حق زوهیت ،حق مؤلف ،حق حضانت ،حق حیات و حق آزادی شغل ،حقوق بشار ،حقاوق کاودک و امثاال
اینها .مراد ما از حقوق کودک در این پژوهش ،همین معنای از حقوق اسات و البتاه حقاوق در معناای اول(
مجموعه قوانین و مقررات) هزء منابع پژوهش به شمار میآید.
1-۳مفهوم کودک(طفل)
قبل از ورود به مباحث اساسی حقوق کودک ،باید منظور ما از کودک روشن گاردد .در خصاو

اینکاه

کودک(طفل) به چه کسی گفته میشود ،قانون «حمایت حقوق طفال» 1چناین مقارر مایدارد«:طفال :شخصای
است که سن هجده را تکمیل نکرده باشد» .کود هازا2نیاز در مااده  95هماین تعریاف را از طفال ارائاه داده
است3.کنوانسیون حقوق کودک نیز در ماده  ،1کودک را افراد زیر  18سال دانسته و در تعریف آن چنین مقارر
میدارد«:از نظر این کنوانسیون ،منظور از کودک افراد زیر  18سال است؛ مگر اینکه طبق قاانون قابال اهارا در
بارة کودک ،سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود» .در خصو

تعریف کنوانسیون از کاودک ،چناد نکتاه قابال

تأمل است:
 -1کنوانسیون پایان دوره کودکی را مشخص کرده است؛ اما نسبت به آغااز آن صاراحتی نادارد .از ایان
سکوت می توان دو گونه تحلیل ارائه داد :یکی اینکه بگوییم شروا کاودکی از زماان تولاد اسات و ایان امار
بدیای بوده و نیازی به تصریح ندارد .دیگر اینکه علت سکوت را وهود اختالف بر سار آغااز زماان کاودکی
بداینم.

 .1وزارت عدلیه ،هریده رسمی ،قانون حمایت طفل ،مصو
 .2وزارت عدلیه ،هریده رسمی ،کود هزا ،مصو

 ،1397شماره مسلسل .1334

 ،1396شماره مسلسل .1260

 .3ماده  95کود هزا « :طفل به شخصی اطالق میگردد که هجده سال را تکمیل نکرده باشد».
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در زمان تدوین کنوانسیون حقوق کودک بحثهایی در خصو

شاروا زماان کاودکی مطار باود .در

طر پشناادیِ لاستان چنین آمده بود«:شروا کودکی بهعنوان انسان ،از لحظة تولد اسات» .باه اعتقااد برخای،
شاید انگیزة طر این دیدگاه هواز سقط هنین در اروپای شرقی باشد و با ذکر این عبارت ،نمایخواساتند باا
تعیین شروا دوران کودکی از زمان قبل از تولد ،موضوا سقط هنین را زیر سؤال ببرند .در مقابال ،در برخای
از کشورها مانند ایرلند ،واتیکان و آمریکای زتین ،آغاز زمان کودکی از لحظاة انعقااد نطفاه و اساتقرار آن در
رحِم مادر دانسته شده است(پیوندی .)42 :1390 ،ایازت متحده آمریکا نیز آغاز دوران کودکی را با توهاه باه
رای دیوان عالی این گونه بیان کرده است«:دوران کودکی از لحظة که مشخص شود طفل پس از تولد قابلیات
بقا و دوا را دارد ،آغاز میشود»(بجنوردی .)51 :1382 ،بنابراین ممکن است اختالفنظرهای فوق باعث شده
باشد تا در مرحلة پایانی تصویب کنوانسیون در مجمع عمومی سازمان ملل ،فقط به پایان زمان کودکی تصریح
شده و در خصو

آغاز آن سکوت اختیار گردد.

 -2نکتة قابل توهای دیگر این است که کنوانسیون با عبارت«:مگر اینکه طبق قانونِ قابال ِاهارا در باارة
کودک ،سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود» ،افزون بر تعیین سن مشخصی برای پایاان دوره کاودکی ،باه ایان
نکته نیز توهه کرده که ممکن است پایان دوره کودکی در برخی از قوانین داخلی ،متفاوت و حتای کامتار از
 18سال باشد .در واقع کنواسیون سن کمتر از  18را نیز به نوعی به رسمیت شناخته است.
بعد از تعریف مفاهیم ضروری و مورد نیاز هات فام موضوا موردنظر ،به تبین و تحلیل حقوق کاودک
در قوانین افغانستان و کنوانسیون حقوق کودک میپردازیم.
-2حقوق مدنی کودک
2-1حق ثبت وزدت

نخستین و مامترین مسئله پس از متولدشدن کودک ،ثبت وزدت وی اسات؛ زیارا اوزً ،ثبات وزدت در
حکم شناسایی رسمی وهودِ کودک از طرف دولت است .ثانیاً ،ثبت واقعاة تولاد یکای از عناصار اساسای در
برنامهریزیهای ملی دولت برای کودکان میباشد و ثالثاً ،ثبت واقعة وزدت ابازاری اسات بارای تاأمین ساایر
حقوق آنها؛ مانند شناسایی آنان در زمان وقوا هنگ ،ترک خانواده و آد رباییها.
سندی که پس از ثبت وزدت در دفتر ثبت احوال نفوس بنا شناسانامه اخاذ مایگاردد ،در و اقاع ساند
اثبات هویت انسان است(رسولی .)115 :11393 ،شناسایی و احراز هویات هار فارد؛ مانناد تابعیات ،نساب،
قرابت و اهلیت فقط از طریق این سند امکانپذیر میباشد .همچنین برخورداری از حقاوق مادنی ،اهتمااعی،
سیاسی و اقتصادی در یک کشور ،متوقف بر داشتن ایان ساند اسات .ماثالً احاراز مقاا ریاسات همااوری،
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وزارت ،معاونت ،نمایندگی در شورای ملی و حتی مالکیت اموال غیرمنقول ،تنااا باا داشاتن ایان ساند ملای
ممکن خواهد بود.
بر اساس بند  1ماده  17قانون حمایت حقوق طفل ،مسئولین مراکز صاحی مکلافاناد کاه هنگاا تولاد
کودک ،روز ،تاریخ ،هنس ،نا و نا خانوادگی کودک را در کارت مخصو

ثبت و به والدین اعطا نماید .بر

اساس قانون ثبت احوال نفوس 1،اتبااا افغانساتان؛ اعام از اینکاه در داخال کشاور باشاند و یاا خاار از آن،
مکلفاند که تولد فرزندان شان را به نزدیکترین اداره ثبت احوال نفوس گزارش داده و به ثبت برسانند .ایان
قانون در بند  1ماده  17به صراحت چنین مقرر میدارد )1(«:ولی یا قریب قانونی طفل نوزاد مکلاف اسات از
تولد طفل در خالل مدت سه ماه به نزدیکترین مرهع ثبت احوال نفوس یا مراکز ثبت تولدات ،گزارش ارائاه
نماید» .اگر اتباا افغانستان در خار از کشور اقامت داشته باشند ،مکلفاند تولد فرزندانشان را در مدت ساه
ماه به نمایندگی سیاسی یا قونسلی افغانستان در خار بهطور کتبی گزارش دهد( بند  2مااده  17قاانون ثبات
احوال نفوس) .نمایندگیهای سیاسی یا قونسلی افغانستان مکلفاند گزارش تولدات را بعد از ثبات ،باه ادارة
ثبت احوال نفوس و بررسی امور هویت خارهیان ارسال نمایند .بر اساس قاانون حمایات حقاوق طفال نیاز،
والدین مکلف اند که در مدت سه ماه از تولدِ طفلِ خود به نمایندگی سیاسی یا قونسلی افغانساتان اطاالا داده
و یا در مدت سه روز از تاریخ ورود به کشاور ،باه اداره ثبات احاوال نفاوس اطاالا دهند(بناد  8مااده .)17
کنوانسیون حقوق کودک نیز در ماده  7به صراحت بیان میدارد« :تولد کودک بالفاصاله پاس از باه دنیاآمادن
ثبت میشود و .»...
2-2حق برخورداری از شیر مادر
شیر مادر باترین غذا برای کودک است .با همة پیشرفتهای که اماروزه در علام و تکنولاوژی صاورت
گرفته و تالشهای فراوانی که برای نزدیککردن ترکیب شیرِ خشک به شایر ماادر انجاا شاده ،تاا باه حاال
هایگزینی برای شیر مادر پیدا نشده است .شیر مادر افزون بر هنبههای تغذیهای که برای رشد و نماوی ناوزاد
دارد ،نخستین واکسن وی نیز محسو

می شود؛ زیرا زمانی که هنوز سیستم ایمنی نوزاد آنقادر تکامال پیادا

نکرده است که در برابر عوامل بیماریزا و میکرو ها دفاا کند ،ایان شایر ماادر اسات کاه آنتایباادیهاا و
فاکتورهای مبارزه با ویروسها و باکتریها را به نوزاد منتقل میکند .شیر مادر همواره در حال تغییار اسات و

 .1وزارت عدلیه ،هریده رسمی ،قانون ثبت احوال نفوس ،مصو

 ،1393شماره مسلسل .1154
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متناسب با برزگشدن کودک و تغییر نیازهای تغذیهای او ،دگرگون میشود و حتی تا شاش مااهگی عطاش و
تشنگی کودک را برطرف میکند(.)www.iaranmania.com/nutrition/breast_feeding/mother_milk.ask

در دوران شیرخوارگی ،افزون بر اینکه کودک از نظر هسمی استحکا زز را باه دسات مایآورد ،رو
کودک نیز تحت تأثیر رفتار و اخالق مادر قرار گرفته و زمینة تربیتی و معنوی کودک شکل مایگارد؛ بناابراین
شیر مادر باترین غذای کودک بهویژه در ماههای اول تولد است.
قانون حمایت حقوق طفل در بند  1ماده  ،19تعذیه با شیر مادر را بهعنوان یکای از حقاوق کودکاان باه
رسمیت شناخته و بهصراحت چنین مقرر میدارد )1(«:طفل از بدو تولد حق دارد که با شیر مادر خود تا مدت
دو سال تغذیه گردد ،مگر اینکه مادر وی عذر موهه داشته باشد» .کنوانسیون حقوق کودک بهصورت مساتقیم
به حق برخورداری کودک از شیر مادر تصریح نکرده است؛ اما کشورهای عضو را مکلف کارده اسات کاه در
راستای ترویج تغذیه با شیر مادر تالش کنند .ماده (24بند  )e -2چنین مقارر مایدارد« :تضامین اینکاه تماا
اقشار هامعه بهویژه والدین وکودکاان از مزایاای تغذیاة شایر ماادر ،باداشات و باداشات محایط زیسات و
پیشگیری از حوادث آگاهی داشته ،به آموزش دسترسی داشته باشند و بدانند که در زمینة استفاده از اطالعاات
اولیة باداشتِ کودک و تغذیه حمایت میشوند».
در عرصة بینالمللی تالش های دیگری نیز برای ترویج تغذیه با شیر مادر انجا شده است .مثالً در ساال
 1981مجمع باداشت هاانی« ،قانون بینالمللی نحوة فروش مواد هانشین شیر مادر» را به تصویب رساند کاه
در بند  ، 1هدف آن را کمک به فراهم نمودن تغذیة سالم و کافی بارای ناوزادان از طریاق حمایات و تارویج
تغذیه با شیر مادر و تضمین استفاده مناسب از مواد هانشین شیر مادر دانسته است.
2-۳حق برخورداری از نام
نا  ،سادهترین ممیزة اشخا

از یکدیگر است .نا یک عالمت لفظی است که اشخا

باهواساطه آن از

یکدیگر متمایز میگردد .کودک بعد از تولد و ثبت وزدت ،بارای آینادة زنادگی اهتمااعی و برخاورداری از
هویت ،باید دارای نا و نا خانوادگی باشد.
این حق چنین مقرر میدارد )1(«:طفل از بادو تولاد

قانون حمایت حقوق طفل در ماده  14در خصو

دارای حقِ داشتن نا مناسب میباشد» .در بند  2و  3ایان مااده ،والادین و سرپرسات قاانونیِ طفال ،مکلاف
شده اند که برای طفل نا مناسب انتخا

نموده و نا وی نباید دارای محتوای تحقیرآمیز یا توهین باه کرامات

وی یا مغایر با عقاید دینی باشد .در آموزههای اسالمی نیز افزون بر نا  ،به انتخا
شده است(حر عاملی 378 /21 :1409 ،و .)401
38
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اینکه آیا داشتن نا الزامی است یا خیر ،صراحتی قانونی وهاود نادارد؛

اما از رو قوانین مربوطه؛ مانند قانون ثبت احوال نفوس و قانون مدنی(1ماده  )47چنین استنباط میگاردد کاه
داشتن نا بهعنوان نخستین ممیزة اشخا

 ،الزامی است؛ زیرا داشتن اسناد هویتی2مانند شناسنامه الزامای اسات

و یکی از اهزای اساسی و مام اسناد هویتی ،نا شخص است(بند 2ماده  6قاانون ثبات احاوال نفاوس) .در
کنوانسیون حقوق کودک نیز به حق برخوداری کودک از نا تصریح شاده و مااده  7آن چناین بیاان مایدارد:
«کودک بالفاصله پس از تولد به ثبت خواهد رسید و از بدو تولد ،از حق داشتن نا  ...،برخوردار خواهد بود».
البته در ماده  8کنوانسیون که در خصو

برخورداری کودک از هویت است نیز از نا بهعنوان یکی از عناصر

سهگانة3هویت اشاره شده است .بنابراین ،حق داشتن نا برای هر کودکی ،در رأس حقوق او قرار دارد.
2-4حق برخورداری از هویت خانوادگی(نسب)
منظور از حق کودک در داشتن نسب ،حقِ داشتن پدر و مادر و برخورداری از حمایتهاای آناان اسات.
یکی از حقوقی که برای کودک از اهمیت زیادی برخوردار است و آثار فروانای بار آن باار مایشاود ،قرابات
خانوادگی(نسب) است که از رابطة زن و مردی بهوهود می آید که کودک در دامن آنهاا متولاد شاده اسات.
ب مشاخص قابال تاأمین
بسیاری از حقوق کودکان؛ مانند حضانت ،نفقاه و ارث فقاط در ساایة داشاتن نسا ِ
است(پیوندی .)306 :1390 ،البته این سخن به این معنی نیست که کودکانِ فاقد نساب و آنااایی کاه والادین
شان مشخص نیست از این حقوق برخودار نیستند ،بلکه این امور هنبة استثنایی دارد و باید دولت برای آنهاا
تدابیری را اتخاذ نماید .انتسا

کودک به خانوادة مشخص ،وی را از رهابودن به حال خود و تکیاهکاردن باه

افراد ناصالح حفظ کرده و افراد سودهو و استثمارگر ،بهراحتی نمیتوانند از آنها سوءاستفاده کنند.
در حقوق اسالمی و به تبع آن حقوق افغانستان ،برای حمایات از نساب کاودک ،ماامتارین قاعادة کاه
پیش بینی شده است ،قاعده(اماره) فراش است .اماره فراش بر این مبنا استوار است که تا حد ممکن کودک باه
پدر خانواده منتسب شود؛ به عبارت دیگر ،بر مبنای اماره فراش ،طفلای کاه از زنِ شاوهرداری باه دنیاا آماده
باشد ،فرزند شوهر فرض شده و متعلق به اوست(صفایی و امامی .)329 :1393 ،بر مبنای ایان اماارة قاانونی،
طفل متولد در زمان زوهیت به پدر ملحق میشود؛ مشروط بر اینکه از تاریخ نخستین نزدیکی با مادر تا تولاد

 .1وزارت عدلیه ،هریده رسمی ،قانون مدنی ،مصو

 ،1355شماره مسلسل .353

 . 2فرا  2ماده  3قانون ثبت احوال نفوس ،هویت را چنین تعریف نموده است« :هویت :شارت مکمل شخص است که شامل اسم ،تخلص،
اسم پدر ،اسم پدر کالن ،تاریخ تولد به تفکیک روز ،ماه و سال ،محل تولد ،سکونت اصل و سکونت فعلی میباشد».
 . 3ملیت( ،)Nationalityنا ( )Nameو روابط خانوادگی (.)Family relations
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طفل ،حداقل شش ماه گذشته باشد و از تاریخ آخرین نزدیکی ،بر مبنای قانون مدنی بایش از یاک ساال(ماده
 )1217و بر مبنای قانون احوال شخصیه اهل تشیع 2،بایش از نهاه مااه قمری(بناد  1مااده  )3173نگذشاته باشاد.
بنابراین می توان گفت :قاعده فراش بر پایة مصالح طفل و حفظ نظم هامعه اساتوار اسات .توهاه نکاردن باه
قاعدة فراش ،در بسا موارد نفی نسب را باه دنباال خواهاد داشات و ایان مسائله باعاث فسااد در هامعاه و
محرو شدن طفل از حمایت خانوادگی و مالی و محرومیت وی از شرافت خاانوادگی خواهاد شاد .بناابراین،
پیشبینی قاعده فاراش یکای از ماامتارین روشِ حمایات از کاودک در زمیناة حاق برخاورداری از هویات
خانوادگی(نسب) است.
کنوانسیون حقوق کودک نیز برخوداری کودک از هویت خانوادگی را موردتأکید قارار داده و در مااده 8
آن چنین بیان میدارد«:کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک برای حفظ هویت خود ،از همله ملیات ،ناا و
روابط خانوادگی را طبق قانون و بدون مداخله تضمین خواهد کرد».
2-5حق حضانت
حضانت در لغت به معنای دربرگرفتن کودک ،در آغوش گرفتن ،کودک را به سینه چساپاندن ،پرساتاری
کردن ،تربیت کردن و پرورش دادن کودک آماده اسات(لویس185 :1380 ،؛ آذرناوش .)128 :1383 ،فقااا در
تعریف حضانت گفته است«:حضانت عبارت است از وزیات و سالطنت بار تربیات و متعلقاات آن از قبیال
نگاداری کودک ،گذاردن او در بستر ،سرمه کشیدن ،پاکیزهکردن ،شستن هامههای او و مانند آن»(شاید ثاانی،
بیتا .)12/2 :حقوقدانان در تعریف آن گفتهاند :حضانت عبارت از اقتداری است که قانون بهمنظور نگااداری
و تربیت اطفال به پدر و مادر آنان اعطا کرده است(کاتوزیان131/2 :1397 ،؛ امامی.)187 /2 :1354 ،
قانون مدنی در بند  1ماده  236در خصو

تعریف حضانت چنین بیان میدارد )1(«:حضانت عباارت از

حفاضت و پرورش طفل است در مدتی که طفل باه حضاانت و پارورش زن محتاا باشاد» .قاانون احاوال
شخصیه اهل تشیع در بند  1ماده 178حضانت را چنین تعریف کرده است )1(«:حضاانت نگااداری ،تعلایم و
تربیت اسالمی و نظافت و تداوی اطفال میباشد» .بر مبنای این ماده ،حضانت شامل موارد ذیال مایگاردد-1:
نگاداری؛ مانند تغذیه ،نظافت و تعویض لباس و همچنین مراقبت در برابر حوادث خارهی؛ مانند حفاظات از

 . 1ماده  217قانون مدنی« :کمترین مدت حمل شش ماه و اکثر آن یکسال است».
 . 2وزارت عدلیه ،هریده رسمی ،قانون احوال شخصیه اهل تشیع ،مصو

 ،1388شماره مسلسل 2.988

 . 3بند  1ماده  173قانون احوال شخصیه اهل تشیع ) 1(« :طفل متولد در زمان زوهیت ،متعلق به زوهین است .مشروط بر اینکه دخول در
زمان زوهیت صورت گرفته و طفل حداقل شش ماه قمری بعد از آن تولد گردیده و از آخرین زمان وضع حمل نه ماه قمری تجاوز نکند».
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سرما و گرما و نیز در صورت نیاز به درمان ،باید درمان شود؛  -2تعلیم :یعنی متصدی حضانت مکلاف اسات
که متناسب به اقتضای سن کودک به تعلیم او پرداخته و ضروریات دِین را به او بیاموزاند -3 .تربیت :متصدی
حضانت مکلف است که با در نظرداشت اقتضای سن کودک ،به تربیت طفل نیز توهه نماید.
مدت حضانت بر اساس قانون مدنی ،برای پسر تا هفت سالگی و برای دختر تاا نهاه ساالگی اسات .ایان
قانون در ماده  249چنین بیان میدارد«:مدت حضانت پسر با سن هفت و از دختار باا سان( )9ساالگیِ تماا
خاتمه مییابد» .بنابراین ،علیالقاعده بعد از سن هفت سالگی برای پسر و ناه ساالگی بارای دختار ،حضاانت
پایان مییابد؛ اما اگر وضعیت طفل مستلز دوا مدت حضانت باشد ،دادگاه میتواند حداکثر تا دو سال دیگار
چنین مقرر میدارد«:محکمه میتواند مدت حضاانت

آن را تمدید کند .ماده  250قانون مدنی در این خصو

مندر مادة( )249این قانون را تمدید نماید .مشروط بر اینکه مدت تمدیدشاده از دوساال تجااوز نکناد» .در
قانون احوال شخصیه اهل تشیع ،حضانت مانند قانون مدنی محدود به هفت و نه سال نیست ،بلکاه حضاانت
نسبت به پسر تا هفت سال و نسبت به دختر تا نه سال حق مادر است و بعد از این مدت ،حاق حضاانت باه
پدر منتقل میشود .این قانون در بند  3ماده  178چنین بیان مایدارد )3(«:ماادر نسابت باه پادر در حضاانت
دختران تا نه سالگی و در پسران تا هفت سالگی دارای حق تقد میباشد ،بعد از سپری شدن مادت متاذکره،
حضانت پسر و دختر به پدر تعلق می گیرد .مگر اینکاه محکماه بناابر مصاالح طفال خاالف آن را مصالحت
تشخیص دهد».
همان طوری که بیان گردید ،قانون مدنی پایان مدت حضانت را مشخص کرده است(هفت ساالگی بارای
پسر و نه سالگی برای دختر) .قانون احوال شخصیه اهل تشیع پایاان دورة حضاانت ماادر را مشاخص کارده
است(پسران تا هفت سالگی و دختران تا نه سالگی)؛ اما پایان حضانت پدر را بهصورت دقیق مشخص نکارده
و فقط گفته است بعد از هفت سالگی پسر و نه سالگی دختر ،حضانت به پدر تعلق میگیرد ،در حالی که باتر
بود این قانون پایان دورة حضانت پدر را نیز بهصورت واضح مشخص میکارد .از لحااظ فقاای ،بسایاری از
فقاای شیعه پایان دورة حضانت را رسیدنِ فرزند به سن رُشد دانستهاند(اصفاانی763 :1422 ،؛ خمینی ،بیتاا:
313 /2؛ سبزواری285 /25 ،1413 ،؛ گلپایگاانی375 /2 ،1413 ،؛ سیساتانی .)122 /3 ،1417 ،حاق حضاانت
کودک در قانون حمایت حقوق طفل نیز بهصراحت مورد پذیرش قرار گرفته است (ماده 1.)24در کنوانسایون
حقوق کودک نیز به مسئله حضانت و محافظت از مصالح و منافع کودک توهه شده و تأکیاد شاده اسات کاه

 .1ماده « :24طفل مطابق احکا قانون دارای حق حضانت ...،میباشد».
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کودکان تا حد امکان نباید از والدین هدا شاوند ،مگار اینکاه مصالحت مامای وهاود داشاته باشاد .مااده 9
کنوانسیون در این خصو

چنین بیان میدارد:

 .1کشورهای طرف کنوانسیون تضمین میکند که کودکان باا وهاود درخواسات هداشادن ،از والادین
خود هدا نشوند ،مگر وقتی که مقامات ذیصال  ،مطابق قاوانین و مقاررات و باا توهاه باه بررسایهاای
قضایی ،به این نتیجه برسند که این هدایی به نفاع کاودک اسات .ایانگوناه تصامیمهاا ممکان اسات در
موقعیتهای ویژهای ،از قبیل سوءاستفاده یا بی توهای والادین از کاودک یاا هنگاا هادا شادن والادین،
ضرورت یابد و در این صورت ،باید در باره محل اقامت کودک تصمیمی گرفته شود.
 .2در هریک از مراحل دادرسی مربوط بند  1ماده  ،9باید به تما طرفهای ذینفع فرصت داده شود تا
در مراحل دادرسی شرکت کنند و نظر خود را ابراز کنند.
 .3کشورهای طرف کنوانسیون ،حق کودکی را که از یکی یا از هردو والدین هدا شده اسات ،مبنای بار
حفظ روابط شخصی و تماس مستقیم با والدین ،بهطور منظم رعایت خواهند کرد؛ مگر وقتی که ایان امار،
مغایر منافع کودک باشد.
 .4هنگامی که هدایی ناشی از اقدامات دولت ،از قبیل بازداشت ،زندانی کردن ،تبعید ،اخرا یا مارگ از
همله مرگی که در حین توقیف بودن شخص صورت گیرد ،برای یکی یا هر دوی والدین یا کودک باشاد،
کشورِ طرف کنوانسیون بنا به درخواست والدین یا کودک در صورت لزو  ،یکی از اعضاای خاانواده را از
اطالعات ضروری در باره اموال فرد غایب خاانواده مطلاع خواهاد کارد؛ مگار وقتای کاه دادن ایانگوناه
اطالعات ،مضر به حال کودک باشاد .کشاورهای طارف کنوانسایون همچناین تضامین خواهناد کارد کاه
تسلیمشدن به این درخواست ،به خودی خود عواقبی برای افراد مربوط در پی نداشته باشد.
نکته قابل توهه در ماده فوق ،ارتباط کودک به هار دو والادین اسات کاه ایان خاود بازتاابی از اصال
مسئولیت مشترک والدین در پرورش و رشد کودک است که در مااده  18کنوانسایون باه آن تصاریح شاده
است.
2-6حق حیات
یکی از مامترین حقوق کودک ،حق حیات است .قانون اساسی در این خصو

در ماده  23چنین مقارر

میدارد « :زندگی موهبت الای و حق طبیعی انسان است .هیچ شخص بدون مجوز قانونی از این حاق محارو
نمیگردد» .قانون حمایت حقوق طفل نیز به این حق توهه نموده و در ماده  13مقرر میدارد )1(«:طفلای کاه
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زنده متولد میگردد ،از حق طبیعی حیات به عنوان موهبت الای برخوردار بوده و مطابق احکاا ایان قاانون و
سایر اسناد تقنینی مورد حمایت قرار میگیرد» .در بند  2ایان مااده ،وزارتخاناههاا و ادارات ذیاربط؛ اعام از
دولتی و غیر دولتی ،مکلف گردیده است که بهمنظور تأمین حق حیات و رشد سالم طفل تدابیر زز را اتخااذ
و عملی نماید.
-۳حقوق فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی کودک
۳-1حق برخورداری از تابعیت

یکی از وهوه تمایز اشخا

در عرصة فراملی ،تابعیت است .تابعیت یک رابطه سیاسی و معنوی اسات

که شخصی را به دولت معینی مرتبط میسازد(نصیری،1395 ،

 .)26برخی دیگار در تعریاف هاامعتاری

گفته است :تابعیت عبارت از رابطهای سیاسی ،حقوقی و معنوی بین اشخا

(یا اشیاء) باا یاک دولات معاین

است(ارفعنیا.)43 /2 :1386 ،
تابعیت از این هات دارای اهمیت میباشد که معیاری برای تعیین حقوق و هویت ملی اشاخا
قانون اساسی در این خصو

اسات.

در مادة  4بهصراحت چنین مقرر میدارد«:ملت افغانستان عبارت است از تماا

افرادی که تابعیت1افغانستان را داشته باشد» .افزون بر ایان ،تابعیات موهاب بارمنادی از حقاوق شااروندی،
سیاسی اقتصادی و ...میشود(مواد  48 ،35و  33قانون اساسی) .داشتن تابیعت سابب مایشاود کاه اشاخا
حتی در خار از کشور خود نیز مورد حمایت دولت متبوا خود قرار گیرند .ماده  39قاانون اساسای در ایان
خصو

چنین مقرر میدارد...«:دولت از حقوق اتباا افغانستان درخار از کشور حمایت مینماید» .همچنین

قانون تابعیت نیز در ماده  6مقرر میدارد :تبعه افغانستان در خار  ،تحت حمایت دولت افغانساتان قارار دارد.
قانون حمایت حقوق طفل در ماده  ،15حق داشتن تابعیت را برای طفل باهصاراحت باه رسامیت شاناخته و
چنین مقرر میدارد )1(«:طفل از بدو تولد دارای حق داشتن تابعیت میباشاد» .کنوانسایون حقاوق کاودک در
ماده  7به مسئله ملیت و تابعیت بهعنوان یکی از شاخصهای هویت اشاره کارده و چناین مقارر مایدارد.1«:
تولد کودک ،بالفاصله پس از به دنیا آمدن ،ثبت می شود و کودک از حقوقی مانند داشاتن ناا و تابعیات و ...
برخوردار است».

 . 1وزارت عدلیه ،هریده رسمی ،قانون تابعیت ،مصو

 ،1421شماره مسلسل .792
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۳-2حق آموزش و پرورش
۳-2-1حق آموزش

یکی از مامترین مباحث مرتبط با کودکان در هاان معاصر ،بحث آموزش آناان اسات .ایان حاق از دو
هات قابل توهه است :یکی اینکه حق آموزش کودک ،یکی از تکالیف والدین است و آنان باید تماا تاالش
خود را در این راه مبذول دارند(بند  1ماده  178قانون احوال شخصایه اهال تشایع) و دیگار اینکاه وظیفاه و
مکلفیتی است که حکومت به عنوان متولی هامعه و نمایندة منتخب مرد  ،برای بسترساازی و بسایج امکاناات
دارد تا هامعه را به نقطهای برساند که هیچ کودکی از آموزش باز نماناد .بارای تاأمین ایان هادف ،در قاانون
اساسی تدابیری پیش بینی شده و در ماده  43بهصراحت چنین بیان میدارد«:تعلیم حاق تماا اتبااا افغانساتان
است که تا درهة لیسانس در مؤسسات تعلیمی دولتی بهصورت رایگان از طرف دولت تأمین میگردد .دولات
مکلف است به منظور تعمیم متوازن معارف در تما افغانستان ،تأمین تعلیمات متوسطه اهباری ،پروگرا ماؤثر
طر و تطبیق نماید و زمینة تدریس زبانهای مادری را در مناطقی که به آنها تکلم میکنند فراهم کناد» .ایان
قانون در ماده  44به آموزش ویژة زنان و کوچیان پرداخته و چنین بیان میدارد«:دولت مکلف است باهمنظاور
ایجاد توازن و انکشاف تعلیم برای زنان ،بابود تعلیم کوچیان و امحای بیسوادی در کشور ،پروگرا های مؤثر
طر و تطبیق نماید» .طوری که مشاهده می شود ،احکا مواد فوق عا بوده و کودکان و اشاخا

رشاید هار

دو را شامل میشود.
قانون حمایت حقوق طفل نیز آموزش اطفال را بهصراحت بهعنوان یک حق ماورد پاذیرش قارار داده و
در ماده  48چنین بیان میدارد«:اطفال اعم از پسر و دختر مطابق احکا قانون دارای حق مساوی بارهمندی از
حق پرورش ،آموزش و تعلیم و تربیه میباشد» .این قاانون در مااده  48تعلیماات متوساطه یاا اساسای را در
افغانستان اهباری دانسته و در بند  2آن بهصراحت بیان میدارد که تعلیمات دورههای قبل از مکتب(مدرساه)،
دورههای تعلیمات متوسطه ثانوی ،تخنیکی ،مسلکی ،حرفوی ،هنری ،تعلیمات رسامی اساالمی در مؤسساات
تعلیمی و تربیتی دولتی برای اطفاال باه صاورت رایگاان تاأمین مایگاردد .در مااده  50ایان قاانون ،وزارت
معارف(آموزش و پرورش) مکلف گردیده است که به منظور دسترسی کودکان به آموزش و پارورش ،تادابیر
زز را اتخاذ نماید .افزون بر این ،در ماده  51تصریح شده است که هیچ شخص به شمول والدین ،سرپرسات
یا کارفرما ،حق ندارند که مانع آموزش کودک گردیده و آن را از آموزش محرو سازد.
در کنوانسیون حقوق کودک نیز به حق آموزش توهه شده و در ماده  28چنین مقرر میدارد:
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«کشورهای طرف کنواسیون ،حق کودک را در بارة آموزش و پرورش باه رسامیت مایشناساد و بارای
دستیابی تدریجی به این حق و بر اساس ایجاد فرصتهای مسااوی ،اقادامات زیار را انجاا خواهناد داد.1 :
اهباری و رایگانکردن تحصیل ابتدایی برای همگان؛  .2تشویق توسعة اَشاکال مختلاف آماوزش متوساطه ،از
همله آموزش حرفهای و کلی ،در دسترسقراردادن این گوناه آماوزشهاا بارای تماا کودکاان و انجاا دادن
اقدامات زز  ،از قبیل ارائاه آماوزش و پارورش رایگاان و دادن کماکهاای ماالی در صاورت لازو ؛  .3در
دسترس قراردادن آموزش عالی برای همگان ،بر اسااس توانااییهاا و از هار طریاق مناساب؛  .4در دساترس
قراردادن اطالعات و راهنماییهای آموزشی و حرفهای برای تما کودکان؛  .5انجا دادن اقداماتی برای تشاویق
حضور مرتب کودکان در مدارس و کاهش غیبتها».
۳-2-2حق پرورش(تربیت)
یکی از مامترین مسؤلیتهای پدر و مادر تربیت فرزند است .در حقوق اسالمی به مسئله تربیت کودکان
توهه ویژهای صورت گرفته و یکی از مامترین وظایف والدین را پرورش اخالقی و فکاری کودکاان دانساته
است .در قوانین افغانستان نیز به این مام توهه شده و قانون احوال شخصیه اهال تشایع در بناد  2مااده 123
چنین مقرر میدارد )2(«:زوهین مکلفاند در تحکیم اساس خاانواده و تربیات اوزد باا یکادیگر معاونات و
همکاری نماید» و در بند  1ماده  178این قانون نیز تربیت اساالمی یکای از مصاادیق حضاانت دانساته شاده
است .قانون مدنی نیز تربیت کودک را مصداق حضانت دانسته و متصدی حضاانت را مکلاف باه اهارای آن
نموده است .در قانون حمایت حقوق طفل نیز این حق بهصراحت به رسمیت شناخته شده است (ماده .)48
کنوانسیون حقوق کودک نیز حق تربیت کودکان را مورد توهه قرار داده و در بند  2ماده  18چناین بیاان
میدارد«:کشورهای طرف کنوانسیون ،به منظور تضمین و اعتالی حقوقی که در این کنوانسیون بیان شده است،
همکاریهای زز را با والدین و قیمهای قانونی در هات اهرای مسائولیتهاایشاان بارای تربیات کاودک
خواهند کرد و ایجاد مؤسسات و تسایالت و خدماتی را برای نگاداری کودکان تضمین خواهند نمود».
3-3عدم استخدام به کارهای دشوار و مضر
از یک هات ،کودکان در دورة نوهوانی باید به تدریج با یک سلسله کارها آشنا شوند و ماارتهاایی را
کسب نمایند .این مام ،در واقع همان حاق کاودک نسابت باه فراگیاری حرفاه و آماادگی بارای اساتقالل و
واردشدن به هامعه است .از هات دیگر ،ایان ماام نبایاد باعاث گاردد کاه کودکاان باه کارهاای دشاوار و
فعالیتهای که به هسم و رو آنها زیانآور است وادار گردد.
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قانون حمایت حقوق طفل نیز باه ایان موضاوا توهاه کارده و حفاظات و حمایات از طفال در برابار
بارهکشی1اقتصادی و حمایت در برابر انجا کارهای شاقه2و اهباری3را یکی از حقاوق اساسای طفال دانساته
است( فرا  23و  22ماده  12و ماده .)22
قانون کار4افغانستان نیز به این نکته توهه داشته و کارهای ثقیال و مضار باه صاحت کودکاان را ممناوا
اعال نموده و در ماده  120بهصراحت مقرر میدارد«:استخدا زنان و نوهوانان به کارهای فیزیکی ثقیل ،مضار
صحت و زیرزمینی هواز ندارد .فارست این کارها از طرف وزارتهای صحت عامه و کار و اماور اهتمااعی،
شادا و معلولین و ادارة مربوطه تثبیت و تصویب میگردد» .افزون بر این ،این قانون کارهای شبانه را بهعناوان
یکی از مصادیق کارهای دشاوار بارای نوهواناان ممناوا دانساته و در مااده  121چناین بیاان مایدارد«:اداره
نمی تواند زن و نوهوان را به اهرای کار شبانه توظیف نماید» .همچنین ،باهموهاب ایان قاانون ،نوهواناان از
توظیف به اضافهکاری و مسافرت بهمنظور کار رسمی نیز ممناوا شاده اسات(ماده  .)122کنوانسایون حقاوق
کودک ،نیز به این مام توهه نموده و در ماده  32چنین مقرر میدارد:
 .1کشورهای طرف کنوانسیون ،حاق کاودک را در باارة حمایاتشادن در برابار اساتثمار اقتصاادی و
انجا دادن هرگونه کاری به رسمیت میشناسد که زیانبار است یا توقفی در آموزش وی ایجاد کند یاا بارای
باداشت هسمی ،روحی ،معنوی ،اخالقی یا پیشرفت اهتماعی وی مضر باشد.
 .2کشورهای طرف کنوانسیون ،اقدامات زز قانونی ،اهرایی ،اهتماعی و آموزشی را در هات تضامین
اهرای این ماده ،به عمل خواهند آورد .در این راستا و با توهه به ماواد مرباوط در ساایر اساناد باینالمللای،
کشورهای طرف کنوانسیون ،مخصوصاً به مسائل زیر توهه خواهند کرد :الف) تعیین حداقل سن بارای کاار؛
) تعیین مقررات مناسب از نظر ساعت و شروط کار؛ ) تعیین مجازاتها یاا اِعماال ساایر ضامانتهاای
اهرایی مناسب برای تضمین اهرای مؤثر این ماده.
طوری که مشاهده میشود ،در این ماده به کار کودک و همچنین سن و شرایط کار آنها توهه شاده و از
دولت ها خواسته شده است که از استثمار اقتصادی کودک و هر گونه کاری که برایش زیانبار باشد یاا سابب

 .1باره کشی از طفل :استثمار طفل است به مقصد تجارت ،کار ،باره کشی هنسی و رفتار نادرست اعم از فزیکی و روانی که منجر به ایجاد
صدمه به صحت هسمی ،ذهنی ،روانی یا بقای حیات یا کرامت انسانی طفل گردد(فرا  15ماده  3قانون حمایت حقوق طفل).
 . 2کار شقاقه :کاری است که اهرای آن از قدرت هسمی طفل بازتر بوده و بر رشد هسمی یا ذهنی طفل اثر ناگوار داشته باشد(فرا  14ماده 3
قانون حمایت حقوق طفل)
 .3کار اهباری :کار یا خدمتی است که انجا آن بر طفل تح میل شده و سبب ایجاد زیان به رفاه ،آموزش ،سالمت هسمی یا روانی یا رشد
عاطفی یا اهتماعی طفل گردد( فرا  13قانون حمایت حقوق طفل).
 .4وزارت عدلیه ،هریده رسمی ،قانون کار ،مصو  ،1387شماره مسلسل .966
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توقف آموزش او گردد یا موهب آسیب روحی و روانی او شود ،هلوگیری نموده و بدین منظور حداقلِ سان
و حداکثر ساعات کار و سایر ضمانت اهراهای آن را تصویب کرده و اهرا کنند .همچنین در این ماده به ایان
نکته نیز توهه شده است که کشورهای عضو ،به مقررات مرتبط به موضوا در سایر اسناد بینالمللی نیز توهه
نماید.
با اینکه هم در قوانین داخلی و هم کنوانسیون حقاوق کاودک ،نسابت باه کاار کودکاان توهاه ویاژهای
صورت گرفته و از کارهای دشوار و مضر منع شده است؛ اما با آنهم کودکاان سارزمین ماا ،باه دلیال فقار و
بی کاری و مرگ پدران ،با کارهای سخت و دشواری دست و پنجه نر نموده و در وضعیت نامساعد اقتصادی
و اهتماعی به سر می برند .این کودکان مجبورند که در مناطق و محلهای نامناسب در سااعات طاوزنی و باا
مزد خیلی ناچیز کار کنند که باید به این مام از سوی دولت توهه هدی صورت گیرد.
3-4حق آزادی بیان
یکی دیگر از حقوق انسان ها؛ اعم از اینکه کودک باشد یا بزرگسال ،آزادی بیان است .در قانون اساسای
از این حق بهصراحت حمایت صورت گرفته و در ماده  34بیان میدارد«:آزادی بیان از تعرض مصئون اسات.
هر افغان حق دارد فکر خود را به وسیلة گفتار ،نوشته ،تصویر و یا وسایل دیگر ،با رعایت احکا منادر ایان
قانون اساسی اظاار نماید .هر افغان حق دارد مطابق به احکا قانون ،به طبع و نشر مطالب ،بادون ارائاه قبلای
آن به مقامات دولتی بپردازد .»...البته باید توهه داشت ،از آنجایی که آزادی بیان مستلز رابطه با دیگران اسات
و بر فضای عمومی هامعه تأثیر میگذارد ،ممکن است توساط قاانون محادود شاود ،همچناان کاه در قاانون
اساسی نیز به آن اشاره شده است.
در قانون حمایت حقوق طفل نیز این حق بهصراحت مورد تأکید قرار گرفته و در مااده  57چناین مقارر
میدارد )1(«:طفل دارای حق آزادی فکر ،بیان و اظاار اراده بوده و شاامل هساتجو ،دریافات و دسترسای باه
انواا معلومات می گردد که طور شفاهی ،کتبی ،چاپی یا به شکل اثر هناری و یاا ساایر وساایل اطالعااتی باه
انتخا

وی مطابق احکا قانون از آن اساتفاده مایشاود )2( .اساتفاده از حقاوق منادر فقارة( )1ایان مااده

محدودیتی ندارد ،مگر اینکه در مغایرت با احکا قانون ،مناقض با حفظ امنیت ملی ،نظام و اخاالق عماومی،
معتقدات دینی هامعه ،صحت عامه یا لطمه به آزادی و حقوق دیگران باشد» .طوری که مشاهده مایشاود ،در
این ماده حق آزادی بیان بهصورت واضح مورد پذیرش قرار گرفته و اما چند مورد از آن اساتثناء شاده اسات.
در کنوانسیون حقوق کودک نیز به این حق اشاره شده و در ماده  12بهصراحت بیان میدارد:
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 .1کشورهای طرف کنوانسیون ،تضمین خواهند کرد کودکی که قادر به شاکلدادن عقایاد خاود اسات،
بتواند این عقاید را آزادانه در بارة تما موضوعاتی ابراز کند که به وی مربوط مایشاود .باهنظرهاای کاودک
مطابق با سن و بلوغ وی باا داده میشود.
 .2بدین منظور ،مخصوصاً برای کودک ،فرصتهایی فراهم آورده میشود تا بتواند در هریک از مراحال
دادرسیهای اهرایی و قضاییِ مربوط به وی ،بهطور مستقیم یا از طریق نماینده یا شخص مناسب ،به طریقای
ابراز عقیده کند که مطابق با مقررات اهرایی قوانین ملی باشد.
افزون بر ماده فوق ،در ماده  13این کنوانسیون نیز به آزادی ابراز عقیده توهاه شاده اسات .بناابراین بار
مبنای کنوانسیون ،دولتها مکلف شدهاند تا زمینهای را فراهم کند که کودک بتواناد دیادگاههاای خاود را در
عرصههای مختلف اهتماعی و سیاسی آزادانه بیان کند .همچنین در مسائل قضایی فرصات اظااار نظار را در
امور خودش بدهند .به عبارت دیگر ،کودک باید بتواند در امور اهتماعی ،خاانوادگی و قضاایی دیادگاههاای
خود را آزادانه بیان کرده و بسترهای زز در این زمینه فراهم شود.
3-5حق برخورداری از خدمات بهداشتی
برخورداری از سالمت و خدمات باداشتی مناسب برای کودکان از اهمیت زیادی برخوردار اسات .حاق
هر کودک است که از تغذیة خو  ،محیط مناسب و مراقبتهای صحی برخوردار باشد تا در برابر بیمااریهاا
محافظت شده و از رشد و تکامل مناسب بارهمند گردد .قانون حمایت حقوق طفل ،حق دسترسی کاودک باه
خدمات باداشتی را به رسمیت شناخته و در ماده  ،29وزارتها و ادارات دولتی ذیربط را مکلف کارده اسات
که به منظور دسترسی زز کودک به خدمات باداشتی ،در راساتای کااهش مارگ و میار کودکاان ،گساترش
مراقبت های اولیة صحی ،مبارزه علیه امراض ساری و سوءتغذی و  ...تادابیر زز را اتخااذ نمایاد .بار اسااس
ماده  30قانون حمایت حقوق طفل ،والدین یا ممثل قانونی طفل مکلف شدهاند که در خالل مدت  24سااعت
بعد از تولد ،اولین واکسن طفل را در نزدیکترین محل واکسیناسیون تطبیق نمایند .کنوانسیون حقاوق کاودک
نیز در ماده  ،24کشورهای عضو را مکلف کرده است که در راساتای کااهش میازان مارگ و میار ناوزادان و
کودکان ،فراهمکردن مشورتهای پژشکی و مراقبتهای باداشاتیِ زز  ،مباارزه باا بیمااریهاا ،ساوءتغذیه و
مراقبتهای قبل و بعد از زایمان مادران و ...اقدامات مناسب را انجا دهند.

48

حقوق کودک در قوانین افغانستان و

فصلنامه پژوهشهای حقوق تطبیقی

کنوانسیون حقوق کودک

سال چاار  ،شماره چااردهم ،پاییز 1400

صفحات  32تا 51

نتیجهگیری
کنوانسیون حقوق کودک در سال  1998تصویب و در  2سپتمبر  1990نافذ شد .افغانستان در ساال1994
این کنوانسیون را با حفظ «حق شرط» نسبت به کلیه احکا و مقررات مغایر با احکا اسالمی و قوانین داخلی
به تصویب رساند .این کنوانسیون یکی از هامعترین و مامترین اسنادی است که در زمینة حمایات از حقاوق
کودکان تدوین شده است .این سند بینالمللی ،تعاداتی بسیاری را متوهه کشورهای عضو در راستای حمایت
از حقوق کودکان ساخته است؛ بنابراین میتوان آن را یکی از باترین و گرانبااترین هدیاه باه کودکاان هااان
دانست .در عرصة داخلی ،در قوانین مختلفی از کودکان حمایت صورت گرفته و حتی قاانونی تحات عناوان
قانون«حمایت حقوق طفل» به تصویب رسیده است که به نوا خود ،یکی از اقدامات مام و قابل توهه دولت
افغانستان در راستای حمایت از حقوق کودکان به شمار میرود.
بررسیهای انجا شده در قوانین افغانستان و کنوانسیون حقوق کودک نشان میدهاد کاه در ایان اساناد،
حقوق زیادی برای کودکان به رسمیت شناخته شده که مامتارین آنهاا عبارتناد از :حاق حیاات ،حاق ثبات
وزدت ،حق برخورداری از شیر مادر ،حق برخورداری از نا  ،حق برخاورداری از هویات خانوادگی(نساب)،
حق حضانت ،حق برخورداری از تابعیت ،حق آموزش و پرورش ،عد استخدا به کارهاای دشاوار و مضار،
حق آزادی بیان و حق برخورداری از خدمات باداشتی.
از نظر قوانین افغانستان ،کودک شخصی است که سن هجده را تکمیل نکرده باشاد .طباق ایان تعریاف،
پایان دوره کودکی ،سن  18دانسته شده است .در کنوانسیون حقوق کودک نیز این تعریف از کودک ارائه شده
است؛ اما با این تفاوت که افزون بر تعیین سن مشخصی برای پایان دوره کودکی ،به این نکته نیز توهه کارده
که ممکن است پایان دوره کودکی در برخی از قوانین داخلی ،متفاوت و حتی کمتر از  18سال باشد .در واقع
کنوانسیون ،سن کمتر از  18را نیز به نوعی به رسمیت شناخته است.
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منابع و مآخذ
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الجزائریه.
 ابن منظور ،محمد( ،)1988لسانالعرب ،10 ،چاپ اول ،بیروت :داراللیل.
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