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 فصل اول
  حقوق طفليشناسای

 
ــروز  ــل ام ــده   ،طف ــت ودر آین ــردا اس ــرد ف زن وم
ــسئولیتها ــاعيم ــزرگ اجتم ــي ب ــدوش م ــريدي را ب  . گ

 به این نظرانـد كـه دوره        ياكثردانشمندان روانشناس 
 حـساس   ي خیل ي زنده گ  يطفولیت نسبت به سائر دوره ها     

 پایه وهتداب شخصیت فرد     ي زیرا بصورت طبیع   ،ومهم است 
 بــه عقیــده ایــن . میــشودي ریــزيایــن دوره پــدر 

 جامعـه   ي معموال اطفال آن عـده از اعـضا        ،دانشمندان
 توانند بطـور مـستقل چنانچـه الزم اسـت،           ياند كه من  

 ، خود را بكار گرينـد     ي وذات ي طبیع يصالحیتها ومهارهتا 
 ي مهكـار  ي دسـتگري  ، به كمك  يبنابرآن در جریان زنده گ    

  .ارندورهنمایي بزرگان بیشرت نیاز د
 نـاتوان وآسـیب     ، اطفال قـشر نیازمنـد     ،بدون تردید 

پذیرجامعه اند ودر دوره طفولیت به مراقبـت وتوجـه          
ویژه ضرورت دارند  ومانند سایر اقـشار جامعـه حـق            

 كنند واز هر گونه     يدارند بطور سامل وعادالنه زنده گ     
 ي، بـدن  ي رشد قوا  يشرایط وزمینه مطلوب وسامل كه برا     

 هبـره   ، آا مـؤثر ومفیـد اسـت       يماع واجت ي عاطف ،ذهين
 متفكـران   ي، است كه ادیـان اهلـ      ي این مهان حق   .بگريند

 يطبیع( خاصتًا سازمان ملل آنرا بنام حق      ،ودانشمندان
 ایـن حـق     ، اما بدخبتانه  . طفل تبیني منوده است    )يوذات

 گونه گـون از اطفـال       يدر گذشته به اشكال وشیوه ها     
 را از حقـوق     سلب گردیده واین قشر نیازمنـد جامعـه       

  . شان حمروم گردانیده اندي وانسانيمدن
باتوجه به امهیت موضوع در این فصل سرنوشت اطفال را          

میگريمي و بـه تعقیـب آن در         يدر ادوار پیشني به بررس    
باره  حقوق طفـل از نظـر دیـن اسـالم واعالمیـه هـا                

 دست اندركاران   ي جهاني كه مسلمًا برا    يوكنوانیسیوا
ولني امور كه  به مـسائل گونـه گـون           وآن عده از مسئ   
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 منامي تا با    ي معلومات ارایه م   ،اطفال  سروكار دارند   
مطالعه آن حقو ق طفـل را بـشناسند ودر عمـل از آن              

  .استفاده كنند
 
 ذشته هاگ شیوه برخورد با اطفال در  -١

این یك حقیقت مسلم است كه اكنون به مسایل رشد مهـه            
 ي وذاتـ  ي وحقوق مدن  ي طبیع ياستعداد ها ،جانبه شخصیت 

اما در گذشته اطفال  از      . طفل توجه خاص صورت میگريد    
 خویش حمروم بـوده ودر دوره       ي وطبیع يهر گونه حق مدن   

 ي گونه گون گذشته برخورد ناشایسته و غري انـسان         يها
 .با این قشر نیـاز منـد جامعـه صـورت گرفتـه اسـت              

 از بـني بـردن      )٣٧٤( در روم باستان تـا سـال       ،چناچه
 اطفال  .)١( والدین مشرده میشد   ي اطفال حق قانون   وكشنت

 ساخت دست   ي خدایان وبتها  ي بیشرت قربان  يدر قرون وسط  
 ي قربـان  ي چگونگ )Plutarkus( پلوتارك .گردیدندیانسان م 

 بتها در میان كار تاژها چنني بیان        ياطفال را در پا   
 عالقـه وباخیـال آرام      ، بزرگـان بـشور وشـوق      :میكند

 میكردند و   ي بتها قربان  يدر پا وآسوده اطفال خودرا    
 يانانیكه از خود فرزند نداشتند اطفال دیگران را م        
 يخریدند و در برابـر بتـها سـر از تنـشان جـدا مـ               

 توگویي كه این اطفال كوسفندان وپرنده گـان         .كردند
 شدن  ي قربان يدر اثنا ). ٢( اند كه ذبح میشوند    يكوچك

ابـراز   یـا    ي والدین نیز بدون رخينت قطره اشك      ،اطفال
 . بودند ي شاهد وناظر این ماجرا م     ي،هر گونه شكوه ا   
 از والـدین در ایـن زمینـه شـكایت           ياگر احیانًابرخ 

 میبایست توبـه    ، از خود سر میداد    يمیكرد یا ناله ا   
 كه اطفـال     وقيت . جوئید يكرده از این گناه خود عذرم     

 میشدند در این اثنا متام حموطه معبـد مملـواز           يقربان
 نالـه   يوشـیپورها میگـشت واگـر كـس        طبلـها    يصداها
  . منريسیدي هر گز به گوش كس،میكرد

قبل از ظهور   العرب  زیره  ج است كه در     يقابل یاددهان 
دین مبني اسالم رسم زنده به گور كردن دخرتان یك امـر            

 قبایـل عـرب وافرادسـر شـناس         . حمسوب میگردید  يطبیع
 دخرتان خود را زنده     ، از شرم وعار   ي رهائ ي برا ي،تاز
 چناچه در قرآن كرمي در باره قبیله        .ه گور میكردند  ب

 از آـا بـشارت      ي  بـه یكـ      وقـيت  : متیم چنني آمـده    بين
 چهـره اش    ، دخرت بدنیا آورده است    ،میدادند كه زن او   

 كه خشم خود را      در حايل  . گشت ي سیاه م  از شدت ناراحيت  



حقوق طفلشناسایی 

٧

ل
و
ا
 
ل
ص
ف

 بـه   ، كـرد  يند وخودرا از مردم پنهان مـ      ن نشا يفروم
 دانـست چـه     ي منـ  ، او داده بودند    كه به  يخاطر خرب بد  

یـا زنـده    ، ایا در عني رسوایي او را نگاه دارد        ،كند
 ).٣( شدندي را مرتكب مبه گورش كند چه عمل زشيت

 كار آمدن دین مبني اسـالم       ي اطفال تارو  ،در میان عرب  
 ، حمروم ودسـتخوش اراده پـدران بودنـد        ياز حقوق عاد  

 در  ،شتنداگرپدران میخواستند اا را زنده نگه میدا      
 ي، از نفقــه ومــصارف زنــده گــي رهــایيغــري آن بــرا

  . كشتنديآارام
مانند عرهبا در میان رومیان نیز كـشنت دخـرتان رایـج            

 یكـسال قبـل     ، قیصر مقتدر روم   Hillarion هیالریون   .بود
 هنگامیكه مهـسرش آلـیس در انتظـار فرزنـد           ،از میالد 

 يد اگر فرزنـ   ": نامه به این مضمون به او نوشت       ،بود
 وامـا   ، وپسر بود او را زنده نگـه دار        يبدنیا آورد 

 حـق   ي پدران روم  ).٤(" او را نابود كن    ،اگر دخرت بود  
داشتند فرزنـدان خـود را بكـشند یـا بعـد از والدت              

 .آارا درمیان راه بیندازند
 غـري    انـدام   كه شـكل و    يرومیان عقیده داشتند نوزاد   

زنـده   یا بیش از حد گریه میكند نبایـد          ، دارد يعاد
 يآنان اولني فرزند خـانواده را اگـر پـسر مـ           . مباند
 كردنـد   ي داشتند وبقیه را نابود م     يزنده نگه م  ،بود

 انداختند ویا طعمه    يیابه در یا ها ورود خانه ها م       
 یـك   ، به نظر رومیان كشنت اطفـال      . كردند يحیوانات م 
در كتیبه  . كنرتول مجیعت به حساب مريفت     ي برا يشیوه عاد 

 مقر اپولوني در معبددلف)م١٠٠(از سال كه ي سنگيها
Apolon       در میـان    ": خـوانیم    ي به جا مانده اسـت، مـ 

 فقـط بـه شـش خـانواده اجـازه داده            ،ششصد خانواده 
 خانواه   حيت .بودند  كه بیش از یك دخرت را بزرگ كنند         

 ثرومتندان جمبـور بودنـد دخـرتان خـود را از بـني              يها
 خـانواده    افتـاد كـه یـك      ي به ندرت اتفاق مـ     .بربند

 .)٥(" بیش از دو پسر بـزرگ كنـد        ،اجازه داشته باشد  
 )م٧٥٢( سلسله شاهان  يدر فرانسه نیز تا عهد حكمروائ     

 مهـسر   ي بـ  ي شوهر وپـدر هـا     ي ب يآن مملكت به مادر ها    
 این عمل   .اجازه داده شده بود فرزند خودرا بفروشند      

 پس از قرا، ادامه پیداكرد ووضع       يدر جامعه فرانسو  
 آخري دوراز مهر    ي تا قرا  طفال در آجنا حيت   تأسف آور ا  

 بـه   ي تـوجه  ي شدكه البته این ب    ي سپر يوعاطفه انسان 
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ادامـه پیـدا    ) ١٧٨٩(اطفال تا انقـالب كـبري فرانـسه       
 ).٦(كرد

 را ورق بـزنیم در خـواهیم        ياگر تاریخ جوامـع بـشر     
 از این دوره ها در برابـر اطفـال          يیافت كه در برخ   

 يآا از هر گونه حـق عـاد        عمل شده و   يباقساوت وبريمح 
 از این   ي در بعض  . هبره شده اند   ي نیاز وب  ي ب يزنده گ 

 ي چــشم از جهــان مــي مــادروقيت،دوره هــا میخــوانیم
 یكجــا دفــن ي طفــل زنــده او را نیــز بــاو،پوشــید
 ي بدنیا مـ   )يدوگانگ(ي دوتای ي یا اگر مادر   ،میكردند

 ي را زنـده نگهـدار     ي آنرا میكشتند ودیگر   ي یك ،آورد
  .میكردند

 پـدر   : خویش مینگـارد   "ي اجتماع بشر  "سپنسر در كتاب  
 ي منـ  ي خود طعمه ا   ي دام ماهیگر  ي برا  وقيت ،اسرتالیایي

 برید تـا    ي از گوشت فرزندان خودرا م     ي پاره ا  ،یافت
این واقیعت مسلم   . )٧( را شكار كند   يبدان وسیله ماه  

 وضـع   ي جهـان در قـرون وسـط       ياست كه دربیشرت كشورها   
ف آور وبا مشكالت فـراوان روبـرو         اطفال تأس  يزنده گ 

 بدون انكه به اطفال توجه صـورت گـريد حتـت هـر              ،بود
سـزار  " : به گونه مثال   ،گونه ظلم وستم قرار داشتند    

 به والدین ونیز    ي در قرن سیزدهم  میالد     "فردریك دوم 
 دستور داد كه اطفال حتت مراقبت خـویش         يمادران رضاع 

چگونــه ق هیحــ را فقــط غــذا بدهنــد وشتــشوكنند،ويل
  )٨( را باانان نداشتنديمهرورزیدن وحمبت وباز

 از  ی   در بـسیار   يبااین حال تـا پایـان قـرون وسـط         
 اطفـال   ي بـه زنـده گـ      ي پیشرفته جهان توجه   يكشورها
 گرفت وبر عكس  آنان در معرض ظاملانه تـرین           يصورت من 

 كه در    گرفتند، چه بسیار اطفايل    ي قرار م  يعمل انسان 
 بطور برده یكجا با     ،یكردند   اربابان كار م   يزمینها

زمني از طرف اربابان به فروش مريسـیدند وبـدین سـبب            
 ي یكـ  . شـد  ي آنان سـلب مـ     يحیات رشد یا بنده انسان    

مـروج در آن زمـان دور نگهداشـنت          ي  پروشـ   يازروشها
 با اسـتفاده از     .اطفال از حمیط وماحول خانواده بود     

این روش اطفـال را از مهـان آوان تولـد از والـدین              
اطفـال اجـازه     يجدامیكردند وتا رسیدن به سن جـوان      

 .نداشتند  والدین خود را یك حلظه هم مالقات كنند
 يمتام افراد  …… : نویسد ي م "تیمجهور "افالطون در كتاب  

 يرا كه سن شان از ده سال بیشرت اسـت بایـد بـه دهـ               
 راكه حتت تـاثري اخـالق ونـشان         تبعید كرد ونیز اطفايل   
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 توانیم  ي مان ،باید كنار گذاشت  پدر شان قرار دارند     
 كه مهواره بـه سـبب       ي مطلوب خود را از جوانان     يمجهور
 ، از پدر ومادر خود در معرض فشار قرار دارنـد          يپريو

 .)٩(تأسیس كنیم
 پس از آن اكثرًا اطفـال        وحيت ي قرون وسط  يدر دوره ها  

  جنگوجویان تـاریخ     ي وكشور كشایها  ي سیاس يدر جنگها 
شدند و  یـ  از والدین خـود جدام     به صورت گروگان واسري   

به طور نا خواسته هزاران كیلو مـرت دورتـر از حمـیط             
  . شدنديخانواده نگه داشته م

 ترید ادعا كرد كـه قـرون هفـدهم          يشاید بتوان باكم  
 باامهیـت در تـاریخ،      ي از دوره ها   ي یك يوهجدهم میالد 
 ي خواهانـه متفكرانـ    ي ترق ي اندیشه ها  .حتول بشر است  

 ، ژان ژاك روسـو    ، ولـرت  ،س كـامینوس   جان آمـو   :مانند
 ي حمكمـ  ي ودیگران چنان ضربه ا    ، جان الك  ،فرانسس بیكن 

 فـرود آورد كـه عمـال        يبر پیكر اندیـشه قـرون وسـط       
 ي در باره حقوق ونیازمنـد     ياندیشه فرسوده قرون وسط   

 ي زنـده گـ    ، اطفال به پایان رسید و بدین ترتیب       يها
ه  ب نده پا   فزای  يبشرواز آجنمله اطفال با شتابزده گ     

 گی  نگرش به زند   ، كه در آن   ي عرصه ا  . اد يه جدید صعر
 ي اطفال حتول چـشمگري    ي روبرشد و زنده گ    يري جدید یباتغ

 را  ي مـالمي تـر    ي آموزگاران شیوه هـا     و حاصل ومربیان 
 ایـن   يدرپرورش نوآموزان اعمال كردند اما درراسـتا      

 ي جهـان روش هـا     ي از كشور هـا    ي باآم در برخ   ،حتوالت
 . شـد  ي مـ  ي وپـرورش بـا تنبیـه وخـشونت عملـ          آموزش
 ي به یادگارمانده از اندیـشه هـا       يلتادیب ها ادردار

 ي كار شاقه وسخت اطفال در مزارع فیوداهلا       يقرون وسط 
 وقفـه اطفـال در كـار        يبزرگ و به تعقیب آ ن تالش ب       

 ي دخلراشـ  ي واقیعتـها  ، تاریك سرمایه داران   يخانه ها 
 . گشتي مبود كه در آن زمان بر اطفال حتمیل

 س م جملـس عیـان انگلـیس بـه الرد شـافت            ١٨٤٢در سال   
  وظیفه داد تا در  خـصوص اطفـايل  )Lord Shafts Bury(يبر

 ي حتقیق وبررسـ   ، كردند يكه در معادن ذغال سنگ كار م      
ات را  قـ  متعـدد نتـایج حتقی     ي او پس از بررسیها    .كند

 :این چنني عنوان كرد
جهت كار در   صاحبان معادن اطفال پنج وشش ساله را        " 

 ایـن اطفـال صـبح زود        . دارنـد  يمعدن ذغال سنگ وام   
 ه شـوند وپـس از سـ       يساعت چهار از خـواب بیـدار مـ        
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 كـه لبـاس نـا        در حـايل   يیاچهار كیلو مرت پیـاده رو     
اعت سه یـا    سمناسب به تن دارند به معدن رسیده وتا         

چهار بعد از ظهر كـار سـنگني را در معـدن خفـه كـن                
 .)١٠(وسوزان اجنام میدهند

 Sara(در این حتقیقات یك طفل هشت ساله بنام ساراگودر
Gooder(    وكـار طاقـت     ي وضع زنده گـ    ي  در باره چگونگ 

 چـنني   ي شافتس بـر   يفرسا در این معدن به كمیته بررس      
  يمن معموال سـاعت چهـار صـبح وگـاه         " :توضحات میدهد 

ساعت سه ونیم خود را به معدن مريسامن وساعت پنج یـا            
 من هـیچ    . شوم ي ظهر از كار فارغ م     پنج ونیم بعد از   

 ، داخـل معـدن روشـن باشـد         وقـيت  ، توامن خبوامن  يوقت من 
 امـا در    ، بـا خـود آواز خبـوامن       يجرائت میكـنم قـدر    

 ).١١(" جرائت  این را هم ندارم  حيت، معدنيتاریك
پس ازینكه كار كمیسون به پایه اكمال رسید و گزارش          

س قرائـت   ی در جملـس اعیـان انگلـ       يون بررس یسیكار كم 
 : از مناینده گان جملس چنني اظهـار داشـت         يمیگردید یك 

 این بچه ها    يباید در نظر داشت كه كار در معدن برا        
 فرزنـدان كـارگران معـدن       . اسـت  ي  وحتربه ضرور   يعمل

 به آموزش تیوریك در صنف مكتـب را ندارنـد           ياحتیاج
 ).١٢("وهبرت است در كارخانه كار كنند

آور شدمي اوضاع نـا گـوار        چنانچه یاد  ،قابل ذكر است  
 ادامه پیدا كرد    ي متماد يوتأسف آوراطفال در قرن ها    

 يودر چنني اوضاع اشفته عدم توجه بـه وضـع زنـده گـ             
 با شـدت هـر چـه متـامرت          ياطفال حبیث یك موجود انسان    

 وآغـاز   ي اما با پایان رسیدن قرون وسط      .ادامه داشت 
 اطفـال توجـه     ي به زنـده گـ     )دوره رنسانس (عصر جدید 

 در باره انـان بوجـود       ي تازه ا  يرت گرفت ونگرشها  صو
 )١٩و١٨تا قـرن    ( نیز ي بعد ي هر چند در دوره ها     .آمد

 وحشیانه در برابر اطفـال      يشاهد نگرشها ورفتار ها     
وتوجـه    ي با این مهه مشكالت وضع زنده گ        ويل ،بوده امي 

 دوران طفولیـت روز بـروز هببـود         ي هـا    يبه نیازمند 
ل در حمراق توجه ملـل جهـان         اطفا يیافت ومسائل حقوق  

 اولني مرتبه در بـاره      ي برا ١٩٢٤در سال   . قرار گرفت 
حقوق ورفاه اطفال در ژنیو اعالمیه بـه تـصویب وبـه            

 حقـوق   ي به تعقیب آن اعالمیه جهـان      .رمسیت شناخته شد  
 نـومرب   ٢٠ سازمان ملل متحد در      يطفل مصوب اجالس عموم   

 ،پـدران  م در ده  اصل به تصویب رسید واز           ١٩٥٢سال  
 ، زنـان ومـردان بـه عنـوان افـراد جامعـه            ،مادران
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 ودولتـها خواسـتار     ي مقامـات حملـ    ، داوطلب يسازماا
گردید تااین حقوق را بـه رمسیـت بـشناسند ودر جهـت             

 كـه در ایـن      يرعایت آن ازطریق قوانني وسائر متهیدات     
 این اصول در    . اهتمام ورزند  ،اصول تدبري گردیده است   

 . خواهد شد توضیحي بعديفصل ها 
 حقوق طفل مصوب جممع     )میثاق( كنوانسیون ،افزون بر آن  

م ١٩٨٩ نومرب سـال     ٢٠ سازمان ملل متحد بتاریخ      يعموم
 یـك مقدمـه و      ي این كنوانسیون دارا   .به تصویب رسید  

 سـازد   ي آن حقوق طفل را مطـرح مـ        ٤١ماده است كه    ٥٤
 آن در هر كـشور      ي اجرا ي ماده آن در باره چگونگ     ١٣و

 را در رابطـه     ينوانسیون چهار زمینه اصل    این ك  .است
 :با اطفال مورد توجه قرار میدهد كه عبارت انـد از          

 . محایت ومشاركت، رشد، حیاتيبقا
 حتمیلـي   يدركشور عزیز ما افغانستان در جریان جنگها      

قـض حقـوق بـشر وخبـصوص حقـوق طفـل را             ناسباب زیاد   
 خمتلف با ابعادوسیع فـراهم اوردواطفـال        يدرعرصه ها 

زمند جامعـه را از مهـه حقـوق وامتیـازات ذاتـي             نیا
 ممتـد   ي جنگهـا  ياطفال دراثنا . وانساني بي هبره ساخت   

 اجباري چه درداخل وچه درخارج از كشور        يبه مهاجرهتا 
كشانیده شدند وبا اجياد شـرایط نـاگوار اقتـصادي و           

ن زندگي بكارها       شـاقه وغـري     ياجتماعي وحاالت نا مطمی
صبح ْاسفانه، اكنون كه طلوع     مت. انساني جمبور گریدند  

 سـیاه وتاریـك     يصلح وارامي در كشور از فراز كوهها      
 اغاز كرده است، هنوز هم حقوق طفـل         يبه روشين وصفای  

 بـي بـاور بـه ارامـش،          ياز جانب برخـي از گروههـا      
ويل باوركامـل   .دميوكراسي وعدالت اجتماعي نقض میـشود     

ع بـني   دارمي كه به كومك ومهكاري مردم رنج دیده وجوام        
املللي در راه تامني واعاده حقوق طفل در كشور توفیق          

 .یابیم ومهه مشكالت را كنار بگزارمي
ــه ــشر   ،چنانچ ــوق ب ــستقل حق ــسیون م ــاد كمی ــا اجي  ب

افغانستان وخاصتا اجياد خبش انكشاف حقوق طفل كـه از          
زمان تاسیس ان بیش از یك سال منیگذرد،این اطمینـان          

ها وصـالحیت    يه توانای بوجود امده است كه كمیسیون مه     
خود را در راه تامني حقوق مردم، اسـقرار واسـتحكام           
صلح، حكومت قانون وعدالت اجتماعي بكار خواهد بـرد         
لیتها ومكلفیـت هـا            يودراین راستا بیش از پیش مـسو
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خود را با اتكاْ  به خداوند بزرگ ومهكاري مردم اجنام           
 .   خواهد داد

 
     طفل کیست؟ -٢

 ي درحقیقت طفـل كـس     ، حقوق طفل  ي جهان براساس اعالمیه 
است كه كمرتازهجده سال داشته باشد، مگر آنكه قوانني         

 .)١٣( سن بلوغ را كمرت تشخیص دهدي كشوريمل
 كـامال   ، اسـت  ي طفـل شخـص    ، به نظر دانشمندان تربیيت   
 ي او در جریان زنـده گـ       ،متفاوت با شخصیت بزرگساالن   

ودكانـه   ك ي حمـدود دارد واز صـدق وصـفای        يجتربه هـا    
 ينیـت هـا   ء  برخوردار اسـت و هنـوز بانرينگهـا وسـو         

 وعمـدتًا یـك موجـود       ، برزگساالن آشـنا نیـست     احتمايل
 .ي است تا عقليعاطف

 از افـرینش    يعجوبـه ا  ا ،طفل موجودیست اسرار آمیـز    
 اگر به   .ي ونیمه معنو  يخداوند با موجودیت نیمه ماد    

 . میل كند از فرشته گان هم برتر شودي نیكيسو
 اول  ي عجیب در ساهلا   ي قابلیت ها  ي است دارا  يردطفل ف 

 چـنني   ي دیگـر  ي مرحلـه ا   چ كه در هی    در حايل  ي،زنده گ 
 او در سـایه ایـن       . بینیم يقابلیت  ها را در طفل من      

 تواند فرد بافضیلت یا آلوده وناسـامل        يقابلیت ها م  
 .بار آید
 ي حواس كه پدیـده هـا راملـس مـ          ي است دارا  يطفل فرد 

 بوید وتـدرجيًا بـه آـا        ي م ، شنود ي م ، بیند ي م ،كند
 ، اسـت اندیـشمند  ي شـود ـ او موجـود   يآشنا و بلد م

 كمــال وموجــود  ي جویــا، ابزارشــناس، عاقــل،نــاطق
 از نظـر    ي اواگر  در اوائل زنده گ      .ي وسیاس ياجتماع
 توانـد چیـز     ي م  ويل ، معلومات وكم جتربه است    يخلقت ب 

ه  خـود را بـ     يها را بیاموزد وقادر است آموخته هـا       
 .دیگران منتقل كند
ــست ــل  كسیـ ــتعداد ي دارا،طفـ ــت اسـ ــشخیص زشـ  تـ

ها  وزیبـایي    ی فایق آمدن برمهـه زشـت      استعدادوزیباو
ت یـ  وواقع ، تواند در پدیده ها دخالت كند      ي او م  .ها

 او ظـاهرًا    . دهـد  ريها را به نفع خود واجتماعش تغـی       
 اینكه از ضعف دوران     يموجود ضعیف وناتوان است وبرا    

 یابد نیاز به گذشت وقـت وزمـان دارد          طفولیت رهایي 
دن بـه سـن     ی تـا رسـ     بینیم كه دوران طفولیت او     يوم

 او از   ويل، تـر اسـت    ي از مهه موجودات دیگر طوالن     بلوغ
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 قادر بـه یـادگرفنت      مهه موجودات دیگر جمهزتر است یعين     
 .ویاد دادن 

 نگارش یافت میتوان بـه ایـن        لانچه درباره حقوق طف   
 فطرت یا ساخت طبیعي خمصوص      يانتیجه رسید كه طفل دار    

 است
ها واسـتعداد    يیاودر هنگام تولد وبعد از ان توا ن       

بر عكس ا   ا  ی انرا دارد كه فرد نیك وصاحل بار اید و        
اگـر طفـل    . دم بد وفاسد شود وصفات شیطاني پیداكند      

 الزم در اختیـارش     ي سامل پرورش یابد وفرصتها    يدر فضا 
به یقني در اینده    قرار گريد وحقوقش درنظر گرفته شود       

 .ادم نیك وصاحل بار خواهد امد
:"  میگویـد  )Horrocks( از روانشناسان بنام هاروكس    يیك

 حمـدود   ي معني زند گي به جتربه هـا       ياطفال در دوره ها   
 اما هیچ چیزي    ، مهه چیز را میدانند    ،خود فكر میكنند  

رامنیدانند، اادر رویا وختیل زندگي میكنند، اما با        
 اند، اا مسيت اند هوشـیار وخوابیـده         واقعیت روبرو 

 )١٤"( اند بیداريا
 اسـت بـه     ي حقوق وخصوصیات  يخالصه اینكه هر طفل دارا    

 :این شرح كه باید به ان توجه صورت گريد
هرطفل باید از دوره طفولیت خود لذت بربد  
               هر طفل باید از حق ذاتـي وطبعـي خـود در ایـام 

لني امـو      ر ایـن حقـوق را      طفولیت برخوردار گردد ومسو
 .تشخیص ودر اعاده ان اقدام منایند

 صـورت گـريد كـه در ان         ي طفل باید درحمیط   يرشد ومنو 
 .حمبت وامنیت موجود باشد

 
 :حقوق طفل از دید گاه اسالم_ ٣

 در بـاره حقـوق      ياسالم به عنوان كـاملرتین دیـن اهلـ        
 بـه ازمغـان     ي فراوانـ  ياطفال ارشـادات ورهنمایهـا    

 يدوره طفولیــت را چــون دنیــا اســالم .گذاشــته اســت
 رویاهـا وحمبـت ترسـیم       ، زیبایهـا  ، هـا  يدلپذیر شاد 

) ج( آیات قرآن جمید نشان دهنده عـشق خداونـد         .كندیم
به اطفال است چنانچه خداونـد در سـوره البلـد بـه             

  )١٥(. كندياطفال سوگند یاد م
 ي مـ  ٤٦ در سوره الكهـف در آیـه         )ج( خداوند ، مهچنان
 . زینت دنیا است   ي،در زنده گ   مال وفرزندان    :فرماید
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 ، طفولیت را مانند هبشت تصور كرده      يپیغمرب اسالم دنیا  
 ).١٦( هبشت اندي پروانه ها، اطفال: فرمایديم

 ي عالیرتین نوع توجه را به اطفال مرعـ        يتعالیم اسالم 
 منوده وپدران را از كشنت فرزندانشان بـه خـاطر           يوجمر

 در  .ترس از كمبـود هزینـه آینـده منـع كـرده اسـت             
تعالیم اسالم طفل آنچنان ارزش وجایگاه یافته  اسـت          

) ص( بـردوش حـضرت حممـد      ) ع(نيامام حـس   كه   كه تا وقيت  
 متام مناز را با     ، خواست ي او از سجده برمن    ،نشسته بود 

 خباطر گریه طفل با عجله متام       ، كه دارد  ارزشها وامهیيت 
 .)١٧( كرديم

بـت بـه     سرشـار از حم    )ص(قلب پیغمرب اسالم حـضرت حممـد      
 پیغمـرب اسـالم     ي روز : روایت شده است كه    ،اطفال بوده 

 ناگهـان   ، میكـرد  ي مردم سخنران  يبه  منرب نشسته برا    
 ایشان حسن وحسني را دید كـه میـان مـردم            ينواسه ها 

 حـضرت   ، راه را بـاز میكنـد       روند وبـه سـخيت     يراه م 
سخنان خود را قطع كـرده از منـرب پـائني آمـده وبـه               

 هر دو را در بازوان خـود        ،فتاستقبال این دو طفل ر    
 كه  به درسيت !   مردم   ي ا ": منرب رفت وگفت   يگرفته باال 

 بـه   . باشـد  يمال وفرزندان تان باعث امتحان تان مـ       
 ، رونـد  ي راه م   دیدم فرزندان من به سخيت     ،خدا سوگند 

طاقت نیاوردم تا از منرب پائني نیامي ودر كنـار شـان            
 ).١٨(نگريم

 در حال مناز خوانـدن      )ص(د حضرت حمم  ي روز ، روایت است 
 ایشان بر پـشت پیغمـرب       ي نواسه ها  ، هنگام ركوع  ،بود

 خنواست كه با عجلـه اطفـال را         )ص( پیغمرب .باال رفتند 
 ياز پشت خود به پائني بكشد وآنقدر در حال ركوع باق          

 )ص( مبـارك ازپـشت پیغمـرب      يماند تا اینكه نواسه ها    
 يفت و دعا   سالم گ  )ص( پس از آن حضرت حممد     ،پائني آمدند 

 از اطرافیـان از     ي یكـ  ،خود را بـه پایـان رسـانید       
ایشان پرسید كه چرا آنقدر مدت زیاد در حـال ركـوع            

 جواب دادند كه پسران من به       )ص( پیغمرب ، ماندید يباق
پشتم باال شدند ومن نفرت داشتم از اینكه آارا بـه           

 .)١٩(عجله پائني كنم
ــربيروز ــ  )ص( پیغم ــرتش ب ــه دخ ــل خان ــي در مقاب  ي ب

  گریه حسني را شنید پیغمـرب        ي صدا ، میگذشت )رض(فاطمه
 ، گریه حسني را بـشنود     يتاب نیاورد كه بیایستد وصدا    

 ي فاطمـه بـه و     ي بـ  يداخل خانه شد وپس از سرزنش بـ       
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 باعـث   ي گریـه و   ي كه شـنیدن صـدا     ي دان ي آیامن ":گفت
 ).٢٠(" شودي من ميآرزده گ

س بـه   ه ابـن حـاب    رب العك يچنني روایت شده است كه روز      
دیدار حضرت پیغمرب رفت وآحنـضرت را در حـال بوسـیدن            

)  ص(ه بـه حـضرت حممـد      رب العكـ  . خـود دیـد    ينواسه  ها  
 )ج( بوسید به خداونـد    ي دخرت تان را م    ي پسر ها  ":گفت

قسم یاد میكنم  كه ده ظفل دارم وتا هنوز هیچكـدام            
ایا ! در جوابش گفت  )  ص(شان را نه بوسیده ام،پیغمرب    

ت كه خداوند شفقت را از دل تـوبريون         این تقصري من اس   
  )٢١ (."كشیده است

 متعـدد واغلـب     ، حقوق اطفـال   ،از نظر دین مبني اسالم    
 ایـن   .ساالن واجد وحقدار آن هستند    گ است كه بزر   يطور

 از  يمساله از این نظر قابـل ذكـر اسـت كـه بـسیار             
مكاتب ومهه مذاهب در عهـد ودوره خـود بـه آن قائـل              

 مانند یك فرد بزركـسال دارا        از نظر اسالم طفل    .اند
 ي اسالم طفل را از نظر حقـوق       . هبا وكرامت است   ، ارج ي

 بینـد وماننـد     ي به چشم انسان بزرگ مـ      يوكرامت بشر 
 وبرعكس از بازیچه بـه      ، كند يبزرگ هابااو معامله م   

 در بـاره    يحساب آوردنش پرهیز منوده واز سهل انگـار       
  مینماید يحقوقش خود دار

 نتوانـست از عهـده      ي اگر فرد  ،اسالماز نظر دین مبني      
اداره مهسرش برایـد ونتوانـد او را اعاشـه واباتـه            

 اما در باره    ).طالق دهد ( تواند آزادش بسازد   ي م ،كند
 آم  ، باید به اداره اش بپردازد     ، نیست يطفل چنني حق  

 مهمرتیـن   ، گوینـد  ي م ي اسالم ي توصیه ها  .به وجه نیكو  
 اسـالم   .ح اسـت   فرزنـدان تربیـت صـحی      يمرياث پدر برا  

تربیه درست در حق طفل را نوع خبـشش وعطیـه والـدین              
 .به فرزندان ذكر كرده است

 زیـرا    . اسـت  ي حق طفل ضرور   ياز نظر فلسفه اسالم ادا     
 خود وهم بـه     ي اوهم به حفظ ونگهدار    .طفل مظلوم است  

 ایـن مراقبـت     .دفاع از حقوق وحیثیت خود قادر نیست      
مه یابد كه اسالم آنرا      باید ادا  ها وتالش ها تا سنیين    

  . سال میداند٢١
 ي بدون تردید طفل از دید گاه دین مـبني اسـالم دارا            

 این حقوق باید به گونه صـورت گـريد          ي ادا .حقوق است 
 بـه   يكه مصاحل ومنافع طفل در میان باشد واز راههـا         

 او  ي بـرا  ي شود كه باعث صدمه ولطمـه ا       يآن رسیده گ  
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 دید گـاه اسـالم یـك         از آجنایكه حقوق طفل از     .نگردد
 در اجنـام ایـن وظیفـه مایـه          ي وخود دار  ،وجیبه است 

 زیرا عدم رعایت حقوق منشأ بـسیار        ،عقوبت وكیفراست 
 ي سوء رفتار ها وشكنجه وصـدمه ا       ، از نابسامانیها  ي

 مهچنني این خطر وجود دارد كه طفـل در          . طفل است  يبرا
 ناسـامل رو    ياثر عدم توجه فامیل یا جامعه به راهها       

 واندیـشه دچـار     ي بـه اسـتقالل را     يرد ودر دستیاب  آو
 او كوچـك ونـاچیز      يعوارض گردد یا وجود خـودش بـرا       

معلوم شودكه در آن صـورت از شـرش در آمـان نتـوان              
  .بود

یر افـراد جامعـه     اقابل یاد آوریست كه والدین یا س       
باید به این نكته توجه داشته باشند كه از نظر دین           

 یـك وظیفـه اسـت نـه یـك            حقوق طفـل   يمبني اسالم ادا  
 ایــن وظیفــه را بــدوش )ج(  زیــرا خداونــد،احــساس

بزرگساالن گـذارده وآـا را در ایـن راسـتا مـسئول             
 اسـت ودر بـاره      )ج(ساخته است او امانتدار خداونـد     

 البتـه   . بـر او را نـدارد      يحفظ امانت حق منت گذار    
 كــه ایــن حــق را ادا میكننــد اجــر او بــا  يكــسان
 . خواهد بود)ج(خداوند

 حقـوق   ي برا باید توجه داشت كه در صدر اسالم قوانیين        
 بـشر   ،طفل وضع شده كه تقریبًا پـس از چهـارده قـرن           

 اسـالم در    . رسـد  ي اندك اندك بـه آن مـ       يوجامعه بشر 
سراسر دوره طفولیت كه مهمرتیـن دوره  رشـد وتربیـه            

 در بـاره    ي رهنمایهـا وسفارشـات زیـاد      ، اسـت  انسان
 از آن بـه     ي كـه برخـ    رعایت حقوق طفل ارایـه منـوده      
  .اختصار به این شرح بیان میشود

 
 يدر اسالم قوانني عمـوم     : از قتل اطفال   ي جلوگري –الف  

 وجود دارد كه نشان دهنده ارزش       ها  ویك سلسله دستور  
 آمده است   ها در این قو انني یا دستور      .حیات بشر است  

 ي در راه حفـظ وبقـا      ي وسهل انگار  يكه هرگونه كوتاه  
در آیـات   ها  ایـن دسـتور    . بزرگ اسـت   حیات طفل گناه  

  :زیرین روشن شده است
 فرزنـدان خـود را از تـرس         ": فرمائیـد  يقرآن كرمي م   

 ، میـدهیم  ي ما به آا ومشـا روز      ، نكشید يفقرو گرسنگ 
).٢١سوره اسراء آیه (. بزرگ استيزیرا كشنت آا خطا

 پدر ومادر را به عنوان مسئولني حفـظ         ،دین مبني اسالم   
 طفل شان قلمداد منوده كه بر ایـن اسـاس           يحیات وبقا 
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 ي است كـه بایـد توسـط پـدر ومـادر از و             طفل امانيت 
 دیـن مـبني اسـالم پـدر         ي زیرا بر مبنا   ، شود يرپرستا

 مواظبــت ي،ومــادر وســایر مــسولني در مــورد نگهــدار
 جوابـده   )ج( بـه نـزد خداونـد      ،ومراقبت از طفل خود   

  .اند
 ي كه جـان و    يت از خطرا  ي اولیه زنده گ   يطفل در ساهلا  

 اگاه نبوده ومهچنـان قـادر       ، اندازد يرا به خماطره م   
 ي خود من  يبه هتیه مواد غذایي ونیز مراقبت از زنده گ        

 به مهني دلیل اسـت كـه اسـالم بزرگـساالن خبـصوص              ،باشد
والدین را درزمینه حفاظت از اطفال شـان در برابـر           

 مسئول  ، كند ي كه حیات آا را هتدید م      يامراض وخطرات 
 . دانديم
 

 ترین حقوق طفـل     ياین امراز بدیه   :پذیرش اطفال _ ب  
 است كه پدر ومادر او را در عرصـه          ي طفل مهمان  .است

 ، جنـسیت  ، در مورد نوع آفرینش    .حیات دعوت كرده است   
 نداشته واحلق از ایـن بـاب        ي خود نقش  يسالمت یا مریض  

 .مظلوم است
  اسـت  ي به او ستم   ي اعتنای يعدم پذیرش این مهمان وب     

 باید او را به هـر شـكل         . آید يكه د رحق او بعمل م     
 زشت یازیبا پـسر یـا       ، سامل یا معیوب   ، كه هست  يوجنس

دخرت پذیرا شد و بر اساس وظیفـه در راه رشدسـامل او             
 ترین  ي پذیرفنت طفل از اساس    .سعي فراوان مبذول داشت   

 كه خـود    ي طفل .عوامل اجياد شخصیت مطلوب در طفل است      
 ممكـن   ، بینـد  يیل مورد پـذیرش منـ     را درجامعه ویافام  

 شـود یـا موضـوع        دچـار احـساس خـود كـم بـیين          ،است
 را پـیش گـريد و در نتیجـه          ياشگرانه ونا سازگار  خپر

 به ایـن منظـور      . مناید يخود ودیگران را دچار مشكالت    
 در او   يباید طفل را پذیرفت تا احساس عظمـت وبزرگـ         

ا  دین مبني اسـالم طفـل ر       برشد وپرورش یابد وبدین سب    
مانند عـضو ارزمشنـد جامعـه میپنـدارد واورامـستحق           

 .پذیرش ومحایت دیگران میداند
 

 ملـك او    ،)ج(طفـل آفریـده خداونـد      :حق احـرتام  _ ج  
 قـرآن كـرمي     . در دست پدر ومادر ودیگران است      وامانيت
 ومورد احرتام   ي گرام ي او را موجود   )ج( خداوند ياز سو 
ه یـ اسرآ آ سوره  () آدم و لقد کرمنا بين   (. كند ي م معريف
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 ي از آفریـده هـا     ي موجود یـست كـه بربـسیار        او)٧٠
 يو فـضلنا هـم علـ      (. دارد ي فضیلت و برتر   )ج(خداوند

  ) ممن خلقناريکث
 ، است )ج( كه مورد تكرمي وعنایت خداوند     ي كس ،بنابران 

  اعتنایي دیگران باشد وحـيت     ي وب ي مهر ينباید مورد ب  
 .پدر ومادر حق ندارند او را مورد اهانت قرار دهند         

 در حقیقت احرتام به طفل حـق او اسـت           : میگوید اسالم  
ن امر را از پدر و      ی و ا  نه عنایت والدین یا دیگران    
ق ادآ آن   یـ د در طر  یـ ن با یمادر طلب گار است و والد     

 اگـر مـساله     ) ٢٢(.در رابطه با فرزند گام بردارند     
 بر مهـني احـرتام       اساس آن مبين   ،ستتربیه واخالق مطرح ا   

 در طـرز برخـورد      )ص(حضرت حممد م   روش پیغمرب اسال   .است
 ما  درس آموزنده     يبا اطفال خود وفرزندان مردم برا     

 كـه نـشان     ي چنانچه، هرگـز در اثـار وروایـات        .است
 زده یااشـك    ي را به سـیل    ي طفل )ص(بدهند رسول اكرام  

رعكس ایـن    ساخته باشد نه شنیده امي،  بـ        ياو را جار  
 ي مظلومیت طفل م   ي او برا  يقضیه را شنیده امي كه گاه     

مهچنـان در   .  شـد  ي طفل ناراحت مـ    ي پناه يگریست وازب 
باره احـرتام بـه اطفـال ایـن موضـوع را نیزشـنیده              

 جناب شان خود را به صـورت شـرت          يوخوانده امي كه گاه   
 . آورد تانواسه هایش بـر دوش او سـوار شـوند           يدر م 
 گرفـت   يت طفل بچه ها را بـردوش مـ         خباطر خواس  يزمان

 ي كرد در حني سجده منـاز را  طـوالن          يوآا را جا جبا م    
   . اینكه طفـل بـر پـشت او سـوار بـود            ي كرد، برا  يم

 ي كرد تابه فریاد طفل    ي مناز را سریع تر اداْ  م       يگاه
 ) ٢٣(. گریست برسد وبه او كمك كنديكه م

مانان  پیـشوا ورهـرب مـسل      )ص( حال دیدمي كه حضرت حممد    
 ، كـرد  يجهان با اطفال این چـنني برخوردومعاملـه مـ         

 تواننند در زمینه داشته باشـند       ي م يدیگران چه عذر  
كه اطفال را مورد ترحم ونوازش قرار ندهنـد وحقـوق           

  .شان را ادا نكنند
 
 طفل با فراهم آوردن وسـایل       ي جسمان يمنو :حق غذا _ د

 اورا  ي باشـد كـه خواسـته بـدن        يمادي امكان پذیر م   
 ، طفل با غذا وحفظ الصحه كايف      ي رشد ومنو  .اشباع مناید 

 وامثـال آن    ي اسـرتاحت وبـاز    ، خـواب  ، هوا ومسكن  ،آب
الت صـحت   ا هر طفل برحسب اختالف سن یا ح       . آید يبدست م 
 نوع ومقدار غـذا     . دارد ي خمتلف ي یها مندنیازي،ومریض
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 بـه آن نیـاز      ي اول زنده گ   ي كه طفل در ساهلا    يوخواب
 .  متفاوت استيعد بيدارد با ساهلا

 در  ي، جسمان ي طفل در رشد ومنو    يمسلم است نیازمندیها   
 كند وسلوك اواز    ي م يغریزه كاوش ومتایل اوبه غذا جتل     

 ي حقـ  ، پس از نظر غذائي    ، مناید ياین احتیاج حكایت م   
 يبر والدین دارد كه باید از نظر غدایي نیازمندیها        

 يیـاد  ز ي سفارشـها  يدر تعالیم اسالم  . اورا تامني كند  
 از آن   يدر حق طرز تغذیه طفل نقل گردیده است كه خبش         

 حتت عنوان نقـش مـادر وپـدر در          ي بعد يرا در فصل ها   
 .  خواهیم گرفتي بررس بهتأمني حقوق طفل

 
 انـسان واسـاس     ي از نیازها  يفعالیت یك  :يحق باز _ و

 . او استي وبدنيرشد وتكامل جسم
 خـوب    اكثر دانشمندان به این نظر اند كه طفل سـامل         

 در مورد   . كند ي م ي خوابد وخوب باز   ي خوب م  ، خورد يم
 از  ي بعمل آمده اسـت كـه یكـ        ي زیاد ي تعریف ها  يباز

  بـه ان نـوع فعـالیيت       ي بـاز  ي بطور كل  ":آااین است 
 ، لـذت بـردن اجنـام میدهـد        يگفته میشود كه طفل برا    

 آن توجه داشته باشـد یـا        يبدون آنكه به نتیجه ای    
بـه   طفـل    . در یافت كند   يپاداش یا   يمنتظر باشد چیز  

 ي سرگرم يصرف برا  يكمال میل وبدون اجبار وحترك خارج     
 )٢٤(.. میپردازدي به باز،زه ی به حکم غرولذت بردن

 ومنطبق بر فطـرت     ي اطفال یك فعالیت طبیع    ي برا يباز
 ي از آن لذت م    ، میكند ي زنده گ  يطفل با باز  . او است 

 .ن دارد  اجنـام دادن آ    ي پایـان بـرا    ي بـ  يبرد وانرژ 
 خود طفل   ي اگر مابه خاطر را حت وآسوده گ       ،بنابر آن 

 كنیم در حقیقت خالف فطرت      ي كردن ممانعت م   يرا از باز  
 آسـوده   ي اوعمل منوده امي  وسعادت او را فـدا         يانسان

 خود ساخته امي،از مهني سبب است كه در منطـق اسـالم             يگ
 آزاد  ي، اجنـام بـاز    يطفل در دوران اولیه زندگي برا     

 كند تا هر    ي والدین توصیه م   يین مبني اسالم برا   است د 
 اطفال فراهم آورند    ي باز ي برا چه بیشرت زمینه وفرصيت   

 طفـل خـورد     ي دارا ي اگر كس  : فرماید ي م )ص(حضرت حممد 
طفالنـه وحالـت بچـه       ي باشدباید با اودرحركت ها    سايل

 )٢٥(.مناید ي ومهاهنگيگانه اش مهكار
 اسالم با فرزنـدان      پیغمرب يبراساس روایات معترب اسالم   

 شد ودر حتركات بچه گانه      ي م يواصوال با اطفال هم باز    
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 يئدر جا  )ص( پیغمرب اسالم حضرت حممد    . جست يآا شركت م  
 هـر كـه وارد      :این حدیث چـنني اسـت     ترمجه   :میفرماید

 اسـت   ي خانواده اش خبرد مثل كس     يبازار شود وحتفه برا   
 اول بـه     قوم حمتاج محل كنـد وبایـد       ي برا يكه صدقه ا  

 .)٢٤(دخرتان توزیع كند قبل از پسران
 اطفـال   ي در زنـده گـ     ياین یك حقیقت اسـت كـه بـاز         

 نیـز   ي ولذت مهراه است ودر عني حال وسایل باز        يباشاد
  . شودي طفل ميباعث گسرتش سطح اگاه

 ي اطفال حقوق زیاد قابل شده وبـرا       ي برا ياصول اسالم  
هدایات زیـاد    آا    سعادمتند وتوأم باخوشبخيت   يزنده گ 

 ا این اصول كـه اطفـال بـ        ي وپاك ي پختگ .فرموده است 
 .  هویداسـت   ي نورچشمان ما تشبیه شده اند، خبوب      روشين

 ملتش به   ينجینه گرانبها برا  گیك طفل موفق وكامیاب     
 .  آیديحساب م

 ي توان گفت كه دید اسالم در برابر بـاز         يدر فرجام م  
رمیدهدكه  گسرتده ومثبت است ومهواره دسـتو      ياطفال خیل 

 ) ٢٧.( كنديبگذارید طفل تان تا هفت سال اول باز
 ازطرف دیگر،سرگذشت زنده گینامه پیغمرب اسالم حـضرت        

 این حقیقت اسـت     ي وسایر پیشوایان اسالم گویا    )ص(حممد
 گاه گـاه خـود       واداشته وحيت  يكه آا طفل را په باز     

 . كرده انديمهراه آا باز
 
 والـدین در    ين ونیكـ  خنـستني احـسا    :حق داشنت نـام   _ ز

برابر طفل اینست كه پس از تولـد نـام زیبـا وخـوش              
 اگر پدر نام زشت یا زننده       ، او برگزیند  ي برا يآیند

 فرزند خود انتخـاب كنـد  حقیقتـا كـه بـه              ي برا يا
شخصیت وحیثیت او لطمه وارد كرده است،زیرا نام خوب         

حـضرت پیغمـرب    .   حیثیت واعتبار او اسـت     يبه منزله   
از مجله حقوق فرزند بر پدر سه چیز        : فرماید ياسالم م 

 ، او انتخـاب كنـد     ي اسم نیكو وزیبا بـرا     :ضرور است 
 ي كه بـالغ شـد مهـسر       ينوشنت را با او بیاموزد وزمان     

  .)٢٨( اوبگريديبرا
 ي طفـل بایـد نـام      ياز نظر دین مبني اسالم خنـست بـرا        

برگزیده شود كه رغبت والدین را به طفل نـشان دهـد            
 كند كه آا طفل را مورد پذیرش وحمبـت          واز آن حكایت  

 ثانیًا اینكه طفل در آینده از اسـم         .قرار داده اند  
 دیـن اسـالم در      . وافتخـار كنـد    يخود احساس سـرفراز   

 كرده ومهـواره    ي زیاد ي طفل توصیه ها   يموضوع نامگذار 
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 فرزنـدان   يبراین نكته تاكید منوده است كه باید برا       
 اسـت كـه حـضرت       روایت شـده  . نام نیكو انتخاب كنیم   
فـراد را كـه در دوره       ا از   یپیغمرب اسالم نام بـسیار    

عـوض  ,جاهلیت بـصورت ناشایـسته گذاشـته شـده بـود            
 .)٢٩(كردند

 
 در رابطـه    ي زیاد يدر اسالم توصیه ها    : ترحم وحمبت  -ح

دین مبني اسالم پـريوان خـود       .به حمبت اطفال وجود دارد    
ال را به این امر تشویق وتر غیب كرده است كـه اطفـ            

 رســول . آــا مهــر ورزنــديرا دوســت بدارنــد وبــاال
  اطفال را دوست بداریـد وبـر         : فرموده است  )ص(اكرم

 در بـاره    ي دیگـر  ي چنانچـه در جـا     .آنان رحم آورید  
 فرزندان خود را    : فرمائید يابراز حمبت به فرزندان م    

  مشـا مقـام ومـرتبيت      ياوسید زیرا با هر بوسـه بـر       بب
 هر مقام  پنج صد سـال         شود كه فاصله میان    يفراهم م 

  .)٣٠(است
بدون تردید كه دین اسالم پريوان خود را درمورد ترحم           

 روایـت   . كنـد  يوحمبت بر اطفال وسایر انساا دعوت م      
 یك روز یك مرد به حـضور پیغمـرب اسـالم            :شده است كه  
 مـن هـر گـز       : مشرف شد وچنني عرض كـرد      )ص(رسول اكرم 

 ایـن شـخص     :ود فرمـ  )ص( را نه بوسیده ام پیغمرب     يطفل
 جهـنم وعـذاب     ، است كه از نظـر مـا اهـل آتـش           يمرد
  .)٣١(است
 
از آجنایي كه سرنوشت طفل خنـست        : حق تعلیم وتربیت   -ط

 پیغمرباسـالم حـضرت حممـد       ،از مهه در دست والدین اسـت      
 يباسواد ساخنت طفل را در مرحله خنست از وظایف اساسـ          

 ي چون فرزنـد بایـد برزنـده گـ         . كند يپدر قلمداد م  
 مـسلح باشـد     ،لبه كند وجهت مبارزه در عرصه حیـات       غ

 لـذا   ، نريومنـد تـر از سـالح علـم نیـست           يوهیچ سـالح  
 كه پیغمرب اسالم آنرا به عنوان سالح        يتعلیمات ابتدای 

 كرده است واكنون ایـن امـر در         خواندن  ونوشنت معريف   
 ي حق طفل مشـرده مـ      ، است ي جهان اجبار  ياكثر كشور ها  

 ي مـ  )ص(رب اسـالم حـضرت حممـد       در این  مورد پیغم     .شود
 از حقوق فرزند بر پدر آنست كـه         ي یك :ترمجه. فرماید

 .)٣٢(فرزندانش رانیكو وبا آدب تربیه كند
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 اسـت كـه     يازآجنایكه تعلـیم وتربیـه اسـاس وبنیـاد        
 آن اسـتوار    ي ونظام اجتماعي بررو   ياستحكام وپایدار 

 ي علمـ  ي تعالیم واندوخته ها   ، از دید گاه اسالم    ،است
ت وموكـدترین واجبـات     دران از مهمرتیـن عبـا     به دیگـ  

 ) ٣٣( استيكفای
بدون تردید، كه موضوع علم ودانش وامهیـت آن در بـني            

زیرا ،مسلمانان باظهور دین مبني اسالم مهراه بوده است       
  بیش از هر كس به این امـر اهتمـام            )ص(رسول اكرام 

 چه درزمـان جنـگ وچـه در         ي ورزید ودر هیچ شرایط    يم
روایت شده است كه هـر      . كرد ين غفلت من  زمان صلح از آ   

اسري جنگ بدر كه بدست مـسلمانان گرفتـار شـده بـود             
درصورتي میتوانست ازاد شوند كه ده طفـل مدینـه را           

 چـنني   در واقعیت هیچ دیين   . خواندن  ونوشنت یاد بدهند    
 خواندن ونوشنت اطفال قایـل نـشده چـزدین          يارزش برا 
 .مبني اسالم

ن دستور میدهد كه در جـستجو       بنابرآن اسالم به مسلما   
 مـرد   ي این دین طلب علـم را بـاال        .وحتصیل علم باشند  

 دانـسته وایـن فریـضه را بـه جـنس            فرضوزن مسلمان   
 مهچـنني پیغمـرب اسـالم       . دانـد  ي متعلق من  ي خاص يیاگروه

  . علم را حاصل كنید ولودر چني باشد:میفرمائید
ز نباید از نظر دور داشت كه اولني آیه قـرآن جمیـد ا            
 يتعلیم وآموخنت آغاز گریده است كه این امر جانبدار        

 خداونـد   .اسالم را از محایت تعلم وتربیه نشان میدهد       
 : فرماید   ي م ٥_٤-٣-٢-١ ،آیات،متعال در سوره العلق   

و .خبوان به نام پروردگـان كـه خملوقـات را پیـداكرد           
م یدانـست و تعلـ    یم کردن انـسان را آنچـه را من        یتعل

 قلم کردن انسان را به 
 
 
 ي پـاكیزه گـ    يبراساس شریعت اسالم   : حق حفظ الصحه   -ك

 در قـرآن جمیـد      . اسـت  در اسالم برابر خلوص وپاكدامين    
 یـاد   ي مرتبه در باره حفظ الـصحه وپـاك        يبیشرت از س  

 خداوند كرمي در سـوره بقـره در آیـه           . شده است  يآور
 خداوند توبه كاران وپـاكیزه      :ترمجه. فرمائید ي م ٢٢٢

 در سـوره     مهچنان در قرآن شـریف       .اردگان را دوست د   
  : آمده چنني است٧املایده آیه 

 ، مشـا قـرار خنواهـد داد       ي بـرا  خداوند هیچگونه سـخيت   
  ."ولیكن میخواهد تا جسم وجان مشا را پاكیزه گرداند
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 ازاحادیث شریف در رابطه باپاكیزه      يمهچنان در بسیار  
 )ص( شده است چنانچه حضرت پیغمـرب      ي ونظافت اشارات  يگ
 مهچنـان در    . كلید مناز اسـت    يپاكیزه گ  : فرمائید   يم

 . نظافت نصف اميان است:حدیث شریف آمده است
 دربـاره   ي خالصه اینكه در قرآن جمیـد واحادیـث نبـو         

 ، موجود است  ينظافت وپاكیزه گي بدن ارشادات فراوان     
 را بـه عنـوان جـوهر        يدین اسالم نظافت وپـاكیزه گـ      

 وآراسنت  ي پاكیزه گ  ،يت یاد كرده وتندرس   يزیبایي وخوب 
 انسان مشرده وآـا را       را از صفات وعادات عايل     يظاهر

  . به حساب آورده استي خداؤنديوابسته به پیام ها
 از نیـاز    يكـ ی ي آجنایي كـه نظافـت وهبداشـت جـسم         زا

 از عوامل مهم ساملت او نیز       ، طفل است  ي اساس يمندیها
ت در   رعایت حفط الصحه در دوران طفولی      .حمسوب میگردد 

 زیرا  ، تر ومهمرت است   يسه با هر دوره دیگر ضرور     یمقا
 را سن   ي شش سالگ   از داكرتان طب سنني بني یك ايل       يبسیار

 میدانند واز مهني سبب رعایت حفـظ الـصحه          يآسیب پذیر 
 ازامراض گونـه  گـون در ایـن دوره           ي جلوگري يرا برا 
  . منائیديتوصیه م

 
 مراقبـت   دیـن مـبني اسـالم      :يحق مراقبت ونگهـدار    -ل

 ي اطفال را واجب دانسته ودر   علوم  شـرع           يونگهدار
 اگر از طفـل مراقبـت       ،مرسوم است "  حضانت"به اصطالح 

 ، بدون مراقبـت گذاشـته شـود       نشود واو در چنني حاليت    
 به مهني سـبب ازدیـدگاه       .مسلمًا كه از بني خواهند رفت     

اسالم جنات دادن  طفـل از مهالـك وتوجـه بـه تعلـیم               
 واجـب   ، كـه بـه آن احتیـاج دارد        يمانوتربیه اوتاز 

 . است
 عبـارت از تربیـه وپـرورش        ي در اصطالح شـرع    "حضانت"

 ي این وظیفه مـ    مکلف به    كه   ي طفل توسط كس   يونگهدار
انت عبارت اسـت از حفاظـت       ضح، به عباره دیگر   .باشد  

 خود  ي تواند امور زنده گ    ي كه مستقال من   ي كس يونگهدار
 است كه به سبب عدم      را عهده دار شود وبیم آن موجود      

 مـسلم اسـت     . وارد كند  متیز بني خوب وبد به خود آسیيب      
 اطفـال  دیـن اسـالم        يكه در مورد مراقبـت ونگهـدار      

 عنایت فرموده كه بعدًا در خبش نقش        ي زیاد يرهنمود ها 
 مفـصال توضـیح خواهـد       ي معلمان وكاركنان صح   ،والدین

  .شد
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 ،وه انـد  ،آمنیت در مقابل  ترس وهـراس       :منیتاحق  :م
ریش قـ  در سوره    . است ي  اهل  ي از نعمتها  يخوف وناامید 

 ي بشر ي نیاز به امنیت را از مهمرتین نیاز ها        ،٤آیه  
 يودر وجود آن جوهر سالمت فرد را جستجو مـ          ذكر كرده 

  .كند
 امنیت مورد نیاز مهگان وخمصوصاً  اطفـال         ،بدون تردید 

 ، كند ي طفل حق دارد بدون مزامحت ودردسر زنده گ        ،است
 از نظر مالكیت راحت باشد وهر       ،متش به خطر نیفتد   سال

 نتواند  ي از دست او ربوده نشود وكس      ،چه از آن اوست   
  .از او این حق و امتیاز را سلب كند

 ي پنـاه گـاه مـ      ي طفل را به جـستجو     ،نیاز به امنیت  
كشاند واورا وامیدارد كه خود را از خطرات دور نگه          

 او  . باشـد  ياع دفـ  يدارد ومهیشه در صدد كشف جنبه ها      
 خـودرا   يكنـد دسـتها   ی م ي در مورد تأمني امنیت سع     حيت
 نا آرام وناراحـت را      ي چشمان بگذارد تاصحنه ها    يرو

راس وتـرس دور بـوده واز       هـ مشاهده نكند واز عوامل     
  . خود را بركنار سازديخطر در گري

 خمتلـف تـامني     يهركس امنیت خود را از طریـق  راههـا         
 از راه پنهان شـدن      يروه گ ، ازراه فرار  ي برخ ،كندیم

 اینكه اطفال   ، از طریق وابسته شدن به دیگران      يوبعض
 مینمایند  كه حمبت والدین خور       يبراین موضوع پافشار  

  ي خـواه   از امنیـت   ي خـود جلـوه ا     ،را از دست ندهند   
 ضـرورت   ي امنیت از جهات خمتلـف بـرا       . آا است  يطبیع

 در حفـظ الـصحه او بـه         يادامه حیات طفل وعامل مهم    
 طفل را   ي در حقیقت آمنیت نیاز رشد طبیع      .حساب مريود 

 ، عـصبانیت  ، تشویش ،كند وعوامل ترس، ناراحيت   یتأمني م 
 ي وسایر حاالت دیگر جریان رشد دائیم      ب واضطرا ينگران

  .او را متوقف واز بني میربد
 
 ،چنانچه قبال  نیـز بـه آن اشـاره شـد           :حق عدالت  -ن

 بـدنیا   يه حقوق  اطفال بایك سلسل   يبراساس بینش اسالم  
لني دوليت ناگزیرنـد ایـن          يم  آیند ووالدین وسایر مسو

 از این حقوق اینـست كـه در         ي یك .حقوق راتامني كنند  
 . او از عدالت كـار گرفتـه شـود         يمورد طفل وزنده گ   

 كـه در آن عـدالت       يت است كه طفل در حمیطـ      یعاین واق 
 پـردازد وتوقـع     يوجود دارد به تالش وكوشش فراوان م      

والــدین وبزرگــان در برابــر شــان اصــول  دارد كــه 
وموازین مساوات وعدالت را بـه كـار گرينـد   وحمـیط              
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 تبعیض والدین   . آنان را نیز عادالنه بسازند     ي گ هزند
 در حـق اطفـال اسـت كـه          يتم وس ،نوع گریز از وظیفه   

قطعًا والدین قادربه جوابگـویي آن در پیـشگاه طفـل           
امـر در   طفل خواستار عـدالت اسـت وایـن         .خنواهد بود 

 طفل میخواهد در    . دارد ي او تاثري بسزای   يآرامش روان 
  وتصمیم گرفتـه شـود وهـر گـز         يمورد او عاالنه داور   

حتت سـرزنش وجمـازات       كه اجنام نداده است     ي كار خباطر  
 كـه مقـصر     ي او آرزوندارد در بـاره كـار       .قرار گريد 

نیست تنبیه شود ویا احیانًا اگـر بـني او وبـرادران            
ایي به راه افتد تنـها جمـازات گـردد          وخواهرانش دعو 

وپدر یا مادر از فرزندان دیگر كه از او بزرگرت اند           
 . كندي وجانبداريطرفدار

 توان در باره آجنه نگارش یافت به ایـن          يدر فرجام م  
 رشد طفل   ي متام جنبه ها   ينتیجه رسید كه تعالیم اسالم    

 قرار داده ودرباره هر مرحلـه زنـده         يرا مورد بررس  
 جهت پرورش سامل    يزیادهای   رهنمود ها وارشاد    آنان يگ

آنان بیان داشته  ومسئولني امـور را در راه تطبیـق            
 از آن یـادآوري     هآن امر فرموده است كه درین جا مشـ        

 كتاب حقوق   يالبته در هرخبش دررابطه به موضوعها     . شد
طفل ازدیدگاه اسالم مورد بررسي قـرار خواهـد گرفـت           

 .  اهد شدودرزمینه معلومات ارایه خو
 
 
)١٩٥٩ نوامرب ٢٠( حقوق طفليه جهانیاعالم. ٤

 سـازمان ملـل   يم جممع عمـوم ١٩٥٩ سال  نوامرب ٢٠ در
بـر اسـاس ایـن      . اعالمیه حقوق طفـل را تـصویب منـود        

اعالمیه به مقام وشخصیت طفـل ونیـز اختـاذ اقـدامات            
 اطفال وبـاالبردن    ي وجسم يوتدابري الزم جهت پرورش فكر    

 میان آنان توجـه بیـشرت       ي واحتماع يقحس مسئولیت اخال  
اعالمیه ازمتـام پـدران ومـادران ویكایـك         .صورت گرفت 

دعـوت   را    ودولت هـا   ي وحمل يافرادداوطلب ومقامات مل  
منود كه حقوق منـدرج در ایـن اعالمیـه را بـه رمسیـت               

 رعایت هر چه بیـشرت آن از طریـق وضـع            يشناخته وبرا 
اعالمیه درده   این   .قوانني وسایر اقدامات كوشا باشند    

 اصل با این هدف كه دوره طفولیت تـوأم بـا خوشـبخيت            
 خویش هبره منـد     ي شود واطفال از حقوق وآزادیها     يسپر

 خود وجامعه خود مفید ثابت      يگردند تا در آینده برا    
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این اصول به   . شد ه    رسانید ي عموم يشوند،رمسابه آگاه 
 : شودياین شرح بیان م

 
 . در مورد تبعیض:اصل یك

د از كلیــه حقــوق منــدرج درایــن اعالمیــه طفــل بایــ
 مهه اطفال بدون استثنا وتبعیض وبدون       .برخوردار شود 

 ي عقایـد سیاسـ    ، دین ، زبان ، رنگ ،در نظر گرفنت نژاد   
 تولـد   ، ثروت ي، یا مل  ي منشأ اجتماع  ،یا سائر عقاید  

 شـامل   ي دیگر یا خـانواده گـ      ي فرد ي ها يویا ویژه گ  
 . شوندياین حقوق م

 
  محایت خاص از طفل درمورد:اصل دوم

طفل بایـد از محایـت خـاص برخـودار شـود وامكانـات              
ــرور ــائل ض ــدن يووس ــرورش ب ــت پ ــي،فكري، جه  ي اخالق

 ودر حمیط آزاد وحمرتم     ي سامل وطبیع  ي به حنو  ي و يواجتماع
 قـرار   يتوسط قانون یا مراجـع ذیـربط در اختیـار و          

 بدین منظور منافع كودكان باید       در وضع قوانیين   .گريد
 .ین اولویت را داشته باشدباالتر

 )بـه مقایـسه بزرگـساالن     ( كودك باید از محایـت خـاص      
 .برخوردار شود

 
  در مورد داشنت حق اسم وملیت:اصل سوم

 . طفل باید ازبدو تولد صاحب اسم وملیت گردد
 

  در مورد امنیت وپرورش سامل طفل:اصل چهارم
 برخوردارگردد  ودر حمیط     يطفل باید از امنیت اجتماع    

 بدین منظور اطفال ومـادران بایـد        .مل پرورش یابد  سا
 پیش وبعداز   از مراقبت ومحایت خاص كه شامل توجه كايف       

 كـودك بایـد امكانـات       . هبره مند شوند   ،تولد  میشود  
  ي تفــریح وخــدمات صــح، مــسكن،اســتفاده  از تغذیــه
  .مناسب را داشته باشد

 
 

 درمورد اطفال معیوب :اصل پنجم
 آمـوزش   ، باید حتت توجه خـاص     هين وذ ياطفال معیوب جسم  

 .ومراقبت خاص متناسب بوضع شان قرار داشته باشند
 

 درمورد حمبت وتفاهم :اصل ششم
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كودك جهت پرورش كامل ومتعادل شخصیتش  نیاز به حمبت          
  اال مكان حتت توجه وسـر پرسـيت        وتفاهم دارد وباید حيت   

 پـر از حمبـت در       يوالدین خود وبه هر صـورت در فـضا        
 كـودك خوردسـال را      . پرورش یابد  ي وماد يالقامنیت اخ 

.  نباید از مـادر جـدا كـرد        ، استثنایي ردجبز در موا  
 موظفند كه نسبت به كودكـان       يجامعه ومقامات اجتماع  

 بضاعت توجـه خـاص مبـذول        يبدون خانواده وكودكان ب   
  .دارد

 دولـت ودیگـر تـسهیالت جهـت تـأمني و            ي نقـد  يكمك ها 
  .پرمجیعت توصیه میشود ي فرزندان خانواده هاينگهدار

كودك جهت رشد كامل ومتعادل شخصیتش به حمبت وتفاهم         (
  .)نیاز دارد

 
     درمورد آموزش وتفریح :اصل هفتم

 حــد اقــل ي،طفــل بایــد از آمــوزش رایگــان واجبــار
 كــودك بایــد از . هبــره منــدگردديدرمــدارج ابتــدای

 هبره مند شـود كـه در جهـت پیـشربد وازدیـاد              يآموزش
 او بوده وچنـان سـازنده باشـد كـه در            يمفرهنگ عمو 

 درك  ي، قـضاوت فـرد    ، بتوانـد اسـتعداد    يشرایط مساو 
 ي خود را پرورش داده وفرد     ي واجتماع يمسئوولیت اخالق 

 . جامعه شوديمفید برا
 ي مصاحل كودك باید رهنمـا     ، كودك يدر امر آموزش ورهرب   
 در درجه اول بـه       چنني مسئوولیيت  .مسئوولني امور باشد  

 كودك باید از امكانـات كامـل        .دین میباشد عهده وال 
 وتفریح بامهان اهدافیكه از طریـق آمـوزش         ي باز يبرا

 جامعـه ومقامـات     . برخودار گـردد   ،بدست  آمده باشد   
 باید كوشش منایند تا امكان استفاده از این         ياحتماع

  .حقوق را رایج سازند
 ي ابتـدای  يكودك بایـد از آمـوزش رایگـان واجبـار         (

 وهدف آموزش ایـن باشـد كـه طفـل در            برخوردار باشد 
 كودك جهت رشـد     .آینده فرد مفید جامعه خود بار آید      

 ) . وتفریح را داردي حق بازي وفكريمناسب جسم
 

  در مورد حق اولیت:اصل هشتم
 باشد كه از    ي جزء اولني كسان   يطفل باید در هر شرایط    

 .محایت وتسهیالت هبره مند گردد
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 ظلم وكـار    ، غفلت ،استثماردرمورد محایت از     :اصل م 
 ثقیل 

 شـقاوت   ، ظلـم  ،اطفال باید در برابر هر گونه غفلـت       
 و  ي كـودك نبایـد بـه هـر شـكل          .واستثمار محایت شود  

 كودك نبایـد قبـل      . مورد مبادله قرار گريد    يوسیله ا 
از رسیدن به حد اقل سن مناسب به اسـتخدام در آیـد             

دك  وجه امكان ویا اجازه استخدام كـو       چونباید به هی  
 لطمـه   ي داده شود كه بسالمت ویـاآموزش و       يدر كار ها  

 ي و ي ویا اخالقـ   ي فكر ي،زده ویا باعث اختالل رشد بدن     
  .گردد

 شـقاوت و    ، ظلـم  ،طفل باید در برابر هر گونه غفلت      (
 نباید وسیله مبادله قـرارگريدو      . محایت شود  ،استثمار

  وذهـين  يرشد جسمان ،نباید به كار هایي كه مانع حتصیل      
   ). استخدام گردد،ردداو میگ

 
  در مورد محایت از ترویج تبعیضات: اصل ده هم

یكه ترویج  رطفل باید در مقابل هر گونه اعمال ورفتا       
 محایـت   ، سـازد  ي وغريه را ممكن م     مذهيب ي،تبعیضات نژاد 

 معتقـد   ، گذشـت  ، كودك باید با روحیه پر تفاهم      .شود
 ي وبااگـاه  ي جهـان  ي صـلح وبـرادر    ، بني مردم  به دوسيت 

 بایـد وقـف     ي واسـتعداد و   يكامل بر این كه توانـای     
 . پرورش یابد،خدمت به مهنوعانش شود

 كـه   يطفل باید در مقابل هـر گونـه اعمـال ورفتـار           
 ، وغـريه را ممكـن میـسازد        مذهيب يترویج تبعیضات نژاد  

 ، گذشـت  ،محایت شود و طفـل بایـد بـه روحیـه تفـاهم            
  . صلح وخدمت به مهنوع پرورش یابدي، برادر،صداقت

 
  )١٩٨٩ نوامرب ٢٠( کنوانسون حقوق طفل-٥

 از مجیعـت جهـان را       يازآجنایي كه اطفـال رقـم بزرگـ       
 ي، وضیعت زنده گ   ي به چگونگ  ي رسیده گ  ،تشكیل میدهند 

ده نـ  در آی  يتربیت وآموزش مؤثر وسامل آا تأثري زیاد      
 وخاصتًا توسعه واستحكام صلح وآرامـش در        يجامعه بشر 

 .جهان خواهد داشت
 كه در این اواخر از طرف       يس معلومات واطالعات  بر اسا 

 در  ،مركز حقوق بشر سازمان ملل منتشر گردیـده اسـت         
 ملیون طفل به خاطر ترك خانواده هایـشان         (١٠٠(حدود
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 سخت وشاقه یا ارتكـاب جـرم        ي كار ها  ياز طریق اجرا  
 ،یا فحشأ وگدایي امرار معاش میكنند و  عالوه بـرآن          

 ي، سـواد  ي ب ،ه حفظ الصح  ملیوا طفل در شرایط ناسامل    
 ).٣٤( برندي قابل معاجله وفقر بسر ميهایمریض

 ي برا ي هوشدار وگزارش تكان دهنده ا     ياین گزارش نوع  
 فحـشأ   ،مهه ممالك جهان بود كه در زمینه فروش اطفـال         

طفل وهتیه صور قبیحه از اطفال توسط شركتها وموسسات         
میـسون  به پنجاه وسومني اجـالس ك   ١٩٩٧ يخمصوص در فربور

 .)٣٥(حقوق بشر ارایه گردید
 قابل ذكر است كـه سـازمان ملـل متحـد از سـالیان              

 به اینطرف حقوق اطفال رادر حمراق توجه قرار         يمتماد
 خـود   يداده و وقتًا فوقتًا در اعالمیـه وكنوانـسیوا        

این موضوع را برجسته ساخته و بـه تـصویب رسـانیده            
 ملل متحد    باتاسیس صندوق  ١٩٤٥ در سال    ، چنانچه .است
 حقوق بشر   ي وتصویب اعالمیه جهان   )یونیسف( اطفال يبرا

 وضعیت اطفال وحقوق    ، حقوق بشر  ي بني امللل  يومیثاق ها 
 به  .آا را مورد توجه وعنایت فراوان قرارداده است       

 اعالمیه حقـوق طفـل را بـه         )١٩٥٩( در سال  ،مهني منظور 
 اما به تعقیـب آن بـه  تـصویب یـك             ،تصویب رسانیده 

 نیاز  ،یون كه به حقوق طفل قدرت اجرایي بدهد       كنوانس
 )١٩٨٩( تــا اینكــه در ســال، شــديشــدید  حمــسوس مــ

 سازمان  ي از تصویب حممع عموم    يكنوانسیون نسبتًا مفصل  
 ، بـه هـر حـال      .رسـید ی دولتها يملل گذشت و به امضا    

 پس از توزیع بیستمني سـند       ١٩٩٠ سپتمرب سال    ٢بتاریخ  
این كنوانسیون قدرت    ي عموم يتصویب یا احلاق نزد منش    
 كشورجهان به   ١٩١بالغ بر   ١٩٩٧اجرایي پیداكردوتاسال 

 .)٣٦(آن پیوست
 ٥٤ كنوانسیون حقوق طفل مشتمل بر یك مقدمـه و  يحمتو

 خبـش اول كـه      .ماده است و در سه خبش بیان شـده اسـت          
 به آن اختـصاص     )٤٥ تا   ١ماده  (بیشرت مواد كنوانسیون  

تـي ومـدني او      ذا وق به تعریف طفـل وحقـ      ،یافته است 
 ي رعایـت ایـن حقـوق مـ        ي عـضو بـرا    يوتعهد دولتها   

 .پردازد
 بــه میكــانیزم اجرایــي )٤٥ تــا ٤٢مــاده ( خبــش دوم
 ، تركیب ، تشكیل ي كنوانسیون پرداخته وچگونگ   يونظارت

  .وحنوه عمل كمیته حقوق طفل را بیان میدارد
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 آ متكفـل بیـان حنـوه امـض        )٥٤ تـا    ٤٦ماده  ( خبش سوم 
كنوانسیون واعالمیه حق شـرط وخـروج       تصویب واحلاق به    
 .از كنوانسیون است

دراین نوشـته نظـر بـه امهیـت موضـوع خبـش اول ایـن                
 میگريمي وازتعبري وتوضـیح خبـش       يكنوانسیون را به بررس   

 يدوم وسوم آن كه بیشرت به میكانیزم اجرایي ونظـارت         
 صرف نظـر    ،كمیسون وحق شرط وخروج از كنوانسیون است      

 .مینمامي
 از نظر   ":ول این كنوانسیون گفته شده است     در ماده ا  

 است كـه    ي هر فرد انسان   طفل به معين  ،كنوانسیون حاضر 
 مگـر اینكـه طبـق قـانون الزم          ، سال باشد  ١٨زیر سن   

 سـن بلـوغ كمـرت از هـژده سـال            ،االجرأ در مورد طفل   
 "باشد

 عضوكنوانسیون این حق را     ي دولتها ،براساس ماده دوم  
 ،نـژاد : بعیـضات ماننـد    اطفال بدون هیچ نوع ت     يبرا
 تولـد   ي، ریـشه ملـ    ي، عقیده سیاسـ   ، رنگ، مذهب  ،جنس

ودیگر اوضاع خود طفل یـا والـدین یـا سـر پرسـتان              
 او حمرتم شناخته وتضمني خواهند منـود تااقـدام          يقانون

الزم را در جهت تأمني محایت اطفـال در برابـر اعمـال             
 اختـاذ خواهنـد     ، موقعیـت  يتبعیض یا تنبیه بر مبنـا     

 .كرد
 تعهدات دولت هـا     ،  نیز از طریق خمتلف     ٥ و ٤،  ٣واد  م

 را كه باید در جهت اولویـت        يواقدامات شایسته والزم  
 حقـوق منـدرج درایـن       يخبشیدن به منافع اطفال واجرا    

  .كنوانسیون است  به عمل خواهندآورد
 تابعیـت،   ، حـق داشـنت نـام      ، به حق حیـات    ٧ و ٦مواد  

 ،١٨واد   كنـد ودر مـ     يامنیت ورفاه اطفال اشـاره مـ      
تعهــدات دولتــها را ......  و٢٩ و ٢٨، ١٩،٢٠،٢١،٢٤

 ، اطفــالي از ســوء اســتفاده جنــسيدر مــورد جلــوگري
 مراقبـت   ، آنـان  ي سر پرست برا   ني تعی ،استعمار اطفال 

 ي جمـان  ي وآموزش ابتـدائ   ي تغذیه و  ي،  حفظ الصحو   يها
 . كندي بیان ميواجبار

عالم  موضوعات این كنوانسیون ضمن ا     ٤١ تا   ٣١از ماده   
 از  ي تعهدات دولتها را در مورد جلو گري       ،حقوق اطفال 
 عدم شركت آا در     ،ني ساعات كار  ی تع ، آا يكار اجبار 

 حماكمـات   ، مـسلح  يم نريوهـا  اخماصمات مسلحانه واسـتخد   
اعـالم  ..... . حمرمانه و  ي اصل برائت وداد رس    ،عادالنه
بد اطفال ممنوع   ا اعدام وحبس    ، جمازات : گوید   يكرده م 
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  ي حــق آزاد، ابــراز عقیــدهي،و آــا حــق آزاداســت 
تشكیل و شركت در جمامع مساملت آمیز را دارنـد وایـن            

 ي چون حفـظ و آبـرو      ي در موارد  ،حقوق فقط طبق قانون   
 ومـسایل   يدیگران یا حفاظت از امنیـت و نظـم عمـوم          

دولتها باید ایـن حقـوق را بـه         . شود ي حمدود م  ياخالق
 .اطالع اطفال وبزركساالن برسانند

باتوجه به آنچه در اینجا نگارش یافت مبنظور اطالعات         
 ، حراســت ازقــانون وحقــوقي بیــشرت ارگاــايواگــاه
 ومهچنان معلمان ووالـدین مـواد       ي وصح  امنیيت يارگاا

, این كنوانسیون را كه در خبش ضمامي كتاب امـده اسـت           
 .      مطالعه منایند
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  فصل دوم

  قانون در تأمین حقوق طفل نقش ارگانهاي حراست از

 اند که در همه کـشور  ی یک سلسله حقوقي در حقیقت دارا، نمایندی می که در یک جامعه زنده گ   يافراد

   جهان از طریق قوانین  به رسمیت شناخته شده وبایست این حقوق از تعرض وتجاوز مصئون باشد يها

 شرف وحیثیت فـرد از خطـر تهدیـد          ، ناموس ، مال ، جان ي نماید تا ازاد   ی ایجاب م  داشتن حق ومصئونیت  

دولت منحیث مـدافع حقـوق افـراد بـه     ،وتجاوز در امان بوده واگر احیاناً به این حقوق تعرض صورت گیرد     

   .مقابله بر خاسته متجاوزین را به کیفراعمالشان برساند

 کند ومتجـاوزین را محاکمـه ومجـازات         یین م یعه را تع   افراد جام  ي ها ي که حقوق وآزاد   يمهمترین نهاد 

   . وابسته به آن استي قوه قضائیه وارگانها، نمایدیم

 . ومسئول تحقق بخشیدن عدالت است     ی واجتماع يقوه قضائیه قوه ایست مستقل که پشتیبان حقوق فرد        

   : را به عهده داردیاین قوه وظایف آت

 حل وفصل مناقشات در    رفع مخاصـمات  ، شکایاتي،تعد ، وصدور حکم در مورد ظلم    یرسیده گ   :الف

   . کندیین میاخذ تصمیم واقدام الزم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون تع

   مشروع ي حقوق عامه وگسترش عدل وآزادیهاياحیا   :ب

  قوانین وتطبیق درستنظارت برحسن اجرا  :ج

  د ومقررات مدون جزایی  حدويکشف جرم وتعقیب مجازات وتعذیر مجرمین واجرا  :د

  . از حوادث وجرم واصالح مجرمیني جلوگیرياقدام مناسب برا   :ه

 شـامل حـق    ی، سیاسـ  ي وآزادیهـا  ی افراد یک جامعه اعم از حقوق مدن       ی تمام حقوق اساس   ،خالصه اینکه 

 منـع  ، عـدم تفتـیش عقایـد   ، شـغل ، مـال ، حفـظ حیثیـت  ، اجتماع ومطبوعات ، عقیده ، بیان ي آزاد ي،تساو

 ي، کشور وحقوق اقتـصاد    ی حق اشتراك در اداره عموم     ی، حق محاکم عادالنه وعلن    ، اصل برائت  ،شکنجه

 از رفـاه    ي حق کار وداشتن شغل مناسب وحقـوق برخـوردار         ، شامل حق تعلیم وتربیت    ی وفرهنگ یاجتماع
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 يیر نظارت وپیگ  ، از طریق همین قوه قضائیه قابل اجرأ       ي وقوانین عاد  یدر قانون اساس  .  …… و   یاجتماع

   .است

 حراست از حقوق وقانون یاد شده انـد وموضـوع مـورد             ي نام ارگانها  ..... یاز آنجائیکه قوه قضایه وخارنوال    

 هـم تمـام حقـوق    ی واز جـانب ، حراست ازقانون در اعاده وتامین حقوق طفل است  يبحث ما نقش ارگانها   

 این فصل ابتدا میخواهم نخـست        گردد بناً در   ی وسایر قوانین یک کشور تسجیل م      یافراد در قانون اساس   

مختصراً بحث را پیرامون قانون وحقوق آ غاز وسپس به وظایف و مسولیت قضات و خـارنواالن در برابـر                    

  .اطفال متخلف بپردازیم

  
  قانون چیست ؟- 1

 ، قاعده ودستور به کار رفته استي یونان قدیم است که به معنا     )Canon( معرب کلمه کانون   ،واژه قانون 

ـ        ي اند که در زبان در      داده بیرتحریف مختصر آن را به قانون ت      واعراب با     ی نیز این واژه به گونه زبان عرب

  . گریده استیموارد استعمال دارد  وامروز در فرهنگ حقوق کشور ما نیز به همین نام مسم

ـ     ي دیگـر  ي وهمچنان در جـا    .)37( اندازه ومقیاس اشیاء است    ي قانون به معنا   یدر زبان عرب   ه  قـانون را ب

   ).38 ( روش وآئین استعمال کرده اند، قاعده، رسمیمعن

  تداری قانو عبارت از قاعده ایست که مقامات صالح،از نظر علم حقوق

  )39(همه الزم االجرا است ياین قانون متضمن مصلحت مردم وبرا.کندی آنرا وضع وابالغ م)قوه مقننه(

   
  حقوق چیست ؟ - 2

  : زیر استی معانيدر حقیقت دارا

 در زبان   . روا ومقابل باطل است    ، سزاوار ي به معنا  ي حق در زبان در    ، حقوق جمع حق هست    ي،ر لغو از نظ 

 ،ازنطر روایات اسالمی همیشه حق در مقابل باطل اسـت         .  این کلمه نیز به همین معنا به کار میرود         یعرب

   .)40(همانگونه که رواء در مقابل ناروا است

  

  :حق داراي سه معناي اعتباري است

  طفل حق دارد به مکتب برود ودانش بیـاموزد         ، که ما میگویم   ی وقت : جواز و صالحیت   يبه معنا حق ، 

 حق  ". رفتن طفل به مکتب وجود ندارد      ي برا ی همچگونه مانع  . او جایز است وحالل    يرفتن به مکتب برا   

 . نکند تواند از این حق خود استفاده کند یای الزمه اش اینست که طفل ذیحق مي معنا"رفتن به مکتب

  دارد ویاوالـدین  ی والدین حقـ ي گویم طفل باالی به طور مثال م: استحقاق طلب استيحق به معنا 

 به این معنا است که طفل از والدین طلبگار است ویا والدین از طفـل در ایـن حـق         . طفل حق دارد   يباال

 ینکـه مـردم حقـوق    مثل آ. نیز گویند....يعد در میان است واین حق را حق مت      ي دیگر ی کس يهمیشه پا 
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 ی ساقط نمـ   ،  که پرداخته نشود    ی این حق تا هنگام    . برگردن حکومت دارند   یرکردن دولت ودولت حقوق   ب

 . گرددی نمرالزمه  که این طلب از طرف مدیون پرداخته نشود او بی تازمان.گردد

  ازات حقـوق بـشر مجـ   از  را از نگاه تخلف  ی مجرم ی بدین معنا که وقت    :اق است ق استح يحق به معنا

 را بخـاطر دفـاع از   یتخلف مستحق چنین مجازات میباشد و یا کسمحق یعنی    گویند این    ی م ، نمایند یم

ـ      فـ  شود که ایـن تقـدیر یامکا       ی گفته م  ، دهند یحقوق طفل مورد مکافات قرارم      او  یات حـق اوسـت یعن

  . به کار میرودي استحقاق و سزاواري که این مفهوم به معنا،مستحق این پاداش میباشد

      
  :طرز برخورد با ا طفا ل متخلف در محاکم -3

ـ قبل ا ز اینکه طرز برخورد با ا طفال متخلف را در محاکم اختصاصی به بررسی بگ                 ریم الزم اسـت ایـن      ی

  .نکته را توضیح نمایم که طفل متخلف کیست و تخلف چه را می گویند

یا شرع ارتکاب آنرا منع قـرار داده   طفل متخلف به کسی گفته می شود که مرتکب عملی گردد که قانون              

 ارتکاب تخلف بوده و بحیـث متخلـف از           گناه   به عباره دیگر طفل متخلف طفلی است که ملزم به         . است

  .اوامر قانون و شرع پنداشته شده باشد

  .د نماید و فرد به ارتکاب ان دست بزند تخلف استیئهر سلوك قابل جزاکه قانون مربوطه دولت انرا تا

ده و نا راحت کننـده فعلـی کـه توجـه بـسیاري از               ی به موضوع و مطلب فوق  یکی از مسایل پیچ          با توجه 

محققین جامعه شناسان جرم شناسان و روانشناسان و سایرین را به خود معطوف دا شته موضوع مجرمین                

  .کم سن و سال یا ا طفال متخلف است که روز بروز افزایش بیشتري میابد

 نشان میدهد که علیرغم بهبود وضع زنده گی معیشتی و ازدیاد سـریع موسـسات و                 امار هاي انتشار یافته   

خدمات اجتماعی در اکثر کشورهاي جهان جرایم ارتکابی ا طفال با سـرعت و آهنـگ بیـشتري افـزایش                    

  .میابد

در این مورد که چرا جرایم افراد کم سن و سال در حال ازدیاد ا ست، فرضیه هـاي مختلفـی ارائـه شـده                         

 عده علت اساسی جرایم اطفال را در تداوم جنگها و شرایط غیر عادي و نامطمین زنده گی می بینند .است

اسارت، خانه بدوشی، کار اجباري در پایگاه دشمن و خاصـتآ فاصـله بـین رشـد             ،و معتقد اند که بی امنیتی     

ل ناشـی از ایـن      مادي و پیشرفت معنوي باعث تضاد فکري اطفال و خانواده آنان شده و اعتراضات اطفـا               

 اخـتالل در نظـم و ارامـش    ،تضاد ها را به عنوان مختلف با رفتار ضد اجتماعی،از قبیل جرایم گونه گـون       

. اعتیاد و غیره اشکار می سازد، پرخاشگري، ترك خانواده، حاالت بی قیدي، سرکشی،اجتماعی

ـ        ساوت یکـی از معـضالت   در قرن حاضر ازدیاد تخلف اطفال مخصوصا ارتکاب جرایم توآم با خشونت و ق

  .اجتماعی محسوب و افکار عمومی را نگران و مشوش ساخته است

با توجه به وضع موجود اولین سوالی که مطرح میشود، اینست که آیا اقدامات کشور هاي مختلف د زمینه                   

  مبارزه با جرایم اطفال متخلف، بر اساس اصول صحیح و درستی استوار گردیده است یا خیر؟
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 اینست که اغلب کشور هاي جهان در صـدد چـاره جـوبی بـر امـده و                   ،ین زمینه می توان گفت    انچه در ا  

کوشش نموده که علت ارتکاب جرم اطفال متخلف را در یابند و متناسـب بـه آن بـه تغیـرات اساسـی در          

  .قوانین خود بپرداند

، موضـوع قـوه تمیـز    امروز در اکثر کشورهاي جهان یک سلسله قوانین براي اطفال وجود دارد کـه در آن        

خوب از بد،وخیر از شرو اعمال مجازات هاي سخت و سنگین کنار گذاشته و به این اندیشه رسیده اند که                    

چون راه معقـول و  . از طریق  مجازات و تنبه نمی توان از تخلف و تکرار جرم اطفال جلوگیري بعمل اورد            

اطفال متخلف است، لذا ارگانهاي قضایی ین مجازات سنگین، اصالح یمنطقی در این مورد صرف نظر ازتع  

را پیشبینی نموده که صالحیت رسـیده گـی   "محاکم اطفال متخلف"اکثر کشور ها اوال محاکم خاص بنام     

محکمه اختـصاصی  "در کشور ما افغانستان نیز این محکمه تحت نام    .  را دارد  18به جرایم اطفال زیر سن      

. موجود است"اطفال

 -ثالثـآ .  خلف استت اصالح درمان و بازسازي اطفال م      ،اطفال تعلیم و تربیت    هدف تصامیم محکمه     -ثانیآ

 " کانون اصالح و تربیت یا دارالتادیب      "محل نگهداري اطفال متخلف نیز مکان جداگانه اي است که بنام          

  .خوانده می شود

شـدیم بـا     زیـرا همانطوریکـه یـاد اور         ،روشهاي موثر در این کانون همگی جنبه اصالحی و تربیتـی دارد           

 ،مجازات و تنبیه نمی توان از تخلف اطفال و تکرارجرم آنان جلوگیري کرد بر اساس تحقیقات انجام شده                

مره کسانی هستند که اولین جرم خود را در سنین طفولیت مرتکـب  زاکثر مجرمین حرفه اي خطر ناك از       

   . )41  (شده اند

 بلکـه  ،یـر کـردار و سـلوك و اعمـال اطفـال نـدارد             ی زندان ومجازات هاي شدید نه تنها تاثیري در تغ         آ  بن

  .ی انانرا شدید وانانرا به تکرار جرم سوق میدهدئبرعکس گاهی نیز حس انتقام جو

انون مربوط به تشکیل محکمه اطفال را تنها راه مبارزه بـاجرایم اطفـال تلقـی           ق در اکثر کشور ها      ،هرچند

 ، کـه ایـن قـوانین کـافی و در برگیرنـده همـه اهـداف                ولی این واقعیت را نباید از نظردور داشت       . میکنند

پیشبینی شده نیست زیرا اگر وضع اولیا وبزرگان اطفال را در شرایط کنونی مورد توجه قرار بدهیم به ایـن        

 هیچگونه مقررات خاص جزائـی  غیـر از          ،نتیجه میرسیم که امروز اگر طفلی تحت ظلم و ستم قرار گیرد           

  .ي حمایت اطفال در کشور ما موجود نیستمقررات عمومی قانون جزا برا

 بـه  ، امروز در اغلب کشور هاي جهان مورد توجه خاص اسـت         ،مساله ازار دادن طفل و غصب حقوق آنان       

نحوي که در کنار محاکم اطفال سازمانهاي مجهز جهت کمک و حمایت براي اطفـال کـه موردتعـدي و              

  . موجود است،یگیرند سرپرستان و مربیان خود قرار م،ظلم وجور بزرگساالن

 اما  .گرچه  در کشور ما نیز محلی بنام دارلتادیب و پرورشگا ه جهت حمایه و آعاده حقوق طفل وجود دارد                   

بد بختانه این کانون ها نتوانسته همه خواسته ها و نیازمندي هاي اطفال را بر اورده سازند و عمآل در این            
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 از پژمـرده گـی   ،اطفال را که گلهاي بوستان زنده گی انـد    به امید  روزي که       .مورد کارموثري انجام دهند   

  .نجات دهیم و در این امر خطیرانسانی و ظایف ایمانی و وجدانی خود را ادا کنیم

بارها دیده شده است که هرگاه طفل برخالف میل بزرگساالن و یا احیانآ مرتکب  عمل خالف اجتمـاعی                   

 انها نمی دانند که اصالح تربیـت یادرمـان   .ه زندان می کنندمیشوند  فورآ او را تهدید به شکایت و عزام ب  

 پــس .بـه جـاي مجــازات و تنبیـه چـه تــاثیري در آینـده طفــل و حفـظ نظـم و آرامــش اجتمـاعی دارد        

  اطفال در جریان کار  با مواجه شد ن به این مئـساله               ی محکمه اختصاص  صارنواالن یا بطور اخ   ح،قضات

ـ لتادشهاي جدید حتی المقدور از اعزام اطفال به زندان یا دار          با صدور حکم و یا دستور اجراي رو         خـود   بی

داري کنند،  زیرا تجربه نشان داده است که محکومیت اطفال به حبس و فرستادن آنان به زندان در آنجا                    

  .با مجرمین حرفه اي آشنا گردیده و آمور جرایم خطر ناك را می آموزند

اطفال متخلف مستلزم اجـراي روشـهاي مختلـف در دوره نـسبتآ         آز آنجایئ که اصالح سلوك و یا درمان         

روشـی را   ، محاکم اطفال یا مقام صالحیتدار باید بارشد از دیاد سن تکوین شخـصیت طفل              ،طوالنی است 

یر دهد و در راه تامین و اعاده حقوق طفـل همـه تـصاویب و فیـصله را بـه                     یکه مورد اجرا قرار میگیرد تغ     

تربیت و در فرجام به نفع زنده گی پربار آینـده طفـل انجـام بدهـد و لـزوم                     تجدید   ،منظور اصالح سلوك  

له یسـ روشها ي اصالحی تربیتی بادرمانی را باید به اولیا یا سرپرست قانونی طفل تفهیم نمایـد و بـدین و                 

  .آ به آگاهی مردم عوام برساندتاجراي روشهاي اصالحی را از طریق رسانه ها گروهی وقتآ فوق

ر محکمه اطفال تمام مشکالت و مسایل بغرنج بین  سارنوال یا قاضی و طفل قابـل حـل و    بدون تردید د  

راد یک جامعه باید خـود را در مقابـل نـسل    ف و حارنوال و خصوصآ تمام ا   ی در این مورد قاض    .فصل نیست 

به آینده مسول بداند واز همان آغاز دوره طفولیت رهنمائی و هدایت براي عادت دادن آنان جهت رسیدن                  

زنده گی عادي اجتماعی با دولت و مسئولین امور همکاري و مـشارکت فعـال داشـته باشـند و همچنـان                      

تامین و اعاده حقوق طفل نیز در سرلوحه برنامه ریـزي دولـت قـرار گیـرد تـا اینکـه شـرایط و امکانـات                  

بـراي انطبـاق و   تجدید تربیت و یا درمـان آنـان       ،جلوگیري از وقوع جرایم اطفال فراهم شود و راه اصالح         

 اجتماعی و رعایت مقررات و قوانین و حسن سلوك آنان بـا دیگـران امکـان                 ،سازگاري با زنده گی عادي    

  .پذیرگردد

یکی از مسایل مهم رسیدگی به جرایم اطفال نخستین برخورد آنان با مامورین و فضاي کشف ارگانهـاي                  

وبی از دستگاه عدالت بر ذهن طفل نقـش  قضائی است هرگاه  در این برخورد تصور و تصویر مثبت و مطل  

 جامعه جریان محاکمه و سایر منسوبین      ،اگر طفل . نه بندد، اصالح بعدي او تقریبآ غیر ممکن بنظر میرسد         

قضائی را دشمن خود تصور کند، در حقیقت عکس العمل مساعدي نـشان نـداده و از همـان آغـاز رفتـار                      

د گرفت که به یقین اصالح سلوك منفی و تجدید تربیت او   خصمانه و یا حد اقل مکارانه را در پیش خواه         

  .را دچار وقفه و اختالل خواهد کرد

 ،  م  بـه منظـور عـالج    1960  دو مین گنگره سازمان ملل متحد در سال               ،با در نظر داشت مطالب فوق     

  :درمان و جلوگیري از جرایم اطفال  چنین هدایت و سفارش کرد است
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  را باید بدون علت و محدودیت به کار نبریم و هر طفلی که قاعده و دستور " اطفال مجرم " عبارت -:الف

  .را می شکند و یا رفتارش چنان است که جنبه حمله و پر خاشگري  دارد نباید او را مجرم بحساب آوریم

 که براي اطفال و ضـع مـی شـود بـه آن انـدازه           ی در هیچ یک از کشور و جوامع بشري نباید قوانین          -:ب

 پیدا کند که هر طفلی را که مرتکب خطائی جزئی و کم اهمیتـی میگـردد فـوراٌ تنبیـه و مجـازات                    توسعه

  .کنیم

  
  :حقوق طفل در اجراات محاکم) میثاق(   کار برد کنوانسیون-4

 این اندیشه مطرح شده است که محکمه اطفال باید بر           ،امروز در سایه پیشرفت حقوق جزا و جرم شناسی        

انی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و سایر میثاقها بخصوص   اساس اعالمیه هاي جه   

اعالمیه جهانی حقوق طفل و کنوانسین حقوق طفل صورت گیرد کـه ذیـآل بـه بررسـی هـر یـک مـاده                     

  .پرداخته میشود،حقوق طفل که به محاکم و خارنوالی ارتباط دارد) میثاق(کنوانسیون

  

تمام اقدامات مربوط به طفل چه از جانـب         "ن حقوق طفل مقرراست که     کنوانسیو 3 ماده در :منافع طفل 

موسسات رفاه عامه یا خصوصی، دادگاه ها، مقامات اداري یا عدلی، باید دربر گیرنده بیشترین منافع طفل                 

باشد،دولت موظف است در صورت کوتاهی والدین یا کـسانی دیگـري کـه مراقبـت طفـل را بـه عهـده                       

  ." را از طفل به عمل آورندمراقبت هاي الزم،دارند

هرگاه ثابت گردد شخصی که حفاظت طفـل را         ": قانون مدنی ما نیز امده است      251 در ماده    ،افزون بر ان  

 یبعهده دارد، به مصلحت طفل تمام نشود، محکمه می تواند طفل را جهت حفاظت و پرورش به شخـص                  

  ."که به درجه دوم مستحق حضانت است تسلیم نماید

کمه می تواند در صورتی که مصلحت طفل ایجاب کند درباره حضانت طفل تصمیم بگیـرد و                 بنابران، مح 

این تصمیم در صورتی مجاز است که . طفل را از کانون الوده و یا بی مباالت خانواده و طبیعی خارج سازد          

  .جدا کردن طفل از خانواده ضروري باشد

  

 کشورهاي متعهد به این کنوانسیون      ": کند  کنوانیسون حقوق طفل حکم می     12ماده   :حق آزادي بیان  

باید طفل را که در موضوعات مربوط به خودش صاحب نظر باشد مطمین سازد تـا اهمیـت نظریـاتش را                     

جهت رسیدن . "ات طفل با توجه به سن و سال و پختگی اش اهمیت داده شودیآزادانه بیان کند و به نظر

م یاهم شود، مخصوصآ نظریـات طفـل در جلـسات تـصم           طفل زمینه اظهار نظر فر     به این هدف بایدبراي   

  .گیري اداري و قضایی مربوط به خودش به شیوه ساز گار با مقررات قانون ملی،شنیده شود
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 حفظ اسرار و محرمیت زنده گی خصوصی و هویت طفل، از حقـوق مـسلم اوبـه                  :حق محاکمه سري  

شودو از انتشار جریان محکمه طفل در و شمار می رود که بایستی در تمام مراحل محاکمه محترم شمرده    

  .سایل ارتباط جمعی ممانعت بعمل اید

 فقط اولیاي سرپرسـت طفـل و   ، استدر جریان محکمه اطفال عالوه بر قاضی که نماینده قانونی جامعه           

 که نظر انان در تحقیقات مقدماتی جلب شده است، و نماینده گان کانون اصالح               یوکیل مدافع و اشخاص   

، آنهم به شرطی که محکمه حضور انها را الزم بداند به جریان محکمه دعوت شده می تواند، در                   و تربیت 

  .حالی که به هیچ تماشاچی و یا افراد دیگر حق حضور در محکمه داده نمی شود

از ان گذشته رادیو و تلویزیون و مطبوعات و صاحبان جراِِید نیز حق ندارند از جریان محکمـه فلمبـرداري          

 و خارنوال در ی قاضيشخصات طفل رامنتشر نمایند، حتی در اکثر کشور ها برا      مو یا اینکه هویت و      کنند  

  .صورت تخلف از این امر مجازات نیز پیشبینی شده است

 از این هـم قـدم فراتـر نهـاده وتـصریح             1933مصبوب سال    د خاطر نشان ساخت که قانون انگلستان      یبا

ختنمان غیر از ساختمان محاکم عمومی ویا در روز هاي که محـاکم  محاکم اطفال باید در سا    : نموده است 

عمومی تشکیل نمی شود، تشکیل جلسه داده و لوازم وتجهیزات محکمه نیز غیر از آن وسایلی باشد کـه                   

 در این کشورها محاکم جدید التاسیس اطفـال بـه نحـوي سـاخته     .در محکمه بزرگ ساالن بکار می رود      

و ظاهر بیشتر به یک صنف درسی عصري و مجهـز شـباهت دارد تـا یـک                  شده است که از لحاظ شکل       

  .محکمه جزایی

  

 ، کنوانسیون حقوق طفل دررابطه به حقوق اطفال متهم یامتخلف از قانون37ماده : حقوق اطفال متهم

 ارتباط بافامیل، دسترسی به کمکهاي قـانونی  ،ممنوعیت مجازات مرگ، حبس ابد، جدا ساختن از زندانیان     

  .ک هاي دیگر را حق مسلم طفل می داندو کم

 بنـابران قـضات و خـارنواالن بایـد          ،از انجا یی که اطفال داراي طبیعت انعطاف پذیر و قابل اصالح است            

براي توفیق در اصالح تجدید تربیت اطفال متخلف قرار و فیصله هاي خویش را به نفع انها صادر نمـوده                    

 ذوق و استعداد و مدت ،وضع جسمی و روانی، درجه تعلیمات جنسیت، ،و پس از تفکیک دقیق از نظر سن    

محکومیت اطفال  به مراکز خصوصی اعزام و بفرستند  تا با استفاده از روشهاي اصالحی تحـت مراقبـت                   

  .قرار گیرند

 مجمع عمومی سازمان ملل متحـد بـه        1958 نوامبر   29افزون بر ان، طبق مواد مقرارت بیجینگ مصوب         

 آموزش حرفه و آماده نمودن اطفال براي ایفاي نقش سازنده و خالقیت در ، تربیت،ت هدای،منظور حمایت

 و یـا در شـرایط خـاص کـامال          ي بایستی آنان از بزرکساالن تفکیک و در مراکز علمی و یا حرفو            ،اجتماع

مجزا از زندانها در موسسات آموزشی با توجه به سن،حیثیت، شخصیت و مسایل خاص دیگـر و نیازهـاي                   

  . تحت روشهاي هدایتی، حمایتی، تر بیتی و پرورش جسمی و روانی قرار گیردآنان
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توقیف و زندانی کردن طفل باید مطـابق بـا    .…":  کنوانسیون حقوق طفل حکم می کند       37ماده  ) ب(فقره

  "قانون و به عنوان آخرین چاره براي کوتاه ترین مدت صورت گیرد

حقوق طفل گردیده باشد که بـه اسـاس تجربـه پـس از              مطلب فوق شاید به این دلیل شامل کنوانسیون         

 بدون اجراي روشـهاي     ،قرنها ثابت شده که نگهداري محکومین بخصوص طفل متخلف در محیط زندان           

مدت محکومیت و حبس هر قـدر کـم هـم           .   حس انتقام جوئی را در او تشدید میکند        ،اصالحی و تربیتی  

 هرگـاه قبـل از اتمـام        . مطرود از اجتمـاع تـصور مـی کننـد          باشد اطفال آنرا به بی عدالتی تعبیر و خود را         

 ، اطفال مذکور براي بازگشت به آغوش پر مهر خانواده و زنده گی عادي اجتماعی آماده نشوند      ،محکومیت

پس از آزادي نیز با بی اعتنائی افراد خانواده مواجه گشته و امکان دوام تعلیم و تحصیل و یـا اشـتغال بـه            

شد از تکرار جرم و مراجعت به محیط زندان و دارالتادیب یا کانون اصالحی و تربیتی آباٌ                 کار آنان میسر نبا   

   .د ورزیدننخواه

طفـل محـروم از ازادي بایـد از    .… ": کنوانسیون حقـوق طفـل مقـرر اسـت     37ماده  ) ج(همچنان در فقره  

  ."بزرگساالن جدا ساخته شود مگر اینکه جدا نکردنش به سودطفل باشد

  

  کنوانـسیون  حقـوق     37  طبق تبصره مـاده           :به مشوره حقوقی و حق اعتراض     حق دسترسی   

 . حـق اعتـراض بـه احکـام صـادره را دارد            ، هر طفل محکوم به روشها و مجازاتها ي سـلب آزادي           ،طفل

اعتراض انها باید در اسرع وقت در دادگاه ثانوي و یا در مقام صالحیتدار دیگري با بی طرفی و اسـتقالل                     

  .رسیده گی قرارگیردکامل مورد 

  

  یکی از اصولی که دروضع قانون باید رعایت شود تـا حقـوق افـراد                 : نشدن قانون  عطف به ماسبق  

 این اصل یک اصل پذیرفتـه       . اصل عطف به ماسبق نشدن قانون است       ،ملت در معرض تضیع واقع نشود     

 ،ه در زمان ازتکاب قانونشده بین المللی است به طوري که نمی توان کسی را به اتهام ارتکاب  عملی ک               

  .ان عمل را جرم ندانسته و بعدآ آنرا جرم و قابل مجازات اعالم می نماید، محکوم و مجازات نمود

 هیچ طفل ": است شده ن حقوق طفل به این شکل تصریح  کنوانسیو) 4( ماده )دو( بند )الف(این حق در جز   

 توسط قانون ملی یا بین المللی منع قرار داده به خاطر عملی یا امتناع از اجرائی عملی که حین ازتکاب آن

  " محکوم یا متخلف از قانون شناخته شود، نباید متهم،نشده است

  

 یعنـی اصـلی    ، از اصول مهم و مسلم حقوق بشر اصل برائت اسـت ی یک:حق بی گناه شناخته شدن  

  .د تاهنگامی که با دالیل و قرائین کافی جرم انها ثابت شو،که بر بیگناهی افراد

 بنـد اول  .این اصل یکی از اصولی است که درتمام سیستم هاي حقوقی مـورد بحـث قـرار گرفتـه اسـت          

 هر کس که به جرمی مـتهم شـده باشـد بـی گنـاه                ":اعالمیه جهانی حقوق بشر مقرر می دارد      ) 11(ماده
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ي  که در جریان یک دعواي عمومی که در ان کلیه تضمین هـاي الزم بـرا                ی تا وقت  ،محسوب خواهد شد  

 کـه بـه     ی هـر کـس    ":این اعالمیه میگوید  )  2( بند ". مقصر و قانونآ مجازات گردد     ،دفاع تامین نشده باشد   

 تا اینکه مقصر بودن او برطبق قانون معلوم ، حق دارد بی گناه فرض شود،ارتکاب جرمی متهم شد ه باشد

ون جـزا تـا زمـانی کـه      هر طفل متهم  به نقض احکام قان،کنوانسیون حقوق طفل)  4(  طبق ماده   ".شود

  . بی گناه شناخته میشود،جرم او طبق قانون ثابت شود

  

 اطالع از موضوع اتهام وارده حق مسلم هر فرد و خاصـتا طفـل            :حق دریافت اطالع از اتهام وارده     

 طفل حق دارد در زمینه اتهام وارده از حارنوال یا قاضـی طالـب  کـسب معلومـات                   .متخلف یا متهم است   

  .ه و براي دفاع از اتهام وارده خود را آماده سازدهمه جانبه شد

 والدین او نیز باید بـال فاصـله و   ، طفل متخلف یا متهم عالوه از اطالع یافتن خود از اتهام وارده   ،همچنان

ارنوال باید امکان رهائی طفل را بدون نعطیل بـه بررسـی            حقاضی و   . یا به زود ترین فرصت مطلع کردند      

 قانونی باید به گونه اي عمل کنند که با موقـف قـانونی و رشـد وضـع رفـاهی طفـل                       ادارات انفاذ . بگیرد

  .مناسب باشد و همچنان از متضرر شدن او جلوگیزي نماید

 طفـل بایـد از اتهـام وارده علیـه خـود             ": کنوانسیون بدین نحو تصریح شده اسـت       )4(این مطلب در ماده   

 ازطریق  والدین و یا سرپرست  قـانونی اش مطلـع             ،مستقیمآ و بدون تاخیر و در صورتی که مناسب باشد         

  ."شود و از کمک هاي قانونی و دیگر کمک ها براي آماده ساختن دفاعیه خود بر خوردارباشد

  

 جزائی در مـورد مـتهم بـه لـسان     اجراات: حق استفاده از لسان مادري در مراحل تعقیب عدلی    

ناد قضیه را توسط ترجمان و حق صـحبت را د           متهم حق آشنائی با مواد و اس      . مادري وي صورت میگیرد   

  . مصارف ترجمان به دوش دولت است.رمحکمه به زبان مادري دارا می باشد

 طفـل در صـورتی کـه لـسان     ": کنوانسیون حقوق طفل چنین تصریح شده است   )40(مطلب فوق در ماده   

بـه صـورت را یگـان از        مورد استفاده را در جریان محکمه نمی فهمد و یا به آن صحبت کـرده نمیتوانـد                  

  ".کمک یک مترجم برخوردار میشود

  

  طبق مقررات و فیصله هاي بین المللـی بـراي حفـظ منـافع فـردي و                   :حق محا کمه بدون معطلی    

 ، تحقیقـات مقـدماتی  ،اعـم از تعقیـب  ( تمام مراحـل محاکمـه  ، اصالح و تربیت و یا درمان طفل    ،اجتماعی

باید تحت نظر و رهنمائی یک فـرد متخـصص بـه سـرعت               )محاکمه و اجراي انواع روش هاي مجازات      

 اضـطراب و    . زیرا طفل پس از ارتکاب جرم مضطرب و نگران آینده و سرنوشت خویش است              ،انجام گیرد 

تشویش اثر سوء در وضع روانی آنان داشته و اجراي روشهاي اصالحی و تربیتـی را بـا معـضالت مواجـه           

 قضیه باید بدون تاخیر توسط یک مرجع و         ":ق طفل حکم میکند   کنوانسیون حقو ) 40(از انرو ماده  . میسازد

 مستقل و بی طرف در جریان یک محکمه شایسته و مطـابق بـه قـانون در                  ،یا هیات قضائی با صالحیت    
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 رسیده گی شود که مغـایر  ی والدین و سایر سر پرستانش در صورت،حضور وکیل یا سایر مشاهدین حقوقی     

  ."با در نظر داشت سن و سال طفل والدین و سرپرستان او البته ،منافع طفل دانسته شود

  

  این موضوع در قوانین اساسی سالهاي گذشته کـشور             :حق عدم اجبار به شهادت یا اقرار جرم       

 شکنجه کردن افراد را به منظور گرفتن اقـرار و کـشف حقـایق       ،به وضاحت بیان شده است و به صراحت       

  تحـت  1343 قـانون اساسـی سـال     .وجب مجازات دانسته اسـت یادادن شهادت ممنوع و عامل آنرا مست   

  اظهـاري کـه از مـتهم یـا شـخص دیگرکـه               ... ": چنین میگوید  " حقوق و وظایف اساسی مردم     "عنوان

 یا اینکه در جاي دیگري به این موضوع چنین اشـاره شـده              ." اعتبار ندارد  ،بوسیله اکراه بدست آورده شود    

 ، کشف حقایق از شخص دیگر اگر چـه ان شـخص تحـت تعقیـب                هیچکس نمی تواند به مقصد     ":است

  . به تعذیب  اقدام کند یا امردهد،گرفتاري یا توقیف و یا محکوم به جزا باشد

 گرفتن اقرار، شهادت یا اظهار از متهم یا شخص دیگر بوسیله ":  می خوانیم1366در قانون اساسی سال  

  ". اعتبار ندارد،اکراه گرفته شود

 طفـل بایـد مجبـور نـشود کـه           ": کنوانسیون حقوق طفل چنین بیان شده اسـت        )40( ماده مطلب فوق در  

شهادت بدهد و یا به گناهی اعتراف کند آزمایش و تحقیق  شهودي مخالف طفل و شهودي که بـه نفـع                  

  ".طفل شهادت میدهند باید تحت شرایط برابر  صورت میگیرد و شهود موافق به محکمه آورده شود

  

دفاع قانونآ از جمله حقوق متهم بوده  آنها حق دارند در هر مرحله تعقیب عدلی خود و یا          حق   :حق دفاع 

 ارگانهاي کشف و تحقیق حارنوالی و محاکم مکلف اند تا به شخصی              .توسط وکیل مدافع خود دفاع نماید     

متهم حق  بنآ .که علیه وي دعوي جزائی تحریک شده است و سایل و طریق دفاع قانونی را فراهم نمایند       

  .ین و در هر مرحله اي که الزم دارند او را عزل کندیدارد به خود و کیل دفاع تع

 در ،  مقـررات پیکنـگ  15 -1 کنوانسیون حقوق طفـل و مـاده   )40( تبصره ماده)2 ( بند )3(طبق پاراگراف 

  حقوق محسوب میشود هرگاه محکمه اي حق وکیل گرفتن         ءنمام مراحل محاکمه تعین و کیل مدافع جز       

  . حکم صادره فاقد اعتبار  قانونی است،را از متهم سلب نماید

  
  : قوانین جزائی افغانستان درباره اطفال  متخلف-5

در برخی از کشورها در قوانین جزائی و یا اقدامات تامینی و تربیتی حـدود سـنی مـشخص بـراي اطفـال                 

  .جرم غیر مسئول محسوب میشوندین شده و اطفال کمتر از حدود مقرره در قوانین در صورت ازتکاب یتع

 سویس و پرتگال اطفال الی سن معین هفت سالگی غیر مسئول بـوده و سـزاوار                 ، در امریکا  :به طور مثال  

 سـال در    )13( سال درلهـستان   )12( سال در یونان   )10( در انگلستان و هالند    .تطبیق مقررات جزائی نیستند   

  .ین شده استی سال تع)14(وسالویا حد اقل سن جزائی المان و یوگ، ایتالیا، چکوسلواکیا، بلژیک،اطریش
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حقوق دانان فرانسوي ابتدا سن هفت سالگی را به عنوان سنی که فاقد مسئولیت جزائی است قابل قبـول          

  دانستند ولی بعدآ براین عقیده تجدید نظر نموده و سن

  .سال را به رسمیت شناختند)  13(

 غیر ممیز و یک فرد کبیر عاقل و بالغ از نگاه مراحل سنی    باید توجه داشت که بین یک  طفل خورد سال         

 سه مرحله زیر را از نظر جزائی می تـوان           .ین جزا نیز قابل پیشبینی است     یتفاوتهاي موجود است که در تع     

  .در زنده گی هر یک از افراد بشر مشخص ساخت

ي شعور تشخیص خوب از بد   دراین دوره اصوآل فرد دارا: طفولیت و عدم تمیز مطلقدوران: مرحله اول

نبوده و قدرت درك اعمال جزائی خود را ندارد و اعمال وي در صورتی که مجرمانه باشد قابل انتساب به                    

  .او نیست

 تـا ثیـر از      ،غالبآ اختالل و تنش هاي موجود که در رفتار و اعمال نوجوانـان در دوران بلـوغ ظاهرمیـشود                  

 و نبودن برنامه هاي سالم و دقیق تربیتی در جهـت رشـد و   کمبود توجه به دوران مهم و اساسی طفولیت       

باروري فکري و عقلی افراد در این دوره بوده و منجر به عدم سازش و انطباق طفل با محیط و همچنـین     

  . نسبت به قانون و جامعه میگرددی اجتماعی و سرکش،بوجود  امددن  انحرافات اخالقی

  

 در این دوره طفل هنوز به مرحله رشد و کبر قانونی نرسـیده  :یدوران طفولیت و تمیز نسبت     :مرحله دوم 

ولی بصورت نسبی می تواند بدو خوب را از هم تشخیص دهد و تا حدود ي  نتیجه اعمال خـود را پـیش                     

 در این دوره قوه تمیـز و تـشخیص       . در این دوره تمیز و تشخیص نقش مهمی را ایفا می نماید            .بینی کند 

  که ایا جرمی را که مرتکب میشوند، قابل انتساب به انان هست یا خیر ؟اطفال مورد تردید است 

  

 درا ین مرحله اصل براین است که همه افراد بشر در سـن              : دوران بلوغ و سن کبر قانونی      :مرحله سوم 

بخصوص داراي رشد جسمی و عقلی کافی بوده و قوه تمیز و تشخیص خوب و بد را به نحـو کامـل دارا                       

مگراینکه بر حـسب  اتفـاق و حادثـه    . مرتکب جرمی شوند قابل انتساب به آنان می باشد       بوده و چنا نچه     

  .قدرت تمیز را از دست داده باشد

 حدود اعمال و رفتار اطفال در سراسر جهان انچنان و سیع است که به سـختی مـی تـوان در                      ،به هرحال 

مورد کلیه جرایم حکم کلی داده مگر انکه گفته شود که معموال این اعمال توسـط اطفـال و کـود کـانی                       

  . سال قرار دارند)18(صورت میگیرد که در محدوده سنی خاص زیر سن

 ه  ش که 1355نون جزائی افغانستان در باب سوم فصل اول منتشره سال           دروطن عزیزما افغانستان در قا    

ـ 70از مـاده  (  مـاده 23اکنون مرعی االجرا است تحت نام جزا و موانـع  آن طـی ذکـر                 در مـورد  93 ی ال

  .تخلفات اطفال جنین توضیح میدارد
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  .داشته باشدصغیر به طفلی اطالق میگردد که بین سن هفت و سیزده سالگی قرار  :ماده هفتادم

 اطالق میگردد کـه سـن سـیزده سـالگی  را تکمیـل و هجـده                  یمراهق به شخص   :ماده هفتاد و یکم   

  .سالگی را تکمیل نکرده باشد

طفلی که سن هفت سالگی را تکمیل نه کرده باشد دعوي جزاء علیـه او اقامـه شـده                    :ماده هفتاد دوم  

  .نمی تواند

 توانـد در صـورت      یمحکمـه مـ   . ردیگیت صورت م  یتابع تثبیت سن به اساس تذکره       :ماده هفتادوسوم 

. را حاصل نمایدی هیات طبهی نظر ي صغیر یا سن مندرج تذکره تابعیت ويتعارض حالت ظاهر

هرگاه صغیر مرتکب قبا حت گردد محکمه میتواند در عـوض جزاهـاي منـدرج ایـن       :ماده هفتاد چهار  

 او را به یکی از والدین یا شخصی که بـر نفـس او    صغیر را در مجلس قضاء توبیخ نموده با تسلمی    ،قانون

 تربیه او را در آینده متعهد شودحکم نمایـد و یـا اینکـه بـه           نحق والیت دارد و یا شخص  امینی که حس         

حجز او در دارالتادیب یا موسسات خیریه و یا مدارس اصالحی که ازطرف دولت به ایـن منظـور تاسـیس                 

  .میگردد حکم نماید

هرگاه صغیر مرتک جنحه گردد  محکمه میتواند یکی از تدابیر اتی را در مـورد او                  :نچمماده هفتاد و پ   

  :اتخاذ نماید

  این قانون مشروط بر اینکه مدت مـذکور از سـه سـال               74تسلیمی او به یکی از اشخاص مندرج ماده         .1

.آ متعهد گردد تربیه صغیر را در اینده کتبنبیشتر و از شش ماه کمتر نباشد و شخص تسلیم شونده حس

  .حجز او در دارالتادیب یایکی از مدارس اصالحی از شش ماه الی سه سال است. 2

  :ماده هفتاد وششم

هرگاه صغیر مرتکب جنایتی گردد که جزائی آن اعدام یا حبس باشد محکمه میتواند به حجـز او در                    -1

ینکه مـدت حجـز او از پـنج         دارا التادیب  یا موسسات خیریه و یا مدارس اصالحی حکم نماید مشروط برا             

  .سال بیشتر نباشد

 حبس طویل باشد مدت حجز از یک سال کمتر و از چهـار سـال                ،اگر جزاي پیش بینی شده جنایت     -2

. تواندیبیشتر بوده نم

هرگاه صغیر بعد از تسلیمی او به متعهد در اثناي مـدت تعهـد مرتکـب جنحـه یـا             :ماده هفتاد و هفتم   

  :زاي نقدي محکوم نمایدجتعهد را به ترتیب آتی به جنایت گردد محکمه میتواند م

  .در حالت ارتکاب جنحه از یک هزار الی دو هزار افغانی-1

  در حالت ارتکاب جنایت از دو هزار الی پنج  هزار افغانی-2

 اعاده او به اقـارب  از طـرف          ،سلیم داده شده باشد   تهرگاه صغیر به غیر از اقارب        :ماده هفتاد و هشتم   

ط براینکـه از تنفیـذ       و مـشر  ،س مطالبه خود وي و یا یکی ازاقارب مذکور صـورت میگیـرد            محکمه به اسا  
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تجدید مطالبه اعاده الی مدت شش مـاه  از تـاریخ رد آن              . حکم  تسلیمی اقآل یک سال سپري شده باشد        

یر اگر محکمه به اعاده صغیر به اقارب او حکم نماید این حکم به منزله حکم به تسلیمی صـغ                  . جواز ندارد 

  .شناخته میشود

صغیري که در دارالتادیب یا موسسات خیریه و یا مدارس اصالحی تحت حجـز قـرار    :ماده هفتادو نهم  

 خارنوال از موسسه خارج شده می  يبه پیشنهاد آمر موسسه مربوط، موافقه خارنوال و منظوري لو         . میگیرد

عد از تکمیل سن هجده سالگی بوده تواند صغیر مذکور به هیچوجه در موسسات فوق بیش ازپنج سال یا ب          

  .نمی تواند

هرگاه صغیر بعد از صدور حکم به تسلیم، پنهان یااو رابه اقرار معاونت کنـد بـه جـزاي                     :ماده هشتادم 

  ...........حبس شش ماه یاجزاي نقدي الی شش هزار افغانی محکوم میگردد

  .ی ساقط میگرددحکم تسلیم به متعهد با تکمیل سن هجده سالگ :ماده هشتادویکم

هرگاه مراهق مرتکب قباحتگردد محکمه میتواند او را به جزاي پیش بینی شده این  :ماده هشتادو دوم

 که بر نفس او حـق والیـت دارد و یـا             یقانون محکوم نماید و یا به تسلیم او به یکی از والدین یا شخص             

  .شخص امینی که حسن رویه او رادر آینده تعهد نماید حکم نماید

هرگاه مراهق مرتکب جنحه گردد محکمه می تواند عوض جزاهـاي پـیش بینـی               :اده هشتادو سوم  م

  . این قانون را در مورد او اتخاذ نماید76شده جرم مذکور یکی از تدابیر مندرج ماده 

  :ماده هشتادوچهارم

 حجز هرگاه مراهق مرتکب جنایتی گردد که جزاي آن اعدام یا حبس دوام باشد محکمه می تواند به           .1

.او در دارالتادیب که از دو سال کمتر وازپانزده سال بیشتر نباشد حکم نماید

 شده جنایت حبس طویل باشد حداقل مدت حجز او در دارالتادیب از یک سـال                ی بین شاگر جزاي پی  .2

. نصف حد اکثر حبس طویل بیشتر بوده نمی تواند ازکمتر و حد اکثر آن

ه سال باشد محکمه می تواند به حجز او در دارالتادیب به کمتـر              اگر حد اکثر جزاي حنایت کمتر از د       .3

.از یک سال و بیشتر از نصف حد اکثر جزاي پیش بینی شده همان جنایت حکم نماید

  :ماده هشتادوپنجم

.ین مسؤلیت شناخته میشودیر و مراهق در وقت ارتکاب جرم اساس تعیسن صغ.1

  .ه سن مراهق برسد مانند صغیر با اومعامله شودر مرتکب جرم گردد و هنگام صدور حکم بیاگر صغ.2

  :ماده هشتادو ششم

هرگاه مراهق مرتکب جرم شود وهنگام صدور حکم سن هجده سالگی را تکمیل نماید مانند مراهق                .1

.با او معامله میشود
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اگر جرمی که مراهق مذکور مرتکب گردیده جنایت یا جنحه اي باشد که جزاي آن در قانون حـبس                   .2

 محکمه می تواند عوض مدت حجز در دارالتادیب در جنایت      ،بس متوسط پیش بینی شده باشد     طویل یا ح  

.به حبس متوسط و در جنحه به حبس قصیر حکم نماید

مدت محکومیت در موارد مندرج فقره فوق به هیچ صورت از مدتی که براي حجـز در دارالتادیـب در     .3

. بینی گردیده است تجاوز نمی کندبرابر جنایت یا جنحه ار تکاب شده در ین قانون پیش

جزا هاي غیر از حبس طویل و حبس متوسط پیش بینی شده در این قانون به جز اي نقـدي کـه از                       .4

. تعویض میگردد،پنج هزار تجاوز نکند

اگر مراهق در ظرف مدت حجز در دارالتادیب سن هجده سالگی را تکمیل نمایـد جهـت گذشـتاندن                 .5

.حبس مربوط انتقال داده میشود ما بهمدت باقیمانده حجز محکوم به

تکاب بیش از یک جـرم گـردد محکمـه وي از            رهرگاه صغیر یا مراهق متهم به ا       :ماده هشتاد و هفتم   

 مشروط براین که محکمه تنها به اساس جرمی حکم نماید ،ناحیه همه جرایم چنین دعوي واحد جواز دارد 

  . شده باشدینکه جزا آن د رقانون شدید تر پیش بی

ـ               :ماده هشتاد و هشتم     شـده    یتکرار جرم صغیر و مراهق مانع تکرار مجازات و اتخاذ تدابیر پـیش بین

  .درا ین قانون نمی گردد

هرگاه صغیر یا مراهق به دفعات محکوم به حجز گردد مجموع مدت حجز محکوم               :ماده هشتاد ونهم  

  .ل تجاوز نمی کندج سال و د ردارالتادیب از پانزده سانبها در مدرسه اصالحی از پ

  :ماده نودم

  هرگاه مراهقی که سن هجـده سـالگی را تکمیـل نکـرده باشـد دو ثلـث جـزا ي محکـوم بهـا را در             -1

 که بـر نفـس او   یا یکی از والدین و یا شخصیدارالتادیب سپري نماید محکمه میتواند بنابر مطالبه مراهق  

روط برا ینکه دارالتادیب حـسن رویـه مراهـق           مش ،حق والیت داشته باشد حکم به رهائی وي صادر نماید         

در این صورت مراهق به یکـی از اشـخاص منـدرج    . ارنوال آنرا تائید نماید  حمذکور را طی راپور تصدیق و       

  .   این قانون تسلیم داده میشود74ماده 

ه باشد   اگر مراهق سن هجده سالگی را تکمیل   ثلث جزائی محکوم بها را در دارالتادیب سپري نمود-  2

  .ه آینده خود را کتباٌ تعهد بنمایدیرهائی او وقتی صورت میگیرد که حسن رو 

 و تـدابیر امینتـی بـر صـغیر و     یاحکام متعلق به تکرار در جرم و جزاهاي تبعی و تکمیل     :ماده نود ویکم  

راف  مسدودساختن محل و منع از رفتن به جاه هاي که باعث انحـ    ،مصادره. مراهق قابل تطبیق نمی باشد    

  .اخالق گردد از این حکم مثتثنی است

  .تعویض جزاي نقدي به حبس در مورد صغیر و مراهق جواز ندارد :ماده نود دوم
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شخصی که هنگام ازتکاب جرم سن هجده سالگی را تکمیل و سن بیـست سـالگی را        :ماده نودو سوم  

  . قایم مقام اعالم میگردد در این حالت حبس دوام.تکمیل نکرده باشد محکوم به اعدام شده نمیتواند

 مـیالدي در ایـا الت متحـده امریکـا     1899قابل ذکر است که نخستین محکمه اطفال متخلف در سـال          

تاسیس گردید و بعد از آن دیگر کشور هاي جهان جهت جلوگیري  از تخلف اطفال و اصـالح تربیـت یـا                       

تخلـف و تـشکیل محکمـه اطفـال اقـدام           درمان آن بااقتباس  از قوانین امریکا به تدوین قوانین اطفـال م            

د رافغانستان محکمه اطفال متخلف اکنون به وسیله مقرره مربوط به اجـراات و محاکمـه تـادیبی                  . نمودند

  : میگیرد که این مقرره درسی ماده به شرح زیر طرح و تدوین گردیده استتخورد ساالن صور

  .ه تادیبی خورد ساالن را نتظیم می کنداین مقررات و قواعد مربوط به اجراات و محاکم :ماده اول

 سـال باشـد از      )15( و کمتـر از    )7(رسیده گی به جرایم خوردساالن که سـن انهـا بلنـد تـر از               :ماده دوم 

  .صالحیت محاکم اطفال میباشد

ـ                   :ماده سوم   پـولیس و  بخورد سالی که سن هفت را تکمیل نکرده باشد بـه هـیج صـورت تحـت تعقی

  . تواندحارنوالی قرار گرفته نمی

 سال باشد در صورتی که مرتکب جرم گردد محکمه میتواند           )15(خرد سالی که سن او الی      :ماده چهارم 

ین کند یا محکمه میتوانـد او را بـه ولـی شـرعی اش بـسپا ر تـا                    یبراي او جزاي تادیبی مناسب حالش تع      

رد سال به دارالتادیـب  و  مسولیت و حفاظت تربیتی او را طبق هدایت مقام مربوطه به عهده بگیرد و یا خو     

حد اکثر اقامت خورد سال در مراجع مذکور از پنج سـال        . یا محل دیگري طبق تجویز حکومت اعزام گردد       

  . نمی تواند،متجاوز بوده

   که یک یا چند نفر خورد سال به شرکت اشخاص دیگر مرتکب جرم گردیدهیدر صورت :ماده پنجم

ده گـی  یتنها با احوال مجرمین خورد سال در محکمه اطفـال رسـ           و یا در ازتگاب جرم معاونت کرده باشد         

  .میشود

 و بـا در نظـر   ،تشخیص و تثبیت سن خورد سال به اعتبار تاریخ و قوع جرم صورت میگیرد         :ماده ششم 

 محل اقامـت فـامیلی خـورد سـال          الح قانون اجراات جزائی محکمه ذیص     )193(داشتن احکام مندرج ماده   

  . ایجاب محل دیگري نمایدی به  حالت طفلیده گیرس که یمیباشد مگر در حال

 درمحکمه فقط ولی و یـا       ،نمایدیمحکمه به کلیه جرایم خرد سال بطور سري رسیده گی م           :ماده هشتم 

وکیل و یا اشخاصی  که نظر  آنان در تحقیقات مقدماتی جلب شده باشد و شهود  مطلعین و نماینده دا را                   

 نـشر جریـان محاکمـه بـه وسـلیه      . الزم میداند احـضار خواهـد گردیـد       لتادیب  که محکمه حضور آنها را      

  .مطبوعات یا رادیو و یا فلمبرداري و افشاي هویت و مشخصات متهم بکلی ممنوع است

خورد سالی که چندین جنایت یا جنحه را مرتکب گردد همه جرایم ازتکابیه یـک مرتبـه و در         :ماده نهم 

  .ات در اثر تعدد جرایم د رباره خورد ساالن جواز نداردزمجا .عین محکمه تحت وارسی قرار میگیرد
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خورد سالی که مرتکب فعل قباحت گردد قاضی او را در جلسه محاکم تادیب می کند و یا به                  :ماده دهم 

  .  امر مینماید)4(تسلیمی او به اشخاص مندرج ماده

 اخـذ   ،یگري سپرده میشود  خورد سالی که باثر حکم محکمه به ولی شرعی و یا شخص د             :ماده یازدهم 

  .تعهد تحریري مبنی براینکه حسن اعمال او را در آینده مراقبت نمائید حتمی دیده میشود

در صورتی که قاضی در ختم تحقیقات خورد سال را غیر عادي تشخیص کنـد بـه معـا                    :ماده دوازدهم 

 محیط اجتماعی خورد سال ربیت یاتلجه خورد سال در موسسات مربوط قرار صادر نماید و اگر نقص را در 

  .بداند به اصدار قرار یا تطبیق مقررات تربیتی میپردازد

قاضی اطفال صالحیت دارد در صورتی که رفتار خورد سال شایسته اغمـاض باشـد بـه                  :ماده سیزدهم 

  . اقدام و یا صدورحکم به منظور اصالح طفل تاخیر نماید،صدور قرار مبنی بر اخطار

 ساله و متجاوز از آن اگر مرتکب قباحت یا جنجـه گردیـده محکمـه                )15(االنخورد س  :ماده چهاردهم 

  :یکی از طرق ذیل را اختیار نماید

 اما باید در تعزیر مذکور عدم تجربه خورد سال و ،مینمایندر   خورد سال را مطابق مقررات شرعی تعزی:الف

  .نوبالغی  او را بحیث حالت مخففه عمومی در نظر بگیرد

 تعلیم و تربیـت انهـا از طـرف       ،محکمه اطفال برحسب گذارشاتی که از وضع خورد سال         :همماده پانزد 

دارالتادیب و یا غیره منابع تربیتی ارسال میگردد میتوانند در تصمیمات سابق یک بـار دیگـر تجدیـد نظـر        

ل بـه   اعزام طفه باین طریق که مدت هاي مذکور یک ربع تخفیف دهد و در مورد تصمیمات دائر ب               .نماید

  . شرعی تبدیل نمایدیدارالتادیب میتواند تصمیم مذکور بر تصمیم مبنی بر تسلیمی خورد سال به ول

  .قرار محکمه اطفال در این باب قطعی است

 سـاله و متجـاوز از ان از   )15(رسیده گی  به جرم مستلزم اعدام و قصاص خـورد سـال       :ماده شانزدهم 

  .صالحیت محاکم  اطفال نمیباشد

  سال نمـام مرتکـب جنـایتی گـردد     )18(مام وت سال )15 (هرگاه خورد سال بین سنین    :ه هم ماده هفد 

مستلزم اعدام و قصاص نمیباشد، مجازات  آنها از پنچ سال تجاوز کرده نمی تواند  و در غیر جنایت نیز در         

  .مجازات شان تخفیف بعمل آید

از صـالحیت محـاکم عمـومی       ) 18( الـی   )15( از زرسیده گی  به جرایم بین سن متجاو        :ماده هژده هم  

  .است ولی تکمیل دوسیه و تشکیالت دوسیه مانند دوسیه اطفال تنظیم میگردد

خورد سالی که مرتکب جرم گـردد علـم آوري مفـصل و دقیـق در اطـراف زنـده گـی            :ماده نوزده هم  

ـ             ،محیطی  فامیلی   وآم بـا   محیط اجتماعی در فورمه هاي مخصوص از طرف اشخاص موظف بعمل آمده ت

  . وارسی و استنتاج از احوال عمومی بخورد سال به محکمه تسلیم داده میشودضدوسیه تحقیق غر
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هرگاه شخص در اثر اعمال جرمی خورد سال متضرر میگردد حـق دخالـت را در محکمـه                   :ماده بیستم 

ی و یـا    جزائی خورد سال نداشته تنها از طریق محکمه حقوقی مطالبه جبران ضرر را علیه ولـی  یـا وصـ                    

  .محافظ قانونی طفل نموده میتواند

ـ       :ماده بیست و یکم     و امـارات وصـالحیت  امـر تالشـی و      ن  یرامحکمه اطفال صالحیت وارسی از ق

 امارت گرفتاري و تالشی تا جاییکه به ، احکام قانون اجراات جزائی مربوط بررسی قوانین       .گرفتاري را دارد  

  .فق داشته باشد قابل تطبیق استماهیت مقررات مربوط به محاکمه اطفال توا

   هرگاه محکمه در ختم تحقیق به این نتیجه برسد که سن خورد سال متجاوز از 

 سال تمام است دوسیه را به مدعی العموم مسترد میدارد تا از طرف محکمه ذیصالح تحـت رسـیده                    )15(

  گی گرفته شود

 شـهود و اهـل خبـره بـه طبیـب و          احکام قانون اجراات جزائی در قسمت مصارف       :ماده بیست و دوم   

  .نیز تطبیق میگردد مترجمین در محاکم اطفال

مامورین ضبط قضائی مکلف اند دوسیه هاي خورد ساالن ذیل را به منظور اتخاذ           :ماده بیست و سوم   

  .تادیبی و یا اصالحی به محکمه اطفال ارجاع دارند

  : ارتکاب تخلف را وا نمود کندب بهغ محیط ماحول و مایل و یا را، که وضع، سجیهیخورد سال-1

از کنترول معقول ولی بصورت مکرر کناره جوئی کند و یا مکررآ خود را از کنترول معقول ولـی و یـا                      -2

.وصی خارج نماید

.بدون دالیل معقول و یا بدون اجازه ولی منزل  را براي بیشتر از یکروز ترك کند-3

ه و یا بـصورت مکرربجـاي مـشکوك و غیـر     با اشخاص مشهور باالفساد تماس و یا معاشرت ورز ید       -4

.قابل اطمینان و یا مساکن تهمت رفت و آمد نماید

.به چنان اعمالی که باعث خرابی اخالق خودش و دیگران گردد دست زند-5

  .معرض به خطر انحراف ورزي باشد-6

م تعقیب و اقامه دعوي خورد ساالن در فقرات جزائـی از وظیفـه مـدعی العمـو               :ماده بیست و چهارم   

 مدعی العموم اطفال طبق الیحه علیحده که از طرف وزارت عدلیه ترتیب می .مخصوص خورد سال است

  . اجراات تماید،ابدی

مصارف خورد سالی که در اثر حکم محکمه تحت نظـارت شـخص یـا موسـسه               :ماده بیست و پنچم   

 ،ال را بدهد اخذ میگـردد    ستی نفقه خورد س   یمخصوص قرار می گیرد از پدر و مادر و یا کسی که قانونآ با               

  .ه مساعدت میشودیهرگاه نفقه دهنده توان پرداخت را نداشته باشد از موسسه خیر

قضات محاکم اطفا ل یا کسی که از طرف انها موظف میگردند ال اقل هـر سـه    :ماده بیست و ششم 

بیه تفویض گردیده، ماه یک مرتبه شخصآ از دارالتادیب وغیره جاها یی که خورد ساالن بمنظور تعلیم و تر     
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بازدید و نسبت به امور و طرز تعلیم و تربیه وپیشرفت اخالقی انها رسیده گی نموده و نتیجه را بـه سـتره                      

  محکمه تقدیم نماید

محکمه اطفال موظف است که چگونگی تطبیق قرار خود را که مبنی بر معالجـه          :ماده بیست و هفتم   

  .متداوم مراقبت نمایدیا تربیت خورد سال است صادر نموده بصورت 

محکمه حین مراقبت تطبیق قرار مبنی بر معالجه یا تربیـت خـورد سـال تـدابیر                  :ماده بیست وهشتم  

  .مقتضی را به حیث یک تدبیر مکمله یا متممه اتخاذ کرده می تواند

  .فیصله هاي محاکم اطفال نهایی و قطعی است :ماده بیست ونهم

  .از نشر در مجله قضا نافذ استاین مقرره سه روز بعد  :ماده سی ام

در فرجام می توان به این نتیجه رسید که قانون جزایی در مورد تخلفات اطفال و مقرره مربوط به اجراات                  

و محاکمه تادیبی خورد ساالن که اکنون در ارگانهاي حراست از حقوق و قـانون یـا دسـتگاهاي قـضایی               

 بااعالمیـه هـا و کنوانـسینهاي جهـانی     تد آن در مطابقـ  بیشترین موا،کشور عزیز ما افغانستان نافذ است   

حقوق طفل تدوین و طرح ریزي و زیادتر مطالب آن با روحیه منفعت جویی و بـازپروري اطفـال نگـارش               

اما سوال در اینجا است که این قوانین و مقرره هـا گـاه      . یافته و جنبه هاي اصالحی اطفال را مدنظر دارد        

کاغذ باقی مانده ودر ارگانهاي قضایی کشور مـا از آن عمـال اسـتفاده صـورت       گاه مانند نوشته سیاه روي      

 کشور عزیز ما با در نظـر داشـت معیـار هـاي اسـالمی و                 يامید واریم که  قوانین و مقرره ها       . نمی گیرد 

 تدوین گردد که از طریق آن اطفال جنگزده وطن ما بتوانند از             ي بین المللی طور   يمقررات و کنوانسیونها  

  . منتفع گردند شان ی و ذاتی طبیعحقوق

نباید از نظر دور داشت که فرمان رئس دولت انتقالی اسالمی افغانستان در مورد طرز نگهـداري و تربیـت            

اطفال تحت حجز در مراکز  تربیت اطفال و نوجوانان صادر و مسولین امور را در راه اعاده حقـوق اطفـال                      

 نقل این فرمان .در تجدید تربیت اطفال برجسته ساخته استتحت حجز متوجه نموده ونقش این مراکز را 

  .را در اخیر کتاب در ضمیمه دوم مطالعه نماید

  
  : نقش قاضی یا حارنوال در اعاده و تامین حقوق طفل-6

قضاوت شغل عظیم و منصب جلیل و در جامعه داراي مقام ارزشمند وشامخی است و هر کس نمی توانـد    

 این منصب عظیم را به پیام اوران و اولیا تخصیص داده )ج( خداوند،همین سبباز . متصدي این مقام شود

اي داود ما تورا جانشین خویش در روي زمین قـرار    ": فرموده است  26 آیه   ، ص ،ودر قران شریف در سوره    

  ."دادیم، پس باید بین مردم به عدالت حکم نمایی؟

ي این امر شـوند کـه بـه کتـاب خداونـد سـنت       پس از پیغمبر و جانشین ایشان کسانی توانسته اند متصد        

 عام و خـاص و مطلـق و مقیـد را    ،پیغمبر و دانش مسلکی قضایی و حقوقی اشنایی داشته ناسخ و منسوخ  

 اتشخیص داده و هنگام قضاوت بر حسب موازین قضا و حقوق و مقررات آن و از روي عدل و انصاف دعو
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فاتی را که بین آنان ایجاد گردیده حل و فـصل نمایـد در              ها و قضایایی مردم را رسیده گی نموده و اختال         

 نخستین مرتبه خود عهـده  وسلم جالل و عظمت این منصب همان بس که پیغمبراسالم  صلی اهللا علیه         

  .دار این امر مهم بوده است و پس از خود به خلفاي راشدین این منصب را امر و تفویض فرموده است

 است یئ است که همگی آن مشعر بر پند و اندرز هاد شغل قضاوت موجوآیات و روایات زیادي در اهمیت 

که به متصدیان این مسلک داده شده و انان را به مراقبت و مواظبت در اجراي عدل و انصاف امر کرده و                    

از تبعیت هواي نفس و خواهشهاي جسمانی و عدول از جاده حق و انحراف از راه حقیقت نهی فرموده واز    

  .ن تهدید نموده استراگیغضب اموال د

 شرایط خـاص جهـت رسـیدن بـه ایـن            يک عالوه بر اینکه دارا    لنتیجه اینکه زمامداران این رشته و مس      

را ناظر در امور دانسته و منظـور  ) ج(اشخاص متقی و پرهیزگار باشند و همیشه خداوند   بایستی ،مسلک اند 

ین امر شده و کرسـی قـضاوت را اشـغال    چنین کسی می تواند متصدي ا. شان تامین عدل و عدالت باشد    

  .کند

چنانچه گفته امدیم شخصیت حارنوال و قاضی در حل و فصل دعاوي مـردم و بررسـی سـایر مـشکالت                     

ارنواالنی اسـت کـه در      حیکی از رشته هاي این مسلک مربوط به قضات و           . اجتماعی ارزنده و مهم است    

  .محاکم اختصاصی اطفال کار و فعالیت مینمایند

ـ  در قوانین محاکم اطفال، اتخاذ هر گونه تصمیم و صدور حکـم جهـت تع               ،ثر کشور هاي جهان   در اک  ین ی

حمایت و هدایت آنان بـراي      ، یا درمان در مورد اطفال متخلف      يروشهاي اصالحی، تجدید تربیت وبازپرور    

اطفـال  ارنوال  حـ قاضی یا   . ارنوال و یا مقام صالحیتدار تفویض شده است       حجلوگیري از تخلف به قاضی،      

 جـرم شناسـی، روانـشناسی،       ،براي توفیق در این امر مهم اجتماعی باید به حقوق اطفال، جامعه شناسـی             

اوبایـد درجریـان    . اقتصادي و سیاسی کشور خود آشنایی کامل داشـته باشـد           ،تعلیم تربیت، وضع اجتماعی   

 علـل عـدم     ،لهحبـت، صـبر و حوصـ      ممحکمه اعتماد اطفال رابخود جلب کند وبا خونسردي، مهربـانی و            

 رفتار وکردار آنانرا مورد بررسی قرار داده و پس از آشـنایی بـا علـل تخلـف بـراي رفـع                     ،انطباق اجتماعی 

ـ   ی  روشها و شیوه هاي اصـالح       يمشکالت و اختالفات خانواده گی از طریق بکار گیر          درمـورد   ی و تربیت

ل اطفـال بایـد از هـر حیـث          آنان حکم صادر و قضاوت کند براي ایفاي این نقش مهم قاضی یـا خـارنوا               

به همین سبب است که براي تحقق و رسیدن به این اهـداف در             .شایستگی احراز مقام مذکور را دارا باشد      

ی هـا در بـاره حقـوق و         نارنوال که مجهز بـه دانـست      ح شرایط انتخاب قاضی یا      ،اکثر قوانین خاص اطفال   

ه این معنی اسـت کـه قاضـی یـا خـارنوال             این گفته ب  .  پیشبینی شده است   ،اعالمیه هاي حقوق طفل اند    

محاکم اطفال افزون بر دانش مسلکی باید در باره مسایل حقـوقی اطفـال از نگـاه دیـن مبـین اسـالم و                       

  .گاهی کافی داشته باشدآاعالمیه ها و میثاق هاي جهانی حقوق طفل معلومات و 

راي روشـهاي اصـالحی و    مقررات بیجینگ با توجه به وضع خـاص اطفـال و اجـ   6-3 تا  6-1طبق مواد   

تربیتی، قاضی یا حارنوال متخصص اطفال در مراحل محاکمه خصوصأ تعقیب، تحقیق، محکمه و اجـراي            
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روشها و یا مجازات باید صالحیت اتخاذ تصمیم و صدور احکام مقتضی را داشـته باشـد تـا حقـوق طفـل       

  .ت منطبق با شخصیت آنان امکان پذیر گرددامحفوظ و در اجراي مجاز

بل ذکر است، ابتکار دیگري که در قانون مربوط به تشکیل محکمه اطفال متخلف به کار رفته، شـرکت   قا

 هـدف از تاسـیس و تـشکیل         ،و قتـی قـرار اسـت      . قضات و یا خارنواالن غیر حرفوي در محکمه میباشد        

لذا . د تجدید تربیت و درمان آنان باش،ین علت تخلف و صدور تصامیم در جهت اصالح  ی تع ،محکمه اطفال 

به همین  . بهتر است که در تشکیل محکمه از متخصصین امور تربیتی، اجتماعی و روانی نیز استفاده شود               

منظور است که مکتب دفاع اجتماعی نوین به سویه جهانی در این مورد توصیه می کنـد کـه در تـشکیل            

ایـن امـر در     . وندمحاکم بایستی این قبیل متخصصین در امور محکمه و اتخاذ تـصامیم شـرکت داده شـ                

  .موضوع تخلف اطفال از اهمیت بیشتري برخوردار است

رأي و نظر مشاورین که در واقع یک نوع هیات منصفه می باشد، صرفأ جنبه مشورتی داشته و نهایتآ خود              

قاضـی یـا حـارنوال اطفـال در         . قاضی، حارنوال یا رئیس محکمه است که نظر نهایی را صادر می نمایـد             

قاضی محکمه اطفال میتوانـد     . زاد است تا به تشخیص خود به تحقیقات الزم اقدام نماید          تشکیل دوسیه آ  

ـ      ، روانـشناس و جامعـه شـناس نیـز     یاز وجود متخصصین رشته هاي دیگر و از آنجمله داکتر، داکتـر روان

بر افزون  . استفاده نموده و نظر آنانرا جهت اتخاذ تصمیم در خصوص متهم خردسال مورد توجه  قرار دهد                

احکام انتصاب آنان مدت . آن، در اکثر کشورها حارنوال یا قاضی اطفال از بین متخصصین انتخاب میشوند 

ارنواالن و قضات مذکور در جریان خدمت بااوضاع اجتماعی، موقعیـت محلـی             حچند سال صادر میشود تا      

و بـا اگـاهی از رشـد    تربیت و درمان وحوزه ماموریت خود کامال آشنا شـوند     ،موسسات و کانونهاي اصالح   

جسمی و تحوالت روانی و سلوکی اطفال تحت نظارت و حمایت خود در اینـده  بتواننـد اطفـال را بـراي                   

  .سازگاري با محیط اجتماعی آماده سازند

بمنظور هم آهنگ کردن روش قضات اطفال متخلف و همکاري بین المللی قضات اطفـال کـه در سـال                    

م تخصص قاضی اطفال را تایید و تدریس مضمون جرایم اطفـال را              در شهر ژنو تشکیل گردید لزو      1970

 که در اکسفورد تشکیل گردید، شـعبه دوم مجمـع بـین    1974در اجالسیه . در پوهنحی حقوق تاکید نمود    

  :المللی به قضات اطفال چنین توصیه نمود که

دست بیاورند و پس    ارنواالن بحیث کارمندان مهم اجتماعی،تعلیمات خاص ب      ح بجاست که قضات و      -اوآل

  .از گذراندن دوره تحصیل خود مدتی در محکمه طفال اموزش ببینند

ي آن به عهده کـانون اصـالح تربیـت    ا وظیفه قاضی محکمه اطفال است که نوع تربیتی را که اجر           -ثانیآ

  .یر دهدیمعین کند و در صورت لزوم انرا تغ, است

کمه اطفال باید به هر نحو ممکن بکوشد تا حـق           در صورت آزادي مقید و مشروط طفل، قاضی مح         -ثالثآ

  .والیت اولیاي طفل و روابط عاطفی خانواده او را محفوظ نگهدارد
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 و یا قیمومیت تربیتی طفل باشـد  محدود  حتی هنگامی که دخالت محکمه اطفال محدودبه آزادي        - رابعآ

ـ  مورد تعر و اجتماعی که دتصامیمی که قاضی اطفال می گیرد باید برپایه تحقیقات طبی، روانشناسی           ین ی

  .نوع تربیت طفل ضرورت است، استوار باشد

 تربیتـی و درمـانی مهمتـرین انگیـزه     ،لزوم تشخیص شخصیت طفل به منظور اتخاذ روشـهاي اصـالحی     

  .تشکیل محکمه اطفال متخلف بریاست قاضی و حارنوال متخصص اطفال بوده و هست

محکمه اطفال و جریان محکمه  وظـایف عمـده را بـه عهـده        بنا قاضی و حارنوال اطفال که در تشکیل         

.  تربیتی و درمانی بادر نظر گـرفتن شخـصیت طفـل موظـف اسـت            ،دارد، براي تطبیق روشهاي اصالحی    

قاضی و حارنوال بایـد نخـست شخـصیت طفـل را تـشخیص و بـه همکـاري متخصـصین و از آنجملـه             

ناس و داکتر طب عوامل مـوثر در ارتکـاب جـرم را           ، روانشناس، جامعه ش   یمددکاران اجتماعی، داکتر روان   

بررسی و شخصیت واقعی طفل را با عوارض اتفاقی مشخص نموده و سپس روشهاي اصالحی و تربیتـی             

براي دستیابی به این امـر خطیـر، قاضـی اطفـال بایـد بـه نوبـه خـود تمـام               . و یا درمانی را توصیه نماید     

 ،ی حقوق طفل را عمیقآ مطالعه و بـا علـوم اجتمـاعی، تربیتـی     میثاق ها و فیصله ها ي جهان       ،کنوانسیونها

.  مطلع باشد  طفل   جرم شناسی آشنایی داشته و از موقعیت اجتماعی و اقتصادي عصر و زمان               ،روانشناسی

قاضی یا حارنوال اطفال باید با صبر، متانت، بردباري و شکیبایی نسبت به رفع مـشکالت خـانواده گـی و            

 اعتماد و اطمینان او را به عنوان یک شخص هادي، حـامی، دلـسوز، خیـر خـواه و            اجتماعی طفل اقدام و   

  .نیک اندیش به خود جلب و آنانرا تحت حمایت وهدایت قرار دهد

ده با گذشت بـیش از دونـیم دهـه در کـشور عزیـز مـا                 نیدر فرجام می توان نتیجه گرفت که جنگ فرسا        

ویکی از درد نـاکترین مظـاهر ان افـزایش تعـداد کودکـان              عواقب نا مطلوبی را براي جامعه ما ببار اورده          

هزارها کودك که در نتیجه جنگ معیوب و یا از پدر و مادر و ولی مشفق محروم شده انـد،          . جنگزده است 

چه بسا که عده از انان نـا خـودا          . در نقاط مختلف کشور در شرایط خیلی دشوار ورقت انگیز بسر می برند            

طبیعی است که این عوامل گراف انحرافـات و         . و ارتکاب تخلفات سوق میشوند     گاه بسوي انواع انحرافات   

تخلفات اطفال را باال برده وارگانهاي حراست حقوق و سایرموسسات کشور را در برابـر مـشکالت جـدي                   

  .قرارداده است

را مسولین ارگانهاي حراست حقوق خاصتا قضات و حارنواالنی که در محاکم تادیبی اطفال وظایف خطیر                

انجام میدهند بایدبدانند که چگونه میتوان مشکالت مربوط به نسل بالنده کشور را حل و اطفال متخلف و     

 که احساس حقارت نکنند وشخصیت شان دستخوش اصالح نـا پـذیري          .ندینمامنحرف را طوري تادیب     

  .نگردد

یـت مینماینـد مـسولیتهاي    ارنواالنی که در محـاکم اطفـال کـار وفعال     حدر رابطه با این امر مهم قضات و         

بزرگی را بدوش دارند انها باید به این اصل مهم توجه کنند که امور تحقیقـی و محاکمـاتی خوردسـاالن                     

طوري صورت گیرد که عاري از هرگونه فشار، تهدید و تحقیر بوده و ایـن پروسـه را فقـط و فقـط بـراي         

 در جریان تحقیق و محکمـه و بعـد از ان            بعباره دیگر خوردساالن  . اصالح و تجدید تربیت خود فکر کنند      
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معتقد ساخته شوند که اعمال انها خالف اقتضاي اخالق جامعه بـوده و بـا ادامـه آن نمـی تواننـد مـصدر             

  .خدمت به جامعه شوند

قضات و حارنواالنی که دوسیه ها ي اطفال را بررسی میکنند باید با برخورددلسوزانه و در فضاي امیختـه                   

 آنان را به نادرستی اعمالی که انجام داده اند متوجه گردانند و احکام و فیصله هـاي                  با محبت و صمیمیت   

  .خودرا بر مبناي اهداف اصالحی و تربیتی در مورد اطفال متخلف صادر نمایند

 تمام  ،به این امید واري که قضات وحارنواالن کشور عزیز ما که در محاکم اختصاصی اطفال وظیفه دارند                

میثاقها وفیصله هاي جهانی حقوق طفل را عمیقآ مطالعه و در اجراآت بعـدي خـویش از آن   کنوانسیونها و  

.عمآل استفاده نموده و و ظایف و مسولیتهاي خودرا در قبال اعاده و حمایه از حقوق طفل انجام دهند
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  فصل سوم

  
  نقش ارگان هاي امینتی درتامین و اعاده حقوق طفل

  

 شاهد و ناظر تالشهاي پیگیر حقوق دانان اندیـشمندان و مـصلحان             ، در آستانه هزاره سوم میالدي     ،امروز

اجتماعی براي نهادینه کردن فرهنگ و احترام به حقوق بشر هستیم این کوششها که تقریبا بیش از نـیم                    

همزمان با تاسیس سازمان ملل متحد از سازماندهی و نظام جدید برخوردار بوده اسـت، در زنـده   قرن و یا  

قوانین اساسی و عادي  کشورهاي مختلف جهان . گی روزانه بسیاري از ملتها تاثیر ژرف بجا گذاشته است     

 اساسی هستیم، این ستانه تدوین قانونآ راز اصول و قواعد حقوق بشر الهام گرفته اند و امروز که ما نیز د              

 اصول انسانی را که در      ،انتظار وجود دارد که قانوندانان یا متصدیان  امور کشور بتوانند با وضع این قوانین              

 مغایر ی مورد توجه قرار داده و از تصویب قوانین،دند محتوي حقوق بشر و خاصتآ اعاده حقوق طفل قرار دا     

  .با حقوق بشر و حقوق طفل اجتناب کند

تان به حیث عضو سازمان ملل متحد و امضاء کننده اعالمه جهانی حقـوق بـشر و میثاقهـاي بـین                     افغانس

بنـآ همـه ارگانهـاي  دولتـی و          . المللی حقوق مدنی و سیاسی و از انجمله کنوانسیون حقوق طفـل اسـت             

ر پـیش  خصوصآ ارگان امینتی کشور مکلف است تا با پیروي از این میثاقها و کنوانسیون ها راه عمـل را د    

گیرند و موظفین کلیه مراجع مربوط را بخصوص پولیس ضمن تطبیق و رعایت حا کمیت قانون با خـورد                   

ساالن متخلف برخورد صمیمانه نموده با توضیح جهات منفی و تشریح اضرار شخصی و اجتمـاعی عمـل                  

یـا معلـم و   ارتکابی شان صفات رسیده گی مربوط را در تنویر طفل متخلف به شکل آموزشگاه و مدرسـه        

مربی تمثیل نموده و خود  بحیث معلمان موفق و مهربان در تجدید تربیت اطفـال متخلـف سـهم فعـال                      

  . طفل  خود داري نمایندیبگیرند و در حین برخورد با اینگونه اطفال از هر گونه تشدد و تنبیه بدن

 از کشورهاي متعهـد   کنوانسیون حقوق طفل)2(بر اساس تعهدات بین المللی حقوق بشر و بخصوص ماده 

به این کنوانسیون تقاضامیکند که در همه قوانین و مقررات کشور حقوق طفل را بدون هیچ نوع تبعـیض                   



حقوق طفلشناسایی 

٥٥

ل
و
ا
 
ل
ص
ف

 ریشه ملی، تولد و دیگر وضعیت هاي خود طفل یا والـدین یـا               ، رنگ، مذهب، عقیده  سیاسی     ،از نظر نژاد  

ت تامین و حمایت اطفال در برابـر اعمـال           محترم بشمارند و اقدامات الزم را در جه        ،سرپرستان قانونی او  

  .ت اتخاذ نمایندیعتبعیض یا تنبیه بر مبناي موق

نهـا و بررسـی اینچنـین قـضا یـا در            آ  طرز برخورد با      " جرایم اطفال  "چنانچه به مالحظه میرسد موضوع    

بـه   تحقیق و محاکمه مورد توجه دولتها قـرار داشـته وسـعی          ،مراحل مختلف اجراات جزائی اعم از کشف      

عمل می اید تا با استفاده از روشهاي موثر در مورد باز داشت اطفال از ارتکاب جرم و احیانآ در صـورتیکه                      

جرمی را مرتکب شوند  در رابطه به تعقیب پولیس و تحت حجز قرار دادن اطفال متخلف مکلفیـت هـا و                 

قضایا نسبت به قـضایاي      که در اینگونه     يبر اساس تفاوت ها   .  ط بخصوص را وضع و تعمیل نمایند      یشرا

 نظـام   ،مربوط به مجرمین بزرگسال از لحاظ رسیده گی و هدف بررسی  و تجویز تدابیر جزائی وجود دارد                 

 کـشف و درمجمـوع  محـاکم اطفـال را جـدا از               ، حقوقی جهان را بران داشته است تا شیوه تعقیـب          يها

ائل رو برو میشوند به ایـن امـر متوجـه      محاکم بزرگساالن تاسیس نمایند و هر ارگان را که با اینگونه مس           

سازند که د ر هر گونه شرایط باید بخاطر تجدید تربیت اطفال فکر بکنند و در نهایت جهت اصالح و بـاز                   

  .پروري آنان از مراجع و مراکز خاص تربیتی استفاده نمایند

 را چـون آئینـه    برخالف زیست شناسان جنائی، لوح ضـمیر طفـل   ،اکنون در جهان، جامعه شناسان جنائی     

  .پاك و شفاف میدانند که هر گونه نقش نیک و بد را در خود می پذیرد

بتاسی از این امر ارگانهاي امینتی کشور عزیز ما باید بیش از موارد دیگر زنده گینامه طفل متخلف و کلیه              

ل متخلف آگـاهی  مقتضیات امر را بشناسد و کامآل از مئسولیت  در برابر  امینت جامعه و نتایج  اعمال طف               

  .داشته باشد

 قوانین محکمه اطفـال نـسبت بـه قـوانین بـزرگ       االخره   تعقیب و ب   ،باید در نظر داشت که جریان کشف      

. ساالن فرق مینماید، الزم است نحوه برخورد با خورد ساالن و بزرگ سـاالن از هـم فـرق داشـته باشـد                

 ترتیب و به حارنوالی  تقدیم نماید و در این موظفین کشف و تعقیب باید راپور زنده گینامه طفل را مفصالٌ         

 عـاطفی و اجتمـاعی   ، مشوره با صاحبان نظر، شخصیت طفـل را از نظـر ذهنـی روانـی         از مورد با استفاده  

تحلیل و بعد از علم آوري دقیق به ابعاد شخصیت طفل، مراتب را به پیشگاه سارنوالی تقدیم دارند نه بـه                     

البته محکمه بعد از اسـتماع گزارشـنامه        .   ه بزرگ ساالن اقامه میگردد    شکل دعوي جنائی که قاعدتاٌ علی     

 را جع به اجراي عملیه عالج انحراف طفل که متناسب به خصوصیات و مشخـصات زنـده    ،زنده گی طفل  

  .آ از قرار هاي خود مراقبت و نظارت به عمل می آوردتگی او باشد تصمیم میگیرد و وقتآ فوق

ن فصل کتاب صرفآ رعایت حقوق طفل را از نظر ارگانهـاي امینتـی بخـصوص                قابل توجه است که در ای     

پولیس به بررسی میگیریم و میخواهیم در یابیم که در قوانین کشور ما د رجلوگیري از نقض حقوق طفل                   

و پیشبرد اهداف آن به وسیله ارگانهاي امینتی  چه گامهاي برداشته شده است و در این راستا چه تضمین            

  .رائه میدهدهاي را ا
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 الزم است تا در باره پولیس و وظایف آن معلومات ارائه و        ،در اینجا قبل از اینکه به اصل موضوع بپردازیم        

  .سپس رعایت مواد کنوانسیون حقوق طفل را در ارگانها امینتی به بررسی بگیریم

  :پولیس و وظایف آن -1

سازمان پولیس را باید از زمانی جـستجو کـرد          مبدا ایجاد   . از نظر عرفی پولیس مترادف نظم وقانون است       

 گذشـته از همـان   يکه بشر وارد مرحله شهر نشینی شده و حفظ نظم اهمیت پیدا کرده است در زمانه ها        

 شد و ی بشر تمام  اقتدار سیاسی و نظامی و قضایی در دست یکنفر بنام رئس خانواده اداره میاغاز زنده گ

و برخی از این صالحیت ها به سازمانهاي دیگر نیز واگذار و تفـویض              پس از ان که تقسیم کار انجام شد         

  . باشدیگردید که پولیس از جمله آن م

  .مصر داراي قدیم ترین پولیس دنیا است. مصر، یونان و روم ا ز قدیم االیام داراي پولیس بودند

ن وبزرگترین نعمت هـا  پولیس اولی":نه آن کشور، مدتها قبل از ارسطوگفته بود      عیعنی نخستین فرا  ) منس(

طبق اسناد رسمی دولت مصر که در کتابخانـه پـولیس جنـایی بـین المللـی                ). 42 ("براي یک ملت است   

نه مصري اولین سالطین دنیا بودند که براي حفظ امنیت، نگهداري و نگاهبـانی امـوال   عموجود است، فرا 

  .فظ جان ومال مردم توسعه دادندو سپس قلمرو اختیارات آنها را به ح. خود پولیس را بوجود آوردند

قابل یادآوري است که ممالک جهان به تعریف مشخص پولیس پرداخته و از جهات گونه گون وظایف آن  

  .ین و توضیح نموده  که نمی توان در اینجا بطور مفصل در باره ان تشریحات و معلومات ارائه کردیرا تع

  :به سه مفهوم ذیل استعمال شده استاز نظر اکثر نویسنده گان کلمه پولیس در حقیقت 

ه معناي مراقبت و نظارت در اجراي مقررات شهري و سوم           باول به معناي مجموعه مقررات شهري، دوم        

  . به اجراي مقررات مذکورموظفبه معناي سازمان عمومی مامور و 

 هیچکس مختـل    امروز دستگاه پولیس سازمان تنظیم کننده روابط فرد و جامعه است، به نحوي که رفتار              

بنابران نقش پولیس تنها ترمیم نیـست،       . آرامش دیگران نشود و منافع جامعه به بهترین وجه تامین گردد          

کلمات . بلکه وظیفه جلوگیري از جرم و حمایت از طریق مشاهده و حضور در محل بر عهده او نیز هست                   

  ولیس استحمایت و اداره نمودن مشخص کننده ماموریت پ،، حضوري جلوگیر،مشاهده

.  نیز براي کلمه پولیس سه مفهوم را ذکر نموده است)levasseur(پروفیسور استفانی و پروفیسور لواسور   

مجموعه مقرراتی که بوسیله مقامات عمومی وضع و بر افـراد تحمیـل    : مفهوم اول پولیس عبارت است از     

  .می شود

ن آسـایش، امنیـت و حفـظ صـلح          مفهوم دوم پولیس شامل وضع و اجراي مقرراتی است که هدفش تامی           

  .عمومی است

مفهوم سوم همان چیز یست که در زمان جاري به پولیس گفته میشود و مراد از آن گروهـی از کارکنـان                      

عمومی و حفظ صلح عمومی را که بوسیله مقامـات  نظم ، امنیت ،دولتی است که مقررات مربوط به آرامش      

  )43(د به مورد اجرا میگذارن،صالحیتدار اتخاذ میشود
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موریس دانیل استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی و اقتصادي گرونبل تعریف ساده ولی جامعی از پـولیس        

  ).44("پولیس بطور کلی متصدي حفظ کلی نظم عمومی دریک جامعه سیاسی است":می کند و میگوید

ور یتش حمایت سازمان دولتی که مام":فارالیک نویسنده کتاب اصول و روشهاي پولیس جنایی می نویسد     

  ).45("قانون اساسی، جلوگیري از تخطی و تامین نظم عمومی وحفظ جان و مال اشخاص است

 در باره نقش پولیس و حمایـت از حقـوق بـشر در اسـترالیا     1963مرکز مطالعات سازمان ملل که در سال    

ت، آزادي و  حمایـت از حیـا  ،حفظ صلح و نظم عمومی":اجالس نموده بود پولیس را چنین توصیف میکند  

 جلوگیري و کشف جرایم، دستگیري مجرمین واجراي تحقیقات جزایی وظایف پـولیس را تـشکیل                ،اموال

  ).46("میدهد

پولیس اداري و پولیس قضایی یـا  :  معموال وظایف پولیس را به دو گروپ می توان تقسیم کرد           ،بطور کلی 

  .جنایی

 هر نوع نظارت و مداخله ،معناي وسیع آ ن. ودپولیس اداري خود در دومفهوم وسیع ومحدود استعمال میش      

ایست که دولت براي حفظ نظم عمومی و فعالیت افراد در جامعه بعمل می آورد وطریق دخالت و نظـارت        

  . وضع لوایح و مقررات و اجراي انهاست،در حفظ نظم

ظمـی هـا و     مفهوم محدود پولیس اداري کلیه اقداماتی است که بمنظـور جلـوگیري از وقـوع جـرایم، بین                 

زیرا . وپولیس احتیاطی نیز نام نهاده اند) امنیتی(این نوع پولیس را پولیس تامینی . اغتشاشات بعمل می آید   

مـسلم  .  از بی نظمی را وضع و اجرا مـی کنـد           ،هر نوع قاعده و تدابیر امنیتی باز دارنده و جلوگیري کننده          

م اجتمـاعی، حقـوق و آزادي فـردي را نیـز            است که اقدامات تامینی و احتیاطی فوق در عین توجه به نظ           

اقدام راجع به جلوگیري از نمایش یک فلم خالف اخالق حسنه اجتماعی یا اقـدام      . مورد توجه قرار میدهد   

 یـا اقـدام راجـع بـه         ، یا اقدام مربوط به جلوگیري از ولگردي و دزدي         ،راجع به صدور الیسنس راننده گی     

  .ورت اقدامات پولیس اداري استجلوگیري از اغتشاش، همه از وظایف و ص

است که فعالیتش ناظر به مواقعی است کـه یـک اقـدام            ) جنایی(قسمت دوم پولیس همان پولیس قضایی     

مبـادرت بـه کـشف      ) جنایی(در اینصورت است که پولیس قضایی     . صورت گرفته باشد  ) جرم(ضد اجتماعی 

  .جرم وجمع آوري دالیل و دستگیري مجرم می کند

یس قضایی و پولیس اداري با یکدیگر مرز مشترکی دارند پاسبانی که عهده دار مراقبت               گاهی عملیات پول  

عمـل  ) ترافیـک ( کنـد یحفاظت اموال ونوامیس و حیات اشخاص است یا وظایف عبور و مرور را تنظیم م 

 اما همین که جرمی بوقوع پیوست و او بـه عنـوان کاشـف جـرم و یـا         ،یک پولیس اداري را انجام میدهد     

  .ر کننده متخلف وارد عمل شد، صالحیت اداري او به صالحیت قضایی وجنایی مبدل خواهد شددستگی

پس می توان گفت پولیس هنگامی که وظیفه اداري را انجام میدهد عملش دفـع جـرم و وقتـی کـه بـه                 

ممیـز  )اداري و جنـایی   (وظـایف دوگانـه پـولیس     . عنوان پولیس جنایی کار می کند عملش رفع جرم است         

 آنها از یکدیگیر نیست، بلکه نشاندهنده پیوستگی انها ست ومعرف این است که انها الزم و ملزوم انفکاك
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وظیفـه  ":از نظر تیوري در تفاوت پولیس اداري و پولیس جنایی گفته اند   . و مکمل و متمم یکدیگر هستند     

  .)47("پولیس قضایی یا جنایی وقتی آغاز میشود که وظیفه پولیس اداري پایان یافته باشد

 وظایف پولیس بطور کلی با تامین حقـوق بـشر و بخـصوص حقـوق طفـل                  ،با توجه به آنچه گفته آمدیم     

 زیرا پولیس در حین انجام وظیفه خود ممکن است حقوق بشر یـا حقـوق طفـل را       ،ارتباط جدانشدنی دارد  

ه نحـوي عمـل   ظرافت وظایف پولیس در اینست که ب. مورد صیانت ونگهداري قرار دهد یا انرا نقض کند        

زمانی که پولیس متهم و مظنون را در اختیـار    : به گونه مثال  . کندکه حمایت کننده حق باشد نه ناقض آن       

مانند تفهیم حق سکوت و تفهیم حق استفاد ه (می گیرد و ابتدایی ترین حقوق وي را به او تفهیم می کند           

میدهد و زمانی که مبادرت به اخذ اقـرار  حقوق انسانی وي را مورد حمایت و احترام قرار ) از مشاور قضایی  

بور را می شکند، احترام خود را در اجتماع پـائین مـی آورد و خویـشتن را در      ز حقوق م  ،با شکنجه می کند   

بدین ترتیـب در  . معرض خطرو مسؤلیت هاي مختلفی که مهمترین انها مسولیت جزایی است قرار میدهد         

حله توقیف، بین پولیس و حقوق جامعـه از یکطـرف و حقـوق             کلیه مراحل تحقیقاتی از اولین تماس تا مر       

به همین علت است که سازمان ملل متحد موضوع نقش پولیس . فرد از سوي دیگر، رابطه برقرار می شود

را در حمایت از حقوق بشر و حقوق طفل مورد مطالعه دقیق قرار داده، توصـیه هـاي ارزنـده اي را بـراي               

  .ایت حقوق بشر و حقوق طفل ارائه کرده استحسن انجام وظیفه پولیس و رع

بدون تردید که آزادیهاي فردي و مساوات، اساسی ترین حقـوق انـسانی هـستند و خـصوصیات وظـایف                    

چنانچه به مـشاهده  .عادي و جنایی پولیس طوري است که اغلب و بلکه همیشه با آن تماس و پیوند دارد               

ین می  یتیارات پولیس و حدود کلی آزادیهاي افراد راتع       میرسد غالبآ قانون اساسی یک کشور حدود کلی اخ        

  .کند

 مسکن و شرف افراد را مصؤن از ، مال،قانون اساسی جان.حمایت از ازادي مورد تایید قوانین اساسی است

تعرض می شناسد و حقوق مذکور معموال بوسیله عامالن اجراي قوانین که پولیس یکی از مهمترین انهـا           

  .یا حفظ می شودست به خطر می افتد 

نین اابطه مـستقیمی وجـود دارد و در بـسیاري از قـو            رمسلما که بین وظایف پولیس وحقوق اساسی افراد         

  . در تعریف پولیس از او به نام حافظ قانون یاد شده استیعمومی  اداري وامنیت

م را بدیهی است که ارگانهاي امنیتی و بخصوص دستگاه پولیس در جامعـه وظـایف خیلـی خطیـر و مهـ                

بعهده دارد و کارمندان این ارگان مسلما در جامعه بحیث مدافعان و حمایت کننده گان حقوق بشر شناخته          

کارمندان این ارگان باید با دانش مسلکی مطابق به معیار هاي بین المللی آراسـته باشـند و بـا               . می شوند 

  .صبر و شکیبایی و ظایف خویش را به حسن صورت انجام بدهند
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  :ولیس و رعایت حقوق طفل پ-2

 این عقیده در تاریخ رواج یافت که متهم ، خواهی و حمایت فرد در برابر جامعه  يبا ظهور اندیشه فکر از اد     

تمام ماجراهاي غم انگیز محاکم جزائی بخاطر  انـسان نگـون            .طرف اصلی و مهم محاکمات جزائی است      

د تعقیـب وآ زار قـرار گرفتـه وآبـرو، شـرف،             احق مـور  نبختی است که متهم نامیده می شود و بحق و یا            

 ازادي و حتی حیات اودر معرض نابودي است لذا براي متهم باید ازادي کافی و متناسـب و جـود                     ،حیثیت

  داشته باشد و تمام امکانات در اختیار او قرار گیرد تا بتواند ا زخود دفاع کند،

ین منجر به بـاز داشـت آهـسته    یور قرارهاي تامدر اثر ظهور این اندیشه ها موارد بازداشت احتیاطی و صد    

اختیار و صالحیت توقیف افراد بوسیله ازگانهـاي پـولیس   . جهان کنونی کاهش یافت يآهسته در نظام ها 

اعتـراض بـه کلیـه قـرار هـاي جزائـی مـورد پـذیرش                . مخفی از بین رفت و اختیار پولیس محدود ترشد        

ئی به عنوان یک اصل مهم  و انسانی به رسمیت شـناخته  قرارگرفت و قابل اعراض بودن کلیه احکام جزا  

دیگر پولیس اجـازه نـدارد بـه        . شد واصول مربوط به اعاده محاکمات جز ایی به صورت جدیدتري در امد            

 و یا دستگیري مـتهم و یـا بـه دسـت        رممنازل مسکونی افراد قدم بگذارد  و به بهانه اي مشهود بودن ج            

  .تیش و بازرسی منازل مسکونی و فراد بپردازدآوردن آالت و ادوات جرم به تف

 امروز .قابل یاداوریست که اکنون جرایم امنیتی تعریف و توصیف شده و قلمرو آنها مشخص گردیده است               

در اکثر جوامع بشري به بهانه جرایم امنیتی سختگیري و تشدد بی جا در مورد افراد از نظامهـاي امینتـی                     

 اندیشه که مجرم یا متهم یا متخلف ذاتآ با این اعمـال سـلوك بـدنیا                 ن از این  آرخت سفر بسته و بعوض      

نیامده اند استفاده صورت میگیرد و در جریان کشف جرایم و محاکمـات جزائـی از اصـل حقـوق بـشر و                       

حقوق طفل که امروز بحیث اسناد رسمی از طرف سازمان ملل متحد پذیریرفته شـده و همـه کـشورهاي      

  .الهام میگیرند, وده اندجهان تطبیق آنرا تعهد نم

 بنـابران رعایـت   ،از آنجایکه موضوع مورد بحث تطبیق و رعایت حقوق طفل در ارگانهـاي امینتـی اسـت      

 مـواد  )پولیس(حقوق طفل در ارگانهاي امینتی به بررسی میگیریم و جهت آگاهی موظفین کشف و تعقیب  

ر در اجراات  خود انرا در نظر بگیرنـد و  کنوانیسون حقوق طفل را توضیح و تشریح مینمایم تا موظفین امو          

  .مواد این کنوانسیون در رابطه با اجراات پولیس از این قرار است. د رتطبیق ان اقدام نمایند

  

 هـیچ طفلـی نبایـد تحـت         ":  کنوانسیون حقوق طفـل میگویـد       )37(فقره الف ماده   :منع شکنجه : الف

مجازات اعدام یـا    . ت مغایر باکرامت انسانی قرار گیرد      غیر انسانی یا مجازا    ،شکنجه یا سایر اعمال ظالمانه    

  ". سال نباید تطبیق شود)18(حبس ابد، بدون امکانات رهائی در مورد افراد کمتر از

شکنجه نمودن متهم به منظور اخذ اقرار از وي سابقه تاریخی داشته و این عمل در ارگانهـاي امینتـی از                     

شور ها بدون توجه به حقوق انـسان از ایـن روش غیـر انـسانی          قدیم االیام عملی میشود و در برخی از ک        

  .بخاطر تنفیذ و تطبیق عمل غیر قانونی استفاده صورت میگیرد
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در حالی که تحقیق بخاطر کشف وواقعیت قضیه از متهم یک نوع علم و هنر مخصوص است که ایجـاب      

استفاده از روشـها و رفتـار   .  می نمایداعمالی وحشت انگیز را نکرده و حتی آنرا نا جائز و غیر موجه قلمداد         

 برواقعیت ها سـرپوش گذاشـته، وحـشت و تـرس را       ،  به عوض کشف حقایق     یهاي نا پسند و غیر اساس     

ایجاد نموده، باعث میشود که شخص بیگناه به ارتکاب جرمی که قطعآ مرتکب آن نشده جبراٌ وکرهـآ بـه            

گذاشته شده و به ارتکاب یک جرم واحـد چنـد نفـر        جرم اعتراف نماید، یا انکه مجرم اصلی به جاي خود           

  .غیر حق اعتراف و بر خود تهمت وارد نمایند

 تحمیل شکنجه، زور گوئی و تعذیب اشخاص عملی است مخالف کرامت و شرافت انـسانی، چـه                  ،بنابران

   اگر این اعمال بخـاطر  یاین گونه اعمال از طرف اشخاص عادي صورت گیرد ویا از طرف موظفین دولت             

انتقام جوئی بکار رود یا اینکه در جهت اخذ اقرار از شخص متهم بعمل اید، کار خـالف قـانون ونادرسـت         

بوده چنین اقرار کرهی و جبري مدار اعتبار نبوده خالف قانون و شرع و کرامت بشري و اعالمیه جهـانی                    

 احـدي را    ":شر میگویـد   اعالمیه جهانی حقوق ب    )5(چنانچه ماده . حقوق بشر و میثاقهاي بین المللی است      

نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاري قرار داد که ظالمانه و یا خالف انسانیت و شـئون بـشري و             

  ".موهن باشد

 هیچکس را نمی توان     ": میثاق بین المللی مدنی و سیاسی اعالم میدارد        )7( در همین راستا ماده    ،همچنان

  )48("ظالمانه یا خالف کرامت انسانی یا تحقیر کننده قـرار داد          مورد آزار و شکنجه یا مجازات ها یا رفتار          

.   

  در برابر اشخاص مظنـون و مـتهم   )روحی یا جسمی(پس الزم است تا ازهر نوع اعمال شکنجه و تعذیب      

 بـران مرتـب   ياستفاده نشود و اگر هدف از این عمل گرفتن اقرار شخص باشد از نگاه شرع و قانون اثـر         

 میباشند، )پولیس( باطل و مردود بوده و مرتکبین آن که معموآل موظفین خدمات عامه   نشده، چنین اجراات  

  .مستوجب تعقیب عدلی و تطبیق جزاي شدید دانسته میشوند

قابل تذکر است که موضوع شکنجه در قوانین اساسی و جزائی کشور ما نیز به صراحت توضیح گردیده و                   

 پس از تدوین اولین قانون      ،نه شرایط منع کرده است چنانچه     ارگانهاي مسئول را ازشکنجه افراد در هر گو       

   منع شکنجه و تعذیب در تسجیل و هر نوع مجازات خارج از نظامنامه و 1303اساسی در کشور در سال  

در فصل مربوط به حقوق عمومیه تبعه .  پنداشته شده استیقوانین عمل نادرست و خالف مصالح اجتماع  

ـ              ": است افغانستان چنین ذکر شده     ی شکنجه و دیگر انواع زجر تمامآ موقوف است و خارج نظامنامـه جزائ

  "عمومیه و عسکریه براي هیچکسی مجازات داده نمیشود

  نیز این مطلب به این ترتیب ذکر شده که           1310افزون بر آن، در اصول اساسی دولت افغانستان در سال           

 احکام شرع شریف و اصولنامه هاي دولـت بـراي         شکنجه و دیگر انواع زجر تمامآ موقوف است و خارج از          

  .هیچکس مجازات داده نمی شود

  در فصل سوم تحت عنوان حقوق و وظایف اساسی مردم چنـین گنجانیـده   1343در قانون اساسی سال       

 تعذیب انسان جواز ندارد، هیچکس نمی تواند حتی به مقصد کشف از شخص دیگـر اگرچـه                  ":شده است 
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رفتاري یا توقیف و یا محکوم به جزا باشد، به تعـذیب او اقـدالم کنـد یـا امـر                      گ ،ان شخص تحت تعقیب   

ین جزا که مخالف کرامت انسانی باشد،       ی تع ": در جاي دیگري به این مطلب چنین اشاره شده است          ."دهد

طوریکـه  . "جواز ندارد، اظهاري که از متهم یاشخص دیگر بوسیله اکراه بدست آورده شـود، اعتبـار نـدارد      

 تحقیـر،  ،ظه میگردد، در قوانین اساسی کشور ما نه تنها تطبیق هر نوع جزاي مخالف کرامت انسانی            مالح

 بلکه اخـذ اقـرار یـا     ،توهین و اعمال شکنجه و تعذیب روحی و جسمی بحیث مجازات منع قرار داده شده              

نین چ موجودیت اظهار از متهم به جبر و تهدید غیر مشروع و ناجایز دانسته شده است که در صورت اثبات

هر موظف خدمات عامه بخصوص پولیس و سـایر         . حالت اقرار و اظهار قطعآ قابل اعتبار دانسته نمی شود         

البته این . تی که دست به این عمل خالف قانونی بزنند، مستوجب مجازات  شمرده  میشوند     یکارمندان امن 

  )49(. امر دهدامر شامل حالت ان دسته از اشخاص نیز میگردد که به تعمیل شکنجه

 هر عملی که بر اثر ان درد یارنج شدید جسمی        ،از طرف دیگر، براساس ماده یک کنوانسیون ضد شکنجه        

یا روحی علیه شخص به منظور کسب اطالعات یا گـرفتن اقـرار از او و یـا شـخص ثالـث اعمـال شـود،         

  )50 ( .شکنجه گفته میشود

 تنبیه شخص به هر دلیلی برمبناي تبعیض از هر          ":در این ماده کنوانسیون به صراحت ذکر شده است که         

 شکنجه تلقی میشود در توضیح این ماده به این مطلب اشاره شده است، زمانی این اعمـال رنـج                    ،نوع آن 

اور بدنی یا روحی از نظر مقررات این کنوانسیون شکنجه محسوب میگردد که از طرف مقامات صالحیت                 

  .کوت رضایت بخش انها اعمال شودرضایت یا س, دار دولتی و به تحریک 

 قـضائی،   ، کنوانسیون منع شکنجه از دولتهاي عضو به صراحت خواسته شده با اقدامات قانونی             )2(در ماده 

عمل اورده اداري و سائر اقدامات موثر از اعمال شکنجه در قلمرو تحت صالحیت قضائی خود ممانعت به

 شکنجه  و دستور مـافوق بـه اعمـال شـکنجه را     ، جنگ و تحت هر گونه شرایطی و موارد استثنائی مانند        

  .مشروعیت ببخشند

 کنوانسیون منـع شـکنجه دول عـضو را مکلـف میدانـد و از انهـا میخواهـد             )12( و )11)(10(در ماده هاي  

ممانعت از اعمال شکننجه را در دوره هاي  تحصیلی و اموزشی جریان  قـانون بگنجاننـد و بـراي حـسن      

  .تجدید نظر در روشها و تجارب خود از هر گونه  اعمال شکنجه خود داري ورزنداجراي کنوانسیون ضمن 

کنوانسیون منع شکنجه می توان گفت که در کشور ما بـراي آنعـده              )  12(و) 11(،)10(بااستفاده ماده هاي  

 جرم اطفـال اشـتغال  مـی         يافسران پولیس که غالبآ با اطفال متخلف سرو کار دارند یا اساسآ در جلوگیر             

 در ولسوالی ها وشهر ها بزرگ واحد هاي  پـولیس            ،رزند باید بطور ویژه تحت تعلیم و تربیه گرفته شوند         و

 از این فعالیت ها است   یکیخاص براي نیل به این منظور باید بنیاد گذاري گردد، التبه نگارش این کتاب               

اي مـسولین امینتـی کـشور    حقوق شهر وندان و خاصتآ حقوق طفل بره  که بخاطر از دیاد معلومات در بار  

تهیه گردیده و ارزومند هستیم تا ارگانهاي  و دستگاههاي پولیس از ان استفاده درست و معقول نماینـد و           

  .در حین برخورد با اطفال متخلف در تطبیق عملی نمودن آن اقدام نمایند



شناسایی حقوق طفل

٦٢

ل
و
ا
 
ل
ص
ف

 خیلی  ،ساب میرود از انجائیکه پولیس  خدمت گار مردم و نخستین مجري قانون در نظام یک کشور به ح                

مهم است که انها با یک شیوه مناسب و مطابق شان انسان در رابطه به قضا یا عمل کند، زیـرا نخـستین     

 که به حقوق متهم و سایر شهروندان صورت میگیرد در همان مرحله اي ابتدائی تـشکیل دوسـیه          یتعرض

جرم و شاکی و متهم رو برو مـی   چنانچه افراد پولیس نخستین کسانی اند که با صحنه .هاي جزائی است 

 الزم را داشته باشند، که این شایستگی از طریق آموزش و تجربه بدسـت               يشوند و بایستی شایستگی ها    

  .می آید

 پولیس انترو پـول گردیـده  آمـوختن ده    ،ءقابل یاد دهانی است در شرایط کنونی که پولیس افغانستان جز 

به همین منظور ایـن ده اصـل کـه سـازمان            . روري میباشد معیار رعایت حقوق بشر براي آنها یک امر ض        

عضو بین المللی با همکاري افسران متخصص و پولیس  کشور هاي مختلف  جهان تحریر و ایـن معیـار                 

 جهت آگاهی  ، قضاوت جنائی و معیار هاي حقوق بشر استوار است         ،ها بر اساس منشور سازمان ملل متحد      

  . میگرددیولیس کشور مختصرآ شرح و به این ترتیب معرفو معلومات مزید و روشن شدن اذهان پ

قانون از هرکس بدون تبعیض و مساویانه حفاظت می نماید، خاصتا در مقابل تهدید و تشدد.

را دستگیر توقیف و یا تبعید نمایدیهیچکس نمی تواند خود سرانه کس .

      تـشدد و شـکنجه   ، سـتم ،تمام اشخاص که از ادي شان سلب شده نباید  متحمل اعمالی چـون ظلـم 

.گردند

همه اشخاص طبق و بدون تبعیض در حفاظت  از قانون  سهم دارند.

هر شخص حق  محکمه منصفانه را دارد.

هر شخص می تواند اجتماعات  مسالمت آمیز داشته باشد.

هر شخص داراي حق  آزادي بیان می باشد.

       اگر کشور ها دچار . فشار ضد انسانی را ندارد   شکنجه و  ،هیج مامور اجراء کننده قانون اجازه ظلم تشدد 

حالت اضطراریا بی ثباتی سیاسی یا جنگ شد،   باز هم حق در خواست یا انجام  چنین اعمالی را ندارنـد،                       

 ،تمام توجه باید براي حفاظت از حقوق بشر بخصوص از قشر آسـیب پـذیر جامعـه ماننـد  اطفـال، زنـان                       

).51.(ن و اقلیت ها مبذول گردد بیجاه شده گا، مهاجرین،بزرگساالن

در آخیر میتوان از نگارش مطالب فوق نتیجه گرفت که تربیه پولیس دلسوز ومؤثر کـه بتوانـد از حفاظـت                     

وامینت همه شهر وندان با صداقت و کمال امانتداري پاسداري کند و در برخورد با قضایاي طفـل، حقـوق           

در حقیقـت اگـر قـوانین و        . ر شرایط کنونی شمرده میشود    انها را رعایت نماید از ضرورت مبرم جامعه ما د         

مقررات کشور ما سالم و بدون نقص و کمبود باشدو مقنن نیز با تجربه و صاحب نظر و بـا دقـت و تامـل                        

 اعضاي پولیس بر قـوانین حقـوقی و جزائـی حاکمیـت نداشـته و از           اگر  اما ،کامل به تدوین قانون بپردازد    

اشند، مسلمآ اهداف حقوق طفل در جامعه تحقق نخواهد یافـت و در نتیجـه               حقوق اطفال آگاهی نداشته ب    

 بـه   )طفل(فساد، نابسامانی و بدبختی عاید حال اطفال خواهد شد وعدالت در زمینه قشر اسیب پذیر جامعه               
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 از مـسایل     یبدین جهت تربیه پولیس مسلکی مجهز بـا داشـتن آکـاه           . هیچ صورت تامین نخواهد گردید    

  .ی امر یست مهم و قابل توجهحقوقی  و جزائ

  

کنوانسیون حقـوق طفـل تـسجیل    ) 37( ماده)ب(در بند : سلب آزادي یا محرومیت  از آزادي –ب  

دستگیري، .  هیچ طفلی نباید بطور خود سرانه و غیر قانونی از ازادي اش محروم ساخته شود:گردیده است

وان آخرین چاره و براي کوتـاه تـرین مـدت    توقیف و زندانی کردن طفل باید در مطابقت با قانون و به عن      

  "صورت گیرد

  یک شـخص  ی توقیف یا محبوسیت یا جایگزین، هر نوع باز داشت،منظور از آزادي یا محرومیت از آزادي      

سالگی اجازه داده نمی شـود بـه اراده         ) 18(در  وضع بازداشت عمومی  و خصوصی است که به فرد تحت            

  )52(. اداري یا عامه از آن خارج شود، امر صالحیت دار قضائیدون خود ب

اصل مسلم اینست که افراد آزاد خلق شده وا ز حق ازادي برخوردارند و هیچکس به شـمول دولـت حـق                   

  . ازادي آنها را طور موقت یا دایم سلب نماید،ندارد، بدون مجوز قانونی و حکم محکمه با صالحیت

یر احتیاطی اتخاذ گردیده باشد یـا اینکـه جهـت           سلب آزادي شخص بطور مؤقت یا دایمی که بخاطر تداب         

 جز حکم قانون و تجویز محکمه ذیصالح تطبیق شده نمـی توانـد،              ،اد معینه محکومین  عیسپري نمودن م  

 مورد احترام جامعه قرار داشـته و سـلب آن   اً حقی که جد،زیرا به ازادي شخص لطمه و صدمه وارد میکند    

ون این اجازه را داده باشد یا محکمه به اساس هدایت قـانون دسـت     اگر قان . کار ناپسند و شر تلقی میشود     

 جلو گیـري از بـی   ، تامین منافع و مصالح عامه     ،به این کار میزند به عنوان یک ضرورت غیر قابل اجتناب          

  .نظمی و قانون شکنی و در نهایت تامین عدالت در جامعه و استقرار نظم خدشه دار شده می باشد

 حقـوق طفـل و قـانون    ،ه جهانی حقوق بشر، میثاقهاي بین المللـی مـدنی و سیاسـی         اعالمی ،بدون تردید 

ي بـدون   داساسی و همچنان قوانین اجراات جزائی کشور ما همه و همـه بخـاطر جلـوگیري از سـلب آزا                   

طـرح  )9( در بند ماده": به گونه مثال.موجب اشخاص و رعایت حق ازادي انها طرح و تدوین گردیده است 

. بین المللی حقوق مدنی و سیاسی چنین امده استوتدوین میثاق

 سـلب ازادي کـرد،     از هیچکس نمی تـوان .  دستگیر یا بازداشت کرد،هیچکس را نمی توان خود سرانه

  ."مگر طبق قانون

نا گفته نباید گذاشت که همه اصول و قواعد ملل متحد براي محافظت اطفال محروم از ازادي حکم مـی                

ل همواره این موضوع را بطور همه جانبه توضیح میـدارد کـه محرومیـت از ازادي              کند و میثاق حقوق طف    

باید آخرین حالتی باشد که به ان متوسل شویم و دوره ان باید براي حد اقل وقـت مـدنظر و محـدود بـه               

در یکی از مواد کنوانسیون حقوق طفل بصراحت به ایـن موضـوع اشـاره شـده و                  .  باشد یئحاال ت استثنا  

عضو سازمان ملل متحد را که این کنوانسیون  را تعهد نموده انـد بـه اجـراي ایـن امـر مکلـف                        دولتهاي  

دانسته  است که محرومیت از ازادي باید در اوضاع و شرایطی اجـرا شـود کـه حقـوق بـشري اطفـال را                          
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این تضمین شامل فعالیتهاي سودمند و برنامـه هـاي مـوثري اسـت کـه بمنظـور رشـد و                     . تضمین نماید 

 حرمت و سالمتی آینده اطفال تدوین و در نظر گرفته میشود و اطفـال متخلـف را در انکـشاف                  ،وريبازپر

  .ظرفیتها و استعداد هاي شان به حیث اعضا سالم جامعه در اینده  کمک مینمایند

  

توقیف عبارت ازسلب آزادي مؤقت شخص از طرف مراجع ذیصالح مطـا بـق احکـام                 : منع توقیف  -ج

  ).53(استقانون درمحل معین 

ح کـه   مراجـع ذیـصال   . جاي تردید نیست که توقیف شخص از طرف مراجع ذیصالح صـورت مـی گیـرد               

ین میگـردد و بـدون همـان        یـ وال مخصوص دارند، از طرف قـانون تع       حصالحیت توقیف اشخاص را در ا     

حق توقیـف اشـخاص را بـدون        ) پولیس(مراجع و اشخاص هیچ کسی دیگري به شمول ارگانهاي امنیتی         

هـر نـوع توقیـف کـه      . قانونی ندارد، زیرا آزادي شخص صرف به حکم قانون سلب شده می توانـد             مجوز  

ایـن موضـوع در   . قانون اجازه آنرا نداده باشد، خالف قانون و تجاوز بر حقوق و آزادیهاي اشـخاص اسـت   

ر یا   هیچ کس را نمی توان تعقیب، گرفتا       ":  کشور چنین تصریح شده است      1343قانون اساسی     ) 29(ماده

  ."توقیف نمود، مگر مطابق احکام قانون

در صورت توقیف و بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دالیل بال فاصله به متهم ابالغ و تفهیم شود و حد                    

 ساعت دوسیه مقدماتی به مراجع صالحه قضاي ارسال و مقدمات محاکمـه در اسـرع     24اکثر ظرف مدت    

ایـن اصـل تـدابیر زیـادي بـراي          . اصل قابـل مجـازات اسـت      اشخاص متخلف از این     . وقت فراهم گردد  

نخست اینکـه، ایـن اصـل را بـر عـدم توقیـف و منـع        . جلوگیري از توقیف بی مورد افراد بکار برده است        

بازداشت و رعایت حق ازادي افراد گذاشته و امکان دستگیري و یا بازداشت را بطـور اسـتثنا و بـا قیـود و              

 همه تشریفات و مقدمات مربوط بـه توقیـف و بازداشـت افـراد بایـد در      ،کهدوم این . شرایط پذیر فته است   

مثال چون ورود در شـب بـه خانـه          . قانون عادي مقرر باشد و مامور جلب دقیقآ بر طبق قانون عمل نماید            

 مـامور  ،اشخاص ممنوع است و اگر احیانآ کسی که حکم بازداشت او صـادر شـده مـسلمآ در خانـه باشـد                     

اگـر ایـن کـار      .  با اقدام غیر قانونی به خانه وي وارد شود وآن شخص را بازداشت کنـد               پولیس نمی تواند  

 برخـی   ،سوم اینکه . اجباري باشد و حتمآ صورت پذیرد، باید نخست اجازه محکمه را در اختیار داشته باشد              

رد تـصریح  از تشریفات دستگیري و توقیف افراد را قانون اساسی به اندازه مهم دانسته که مستقیمآ در مـو        

موضوع اتهام باید مـشخص باشـد،    :مثآل. جزئیات برآمده و آنرا به تصویب قانون عادي واگذار نکرده است          

اتهام و دالیل آن بـه مـتهم ابـالغ          . موضوع اتهام مشخص شده باید توام با دالیل کافی علیه متهم باشد           

 سـاعت   24کتبی باشد، حـد اکثـر       شود، این ابالغ بی درنگ پس از دستگیري باشد، ابالغ اتهام و دالیل              

 در قانون اساسـی بوضـاحت تـذکر گردیـده           .دوسیه مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ازسال شود و غیره         

است که هر گاه دستگاه امنیتی و بخصوص پولیس در بازداشت و توقیف کسی یک یا چند مورد یاد شده                    

مثال هرگاه قبل از اینکـه اتهـام        . شناخته میشود را رعایت نکند و آنرا نا دیده بگیرد متهم به ارتکاب جرم             

هر چند که بعدآ . شخص معلوم شود در باره بازداشت او اقدام شود، این بازداشت غیر قانونی شمرده میشود
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علیه فرد دستگیر شده اتهامات مسلم و قطعی نیز پیدا شود و محکومیت ثابت شود، این محکومیت بعدي                  

  .را که بدون مشخص بودن موضوع اتهام صورت گرفته، مجاز بداندنمی تواند عمل بازداشت قبلی 

 یا بعـد از چنـد سـاعت ایـن     ،قابل توجه است، زمانی که با توقیف شخص دالیل اتهام به وي تفهیم شود 

 ساعت بعد از بازداشت بـه مقـام صـالحه قـضایی             24اتهام به او تفهیم گردد و اگر دوسیه مقدماتی او در            

ر گونه جرمی در این اثنا بر پولیس موجه بوده و باید مـورد تعقیـب و مجـازات قـرار                     تسلیم نشود اثبات ه   

  .گیرد

  :به استناد گفتار باال، در توقیف اشخاص که نوعی سلب آزادي است، نکات آتی عطف توجه میکند

  با آنکه توقیف نوعی سلب آزادي است، در اینجا سلب آزادي بطور موقت صورت میگیرد و منظور ان

معموال در صورت ارتکاب جرایمی که مجازات آن در قانون حبس باشد، بخاطر جلوگیري  . خاص است نیز  

. سال باشد احتیاطآ در توقیف نگهداري میشود18از فرار متهم که سن او باالتر از 

       سلب آزادي و توقیف شخص از طرف مراجع ذیصالح صوت می گیرد، مراجع ذیصالح که صالحیت

ین می گردد و بـدون همـان اشـخاص و           ی از طرف قانون تع    ،احوال بخصوص دارند  توقیف اشخاص را در     

  . دیگر بشمول سائر موظفین دولت حق توقیف و سلب ازادیهاي افراد را ندارندیمراجع هیچکس

 هر نوع توقیف که قانون . توقیف و سلب ازادي شخص صرف به حکم قانون صورت کرفته می تواند

. قانون و تجاوز بر حقوق و ازادیهاي افراد است خالف،آنرا اجازه نداده است

                    شخصی که از طرف مراجع ذیصالح و طبق قانون توقیف می شود، این سلب ازادي بایـد در محـل

نگهداري متوقفین غیر از محالت سلب ازادي یـا غیـر از جاهایکـه دولـت     . مشخص به این کار اجرا شود     

.قوق بشر است کار نادرست و خالف قانون و ح،ین کرده استیتع

 در باره توقیف اشخاص در قوانین کشور عزیز ما نکات فراوانی در مطابقت بـا معیـار هـاي      ،خالصه اینکه 

جهانی حقوق بشر به چشم میخورد، ولی بدبختانه مسولین با نا دیده گرفتن این اصول در تطبیق آن خال                   

ولین امنیتی خاصتآ دستگاه پولیس     امید است با مطالعه موضوعات این بخش کتاب مس        . ف ورزي مینمایند  

کشور با دقت کامل رعایت آنرا بحیث خدمتگاران جامعه در نظر بگیرند و با الخصوص در تـامین و اعـاده           

 جنگ را فراموش نکرده اند، اقـدام نماینـد و ایـن نـسل           ارحقوق طفل که تا کنون خاطرات تاثیرات نا گو        

  . بخشندآینده ساز جامعه را از خطر تخلفات بعدي نجات

 چنانچـه در بخـشهاي      ،افزون بران، پولیس کشور باید به این امر متوجه باشند که جایگاه توقیـف اطفـال               

 بـر اسـاس     .پیشین این کتاب مکررآ به ان اشاره شده دارالتادیب یـا مرکـز اصـالح تربیـت اطفـال اسـت                    

ز ان مـستحق همـه      کنوانسیون حقوق طفل هر طفل متخلف از قانون باید در مدت محاکمـه و یـا بعـد ا                  

با در نظرداشت مواد این کنوانسیون      .  اند که براي بازپروري انها مفید و موثر ثابت شود          یحقوق و تضمینات  

 محافظت ،و سائر فیصله هاي سازمان ملل متحد اطفالی که در توقیف بسر میبرند باید براي شان مواظبت     
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 کـه   ، صحی و جـسمی    ، روانی ،یی حرفه   ،ی تعلیمی و تربیت   ، اجتماعی ،و همه کمک هاي ضروري انفرادي     

  .انها ممکن است از لحاظ سن، جنس و شخصیت به ان نیاز داشته باشند، فراهم آورده شود

بعضآ عالوه بر سلب از ادي اشخاص حـین گرفتـاري یـا در          : حاالت مشدده توقیف غیر قانونی     -د

اي جسمی و روحی کار گرفته میشود، یـا   فشار، شکنجه و انواع اذیت ه، در برابر انها از جبر ،جریان توقیف 

اینکه بخاطر مشروع جلوه دادن اعمال خود، فاعل از یونیفورم ولباس پولیس اسـتفاده نمـوده ویـا خـود را                   

ایـن حـاالت    . پولیس و موظف خدمات عامه قلمداد می کند، در حالی که واقعیـت خـالف آن مـی باشـد                   

ین گردیده  یجزایی کشور این گونه جزاها تشخیص و تع       مشدده پنداشته شده وبراي مرتکبین آن در قانون         

  .است

                    شخصی که به حالت عادي مرتکب جرم توقیف غیر قانونی شود، یعنی شخص را بازداشـت و از کـار

)54( گرددیمنع نماید به جزاي پنج سال حبس محکوم م

               لقـاب جعلـی بـه       ا ،هرگاه حین بازداشت غیر قانونی و توقیف از یونیفورم جعلی اسـتفاده بعمـل آمـده

 امر مقامات دولتی معرفی نماید یا در امر گرفتاري و توقیـف از جبـر و اکـراه یـا         ، یا امر جعلی را    گرفته  کار

 این عمل احوال مشدده دانسته شـده و احیانـآ اگـر مـرتکبین آن مـوظفین                  ،تهدید به قتل کار گرفته شود     

).55(ی گردندرسمی دولت نیز باشند،به حبس طویل الی مدت ده سال محکوم م

که اینگونه حاالت از    ,اعمال و حاالت مشدده آزادي فرد را سلب نموده و کرامت بشري او را از بین میبرد                  

یکـه آزادي و اسـتفاده از       ئنجاآ از   .نظر قانون غیر مجاز یا خالف احکام قانون واذن محکمه ذیصالح است           

ت، بنابران هر گونه تجاوز بـر آن از نظـر   هرگونه امکانات مطلوب زنده گی حق طبیعی و اجتماعی فرد اس      

قوانین ملی و بین المللی منع قرار داده شده ودر حال حاضر بیشتر بر این نکته تـا کیـد میگـردد کـه هـر                          

زاد زنده گی کردن، گردش و سکونت را به هر نوع و هر جـایی کـه مـیلش    آ حقشخص ازاد به دنیا آمده  

 بـدون صـالحیت رسـمی، ازادي وي را سـلب نمایـد،عمل      پس هرگاه کسی خـالف قـانون و      .  دارد ،باشد

چـه ایـن عمـل از    . نادرست و خالف قانون را مرتکب گردیده،عاملین محکوم به مجازات پنداشته میـشود        

  ).پولیس(طرف اشخاص عادي انجام شود یا بوسیله موظفین خدمات عامه

  

با ":وق طفل مشعر است کنوانسیون حق37ماده ) ج(بند :ومحبوسین حقوق توقیف شونده گان-ح

هر طفل محروم از آزادي باید رفتار انسانی صورت گیرد وکرامت بشري و فطري اش محترم شمرده شود                  

مخـصوصآ طفـل    . ر گرفتـه شـود    ظـ وبا وي به نحوي رفتار شود تا نیازمندیهاي او از نظر سن و سال در ن               

 نکردنش به سود طفل باشـد و جـز در           مگر اینکه جدا  ،محروم از ازادي باید از بزرکساالن جدا ساخته شود        

  ."مورد استثنایی حق دارداز راه نامه نوشتن و مالقات با خانواده اش در تماس باشد

ت اصلی در قوانین جزایی پذیرفته شـده اسـت، ضـمن سـلب ازادي از                امجازات حبس که به عنوان مجاز     

م از جامعه بمنظـور حفـظ نظـم،          یکی از وسایل دفاع اجتماعی براي دور نگهداشتن متهم یا مجر           ،محکوم
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اما فلـسفه تعلـیم و تربیـه و اصـالح مجـرم در جامعـه              . امنیت و تسالي جامعه شناخته شده است       ،آرامش

  ). 56( برتري یافته است،امروزي، بر فلسفه انتقام ومجازات که در گذشته وجود داشته

ر آن نیست که از او انتقـام   شخصی که محکوم به حبس گردیده به خاط   ، بر اساس فلسفه تربیت واصالح    

 مورد تعذیب روحی قرار داده شده و از جامعه بکلی تجرید شود، بلکه هـدف عمـده همانـا سـازگار                     ،گرفته

 بنآ الزم اسـت بـا چنـین محکـومین در زنـدان سـلوك و رفتـار                 .ساختن مجدد وي با محیط اجتماعیست     

اد محکومیت بحیـث  عی تا بعد از ختم ماصالحی صورت گیرد و این چنین اشخاص تحت تربیه قرار بگیرند   

یک عضو سالم و مفید به جامعه برگردند و زنده گی خویش را با سـایر اعـضاي جامعـه در فـضاي سـالم                   

اما برعکس هرگاه در برابر این اشخاص ازبی مباالتی کار گرفته شود، حیثیـت شـان مـورد                . سپري نمایند 

ستفاده شود، مسلمآ عواقب زیانبـاري را بـراي شـخص در    تجاوز قرار گیرد و در مقابل شان از بی حرمتی ا   

  .آینده بار خواهد اورد و سلوك منفی او را بدون انکه از بین ببرد، تقویه خواهد کرد

با در نظرداشت مطالب باال، وقتی طفل به اتهام تخلف تحت توقیف قرار داده میشود یـا اینکـه بـه حکـم        

بس خودرا سـپري مینمایـد، صـرف بـه حکـم قـانون و        محکمه با صالحیت محبوس و مدت توقیف یا ح        

 از تمام مصونیت بر خوردار بوده و هیچکس بشمول موظفین           ،تجویز محکمه محکوم به سلب آزادي شده      

توقیف و زندان حق تعرض بر شخصیت وي را ندارد و نباید مورد هتک حرمت قرار داده شده بـه حیثیـت           

  .اش تجاوز صورت گیرد

است در حقیقت سلب آزادي موقتی وي که یک تـدبیر احتیـاطی اسـت بخـاطر        اگر شخصی متوقف شده     

اکمال تحقیق اتخاذ گردیده و هنوز تثبیت شده نمی تواند که ایا فرد محکوم مورد اتهام قرار خواهد گرفت   

لذا باید مانند شخص عادي با وي رفتار و برخورد شود، ولـو  . یا اینکه از محکمه برائت حاصل خواهد نمود    

ي به حکم قانون دستگیر، بازداشت و زندانی هم شده باشد هر نوع تحقیر و توهین و مجازات در مورد فرد

  )57(0تاو ممنوع اس

  

 عـدم ارتبـاط   ،یکی از مجازاتهاي که زنـدانی متحمـل میـشود    :حق تماس با خانواده و دوستان    . و

یـصله هـاي ملـل متحـد بـراي      بر اساس قواعـد و ف .  در طول حبس است،پیوسته او با خانواده و دوستان   

 بخش انفکاك ناپـذیر حـق   ،محافظت نو جوانان محروم از آزادي، تماس با جمعیت بیرون از محل توقیف      

ل متخلف ضروري پنداشـته شـده اسـت    ابر خورداري منصفانه و انسانی بوده و براي آماده گی رهایی اطف        

 رفقـا و  ،داده شود که با خـانواده، دوسـتان  طبق قواعد فوق الذکر به اطفال متخلف توقیف شده باید اجازه        

بازدیـد  . هر طفل حق دارد که مورد بازدید منظم قرار گیرد        .  مفاهمه و مکاتبه نمایند    ،نماینده گان سازمانها  

در همه مالقات ها باید حق محرمیت       . اصوال در هر هفته یکبار و کمتر از یک مرتبه در هر ماه نمی باشد              

 به اطفال باید اجازه داده شود که وسایل توقیف را به منظور بازدید از خانه و                همچنان. اطفال رعایت گردد  

 حرفه اي یا دالیل مهم      ،خانواده هاي خویش و با کسب اجازه اي ویژه به منظور دالیلی تعلیمی و تربیتی              
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فاهمه  هر طفل توقیف شده به جز آنکه قانونآ محدود شده باشد، باید حق م ،افزون بر آن  . دیگرترك گویند 

تحریري یا در جاي که مناسب باشد توسط تیلفون الاقل در هفته دو بار با شخص منتخب خود مکاتبـه و     

 کنوانـسیون حقـوق طفـل بـدین صـورت تـصریح شـده               37ماده  ) ج(مفاهمه نماید، که این مطلب در جز      

 خـانواده اش در تمـاس   جز در موارد استنثنایی طفل حق دارد  از راه نامه نوشتن و مالقات با        .........":است

  ."باشد

  

 37مـاده  ) د(در ایـن بـاره در بنـد    : حق دسترسی به مشوره هاي حقوقی در هنگام توقیـف        -ز

 هر طفل محروم از آزادي حق دارد به مشوره حقوقی و سایر کمک ها       ":کنوانسیون حقوق طفل ذکر است    

ومیتش از آزادي در برابر محکمه همچنان حق دارد در مورد قانونی بودن محر. دسترسی فوري داشته باشد  

  ."و سائر مقامات ذیصالح مستقل و بیطرف اعتراض کند و حق دارد در این مورد تصمیم سریع گرفته شود

امـده اشـت   ) قواعد بیجینگ(در قواعد حد اقل معیارهاي ملل متحد در رابطه با اداره عدالت براي نوجوانان     

حقیقـی بایـد عـالیترین حـق اولویـت را بـه سـریع تـرین                  محاکم نوجوانان و اطفال و هئیت هاي ت        ":که

. "بدهند تا کوتاه ترین حـد ممکـن مـدت توقیـف تـآمین و تـضمین شـود                  ) قضایی اطفال متخلف  (جریان

 تصریح میدارد   "نوجوانان محبوس یا منتظر به محاکمه     "تحت عنوان ) الف( قواعد مذکور در فقره    ،همچنان

قانونی داشته باشند و باید قادر باشند که تقاضاي کمک قـانونی             نوجوانان و اطفال باید حق مشورت        ":که

رایگان را در جاي که میسر باشد، بنمایند و بطور پیگیر با مشاوران قانونی خـود مفاهمـه کننـد، خلـوت و                       

  ).58( باید براي این چنین مفاهمه تآمین و تضمین گرددت یممحر

  
  : طرز برخورد پولیس با اطفال متخلف-3

مسول حفظ و نظـم  ) یر مامورین مربوط به ارگانهاي پولیسا و س،پلیس، ژاندارم(رگانهاي پولیسمنسوبین ا 

نها غالبآ قبـل  آ.  کشف جرم، دستگیري متخلفین و جلوگیري از وقوع جرایم می باشند         ،تماعجرامش در ا  آو  

ـ      ،از مقدمات قضایی از وقوع و یا بروز یا حالت خطرناك مطلع شده             راي حفـظ اثـار و     باید اقداماتی را کـه ب

عالیم جرم و جلوگیري از فرار  شخص متهم ضروري است انجام دهند و تحقیقات مقدماتی را بـه عمـل                  

نظر به اینکه اطفال و نوجوانان داراي طبع حساس و زود رنج بوده و عواقب وخـیم اعمـال خـود را                      . ورندآ

آنان باقی میگذارد و هرگـاه مـامورین   درك نمی کنند، برخورد اولیه مقامات پولیس تاثیر عمیقی در روحیه     

پولیس با آنان مودبانه رفتار نموده با خونسردي و احترام اشتباه آنـان را گوشـزد و لـزوم رعایـت قـوانین و       

به کار بردن   . مقررات اجتماعی را یاد آورشوند اطفال و نوجوانان از عمل خویش اظهار ندامت خواهند نمود              

 اطفـال و جوانـان را نـسبت بـه           ،هدام جویی و سرکشی را تقویت نمـو        حس انتق  ، تحقیر و توهین   ،خشونت

  .اجتماع بدبین مینماید

در تحقیقات مقدماتی که اطفال و نوجوانان نگران نتایج اعمال و رفتار خویش هستند، نباید مورد سرزنش                  

 ،اي ایـن امـر مهـم     در ایفـ  . قرار گیرند، برخورد پولیس با آنان باید آمرانه و توآم با عطوفت و احترام باشـد               
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 ، جرم شناسی  ،مامورین پلیس باید آشنایی کامل به معیار هاي بین المللی حقوق طفل، علوم تربیتی اطفال              

  .قوانین خاص اطفال داشته باشند

کنگره دوم سازمان ملل متحد در زمینـه جلـوگیري از تخلـف و اصـالح مجرمـان اشـاره موکـد دارد کـه                    

پولیس زن را در باره رسـیده گـی بـه مـسایل دختـران متخلـف تاکیـد و               سازمانهاي ویژه لزوم استفاده از      

  .شایسته دانسته است

عمـل آورده و    به  سازمان ملل متحد در مورد اطفال متخلف به نقش پولیس در پروسه جزایی توجه خاص                

 پولیس نخستین ارگان نقطه برخورد با دستگاه قضایی اطفـال و نوجوانـان اسـت، بـسیار                  ":چنین مینگارد 

  ).59("اهمیت دارد که افسران پولیس به نحو اگاهانه و مناسب با آنان رفتار کنند

 مقررات پیکنگ  به لزوم تخصص مامورین پولیس و تشکیل گارد پولیس نوجوانـان و         12در بند یک ماده     

  ).60(جوانان در مقر هر دادگاه اطفال تاکید شده است

چ طفلی نباید تحت شکنجه یا سایر رفتارهاي بیرحمانه         درنهایت متذکر میشویم که در مرحله تحقیقات هی       

 هـر گونـه تنبیـه بـدنی و اعمـال            يو غیر انسانی یا مغایر شئون انسانی قرار گیرد، بطور کلی به کار گیـر              

ایـن  . تنبیهات خشن و مشقت بار، و تند خویی و دشنام و اداي الفاظ رکیک، نسبت به طفل ممنـوع اسـت     

اتی و کشف جرم از اهمیت خاصی بر خوردار است، زیر ا اگر با اطفال در ایـن    امر در مرحله تحقیقات مقدم    

مرحله برخوردظالمانه و دور از کرامت انسانی صورت گیرد تاثیر ناگواري بـاالي روحیـه طفـل داشـته و از               

نتیجه انتباه بدنی از پولیس و ارگانهاي مربوط به آن در اذهان طفل حک شده و سـالها در ذهـن او بـاقی                 

یماندوباالخره نه تنها در مقابل نام پولیس بلکه در برابر نام ارگانهاي مربوط به پولیس حـساسیت نـشان                   م

  .خواهند داد

 توان گفت که به منظور اجراي عدالت در زمینه برخورد با اطفال متخلف مامورین پولیس باید از میـان       یم

  .خاب شوندداوطلبانی با هوش که از نظر جسمی و روانی سالم باشند، انت

در فرجام میتوان گفت که تحت اصطالح کرامت انسانی، ارزش شخصی و حقوق بـشري و ارزش موقـف                   

ترام استنباط گردیده که بشر را دارنده عـالی تـرین قـدرت فکـري و ارزش اخالقـی و               حاجتماعی و توقع ا   

  . می کندعقیدوي میداند و هر گونه تجاوز و تعرض را باالي آن تعرض به کرامت انسانی تلقی

  

پولیس باید در صوت برخورد با اطفال متخلف و سایر متهمـین نکـات آتـی را در نظـر                   

  :بگیرند

       و  ،  مواد کنوانسیون حقوق طفل استفاده نمـوده         يها در اثناي برخورد با اطفال متخلف از رهنماي 

.در تطبیق آن اقدام کند

     کرامت انسانی انها را احترام     ،حق، حرمت  ،ار گذاشته نرویه زشت را ک   ،با متهمین و متخلفین از قانون

.بگذارد



شناسایی حقوق طفل

٧٠

ل
و
ا
 
ل
ص
ف

                      پولیس مکلف است با  رعایت حقوق قانونی و بشري مردم علیه تبعـیض و انـواع آن علیـه تفرقـه

. خانه جنگی بین اقوام برادر و هر گونه تخریبات اقدام نماید، نفاق و شقاق،اندازي

           تفـت سـاخته علـت مداخلـه و اقـدام را         در موقع مداخله و اقدام پولیس اوآل شخص مـوردنظر را مل

.برایش کامال توضیح نماید

پولیس مکلف است در اجراي وظیفه رسمی امور شخصی را جدآ از هم تفکیک و مجزا نگهدارد.

                    اقدامات مهم از قبیل تالشی، ثبت وضبط اشیآ را مطابق مواد مندرج این نوشته بمعـرض اجـرا قـرار

.جتناب ورزددهد و از هرگونه عمل خالف قانون ا

                   در حین مداخله یا حوادث پولیس باید آرام بوده،مضطرب نباشد و سنجش فکري را از دست ندهـد و

.نباید بواسطه تحریکات و تهدیدات طرف مقابل، خود را باخته و عصبانی شود

 می گیرد،بکلی ممنوع استصورت اهانت کردن که از طرف  پولیس .

      تظار دارند که عالوه از تامین امنیـت و اجـراات قـانونی درسـت               همه مردم خاصتآ اطفال از پولیس ان

.ومعامالت حیاتی با انها مساعدت و معاونت کند

               پولیس با اطفال به حیث یک پدر مهربان ودلسوز برخورد نموده از سلوك و پیش آمد معقول و رویـه

یت اطفال متخلف فکر کند و      نیک و عدم اهانت و تحقیر استفاده کند و همواره در باز پروري و تجدید ترب               

.از هر گونه تنبیه جسمی پرهیز نماید

                    پولیس باید در برخورد با دختران متخلف حساسیت موضوع را در نظر گرفته در این مـورد از پـولیس

.قشر اناث کار بگیرد

                   پولیس باید در احضار دختران متخلف در صورتی که پولیس زن موجود نباشد از یکنفر ریـش سـفید

. محل استفاده نموده و به همکاري او جهت اجرات بعدي به اداره پولیس استفاده کندمتعهد

             در صورتی که دختران متخلف نسبت معاذیر و مشکالت فورآ به محل سکونتش اعـزام شـده نتوانـد

نها پولیس باید موقتا انان را به توقیف خانه اناثیه و در غیـر ان بـه شـخص امـین محـل                       آجهت حفاظت   

.بسپارد

   کـه   را در اعزام قشر اناث به محل سکونت شان آمر اداره پولیس مکلف است محافظین قابل اعتماد 

.حتی االمکان از وسایل ترانسپورتی خود و یا اتحادیه ها استفاده کند،د، موظف ساختهناشباز دو نفر کمتر ن

                 تسلیم داده شـود در     در وقت تسلیمی قشر اناث به اعضاي فامیل شان بعد از اخذ سند رسمی به آنها

صورتی که اناثیه مذکور اقارب نداشته باشد رسمآ او را به موسسات خیریه یا مرکز تجدید تربیت دختـران                   

.خورد سال تسلیم نماید

         فروش یا قاچاق اطفال را به هر ،پولیس باید تمام تدابیر مناسب امنیتی را در پیش گیرد تا جلو ربودن 

.یردمقصد و به هر شکلی که باشد بگ

را بگیردی غیر قانونیا سایر اعمال جنسی از اطفال بمنظور فحشا يپولیس باید جلو استفاده استثمار .
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  : برخورد پولیس ترافیک با اطفال-4

دستیا ران و مساعد ت کننـده گـان در جلـوگیري از حـوادث              ،اطفال پولیس ترافیک را نخستین مددگاران     

در حقیقـت پـولیس ترافیـک ماننـد سـایر      . رهنماي و کمـک دارنـد  ترافیکی میدانند و همیشه از انها توقع 

ارگانهاي امنیتی وظایف مهم و ارزنده اجتماعی را بدوش داشته و همه مردم خاصتا دست لرزان و نـاتوان                   

یونیفـورم و  . اطفال را گرفته با صبر و شکیبایی مانند پدر مهربان انها را از خطرات ترافیکی نجات میدهـد         

انها بـا تحمـل فـراوان وظـایف         .  صبر و شکیبایی است    ،اله سفید ترافیک رمز امنیت    بخصوص عالمت ک  

. انسانی و ایمانی خود را در هر گونه شرایط مشکل انجام میدهند و شب و روز در خدمت مردم قرار دارنـد           

آل این خدمتگاران جامعه با استفاده از دانش مسلکی خویش مالکان و سایط نقلیه و مردم را نـه تنهـا عمـ                 

 عالمات ترفیکی، لوحه ها و سایر مواد نـشراتی انهـا را از خطـرات                ،کمک میکند، بلکه با نصب پوستر ها      

  . حوادث ترفیکی اگا هی میدهند

  وظایف پولیس ترافیک در راه خدمت به مردم زیاد است، که از انجمله مهمترین انها به این شـرح بیـان             

  :میشود

ر و تحمل رفتار نموده و اطفال را از خطر ترافیکی نجات بدهدپولیس ترافیک باید با اطفال با صب.

                    پولیس ترافیک باید جهت اگاهی از خطرات ترافیکی کورسها و نمایـشگاه هـاي را بـراي اطفـال در

.مکاتب یا تفریح گاه هاي اطفال دایر و انها را با عالمات ترافیکی وقتآ فوقتآ آشنا سازد

     اطفـال   ،بت رسیده از تصادم و حادثات ترافیکی کمک الزم نمـوده          پولیس ترافیک باید با اطفال مصی 

.مجروح را بعد از اجراي کمک اولیه به اسرع وقت به شفاخانه انتقال دهد

            پولیس ترافیک بدون هر گونه جا نبداري مطابق مقررات ترافیکی متخلفین وسایط نقلیه را جریمـه و

.رافیکی نگردندمجازات الزم نماید تا در آینده مرتکب تخلفات ت

      و مصابین امراض عقلی و عصبی با دلسوزي عمل نموده           نونپولیس ترافیک در برخورد با اطفال مج 

.و این گونه اشخاص را به شفاخانه ها اعزام نماید

                 پولیس ترافیک باید اطفال خورد سال را که در معابر ومحالت عامه گذاشته شده و دریافـت میـشوند

 رسـمآ بـه ایـن     آنهـا را  اخانه زایشگاه، مرسـتون و انجمـن رهنمـاي خـانواده      جهت نگهداري انها به شف    

در مناطقی که این سهولتها موجود نباشد، با مشوره اهالی محل طفـل را بـه یـک              . موسسات تحویل دهد  

شخص امین بطور امانت جهت سرپرستی تسلیم نموده و از او تعهد اخذ بدارد تا در صـورت یافـت شـدن                  

.اره او را به والدین شان بسپاردوالدین طفل دوب

      نها را به اداره پولیس برده و با در نظر آ ،پولیس ترافیک وظیفه دارد با در یافتن طفل آواره مفقود شده

.نها را جستجو و ثبت نمایدآگرفتن روحیه اطفال با مهربانی و مالیمت شهرت 
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         ماید پولیس ترافیک مشخـصات و  در صورتی که طفل یافت شده نتواند شهرت مکمله خود را بازگو ن

.گاه سازدآلباس طفل را تثبیت و غرض اعالن به رادیو و جراید یا بواسطه اعالنات محلی مردم را 

               در صورتی که طفل مفقود شده شهرت مکمل خود را بیان کرده بتواند پولیس ترافیک بایـد او را بـه

یدا نشود او را جهـت محافظـت و مواظبـت           اسرع وقت به والدین شان تسلیم و در حالی که اقارب طفل پ            

بعدي رسما به موسات خیریه تسلیم دهد، و اگر احیانآ موسسات خیریه از تحفظ و نگهداري طفـل امتنـاع              

.ورزند او را تا یافت شدن اقاربش به یک شخص امین محل بسپارد
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  فصل چهارم

  

  نقش ارگانهاي صحی در تأمین و حمایه حقوق طفل

  

با مطالعه اسناد ومدارك سازمان ملل متحد در می یابیم که این سازمان ازبدو تاسیس تـا کنـون توانـسته         

است در ارتباط با تامین واعاده حقوق طفل قطعنامه ها و اسناد زیادي را صادر ودول عضورا درتـضمین و                    

برخی ازین اسناد جنبه الزامی داشته وبعضی دیگرازین اسـناد صـرفاًجنبه            . هاي اطفال متعهد سازد   نیازمندی

یکی ازاسناد الزام آور سازمان ملـل متحـد رعایـت مـواد منـدرج           .ارشادي دارد وفاقد جنبه الزامی میباشند     

نرا به مثابه سند    کنوانسیون حقوق طفل است که اکثر کشورهاي جهان آنرا تصویب نموده  ورعایت مواد آ              

بدیهی است که سازمان ملل متحد از همـان بـدو تاسـیس بـه مـسایل             . رسمی وحکم قانونی پذیرفته اند    

حقوقی وچگونگی وضع زندگی اطفال  توجه فراوان مبذول داشـته اسـت ودر موردرشـد شخـصیت همـه         

ین اقدامات این سازمان  یکی ازنخست. ات و اقدامات موثر وپیگیري را اتخاذ کرده است   مجانبه اطفال تصمی  

 (UNICEF(درباره اعاده و حمایه حقوق اطفال تاسیس صندوق ملل متحد  براي اطفـال یـا یونیـسف                  

, قابل توجه است  . است که مسلماً دراهداف اساسی آن نیازمندیهاي اطفال درمحراق توجه قرارگرفته است           

 بعد ازآن به یک کنوانسیون که بـه ,  به تصویب رسید   1945زمانی که اعالمیه جهانی حقوق طفل درسال        

 م 1989شـدیداً نیازمنـدي احـساس شـد تااینکـه درسـال       , حقوق طفل صالحیت وقدرت اجرایـی بدهـد    

 کنوانسیون نسبتاً مفصلی ازتصویب سازمان ملل متحد گذشت کـه ازنظـر کثـرت آراء تـصویب کننـدگان                  

ـ            ی کوتـاه ریکـارد همـه   وپیوسـتن تعـداد کـشور هـاي عـضو والزم االجـرا شـدن آن دریـک مـدت خیل

  .کنوانسیونهاي حقوق بشر سازمان ملل متحد را شکست

  م 1990 سـپتامبر سـال      30-29درپیشگفتار اعالمیه جهانی وبرنامه عمل اجالس سران جهان که بتاریخ           

درمقر سازمان ملل متحد دایرشدآمده است که این اجالس براي اطفال که بزرگترین گرد همایی رهبران                 
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 درین گردهمایی  که تحت    . دریک زمان خیلی حساس درمقر این سازمان دایرمیشود       .  است درتاریخ جهان 

 را ی کارمند ارشد بسویه وزیر برگذارشد یک اعالمیه جامع ومفصل   88ئیس دولت وحکومت و        ر 71 يرهبر

 .ید این اعالمیه به اتفاق آرا به تـصویب رسـان       يحفاظت ورشد اطفال وپالن عمل اجرا     , درباره بقاء حیات    

  مطالـب واسـناد  ي وبرنامه عمل اجالس سران دررابطه با حقوق طفل حاو   یبدون تردید که اعالمیه جهان    

  توسـط مجمـع    1989 نـومبر    20 است کـه بتـاریخ         ی همان مطالب  يمواداین اعالمیه حاو  ,  است   یتاریخ

 قوق طفـل درواقعیت امرسران جهان که کنوانسیون ح.  سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است    یعموم

شـمرده   درمورد رعایت این حقـوق وتحقـق اهـداف آن   ینخستین اقدامات جهان, را به تصویب رسانیدند

 وتحفـظ سـالم اطفـال مطالـب     ی صـح يبا توجه به کنوانسیون حقوق طفل دربـاره مراقبـت هـا        .میشود

جـه   اطفـال مـورد تو     ی وبهداشـت  ی صـح  ي این کنوانسیون بوضوح موضـوعها     يدرمحتوا. موثرومفید دارد 

تاکیدشده است که انسان دردوره طفولیت مستحق وسزاوار مراقبت و کمـک هـاي       قرارگرفته وبرین نکته  

 خـاص   يقبل وبعداززایمان بـه مراقبـت هـا       , ی ودماغ یدلیل نداشتن رشد جسم    به زیراطفل,خاص است   

  .  نیازداردیبشمول قانون

   طفل مطابقت یل وقوانین روانشناس رشد طفل را شامل میشود وبا اصوياین کنوانسیون تمام جنبه ها

  کشور مواد کنوانسیون حقوق طفل را ی ومعلومات مزید کارمندان امور صحیاینک جهت اگاه. دارد

   قرارمیدهیم تامسئولین امور آنرا مطالعه ودررعایت ی اطفال مورد بررسیدرارتباط با حق صحت وسالمت

  .د خودرا انجام دهی وانسانیآن مسئولیت ووظایف ایمان
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  :مواد کنوانسیون حقوق طفل درباره صحت و سالمت طفل- 1

   

درزمره سایر حقوقی که اطفال جهت دوام زندگی دارند یکی هم حق صحت وسـالمت طفـل اسـت کـه                     

اجتماعی و فرهنگـی و کنوانـسیون یامیثـاق حقـوق           , درمیثاق هاي بین الملی ازآنجمله حقوق  اقتصادي         

  . ه ودولت هاي عضورا دررعایت آن متعهد وملزم دانسته استطفل روي آن تاکید فراوان صورت گرفت

وادار بـه رعایـت حقـوق طفـل         ,  کنوانسیون حقوق طفل دولتهاي متعهد به این کنوانسیون را         24 درماده  

 کنوانـسیون فـوق الـذکر نیـز      23 و 6درماده هـاي    , عالوه ازماده متذکره  .درعرصه امور صحی نموده است    

  . درمورد امور صحی مطالبی نیز درج استدررابطه به رعایت حقوق طفل

  کشورهاي متعهد به کنوانسیون حقوق طفل را براي برخورداري :  حقوق طفل آمده است24ماده ) 1(درفقره

  . ازبلندترین معیارهاي صحی وتسهیالت درمان بیماریها وتوانبخشی مجدد سالمتی به رسمیت میشناسند

  ند تاهیچ طفلی ازحقش براي دسترسی به این گونه خدمات کشورهاي متعهد به این کنوانسیون می کوش

  :. مشعر است24ماده ) 2(درفقره .  محروم نماند

  کشورهاي متعهد به این کنوانسیون اجراي کامل این حق را دنبال خواهند نمود و بخصوص تدابیر مناسب 

  :ذیل را اتخاذخواهندکرد

  

قرار احصائیه تازه یونیـسف اکنـون درافغانـستان از          (کاهش درمیزان مرگ ومیرهاي نوزادان و اطفال      -الف

  پنج 

  ).طفل یکی آن از آوان تولد تا سن پنج سالگی تلف میشود

فراهم کردن کمک هاي الزم طبی ومراقبت هاي طبی براي همه اطفـال بـا تاکیـد روي گـسترش                     -ب

  . مراقبت هاي صحی اولیه

 در چهارچوب مراقبت هـاي صـحی اولیـه از طریـق     ازجمله مبارزه, مبارزه در برابر بیماري سوء تغذي  -ج

  .باتوجه به خطرات وتهدید هاي ناشی از آلودگی محیط,تهیه خوراك مقوي و آب پاك نوشیدنی

   تضمین مراقبت هاي صحی قبل و بعداز والدت براي مادران-د

مـک در   آموزش و ک  ,بخصوص والدین و اطفال به اطالعات       , گروه هاي اجتماعی      تضمین اینکه همه     -ه

نظافـت وحفـظ الـصحه      ,امتیـازات شـیرمادر     , کار استفاده از دانش ابتدایی پیرامون صحت وتغذیه کـودك         

  .محیطی و جلو گیري ازتصادمات دسترسی داشته باشند

  .آموزش وخدمات ورهنماي تنظیم خانواده براي والدین,  توسعه مراقبت هاي صحی اولیه وقایوي -و

کـشورهاي متعهـد بـه ایـن کنوانـسیون تمـام تـدابیر              :   چنین میخـوانیم   24ماده  ) 3(درفقره, افزون  برآن  

  . موثرومناسب درجهت خاتمه بخشیدن به روشهاي سنتی زیان آور به صحت طفل را در پیش میگیرند
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:  این کنوانسیون به ارتباط موضوعهاي مراقبت هاي صـحی اطفـال چنـین آمـده اسـت                 24ماده  )4(درفقره

وانسیون متقبل میشوند تاهمکاري بین المللی براي دستیابی تدریجی به تحقق           کشورهاي متعهد به این کن    

توجه خاص به نیاز هاي  , دراین راستا . کامل حقوق شناخته شده دراین ماده را تشویق کنند وانکشاف دهند          

  .کشورهاي درحال رشد بعمل خواهد آمد

زار طفـل افغـان معلـول ومعیـوب         قابل یاددهانی است که در جریان جنگ هاي دوامدار گذشته صد ها هـ             

  .گردیده ازکار وفعالیت تولیدي بازمانده وبا یأس و نا امیدي در جامعه زنده گی میکنند

از آنجاییکه اطفال معلول ومعیوب حق دارند به همان اندازه که یک طفل سالم و با هوش از زنده گی لذت 

زم اسـت بـا اقـدامات حفـظ الـصحوي و            می برد، شاد باشد و از زنده گی خود لذت ببرد، بـدین جهـت ال               

معالجوي الزم و برنامه ریزي هاي اگاهانه و اجراي پی در پی آنها این گونه اطفال را به زنده گی امید وار                      

ساخته تا آنها احساس کنند که مورد عالقه اجتماعند و احتیاجاتشان توسط جامعه شناخته شده است، زیـرا                  

 آگاهانه اي از مشکالت این قبیل اطفال داشته و از انها در همه جا    الزمه وجود یک جامعه آنست که درك      

حمایت کرده و در رفع معلولیت و عقب ماند گیشان کوشا باشد که سهم اقدامات صحی در رابطه با طفـل                     

  .در این زمینه در خور توجه است

یـا  معلولیـت عبـارت اسـت از هـر نـوع محـدودیت              ) W.H.O(بر اساس تعریف سازمان صـحی جهـان       

 به شیوه اي که براي یـک انـسان عـادي            ، انجام فعالیت  از نظر قابلیت در   ) ناشی از آسیب دیده گی    (کمبود

  ).61(شمرده میشود

با توحه به اوضاع و چگونگی وضع زنده گی معلولین و معیوبین این دسته از افراد را میتوان از دید گاه هاي 

 صی از معلولیت مبنی بـر جنبـه هـاي روان پزشـکی            البته تا کنون سه برداشت مشخ     . مختلفی تعریف کرد  

کـار  (و رفتـاري  ) پرداخت غرامت بر اساس سنجش درجه معلولیت      ( حقوقی ،) استخوانی ،عصبی و عضالتی  (

  . ارائه شده است)کرد هاي نورمال

 طفل معلول نیاز به کمک دارد، زیرا آنها در شـرایط خیلـی دشـوار امـرار                  ،این یک حقیقت مسلم است که     

احساس حقارت در این اشخاص غالبآ از اینجا ناشـی          . میدي رو برو اند    ا کنند وهمواره با یاس و نا     حیات می 

عقیده خود کم بینی در این اشخاص از آنجا پیدا میشود که . میشود که فکر میکنند در جامعه کم ارزش اند        

 بینـی در اشـخاص      احساس خود کم  .میزان موفقیت خود رابا میزان برتري جوئی خویش سازگار نمی بینند          

  :معلول ناشی از این حاالت است

ایجاد احساس حقارت در فرد معلول

طرد کمک هاي دیگران و حتی خود

تلقی از خویش به عنوان یک فرد قربانی شده

 از خود بیگانگی اجتماعی و فرهنگی

احساس کمک از همه و مطرح ساختن تقاضاهاي متعدد
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عدم همکاري، پرخاشگري و بد بینی.

 انجایی که زنده گی معیوبین با محدودیت هاي خاص مواجه است، به همین سبب در کنوانسیون حقوق از

 این مطالـب گنجانیـده      23فل در مورد حقوق اطفال معیوب از نظر صحی و سایر مسایل دیگر در ماده                ط

  :شده است

انسیون مـی پذیرنـد،     کشورهاي متعهد به این کنو    :  کنوانسیون حقوق طفل آمده است     23 ماده   )1(در فقره 

طفلی که از لحاظ جسمی و یا دماغی معیوب است باید زنده گی کامل و آبرو مندانه داشته و در شـرایطی      

 رشد کند و سهمگیري فعـالش در     ش   احساس اتکا به نفس    ،حیات بسر برد که در آن حیثیتش تامین باشد        

  .حیات اجتماعی تسهیل شود

 کشورهاي متعهد به این کنوانسیون حق طفـل معیـوب را بـراي              : بیان شده است که    23 ماده   )2(در فقره 

برخوردار شدن از مراقبت هاي خاص به رسمیت میشناسند و در صورت موجودیت منابع، فـراهم سـاختن                  

کمک هاي در خواست شده یی را که مناسب به حال طفل باشد و بـا شـرایط والـدینش یـا آنهـایی کـه                       

  .د، برابر باشد، تشویق و تضمین می کنندمسولیت مراقبت از او را بدوش دارن

مطـابق  , کمک فراهم شده,  خاص طفل معیوب  يبادرك نیازمندیها :  چنین مشعر است   23ماده  ) 3(درفقره

,  کـه از طفـل مراقبـت میکننـد         یاین ماده باید  بادرنظرداشت منابع مالی والدین یا سایر اشخاص          ) 2(فقره

 موثر طفل معیوب را بـه  ی تنظیم شوند تادسترسيه گونه ارایگان صورت گیردوب  , تاجایی که ممکن است   

 وتفریح واستراحت تأمین کند و ی مجددو کاریابيخدمات احیا , ی و خدمات صحيتعلیم وتربیه و کارآموز

  . بخشندي فرهنگی و معنوی به شمول تعالي وتکامل فردی کامل اجتماعيطفل را توان سازگار

 متعهد به این کنوانسیون تبادلـه اطالعـات مناسـب را    يکشورها: ت چنین ذکرشده اس  23ماده  ) 4(درفقره

 طفـل معیـوب بـشمول تهیـه ونـشر           ی وجسم یروان, یمعالجه طب , ي وقایو ی صح يدرعرصه مراقبت ها  

 وبمنظور افزایش ظرفیت    یتعلیم وتربیه و خدمات مسلک    ,  توانبخشی مجدد  ياطالعات مربوط به شیوه ها    

 بـین  ي کنوانسیون دراین زمینه ها مطابق بـه روحیـه تعـاون وهمکـار     متعهد بهي کشورها يها ومهارتها 

  . صورت گیردی روبه انکشاف توجه خاصي کشورهايدراین زمینه به نیازمندیها.  توسعه میدهندیالملل

  
  داکتر کیست ؟-2

 خـودرا درخـدمت   " هنـر " و"دانـش "داکترکسیست که شغل یا مسلک طبابت را انتخاب کـرده وازآن راه     

 ی مریضان سع  ي صحت وپرستار  ی وبازیاب ي درتداو ي اندازد وبدون هرگونه تبعیض وجانبدار     یر م مردم بکا 

  .وتالش فراوان مبذول میدارد

مردم ودیگربـازآوردن سـالمت ازدسـت رفتـه         )  وقایه( تحفظ صحت  ییک, درحقیقت داکتر دو وظیفه دارد    

این گفته بـه ایـن معنـا اسـت کـه      ."لعم" داردوهم به  "علم"هم نیاز به  ,  این کار  يداکتر برا . "معالجه"یا
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 نیز نیازدارد کـه  " هنر "یآموخته شده به نوع   " فن " و "دانش"داکتر یا طبیب عالوه برداشتن وبه کاربستن      

  . به مسلک طبابت داردی به میزان عشق و عالقه شخصیآن مانند همه هنرها بستگ

,  میدهــد"تــسکین"نــراآ" اغلــب" مــریض را معالجــه میکنــد و"ی گــاه"امــا درعمــل داکتــر یــا طبیــب

: درزمینه میفرمایديچنانچه شاعر.  ببخشد" آرامش" باید به مریض"همیشه"یول

  دن را درمان کند در"یگاهگاه"این طبیبان

  ندن ک"درد و رنج جسم وجان"بیشتر تسکین

   باید که بایک جمله آرام بخشیلیک م

  دنرا آسان کن یک جهان دشواري بیمار

طبیب کسیست :  داکتر یا طبیب را چنین تعریف نموده است        (W.H.O) جهان یسازمان صح , بهرصورت

 یـا   ی طبـ  ي از پـوهنحی هـا     ی را دریکـ   ی کرده باشد وتعلیمات علوم طب     یکه با موفقیت دوره مکتب را ط      

 که درآن متوطن اسـت گذرانـده و اجـازه اشـتغال بـه مـسلک طبابـت        ی مورد تأیید  مملکتيپوهنتون ها 

  ).62( یا نظارت را بدست آورده باشدمستقل بدون نیاز به قیمومیت

بلکـه ایـن    ,  نامیده میشودنیست  ي معالجو " طب "امروز مقصود از مسلک طبابت تنها معالجه مریضان که        

 یاکشف امراض در دوره اولیه یا تـشخیص قبـل ازپیـدایش عالیـم را نیـز شـامل                    "ي طب وقایو  "مسلک

 امـراض نقـش و   ي پرستاري نوبه خود در محو  اهمیت این دورشته طب بارزتربوده وهرکدام آن به       . میشود

,  دراغلـب کـشورها معمـول شـده    ی اخیر که بیمـه همگـان  ي درسالها "ي طب وقایو  ". دارند يارزش مساو 

  .اهمیت بیشتر یافته است

مسلک وهنرخویش را   ,  دانش   ی یعن " بصیرت "بدون تردید که داکتر یک انسان متعهد ومسئول است که         

هرگونه مریضی بکار میبرد ومردم را از طریق جلب اعتماد آنها درراه مبارزه بـا  در خدمت مردم و مبارزه با     

,  مـی پـذیرد    " مـریض  " حالت خودرا بعنـوان    ي فرد یوقت.  تشویق وترغیب میکند   ی وروان یامراض جسم 

 آرامـش  ،دردداکتر باید همه فرصتها را در اختیـار او قراردهـد واورا درعـین تـسکین         .  کمک دارد  يتقاضا

  ).63(يبخصوص ازجهت تشخیص و تداو, دخاطرببخش

 از ی یکـ : به این عقیـده اسـت کـه     " داکتر واخالق  " داکتر امریکائی درکتاب   "Fletcher "جوزف فلچر 

............ . اسـت ی الزم داکتر داشتن عالقه وافر به عالم بشریت ووضـعیت انـسان دوسـت              يخصوصیات ها 

 طبابت به مراقبـت از شـخص        ی اخالق ي جنبه ها   که به اصول اخالق معتقدندو درتجزیه وتحلیل       یکسان

 هر داکتر اینست که عالوه بر       یوظیفه اخالق ........... او عالقه نشان میدهد،    يمریض بیش ازمعالجه وتداو   

ـ , طرز تفکر, ی روانيبه خواسته ها,  ومعالجه مریض خودیتأمین احتیاجات جسمان   یشخصیت و بطور کل

ـ     حترام   ا  ازنظر یک انسان     يبرتمام حقوق و    قـسمت آخیـررا بایـد مقـدم بـر معالجـه             یقایـل شـده وحت

  ).64(بشمارد

 را درممالک مختلف بـه کـار   ي متمادي که سالهای ازداکترانی یک)David Werner(داکتر دیوید ورنر

 مراقبـت   ي کـه در شـبکه هـا       یدراختیار گروه "ی امداد طب  "پرداخته است وحاصل تجارب خودرا درکتاب     
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 چنـین توصـیه   یاو درجریان کار به کارکنان صح.ن کار میکردند  قرارداده است التیي امریکا ی صح يها

یـا چیـز   , گذاشـتن  )مریض(ی شانه کسي رویدست, یک لبخند, یک حرف مهرآمیز, مهربان باشید   :میکرد

دیگـران را   .  دیگرتـان پرمعنـی تراسـت      ي تو جه شما برمریض است ازهرکـار       ی ازاین قبیل که حاک    يها

سعی کنید که احساسات و احتیاجات دیگران را بـه       ,  که عجله دارید یا نگرانید     ی هنگام یحت, ازخود بدانید 

   بود، چکار میکردم      یمرتب ازخود بپرسید که اگر این شخص عضو خانواده خودم  م,یاد داشته باشید 

تملن  بقلم مارك ی" روش کنار بستر بامریض   " زیرعنوان ی مطلب یدرسال روان دریک شماره مجله سالمت     

  :  چنین نوشته شده است

بلکـه  ,  مریض آخرکارنیـست     ي تجویز ادویه درست برا    .بلکه یک هنرنیز هست   ,  طبابت تنها علم نیست   

از آنجمله اهمیت روابط خوب بین ,  آن مهم اند ي نیز درپهلويتحقیقات نشان داده است که عوامل دیگر

 و گـوش دادن  یآگاه, مواد شامل عمل این .  موثراستی صحي ومریض در مواظبت ها   یکارمندان صح 

  .  درد را تسکین نمایدي میتواند تا اندازه ایعوامل روانشناس,ومشاهده است 

اگـر  . به تشخیص  مرض با استفاد ه از اخذ تاریخچه ومعاینـه آغـازمیگردد             ی به نظر این نویسنده دسترس    

رفت مـریض ممکـن اسـت تمـام         مریض به شما اطمینان نداشته باشد معلومات زیاد ازدست شما خواهد            

من شخصاً دختـر پـنج سـاله را         : اوبه این موضوع اشاره میکند که     . مشکالت خودرا واضحاً به داکترنگوید    

ممکن است کـدام  , دیدم که تب داشت  کوشش کردم تادلیل ممکنه آنرا پیداکنم،  والدینش برایم گفتند               

 کـه   یوقت.  عاجز وشرمندوك بود   یدخترك خیل . یابم را در  ينتوانستم ازمعاینات او چیز   .  باشد یانتان تنفس 

 ازپاهـایش پیچانیـده   ی به دورادور یکـ   یدیدم بنداژ کوچک  ,  را آغازکردم واعتماد اورا کسب کردم      يبااو باز 

  .  راکه درجستجویش بودم دریافتميبا بازکردن آن من چیز. شده است

به سندروم بـستر خاتمـه      . یا نمبر نیست  این کدام تشخیص      . به عقیده داکتر یتلمین مریض یک نام دارد       

کلمات مهربانانه , به سویه مریض خودرا پائین بیاورید, به مریض نزدیک شویدو به پائین نگاه کنید, بدهید

سـندروم چـپن سـفید      , بـه نظـراو     .  وغیره را بکارببریـد    یخوب هست , السالم علیکم , خوش آمدید   : مانند

  .برد گفته میشود فشارخون را باالمییبحالت

 مـریض  يکلمات اطمینان دهنده وکردار لطف آمیز بـاال  .  میترسند یمریضان اکثراً اطفال از پرسونل صح     

, اودر اخیر مطلب به این نتیجه متوسل میشود که افغانستان درمرحله اعمار مجدد قراردارد       . تأثیرخوب دارد 

  .ت به مردم وجامعه استبلکه خدم, بیایید تا به یاد بسپاریم که بخش صحت نه تنها علم وتجارت

رئیس داکتران قاهره درمورد وظیفه دوکتـوران  , ابن رضوان , ي میالد11 است که درقرن    یدهان قابل یاد 

 کنـد کـه       مداوا  ی و آمادگ  ي دشمنانش را با همان روح ودلدار      ی داکتر باید حت   ":درقبال مریضان میگوید  

  ).65( میکنديدوستانش را تداو

 میکردنـد  ی وطبی صحي به صلیبیون کمک ها ی صلیب يمسلمانان درجنگ ها  این یک واقعیت است که      

 ازداکتران مسلمان بـه کمـک       ینقل شده است که ثابت یک     .  مریضان هیچ تبعیض قایل نبودند     يودرتداو
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 سـرزمین   " تـرجیح میدادنـد کـه درایـن        یتاآنجاکه جنگجویـان صـلیب    , مجروحان جبهه مخالف رفته بود    

  .درد دل وغیره را بوسیله داکتران مسلمان معالجه کنند,  معدهي هایناراحت, ي امراض جلد"مقدس

 داکتران دربرابرمریضان  ذکریافته نه تنهـا  ي آنچه ازمسئولیت های باید توجه داشت که درساحه علوم طب 

 است که درساحه یاین مسئولیت ها متوجه تمام کارکنان,  استي معالجو يمربوط به داکتران ومراقبت ها    

  .  کاروفعالیت مینمایندصحت عامه

  
: اهمیت صحت وسالمت- 3 

مسأله که ,  تردید مهمترین جنبه ازمسایل حیات استی بی وچه جمع  ي چه بصورت فرد   ی صحت وسالمت 

  .ازدوران ماقبل تاریخ تاکنون  بشربمنظور حصول آن کوشش کرده است

ند ودر عـین حـال وسـیله         مربوط به آن نتایج این کوشش ها هـست         ي و حفظ الصحه رشته ها     یعلوم طب 

  . ایجاد جامعه سالميبرا

ـ   ی صحت وسالمت بدن درچگونگیروانشناسان معاصر اتفاق نظردارند که چگونگ     ی رشـد وانکـشاف ذهن

 بـیش از پـیش   " عقل سلیم دربدن سالم اسـت ": این اصل که   یوشخصیت فردتأثیر مستقیم دارد، ودرست    

 کم اهمیت بشمارند واین اصـل مهـم         ی درسالمت بدن   را یبدون آنکه تأثیر سالمت روان    , ثابت شده است  

  . بدن سالم هم تابع عقل سالم است غافل باشند"که

 و نورمال ی فعالیت طبیعيبلکه برا,  ونورمال ی طبیعي رشد و نموي مطلوب نه تنها برا   یصحت و سالمت  

 ي ونمـو  دررشـد ,  اگر عمالً مریض هـم نباشـد         ی حت یطفل محروم از صحت وتندرست    . است ينیز ضرور 

 طفل را تحت تـأثیر  ي دردوران طفولیت رفتار وگرایش های مریض. عقب مانده خواهد شد  ی و جسم  یذهن

 سخت و مداوم درگرایش طفل تأثیر دارد وبدین ترتیب این امر به یثابت شده است که مریض. قرار میدهد

 اورا  ی جسمي فعالیت ها طفل اثر میگذارد وبدون شکی زندگينوبه خود در کیفیت رفتار و سایر جنبه ها

 ی که ازنعمت صـحت وتندرسـت  یناگفته نباید گذاشت طفل. مختل وشخصیت اورا ازرشد نورمال باز میدارد     

 نیـز درکارهاموفقیـت نـشان       ي بلکه از لحاظ کمیت و کیفیـت رفتـار         يبرخورداراست نه تنها ازنظر ظاهر    

 نیـز  ي مطلـوب نـدارد بلکـه فاقـد انـرژ          وصحت نه تنها ظاهر    یاطفال محروم ازتندرست  , برعکس. میدهد

خالصه صـحت   .  عاطفی گرفتار اند   ي پردازند و به تنش ها     ی اندك م  يآنها همیشه به فعالیت ها    . میباشد

 یاطفـال درصـورت   .  است ي وا قتصاد  یذهن , یعاطف, ی نقش اجتماع  ي ایفا ي برا ي شرط ضرور  یوسالمت

د شوند که خودرا صحتمند وسالم احساس کننـد و     میتوانند فعالیت کامل داشته و از حقوق خویش بهره من         

 وسالمیت  آنان توجه نماید پس میتوان به ایـن           یجامعه نیز با ایجاد هرگونه فرصت ها درمورد صحت یاب         

 ا نسان بخصوص اطفال است که خداوند آنرا  ی زندگ ي از نعمت ها   ی یک ینتیجه رسید که صحت وسالمت    

 و ی اوآمـادگ . آید در  بهترین حالت خود آفریده میـشود یالم بدنیا مکه سیبناً طفل. به بشر ودیعه داده است    

مسلم است کـه    .  پرورده شود و به برترین کماالت دست یابد        یظرفیت آنرا دارد که به شایسته ترین وجه       

داکتـران بایـد در درمـان    .  ارزش اسـت ي و معالجه اطفـال مـریض دارا     يدقت وتوجه داکتران در پرستار    
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 و معالجـه اسـتفاده وپـول        يجه اطفال چه باغذا وچه بادارو بکوشند ومنظورشان ازتداو        وحسن تدبیر ومعال  

 هست که سـن  یطفل مریض کس. نباشد وبیشتر قدسیت مسلک واجروثواب را مد نظرداشته باشند       یپرست

 جهت عالج به داکتـر      ی واجتماع یروح, یاو پایانتر از هجده سال است وبنابر عدم حالت رفاه کامل جسم           

 بعمل آیـد، میتوانـد ضـامن سـالمت         ی صح ي وپیگیر مراقبت ها   يجد،اگر بصورت فراگیر  . ه میکند مراجع

مارا به هدف پرورش نسل , ی وکیفی طفل باشد وبا حصول دونتیجه مهم ومشخص کمی کمال یابیوحام

  .سالم تر وبهتر نزدیک میکند

 این برنامه ي اجراینتیجه کیفکاهش میزان مرگ ومیر اطفال بوده و ,  این مراقبت ها     ي اجرا یحاصل کم 

به نحو همه جانبـه     ,  زنده مانده ها     ی ورشد جسم  یکیفیت زیست , آنست که همراه باکاهش این میزان ها        

   . یابدیومطلوب افزایش م

 خود توفیق می یابنـد وازیـن        ی وعاطف یروان, ی باالقوه جسم  ي توان ها  یاطفال ازمرگ رسته به دست یاب     

 کمک خواهد   ی سالم ورشد یافته انسان    ي نیرو ییعن,  خود ی واساس يدرزمینه بنیاد  یراه به کیفیت بازده مل    

  . کرد

 اطفال جامعه میباشد که ی واجتماعیروان,ی سالمت جسمي طفل تأمین نگهدار   ی ازبرنامه صح  یهدف کل 

 درباال بـردن  , به عباره دیگر  .  عمل کنند  یتغذیه و بهترزیست  , یطب , ياز طریق ارائه خدمات حفظ الصحو     

 ومناسب تر با    ی و تطابق کل   ی زندگ ي طفل وپرورش استعداد وتوانایی آنان برا      یسطح صحت و بهترزیست   

  .محیط مؤثر است

 را تأمین صحت وسالمت اکثریت به اتفاق افراد جامعه بدانیم وایـن هـدف    یاگرهدف نهایی خدمات صح   

 ازجمعیت زیر پنج سال هستند 5/1ا  ایده آل را در مقابل این قراردهیم که درمناطق کمتر توسعه یافته دنی      

 زمـین را    ي ازملیاردهـا انـسان رو     یمتوجه میشویم که اطفـال اکثریـت عظیمـ        ,  زیر چهارده سال   5/2ویا  

  .  دارندی به خدمات صحي بیشتري نیازمندیهایتشکیل میدهند که بطور طبیع

 از یاید دانست که در برخـ  ب. آینده مملکت استي برايسرمایه گذار ,  درهرجامعه یتوجه به این گروه سن    

 انـسانها درمقابـل سـالمت ومـرگ         ي ازپدیده عدم تساو   ی ناش  که جوامع اطفال مریض با عمر کوتاه خود      

 وفرهنـگ وطـول     ی صـح  ي به دوش اجتماعند وبرعکس اطفال سالم وبرخوردار ازمزایا        یبارسنگین, است

 بوجـود  ي بـرا یوجه به اطفال گـام  درجهت ت  یبنابران هرگونه اقدام  . بزرگترین سرمایه یک کشورند   , عمر

 دردوران طفولیـت  یتوجـه بـه رشـد وتکامـل طبیعـ     . درآینده استیآوردن ساخت و بهترین بافت اجتماع     

 موثر درصحت وسـالمت آینـده آنـان         ينمایانگر سرمایه گذار  ,  ممتد مداوم    یبوسیله تغذیه وحمایت صح   

  .است

 رامیتوان بـه    ی طفل درین گروه سن    يرا ب ی صح ي  که تحت پوشش مراقبت ها      یمهمترین اقدامات صح  

  :جامعه داد به شرح ذیل خالصه کرد

   ومناسب یتأمین تغذیه کاف.1
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   محافظت درمقابل عفونت وامراض .2

   انجام معاینات دوره ئی منظم.3

   درصورتیکه وجودداشته باشد ی وروانی رفع هرنوع نقص جسمان.4

   مبتال شود تشخیص زودرس ودرمان هرنوع مریضیکه ممکن است طفل به آن.5

   اطفال ي کامالً رضائیت بخش برای وروحی فراهم نمودن محیط روان.6

 آنان ی وعاطفیروان ,ی حل مشکالت جسماني اطفال برای صحيک هاین تأسیس کل.7

  

  

  
  : مجموعه قوانین بین المللی اخالق طبابت-4

ـ     در ) انگلـستان (دن رؤس قوانین اخالق طبابت که در سومین مجمع عمومی انجمن داکتران جهـان در لن

  : به تصویب رسیده قرار ذیل است1949اکتبر سال 

  : تکالیف عمومی-اول

داکتر باید در چهار چوب رسالت انسانی و اجتماعی خود همیشه از نظر اخالقی سر مشق و نمونه باشـد و                   

  .مقررات حرفه و مسلک خویش را رعایت کند

  . جلب نفع شخصی خویش انجام دهد داکتر هیچگاه نباید اعمال پزشکی را منحصرآ براي 

  :اعمال زیر بر خالف حیثیت و شئون پزشکی است

 کلیه تبلیغات و اعالنات در محالت یا و سایل ارتباط دیگر مگر ان قـسمت کـه طبـق مقـررات و          - الف

  .قوانین اخالق طبی ملی اجازه داده شده باشد

ر موسـساتی کـه داکتـر نتوانـد از نظـر       هر گونه همکاري در امر مقاطعه و یا شرکت و سهم داري د          -ب

  .مسلک طبابت مستقال و آزادانه انجام وظیفه کند یا تصمیم بگیرد

 قبول دستمزد یا وجوه دیگري از بیمار یا موسسات براي خدماتی که طبق قانون انجام نگرفته و یا بـا                    -ج

ونی از هـر کـس بـه هـر          خدمت انجام یافته متناسب نبوده باشد و مخصوصا قبول هر گونه وجوه غیر قان             

  .عنوان

داکتر مجاز نیست در باره خدمات پیش گیري و تشخیص یا در مان هیچگونه نظر مشورتی بدهد یا عمل                   

اجرائی به عهده بگیرد که نفع مستقیم بیمار در ان نباشد، به ویژه اگر با ابراز این نظر یا اجراي آن دستور،                

ف شود، مگر آنکه از نظر درمانی به سود مریض یـا بیمـار              مقاومت بدنی یا روانی یک موجود انسانی ضعی       

  .تمام گردد

 داکتر باید با احتیاط کامل و نه به منظور کسب شهرت یا حیثیت دروغین از اکتشافات جدیدي که در امور  

  .درمانی انجام می گیرد، استفاده نماید و مادام که ارزش حقیقی آنها مسلم شده نباید آنها را بکار برد
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  : وظایف داکتران در باره بیماران خود-م دو

  .انسانی را در نظر داشته باشد)) حفظ حیات(( داکتر باید همیشه اصل

داکتر باید تمام وسایل و اطالعات و دانش مسلکی طبابت خویش را همـراه بـا فـداکاري الزم در اختیـار                      

 مشخـصی از حـدود   مریض قرار دهد و اگر احساس کرد که تشخیص یک مرض با یـک وسـیله درمـانی     

توانایی و دسترس او خارج است باید همکار دیگري را که در این قسمت براو رجحـان دارد بـه مـریض و                  

  .کسان او معرفی کند

داکتر باید مطلقا راز مریض خویش را نگاه دارد خواه آن قسمت که مریض مستقیمآ در اختیار او گذاشته یا         

  .خود از راههاي دیگر بدست آورده است

کتر باید در موارد فوري و ضروري از راه انسانی و نوع دوستی خدمات ممکن را نسبت به مریض انجـام                  دا

فقط وقتی مطمین شد که داکتر مناسب دیگري هست که ممکن است این خدمات را انجام دهد می . دهد

  .تواند خود را کنار بکشد

  . دارد درمان و مواظبت کند داکتر باید همکاران خود را به همان نحو که از آنها انتظار

پرهیز کند و بطور کلی از هر       )) همکاران دیگر خود    ي برا  مشتریان   یجلب انحراف (( داکتر باید از هر گونه    

  .عملی که از نظر مادي یا حیثیتی و اخالقی به همکاران او زیان می رساند، اجتناب ورزد

قـرار گرفتـه   )) انجمن پزشکی جهـانی ((مورد تصویب    ))سوگند نامه ژنو((داکتر باید کلیه اصولی را که در 

  .رعایت نمایند
  

  :سوگند نامه ژنو

قبل از اینکه به شرح مطالب سوگند نامه ژنو بپردازیم، قابل یا داوریست که سوگند نامـه زیـادي حتـی از                      

ـ    .  مشهور است، موجود اسـت  بقراط  زمان یونان باستان که به سوگند نامه         ه در ینجـا صـرفآ بمنظـور نمون

  .پاراگرف ها و مطالب سوگند نامه ژنو را جهت آگاهی کارمندان امور صحی توضیح و تشریح میداریم

 بـه   1948در سـپتامبر    ) سـویس (سوگند نامه ژنو که در مجمع عمومی انجمن داکتران جهان در شهر ژنو            

  :تصویب رسیده است به شرح زیر است

  :بت پذیرفته می شومدر این موقع که در شمار اعضاء مسلک داکتري یا طبا

  . موکدآ تعهد میکنم که زنده گی خویش را وقف خدمت به نوع بشر قرار خواهم داد" من"

 احترام و حق شناسی خود رانسبت به استادان خویش که اصول ایـن حرفـه را بـه مـن آموحتنـد                       " من "

  .همواره خواهم داشت

    .علم و مسلک خویش را با وجدان و شرافت بکار خواهم برد"من"

  . سالمت بیمار خویش را اولین و جهه همت خود قرار میدهم"من"

  . راز کسی را که مرا محرم اسرار خود دانسته همواره نگاه خواهم کرد"من"
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  .  با تمام توانائی و امکانات خود در حفظ شرافت و حیثیت مسلک طبابت خواهم کوشید"من"

  .  همکاران من برادران و خواهران من خواهند بود

حزبی و طبقات اجتماعی در وظیفه من نسبت به         ، نژادي ، ملی ، اجازه نخواهم داد مالحظات مذهبی     "من"

  .بیمار دخالت کند

 احترام کامل خویشتن را به حفظ حیات انسان از بدو انعقاد نطفه وي همواره نگـاه خـواهم داشـت            "من"

  .انی بکار نخواهم بردوحتی با وجود تهدید و شکنجه اطالعات طبی خود را علیه قوانین انس

  . این تعهدات را با کمال تواناي و با استقالل و ازادي کامل و با شرافت خود قبول می کنم"من"

در فرجام بی مورد نیست تا دعاي طبی ابن میمون را که مربوط به اصول اخالقی مـسلک طبابـت تهیـه           

مران موسی بـن میمـون، داکتـر و       از آن جمله متنی که در قرن دوازدهم میالدي توسط ابو ع            ،شده است 

 ولی این متن سوگند نامه نیست، بلکه دعا و مناجات اسـت و بـه                .فیلسوف بزرگ تهیه شده مطالعه کنیم     

  :این دعایه قرار ذیل است. همین مالحظه است که به دعاي ابن میمون مشهور است

 قبول مکن که حرص وولع،    .پروردگار روح مرا از عشق به مسلک خود و محبت تمام مخلوقات اگنده ساز             

کسب مال و جاه و مقام مرا درانجام دادن مسلک طبابت تحت تاثیر قرار دهـد، زیـرا دشـمنان حقیقـت و          

بشر دوستی ممکن است بسهولت مرا اغفال کنند و مرا از و ظیفه شریف نیکی کردن به بنده گان تـودور                     

  .سازند

خوب و بد باشـم  ، دوست ودشمن،مان فقیر و غنی قوت قلب به من عطاء فرما تا همیشه اماده خدمت مرد          

  . و به تمام اشخاصی که در نتیجه بیماري رنج میبرند به یک نظر بنگرم

در کنار بستر مریضان و هنگام معاینه آنان فکر من روشن باشد و افکار خارج در آن راه نیابد تا آنچه کـه                       

 حفظ تندرسـتی و حفـظ جـان تمـام مخلوقـات      به تجربه و علم آموخته ام در نظر داشته باشم، زیرا براي         

تحقیقات و کاو شهاي علمی عالی و عظیمی کرده اند، کاري کن که مریضان به من و مسلک من اعتماد               

حقه بازان و شـیادان، لـشکر اقـوام و بـستگان را کـه      . داشته باشند تا نصایح و دستورهاي مرا اجرا نمایند   

 که به عقیده خود شان همه چیز را میدانند از بستر مریضان دور              هزاران اندرز میدهند و مراقبان مریض را      

کن، زیرا مصلحت اندیشی و دخالتهاي بیمورد این اشخاص در اغلب موارد باعث عـدم موفقیـت داکتـر و              

اگر نادانان مرا شما تت و مسخره کنند، کاري کن که عشق مسلک طبابت              . سبب مرگ مریض می گردد    

  .ا بتوانم بدون اعتنا به مقام، شهرت و سن دشمنانم در حقیقت پایداري کنممرا مانند زرهی حفظ کند ت

در مقابل مریضان لجوج و خشن به من صبر وارفاق عطا فرما و کاري کـن کـه در تمـام امـور میانـه رو                         

  .باشم، ولی از عشق به علم هیچگاه سیراب نشوم

من اراده، فرصت و نیـروي عطـا فرمـا کـه     به . این فکر را که از عهده هر کاري برمی ایم از من دور کن    

من امروز می توانم در معلومات خود مطـالبی را کـه تـا دیـروز بـر مـن                    . همواره بر معلومات خود بیفزایم    

  .مجهول بودند، کشف نمایم زیرا مسلک طبابت دامنه وسیع دارد و فکر بشر هم همواره جلو تر می رود
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  : کار وسالمت اطفال-5

ی که در سطح جهانی در ارتباط با رشد وسالمت اطفال در این سالها مطـرح و مـورد                 یکی از مسایل مهم   

  .است) کار اطفال(بحث جدي قرار میگیرد موضوع

 کنوانسیون حقوق طفل مکلفیت کشور هاي متعهد این کنوانسیون را در رابطـه بـه جلـوگیري از        32ماده  

 ایـن مـاده   1طفل باالي صحت آنها چنین در فقره  کار هاي باالتر از توان     ء  استثمار اقتصادي و تاثیر سو    

  .بیان میدارد

کشور هاي متعهد به این کنوانسیون حق حمایه در مقابل استثمار اقتصادي و اجراي کارهاي خطرنـاك و                 

 ، فکـري و معنـوي     ،یا کاري که سبب اختالل در جریان تعلیم و تر بیه شود و یا به صحت، رشد جـسمی                  

  . نبار باشد به رسمیت نمیشناسداخالقی و اجتماعی وي زیا

کشور هاي متعهد به این کنوانسیون به خاطر اجراي این ماده      :  امده است  32 ماده   2افزون بر آن در فقره      

به این منظور و با توجه به قرار داد هاي بین         .  اجتماعی و آموزشی را اتخاذ می کنند       ، اجراي ،تدابیر قانونی 

  :اي متعهد به این کنوانسیون بخصوص اقدامات ذیل را در پیش گیرندالمللی دیگر در این زمینه کشور ه

  ین حد اقل سن یا حد اقل سنین استخدامی تع-الف

   ترتیب لوایح مناسب براي ساعات و شرایط کار -ب

  .ین مجازات وسایر تعذیرات جهت تضمین عملی شدن موثر این مادهی  تع-ج

  م حاکی از اینست که کار اطفال بـه         1997سف در سال    یا یون ) صندوق اطفال سازمان ملل متحد    (گزارش

کـار طفـل واقعـه    ":در این گزارش امده است که. و یژه در محیط فقر یک مساله کم و بیش جهانی است       

چناچه اکثریت وسیع اطفال کار گر را در کشور هـاي رو بـه              . ایست که تنها در دنیاي فقیران روي میدهد       

در هر کـشوري، چـه غنـی و چـه         . وال در همه کشور ها کار می کنند       اطفال معم . انکشاف می توان یافت   

ین می کند که اطفال از کار اسیب می بینند یا نه، ماهیت کار یست کـه اطفـال انجـام                ی آنچه که تع   ،فقیر

 تعداد اندکی از مردم دنیاي صنعتی اسـتخدام یـک طفـل را بـه           :میدهند، و نه صرفآ کار کردن آنان، مثآل       

دو ساعت قبل از رفتن به مکتب براي تحویل دادن روزنامه، به رغـم ایـن واقعیـت کـه                    مدت یک ماه یا     

نـوعی کـار اسـتثمار    . میزان دستمزد طفل مسلمآ پائین تر از دستمزد یک بزرگسال براي همان کار اسـت      

  ).66.(" طفل تلقی میکند،گرانه

 شرایط زیر را داشته 9 تعداد از   یونیسف عقیده دارد که کار طفل در صورتی جنبه استثماري دارد که یک           

  :باشد

  در سن کم انجام شود، ساعات زیاد صرف ان شـود، داراي فـشار نامناسـب جـسمی و روانـی باشـد، در               

خیابان ها و شرایط نا مطلوب انجام شود، مزد ناچیز دریافت گردد، داراي مسولیت بیش از حد باشد، مـانع            

و )  کـار مقیـد، بهـره کـشی جنـسی        ،برده گی (بود سازد تحصیل طفل شود، شرف و عزت نفس طفل را نا         

  . باالخره این که براي رشد کامل جسمی طفل زیان آور باشد
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   از میان مسایل مذکور از دیدگاه سالمت، رشد طفل  داراي اهمیت طبی و حفظ الصحوي کامال بارز تـر         

  :  است و ابعاد زیر در ان مطرح است

  ......) شنوایی و، بینایی،نديسالمت عمومی، نیروم( رشد جسمی-الف

  ....). کسب مهارتها و دانش هاي ضروري و،سواد آموزي( رشد معرفتی-ب

  ....).عزت نفس، دلبستگی به خانواده و( رشد عاطفی-ج

  ....). قدرت همکاري با دیگران، و،هویت گروهی( رشد اجتماعی-د

ر هاي در حال توسعه از جمله کشور ما یکی دیگر از مسایل جوامع معاصر که البته در سطح برخی از کشو         

 بسیاري از   :در گزارش یونیسف آمده است که     .  است "اطفال خیابانی "افغانستان شدت بیشتري دارد مساله    

 پرزه هاي ، الستیک هاي ترکیده  ،اطفال از طریق زباله ها امرار معاش می کنند و خریطه هاي پالستیکی            

 همگـی بـا سـعی و        ، حتی توته هاي کاغذ    ،وطی هاي خالی  خراب موتر ها آهن هاي کهنه، بطري ها و ق         

به همین صورت جمع آوري آشیا از زباله دانی ها صرف نظـر از              .پشت کار اطفال فقیر جمع آوري میشوند      

در امدي که ایجاد می کند کاریست مخاطره آمیز، و خود اطفال نیز انچنان خوار و تحقیر آمیـز مینماینـد                     

در هر نـوع هـوا بـه داخـل     .  می دارند و حتی به روسپیگري روي می آورندکه عده زیادي دست از آن بر    

  .زباله ها رفتن موجب میشود که اطفال به امراض جلدي و امراض دیگر مبتال گردند

  :براي لغو کار اطفال در سطح جهانی یونیسف اقدامات زیر را توصیه می کنند

   فوري کار پر مخاطره و استثمار آمیز طفل ي الغا-الف

  تامین تحصیالت رایگان و اجباري -ب

    حمایت قانونی وسیع تر -ج

  )براي دسترسی به خدمات صحی و آموزشی(   ثبت نام همه اطفال پس از تولد در دفاتر رسمی-د

  ) عدم خرید ازفروشنده گان( مشیهاي مربوط به تهیه کاالی  نظامنامه هاي رفتاري و خط-ح

ر و سالمت اطفال مطرح شد و نیز با عنایت به مسایل تـازه تـر ماننـد                   با توجه به مسایلی که در مورد کا       

به ویژه در   (فروش اعضاي بدن انها   ) بویژه در سطح کشور هاي صنعتی     (سوء استفاده هاي جنسی از اطفال     

  .)سطح کشور هاي در حال رشد از جمله افغانستان که در آن اطفال به این منظور ربوده می شوند

 متعددي که درسطح جهان در طول دهه اخیر تشکیل شده اسـت، کـار شناسـان                 بر اساس جلسات علمی   

ر مقررات و ییسازمان جهانی صحت در ارتقاي سطح سالمت اطفال انچه که اساسی تشخیص داده شد تغ         

  : ست که مطالب ذیل را در بر میکیرداقوانین در سطح کشور ها 

 حفظ الـصحه روانـی، حفـظ الـصحه       ، معلولیت ،رهحفظ الصحه، تولید مثل، کار برد مواد مخد        ،سن قانونی 

  .حرفه اي و حوادث

  
  :مسایل و مشکالت خدمات صحی اطفال. 6
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در پایان این فصل کتاب شاید بی مورد نباشد تا برخی از عوامـل موجـود و مشخـصی کـه در ارتبـاط بـا                

 مـا موجـود     مشکالت فعالیتهاي صحی کشور هاي در حال رشد و بویژه جهان سوم از جمله کشور عزیـز                

  . است، اشاره شود

تشخیص این مشکالت می تواند براي کارمندان امور صحی و سالمت اطفال که همان طراحـان برنامـه                  

مهمتـرین ایـن عوامـل کـه غالبـآ ناشـی از فقـر               . هاي صحی در بعد سیاسی  استند، کمک موثري باشد         

  :بارت اند ازاقتصادي و عدم بر خورداري از دانش و تکنالوژي پیشرفته میباشد ع

 دولت ها مسایل صحی و حفظ الصحه اطفال  فقیر را که ضمنآ آسیب پذیر ترین اقشار جامعه نیـز                     -الف

  .می باشند جدي نگرفته و به نحو کامل مورد اجرا نمی گذارند

  .  ارگانهاي ارتباط جمعی در زمینه اموزش حفظ الصحه عمومی فعالیت دوامدار وپی گیر ندارند-ب

  درال بردن توان اقتصادي خانواده هاي فقیر نه تنها کوشش جدي صورت نمی گیـرد، بلکـه             براي با   -ج

  .اصل کوچکترین توجه به آن نمی شود

 بر نامه هاي صحی و حفظ الصحوي و تنظیم فعالیتهاي رهنماي خانواده نه تنها به دقت مـورد اجـرا                     –ه

  .دقیق وجود ندارندقرار نمی گیرد،بلکه اصال در این زمینه کدام پالن وبرنامه 

 هاي طبی، آموزش حفظ الصحه و زمینه هاي دروس حفظ الصحوي را کم ارج و کم محتـوا  ی پوهنح -و

در نصاب تعلیمی این موسسات از همان مواد قدیم اسـتفاده صـورت             . طرح کرده با جدیت اجرا نمی کنند      

  . نیاز اندمی گیردو اکثر استادان آن از دانش، تجارب و فرا وردهاي جدید علمی بی

 پرسونل ورزیده تحصیل کرده کافی نداشته و امکانات خدمات آنـان  ، کلینیک هاي حمایه طفل و مادر   -ز

  .نیز بسیار ناچیز است

 پیگیري و یافتن عوارض مختلـف       ، کار آیی و وسعت طیف تست هاي مختلف براي کنترول، ارزیابی           -ح

  .و نا مالیمت زمان طفولیت در کشور ها ضعیف بوده است

 عدم تعادل کمی وکیفی بین اقشار مختلف نیروي بشري، توزیـع نامناسـب نیـروي خـدماتی حفـظ                    -ت

الصحوي و معالجوي در سطح کشور وفقدان امکانات فراگیر کلینیک ها د رمقایـسه بـا جوامـع پیـشرفته                    

  .عمیقآ بچشم میخورد

ه نمود کـه درکـشور       باالخره به سیستم معالجوي خصوصی و کلینیک هاي تشخیصی می توان اشار            -ي

هاي پیشرفته بیشتر به صورت معالجه اصولی بوده، لیکن در کشورهاي در حال رشد و توسعه بویژه جهان  

.سوم غالبآ به شکل تداوي عالمتی و مصرف دوا هاي بی هدف و غیر موثر انجام می گیرد
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  فصل پنجم

  
  نقش معلمان در تأمین و اعاده حقوق طفل

  

معلمی مسلک و شغلی است شریف، کاري است که از نظر دین مبین اسالم به مثابه شغل انبیا به حساب                    

درباره ارزش و اهمیت مسلک و و ظیفه معلمی همین بس که تربیت و اماده ساختن نـسل سـالم                    .می آید 

هاي دانشمند،سیاستمداران و گرداننـده گـان واقعـی جامعـه در دسـت و               آینده، پرورش رجال وشخصیت     

  . اختیار اوست

معلم پدید آورنده سرنوشت جامعه، نوع حکومت، چگونگی کار و حرکت دولت، خوشبختی یا بد بختی یک 

به نظر مربیان و دانشمندان تربیتی معلم مانند باغبانی است که تمام هوش، فکر و فعـالیتش                 . کشور است 

توجه رویاندن گلها و نهالها ست، به آنها آب میدهد،شاخه هاي زاید آنرا قطع میکند تاشرایط و امکانـات                   م

توجهش به شاگرد مانند باغبانی به نهال خویش است که در           . رشد آنها بصورت موثر و درست فراهم شود       

چـون در بـین    . هم آورد آن سعی و مراقبت دارد آنرا به ثمر برساند ودر نتیجـه شـرایط و کمـال آنـرا فـرا                    

  .نهالهاي یک باغ فرق است، توجه او به این امر و میزان آن نیز متفاوت خواهد بود

این یک حقیقت مسلم است که دست طفل در دست معلم است، ذهنیـتش متوجـه اوسـت، اندیـشه اش                     

دهـد،  تحت تاثیر اوست و باالخره اوست که می تواند طفل را در جهت زنده گـی مطلـوب آینـده سـوق ب      

انگیزه هاي خوب و بد را در وجود او پدید اورد، در زنده گی رهنما و دستگیرش باشد و در مسیر زنده گی                      

  . او را یار و مددگار ثابت شود

شکی نیست که بنیاد و فلسفه زنده گی طفل توسط معلم پایه گذاري میـشود، هـدفها از طریـق او تعـین            

او این کاریست کـه     . رف او در وجود طفل تشکل پیدا می کند        میشود، نوکر صفتی ها و آقا منشی ها از ط         

  .جامعه است) معلمان(در اختیار عده اي محدودي از افراد
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  کـه  معلمان پس از والدین چهره جدید براي شاگردانش است، کسی است که والدین به اتکاي اعتمـادي    

بنـابران تـاثیر شخـصیت و حـسن        .  طفل را بدست او سپرده و مورد احترامش قرار میدهنـد           کنند  یبه او م  

طفل در سالهاي نخست تعلیمی تحت تاثیر جاذبـه معلـم           . سلوك او بر شاگردانش مستقیمآ اثر پذیر است       

 طرز برخورد و گفتارش درس می گیـرد، امـر و نهـی اش را بـه                  ، زنده گیش  ی،است، از رفتارش خط مش    

  . حساب می آورد و از فرمانش اطاعت می کند

که تاثیر خود را بر طفل عمیق تر سازد، ضروري است مظهر مهـر و محبـت باشـد و از                     معلم اگر بخواهد    

طریق محرکهاي تشویق کننده وجهت دهنده خود را به طفل نزدیک کنـد و او را مجـذوب خـود سـازد،                      

  .دوست و رفیق بودن بیشتر در طفل موثر است تا اعمال زور و قدرت

ز مقام، ارزش و حیثیت واالي برخوردار است، مقام او باالتر از  باید در نظر داشت که معلم در همه جوامع ا         

از آنجهت که او عمال در کار سازنده گی است و در خـدمت گیرنـده دانـش                  . مقام عالم دانسته شده است    

  .براي سعادت نسل بشر

انـد و  معلم در واقعیت امر داراي ارزش زیاد است، از آن بابت که سرمایه هاي ارزنـده جامعـه را مـی پرور             

  .براي گرداندن چرخ حیات جامعه نیروي محرکه بعمل می آورد

بـه معلمـی    ) ج(در نظام تربیتی اسالم براي معلمان ارزش بسیار است، زیرا پیامبر اسالم از جانب خداونـد               

آیـات  .  من معلم برگزیده شده ام:حتی در سخنی مربوط به پیغمبر اسالم امده است       . توظیف گردیده است  

کـه خـود حـاکی از نقـش برگزیـده      .لویحآ کار پیغمبر اسالم را تزکیه و تعلیم ذکر کرده است     قران مجید ت  

معلمی که به اطفال کتاب، دانش و حکمت می آموزد، باالخره ارزش مثبت و منفـی او بـه                . معلمی اوست 

ر  از سرنوشت طفل است و عوامل اصالح یـا تبـاهی او را از هـ            ءاین امر مربوط میشود که معلم خوب جز       

  .نگاه فراهم می آورد

 قوام دین در سایه کار و تالش معلم است، دانش و علم از طریق معلم از زوال و فنـا  ":دانشمندي میگوید 

  ).67("در امان می مانند و کار شان از مهمترین عبادت ها ست

طفـل   اساس همـه افعـال و اقـوالش بـراي            ،بنابران. معلم از یک نظر قهرمان  است و مورد قبول شاگرد          

همچنین با توجه به قدرت تقلید طفل می تواند همه آنچه را که می بیند و می شنود، . برهان و دلیل است

  . باشد خودش تقلید نماید، ضروري است که معلم را کنترولی در رفتار و گفتار

 او باید .معلم رهبر علمی طفل است و باید نمونه از اخالق، نظافت،حسن برخود، و راه و رسم انسانی باشد           

کار و برنامـه  . در اظهار نظر و موضع گیري به گونه عمل نماید که براي شاگردان درس و برنامه اي باشد   

 ،خالصـه اینکـه، نـوع بیـنش هـا     .  احترام و این امر خـود مـسولیت آور اسـت         دهایش جالب است و موج    

 ایجـاد   ،از عقـده گـشایی هـا      او باید   .  عقاید و آرزو هاي معلم سازنده ایمان و عقیده طفل است           ،اطالعات

فشار بی مورد، اداي رفتاري که درس بد اموزي به طفل میدهد، بپرهیزد و ماننـد پـدر مهربـان و دلـسوز                       

  . دست لرزان و ناتوان طفل را بگیرد و او را برراه نیکی سوق دهد
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تند در مرحلـه    این نکته قابل توجه است، کسانی که با طفل سرو کار دارند و مسول تعلیم و تربیت او هس                  

 ولی در باطن    ،نخست باید این موجود عجیب و شهکار عظیم، افرینش را که بظاهر بسیار کوچک و ساده               

از هر نگاه بزرگ و پیچده است بشناسند درهاي زنده گی مرفه و اسـوده یـی را بـرروي او بگـشانید و از                         

  .یان قرار دارد، بهره مند سازدحقوق و نیازمند یهاي طبیعی و ذاتی اش که اساسآ در محراق توجه جهان

با در نظرداشت مطالب باال، در این فصل کتاب براي معلمان گرانقدر کشور عزیز خـویش در بـاره حقـوق      

طفل بر مبناي کنوانسیون حقوق طفل معلومات ارایه مینمایم تا از مطالعه آن سود بجوینـد و در تـامین و             

  .تطبیق آن خود را مکلف و ملزم بدانند

  
  : انسیون حقوق طفلونقش معلمان در رعایت کن -1  

  مهمترین و موثرترین فرد در هر موسسه تربیتی معلم است، این حقیقت مسلمی است که بر هیچ کـسی   

اطفـال از  .  انکـار کـرد  )اطفـال (پوشیده نیست و نمی توان از نقش او در تشکل شخصیت نـسلهاي اینـده     

ل میدهند و به عنوان مردان و زنان آینده سرنوشت عالم        آنجهت که رقم بزرگی از جمعیت جهان را تشکی        

را در دست خواهند گرفت، رسیده گی به و ضعیت تربیه و آموزش انهـا تـاثیر زیـادي در آینـده جهـان و                         

از همین لحاظ است که کنوانسیون حقوق طفـل حکـم مـی کنـد،     . خاصتا کشور جنگزده ما خواهد داشت 

  .علیم و تربیه رسمی کشور خویش بهره مند شوندحق طبیعی هر فرد است که از نعمت ت

بوسـیله معلمـان در پروسـه آمـوزش و     ) شـاگرد (از آنجاي که موضوع مورد بحث ما رعایت حقـوق طفـل    

پرورش است از نگاه حقوق بشر و بخصوص کنوانسیون حقوق طفل اصول و پرنسیپهاي تعلیم و تربیـه و             

 و سایر مـواد دیگـر کنوانـسیون حقـوق طفـل ایـن       29 و 28در مواد . روانشناسی ناگزیر به رعایت ان اند    

  :مطالب ذکر است

  

  : 28ماده 

 کشور هاي متعهد به این کنوانسیون حق طفل را در موردتعلیم و تربیه به رسمیت می شناسد و براي                    -1

ا عملی شدن این حق به صورت ارتقایی و بر پایه ایجاد امکانات برابر این کشور ها بخصوص تدابیر ذیل ر

  .در پیش می گیرند

   تعلیم و تربیه رایگان و اجباري براي همه-الف

 تشویق و توسعه اشکال مختلف تعلیمات ثانوي براي هر طفل و اتخاذ تدابیر مناسب از قبیل فـراهم               -ب

  .کردن تعلیم و تربیه رایگان و در صورت لزوم دادن کمک مالی

  .اد ها با استفاده از همه وسایلدسترسی همگانی به تحصیالت عالی بر پایه استعد  -ج

         .فراهم ساختن و در دسترس قرار دادن اطالعات و رهنماي تعلیمی و حرفه یی براي همه اطفال -د

  .پابندي و کاستن از میزان اخراج شده گان از مکتب, اقدامات الزم جهت تشویق -ذ 
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ننـد تـا دسـپلین و انـضباط مکتـب بـه        کشورهاي متعهد به این کنوانسیون تدابیر مناسب اتخاذ می ک    -2

  . نحوي تطبیق شود که با مقام انسانی طفل سازگار بوده و با این کنوانسیون مطابقت داشته باشد

 کشور هاي متعهد این کنوانسیون باید همکاریهاي بین المللی را در مورد موضوعات مربوط به تعلیم و     -3

دن جهـل و بیـسوادي در سراسـر جهـان و تـسهیل         تربیه، خصوصا با توجـه و سـهمگیري در کـار و زدو            

در این را سـتا بـه   . دسترسی به دانش علمی و فنی و شیوه هاي نوین تدریس را تشویق و گسترش دهند           

  .نیازمندیهاي کشورهاي در حال رشد توجه خاصی صورت گیرد

  

  :29 ماده

باید به عرصه هاي ذیل کشورهاي متعهد به این کنوانسیون موافقت می کنند که تعلیم و تربیه طفل          -1

  :سمتدهی شود

  . رشد شخصیت، استعداد و توانایهاي جسمی و فکري طفل تا کاملترین حدود-الف

  . رشد حس احترام به حقوق بشر و ازادیهاي سیاسی و احترام به اصول منشور ملل متحد- ب

ش،بـه   رشد حس احترام طفل به والـدینش، هویـت فرهنگـی اش، زبـان و ارزش هـاي ملـی خود                     - ج

ارزشهاي ملی کشوري که در آن زیست می کند، به میهن اصلی اش و به تمدن هاي متفاوت از تمدنهاي 

  خودش،

آماده ساختن طفل براي یک زنده گی با مسولیت در یک جامعه آزاد، و دوستی میان همه مردمـان و                     -د

  .گروه هاي قومی، مذهبی و اشخاص بومی

  . رشد حس احترام به محیط طبیعی-ذ

 کنوانسیون حقوق طفل ضمن اینکـه تعلـیم و تربیـه را مجـانی و اجبـاري                  29 و 28ا توجه به ماده هاي      ب

 احترام به حقوق بشر و ازادیهاي اساسی انسانها و احترام به والدین و هویت فرهنگی و ارزشـهاي                   ،دانسته

ح، بردبـاري وتـساوي   ملی، آماده گی براي داشتن زنده گی مسوالنه در جامعه اي آزاد، روحیه تفاهم، صـل   

حقوق زن و مرد، دوستی بین اقوام، گروه هاي قومی، مذهبی و ملی را جزء از برنامه تعلیم و تربیه اطفال                     

  .قلمداد نموده است

 و سایر مواد کنوانسیون حقوق طفل را که در رابطه بـه مـسایل تعلـیم وتربیـه و     29 و28اینک ماده هاي   

افته است، به بررسی میگیریم و برخی از موضوعات را تحت رعایت            برخورد معلمان در این مورد نگارش ی      

   .مینمائیممحتواي ماده هاي مزبور تشریح 

  

  : حق تساوي فرصت تربیتی و آموزشی
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مطـابق بـه کنوانـسیون    . برابري یا تساوي فرصت تربیتی و اموزشی از نیازمندیهاي اساسی جامعـه اسـت     

 و جنس باید از فرصت مساوي تربیتی و اموزشی برخـوردار  حقوق طفل هر طفل صرف نظر از عقاید، نژاد 

چون ادامه حیات اجتماعی و پیشرفت جامعه بستگی کامل به پیشرفت تعلیم و تربیه افراد آن جامعه                 . شود

دارد، بنابران هر فرد حق دارد ازهمه امتیازات تعلیم و تربیه مستفید و در کلیـه موسـسات تربیتـی شـامل                      

  .تعداد هاي خود از حقوق و مزایاي تعلیم و تربیه بهره بگیرندشوند و مطابق به اس

 باید در نظر داشت که موثر ترین روش شگوفایی استعداد هاي اطفال ایجـاد فرصـتهاي الزم آمـوزش و                    

معلمان باید  . این مسولیت تا اندازه به کار و فعالیت، برخورد و کار دانی معلمان بستگی دارد              . پرورش است 

تهاي آموزشی همه شاگردان را بطور یکسان در نظر بگیرد و ان دسته از شاگردان را که بـه     در ایجاد فرص  

کمک و رهنمایی بیشتر نیاز دارند، مورد توجه و عنایت قرار بدهد تا از امکانات و فرصتهاي الزم آموزشی                   

 همینجاسـت کـه   از .بهره بگیرند و مانند سایر شاگردان از فرصت مساوي و موثر اموزشی بر خوردار شوند 

سازمان ملل متحد به تساوي فرصتهاي تعلیم و تربیه براي همه اطفال تاکید می کند و دولت ها را متعهد 

میسازد تا هر طفل از فرصتها و شرایط مساعد تربیتی مطابق استعداد هاي خویش بطور مساوي برخوردار                 

که دولت و سایل تعلـیم و تربیـه را بـراي     مساوات در تعلیم و تربیه تقاضا می کند         ، از طرف دیگر    .باشند

با این معنی که بین ثروتمندان و مردمان فقیـر و بـی بـضاعت               . تمام افراد ملت بطور مساوي فراهم آورد      

.  فرقی نگذارد و هر کس بدون هر گونه تبعیض از حق تعلـیم و تربیـه بـصورت یکـسان برخـوردار باشـد           

. ت، اسباب و وسایل جامعی بـراي همـه افـراد فـراهم اورد     مساوات در تعلیم و تربیه مقتضی است که دول        

 اندکه از خـانواده  ی اطفالياختالفات طبقات اجتماعی و شرایط اقتصادي افراد را نا دیده بگیرد، زیرا بسیار       

کاوت و هـوش قـوي و شایـستگی کـافی و بیـشتري بـراي                ذفقیر و گمنامی بوجود آمده اند، ولی داراي         

  .ه با اطفالی هستند که در خانواده هاي ثروتمند بدنیا آمده اند در مقایس،تحصیالت عالی

 دولـت و    . فـرق قایـل نیـست      ی طبقـات  وراثت و طبیعت در تقسیم استعداد ها میان افراد از نظر اختالفات           

معلمان نیز بایداین تقسیم بندي طبیعت یا وراثت را سر مشق سعی و کوشش خود قرار دهنـد و نخواهنـد    

گوهر هاي گرانبها و نوابغی که در میان قشر فقیرو بینواي جامعه نهفتـه و مـدفون انـد،                   ملت و جامعه، از     

انچه که ما را امیدوار می سازد این است که کشور ما ودولتهاي متعهـد کنوانـسیون حقـوق          . محروم بماند 

طالـب  با توجـه بـه م      .دارندیم و سایر مواد آین کنوانسیون گامهاي عملی بر        29 و 28طفل طبق ماده هاي     

در ساحه تعلیم و تربیه که حق مسلم و طبیعی همگان شـمرده میـشود،یاد               ) برابري(باال، دربحثی پیرامون  

  :آوري نکات آتی ضروري تلقی میگیرد

برابري فرصتهاي تعلیم و تربیه رسمی براي همه مردم.

 فراهم اوردن بهترین نوع تعلیم و تربیه براي همه یادگیرنده گان و دانش آموزان

موزشی وتعلیمی براي همه شاگردانآاهم ساختن همه امکانات و شرایط فر

     کـه مـی خواهنـد       یئ که می توانند تعلیمات خود را تا جا        يبرخورداري همه مردم از اطمینان خاطر 

.ومی توانند و شرایط آن در کشور وجود دارد، ادامه دهند
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بهره گیري همه مردم از مزایا وحقوق قانونی تعلیمی وتحصیلی.

  :پرهیز از تبعیض و تعصب

 تعصب شامل هرگونه، فرق و تمایز خاص، محرومیت یا ترجیحی است که بر مبناي نژاد، رنـگ، جـنس                   

زبان، عقیده سیاسی یا هر گونه عقیده دیگر، ملیت یا وضع اجتماعی شـرایط اقتـصادي و یـا تولـد باشـد                       

د در برخورداري از تعلیمات و انواع مختلـف  وموضوع یا نتیجه آن از میان بردن تساوي رفتار نسبت به افرا    

  :و نیز دسترسی به تعلیمات و حدود و کیفیت آن و خاصتآ در موارد زیر باشد

محروم کردن یک شخص یا یک گروه از دسترسی به انواع مراحل مختلف تعلیمی.

محدود کردن تعلیم و تربیه یک شخص یا یک گروه به حد پایین تري.

انسانی باشدئون وه در وضعی که مغایر شقرار دادن شخص یا گر .

کشور هاي متعهد به این کنوانـسیون تمـام        ": کنوانسیون حقوق طفل در باره تبعیض امده است        2در ماده   

 فعالیـت  ،تدابیر مناسب را اتخاذ می کند تا از طفل در مقابل تمام انواع تبعیض یا مجازات بر اساس موقف   

 سرپرست قانونی و یا اعضاي قانونی و یا اعضاي خـانواده حمایـت بـه              ،ین بیان عقاید و یا عقاید و الد       ،ها

  ".عمل آورند

 موارد آتی را چنانچه مورد قبول       )1960دسمبر  ( مقاوله نامه مبارزه با تبعیض در امر آموزش        ،  افزون بر ان  

  :دولت باشد به عنوان تبعیض به مفهومی که به این شرح در مقاوله آمده است، تلقی نمی کند

ایجاد یا حفظ نظام و یا موسسات اموزشی جداگانه براي شاگردان پسر و دختر به شرط اینکه هـر دو                    !

گروه تسهیالت مشابه براي دسترسی به تعلیمات داشته باشد و هر دو گـروه از معلمـان واجـد صـالحیت              

  .ه کنندبرابر وتجهیزات یکسان بهره مند باشند و بتوانند از برنامه هاي آموزشی یکسان استفاد

ایجاد و یا حفظ نظام یا موسسات آموزشی جداگانه به علل مربوط به دین و زبان به شـرط اینکـه در                  !

انها آموزشی که داده میشود با تمایالت والدین یا سرپرستان قانونی آنها وفق داشته باشد و همچنان قبول  

شده در انها هم سـطح و سـویه بـا           چنین نظام یا ورود به چنین موسساتی اختیاري بوده و تعلیمات انجام             

.آموزش مصوب دولت در سایر موسسات اموزشی کشور باشد

ایجاد یا حفظ موسسات اموزشی غیر دولتی به منظور محروم ساختن گروهی خاصی از ادامه تعلـیم و         !

.آموزش در آن

 مقررات قانونی ه  یلبا توجه به مطالب باال، دولت هاي امضاء کننده مقاوله نامه متعهدند که ضمن الغاي ک               

عمل اورند تا هـیچ گونـه تبعـیض در پـذیرش شـاگردان در مکاتـب و                  بو اداري مغایر با مقاوله، اقداماتی       

ین اشخاص به بورسها یا کمک تحصیلی بـه شـاگردان و سـایر              یموسسات اموزشی صورت نگیرد و در تع      

ت وتبعـیض بـین افـراد قایـل         تسهیالت جهت ادامه تحصیل در خارج از کشور و مانند ان هیچگونه تفاو            
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 لیاقت یا نیاز باشد و همچنان به افراد خـارجی مقـیم کـشور    ،نشوند، جز تفاوتهاي که بر اساس شایستگی   

   . داشته باشندهمان فرصت را بدهند که اتباع آنها  دسترسی به تعلیم و تربیه 

تبعـیض و تعـصب معلـم        یکی از موضوعات خیلی مهمی که باید به ان توجه صورت گیرد به کار گیري                

در برخی از مکاتب معلمان از این عمل غیر انسانی استفاده میکنند و در برابر شاگردان از تبعیض  و  . است

اینها باید بدانند که یکی از عوامـل دلـسردي و بـی عالقـی شـاگردان از تعلـیم و                     . تعصب کار می گیرند   

وقتی شاگرد ببیند که معلـم بـا او        . ن می گردد  مکاتب استفاده از تعصب است که مانع تعلیم و تحصیل انا          

مانند دیگران رفتار یکسان ندارد و یکی را بر دیگري ترجیح میدهد در برابر او سوء ظن پیدا می کند و در               

  .نتیجه به درس او بی عالقه میشود

تیاز بـی مـورد     او نباید بین شاگردان تفاوت و ام      .   معلم نباید دربرخورد با شاگردان عدالت را فراموش کند        

به او توجـه و اعتنـاء نخواهنـد         ،اگر شاگرد احساس کند که معلمان بین انها تبعیض قایل است          . قایل شود 

بنابران نگاه محبت آمیز معلم  بطور یکسان شامل حال همه شاگردان باشد، زیرا تمـام رفتـار معلـم                    . کرد

این مساله بخـصوص  . ین خانه و مکتببراي شاگردان قابل تعبیر وتفسیر است، حتی مسیر رفت و آمد اوب    

  .در شهر هاي کوچک و روستاها و قریه ها در مکاتب بسیار حایز اهمیت است

 که او فرزندان اقشار باالتر      اوردینمعلم موفق و کاردان هیچگاه این احساس را در شاگردان خویش بوجود             

بلکه  نشان دهـد کـه در صـنف در     داند،اجتماعی را از نظر اقتصادي برتر از اقشار ناتوان و فقیر جامعه می           

ـ بااو . برابر همه شاگردان یکسان دلسوز و مهربان است و با همه شـاگردان برخـورد یکـسان دارد                 در د ی

عمل نشان بدهد که تنها درنزد او کسانی نزدیکتر و گرامی تر است که وظیفه شناس  و مسولتر اسـت و                      

  . از امتیاز، احترام و توجه بیشتر برخوردار استباالخره در نزد او تنها همین گونه شاگردان

نباید فراموش کرد که هنوز هم در برخی از مناطق کشور عزیز ما مردم از نظـر تعلـیم و سـایر مـسایل                        

بنابران معلمان باید سعی کنند تا در شاگردان این روحیه را تقویه و . حقوقی بین دختر و پسر فرق قایل اند

 مخالف خاصتآ دختران احترام قایـل شـوند نـه اینکـه از همـدیگر بترسـند و                   پرورش دهند تا براي جنس    

این گفته به این معنا است که نه مرد خود را انسان واالتر وباالتر از               . صفوف جداگانه بین خود ایجاد کنند     

و هر دو را در جامعـه حقـی   . زنان فکر کنند و نه زنان بهشت را زیر پاي خود تصور کنند و مرد را جهنمی   

  .مسولیتی است که باید بطور مساوي ویکسان در تمام حیات اجتماعی از ان برخوردار باشند

  

  :حق تحفظ فرهنگ اقلیت ها

 که اقلیت هاي قومی،مذهبی یا لسانی و یا افراد بومی    يدر کشور ها  ": حقوق طفل می خوانیم    30در ماده   

 دارند نباید نادیده گرفته شود که در جامعه زیست میکنند، حق طفلی که به این اقلیت ها و یا بومیان تعلق

  ."همراه با سایر همقطارانشان از فرهنگش، اجراي مراسم مذهبی اش و زبانش برخوردار گردد
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 هر چند به کمیت متغیر وجود خواهد داشـت، بنـآ ایـن را    ،طبیعی است که تا انسان هست این اقلیت ها     

درك و به راحتی تحمل کنند و براي فرهنگ و معتقـدات            باید شاگردان یاد بگیرند که همدیگر را بخوبی         

  .یکدیگر احترام قایل شوند و از هر گونه سلطه و برتري جویی از همدیگر بر حذر باشند

  

  

  :حق آموزش به زبان مادري

انتخاب زبان اموزشی از مسایل مهم در عرصه تعلیم وتربیه است که هنگام طرح در جوامـع بـین المللـی                  

ر گرفته است، مثال در کنفرانس یونسکو در پاریس تمام ممالک اشتراك کننده این پیشنهاد          مورد توجه قرا  

ظاهرآ متداول را به سهولت و بدون هیچگونه اعتراض پذیرفته و تاکید کردند که اطفال قبـل از آنکـه بـا          

. و با سواد شـوند    زبان دومی یا شاید سومی اشنا شوند، باید در دوره ابتدایی به زبان مادري آموزش ببینند                 

این موضوع درماده هاي کنوانسیون حقوق طفل نیز منعکس گردید ه و به آن توجه خاص مبـذول شـده                    

  .است

 هفت قرن قبل به این امر مهم اموزشی اشاره کرده که اموزش علوم بایـد                خلدون  باید یاد آورشد که ابن      

  ).68(.ن شودبه زبان مادري شاگردان انجام گیرد تا یادگیري براي انها اسا

  

  : پرهیز از تنبیه و دسپلین خشک

بـه دنبـال یـک      )تـشویق کننـده منفـی     (تنبیه عبارت است از ارائه یک محرك آزار دهنده یا تنبیه کننـده            

اگر بعد از انجام سلوك نـامطلوب       :  به گونه مثال   .براي کاهش دادن احتمال آن سلوك     ) نا مطلوب (سلوك

از سوي طفل مانند گفتن یک حرف زشت، با ارایه یک محرك ازار دهنده مانند سیلی زدن به او، خواسته                

  ).69(باشیم که احتمال بروز سلوك نا مطلوب را در اوکاهش دهیم، او را تنبیه کرده ایم

 تنبیه نـام  ،ده است وسیلی زدن معلم بعد از حرف زشت طفلدر این مثال سیلی محرك یا رویداد آزار دهن        

  .دارد

باید در نظر داشت که یکی از نواقص و مشکالت تنبیه عوارض جانبی ان است که از نظر تربیتی بسیار نا        

یکی از عوارض جانبی این عمل اینست که اساس ناخوشایند حاصل از تنبیه در لحظـه اي                 . مطلوب است 

شرطی شدن کالسیک که اکثرمعلمان انرا می دانند با شـرط تنبیهـی و شـخص یـا                 تنبیه شدن از طریق     

به این  . و سبب انزجار و نفرت تنبیه شونده از تنبیه کننده می گردد           ,اشخاص تنبیه کننده تداعی می شوند     

ه مـی  معنا که اگر تنبیه شونده بداند که تنبیه به خیر وفالح اوست و تنبیه کننده از روي دلسوزي اورا تنبی         

کند، بازهم احساس نا مطلوب حاصل از تنبیه به صورت پاسخ شرطی در می آید و شخص تنبیـه شـونده                  

  .نسبت به تنبیه کننده احساس انزجار می کند
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 شواهدي بدست داده اند که نشان میدهند کـسانی کـه شـاهد              Bandura)( وبندورا )Walterz( والترز

ند در موقع و مکانهاي دیگر خود به تنبیه کسان دیگري اقدام وناظر تنبیه شدن افراد توسط دیگران بوده ا    

گزارش کرده است شاگردانی که حتی شاهد تنبیه شدن دیگران بوده اند، بعدها     ) بندورا(همچنین. کرده اند 

بنابران معلمی که در حضور همه شاگردان از عمل تنبیه استفاده میکند،     . رفتار تنبیه شده را تقلید کرده اند      

بارها دیده شده است اطفالی که از طرف معلمان یا          . قت به شاگردان خود درس پرخاشگري میدهد      در حقی 

  .والدین خود لت و کوب شده اند، در غیاب انها به لت و کوب اطفال کوچکتر پرداخته اند

 در انـسانها یـک اسـتعداد        Skiner به نظر روانشاس مشهور سکنر       .پرخاشگري عارضه دیگر تنبیه است    

و ذاتی وجود دارد که بر اساس ان افراد نسبت به کسانی که در مقابل انها رفتار محبت آمیز دارند،              طبیعی  

به نظر او این استعداد قابل تعیمم است و در فردي که مرتبآ تقویت میشود نـسبت     . با محبت رفتار میکنند   

  .به همه افراد رفتار محبت آمیز نشان خواهد داد

 این است کـه اگـر       ،یر سلوك ینبی نا مطلوب تنبیه و سایر روشهاي تنبیهی تغ         از عوارض جا   ، افزون بر ان  

  .این روشها ادامه یابند، شخص تنبیه شده ممکن است سر انجام به تنبیه کننده حمله ور شود

  

 نوجوانی که از طفولیت مورد سیلی کاري معلم یا پـدر خـود قـرار گرفتـه ممکـن اسـت       : به گونه مثال 

ابر انها بایستد و به تخریب سامان و لوازم مکتـب بپـردازد یـا ایجـاد مزاحمـت بـراي            باالخره روزي در بر   

  . معلمان و مسوالن مکتب کند،اعضاي فامیل

 اقامه میشود، نیاز به تشریح بیشتري دارد، زیرا مشاهده شـده اسـت کـه        ،دالیلی که براي کم تنبیه کردن     

  . برخی از معلمان، شاگردان را مکررآ تنبیه می کنند

 معلمی که مکررآ شاگرد را تنبیه میکند، باید بداند که این عمل به تدریج اثر خودرا به عنوان وسـیله                     ،اوآل

اي براي اصالح رفتار از دست می دهد و بتدریج کنترول او بر صنف درسی از طریق تنبیـه ضـعیف مـی                     

معلمـی کـه بـا    . کننـد شود و شاگردان در قبال رویه او مصونیت پیدا کرده به خشونتهاي وي عادت مـی               

خشونت عمل، اقدام به تنبیه می کند، رفته رفته در نظر شاگرد فردي پرخاشگر جلوه می نماید و رفتـار او            

ـ        ،مثآل. براي شاگرد نمونه و مثال میشود      شـاگرد خـود را     ) شـیطانی (ی چنانچه معلمی در مقابل  عمل جزی

  . به تقلید از معلم به دیگران حمله کندتنبیه مدنی کند، این باور براي او پیش می آید که او نیز

.  تنبیه بیش از حد ممکن است شاگرد را به خود داري از ادامه فعالیت و دوري جـستن از آن بکـشاند     ،ثانیا

 زمانی که معلم ورزش، شاگرد یا یکی از بازیکنان را به خاطر بازي ضعیف در والیبال مکررآ            :به گونه مثال  

و یا  اینکه متعلمی بخاطر مواجه شدن . دارد، دیگر در این بازي شرکت نکندتنبیه و سرزنش کند، احتمال   

با تنبیه و سرزنش زیاد، مکتب را ترك کند و یا در صورت ترك نکردن مکتب، دچار حالتهاي غیر عـادي                     

  . ناآرامی وغیره گردد و با دیگران زدو خوردکند،از قبیل حواس پرتی یا عدم تمرکز در صنف، خیالپردازي

اعتبار معلم در نظر طفل یـا       . صه اینکه تنبیه رابطه بین معلم و شاگرد را بصورت زننده اي درمی اورد             خال

شاگرد معلم را دشـمن خـود فکـر مـی کنـد و از      . شاگرد متزلزل میشود و اعتماد او از ایشان سلب میشود        
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یشود، یعنی وقتی معلم  تنبیه گاهی باعث مقاومت گروپی م      ،از طرف دیگر  . تماس با ایشان اجتناب میکنند    

 همه شاگردان بر ضد او قیام می کنند و او را از ادامه کارهاي آموزشـی و                  ،یکی از شاگردان را تبیه نموده     

  .تعلیمی باز میدارد

با توجه به زیانهاي متعددي ناشی از کار برد تنبیه و سایر روشهاي تنبیهی بهتـر اسـت هرگـز از انهـا بـه           

ده نکنیم تا زمینه ترك شاگردان از مکتب و دلسردي آنان از حق شرکت در  عنوان روشهاي اموزشی استفا   

ایـن روشـها   .  بهتر است از روشهاي دیگري در اصالح سلوك شاگردان اسـتفاده شـود             .تعلیم فراهم نشود  

  .استفاده از نخستین توجه به شاگردان براي کاهش دادن رفتارهاي ناپسند است

 توجه بـه او و نزدیکـی و صـمیمی بـودن     ،دن شاگردان بوسیله معلممطالعات انجام شده تاثیر تحسین کر   

.   به ثبوت میرسـاند    ،باوي عواملی از این قبیل را در کاهش رفتار هاي ناپسند و تقویت رفتارهاي پسندیده              

معموال معلمان به رفتار پسندیده شاگردان توجهی ندارند و فقط هرگاه رفتار نـا درسـتی از آنـان سـربزند                     

  .هند، ولی بهتر آنست که رفتار خوب شاگردان مورد تحسین و تمجید و تقویت قرار گیردتذکر می د

 کـه باعـث     یتوجه به شاگردان در هر شکلی که باشد در صورتی تاثیر مثبت دارد کـه بـا کـاهش عـوامل                    

مـی  به این ترتیب، تاثیراتی که احتماال با توجه کردن در ذهن طفل بـاقی             . ناراحتی او میشود همراه باشد    

  .ماند رفته رفته سلوك ورفتار هاي پسندیده او تقویت می شود

هر گاه شاگردان کار خود را درست انجام دهد و رفتارش پسندیده باشد، بـا لبخنـد رضـایت بخـش و یـا                        

 در روز هاي اول اهمیت      ،یافتن رفتارهاي پسندیده در اطفال کژ رفتار      . تحسین و پاداش او را تشویق کنید      

 ولی اکنون مشغول    ،حتی اگر شاگردي دقیقه اي پیش مثال به معلم سنگ پرتاب کرده باشد            . فراوانی دارد 

این عمل ممکن است باعث شرمساري او گـردد  . وطایف درسی خود است، باید این کار او را تشویق کنید     

  .و از پرتاب مجدد سنگ یا یک شی دیگر بطرف معلم خودداري کند

 براي شاگرد اهمیت زیادي دارد، ولی گاهی مدتی طول میکشد تـا              اظهار تحسین آمیز معلم    ،بطوري کلی 

استمرار در تشویق شاگرد به خـوب بـودن و تعریـف و تحـسین               . تحسین اثر خود را در طفل باقی بگذارد       

  . کردن او به بر قراري دسپلین در صنف کمک می کند

ي از مقررات را در شاگرد مـورد        عمدتآ رفتار ها از قبیل خوب درس خواندن کارهاي مفید اجتماعی و پیرو            

تحسین قرار دهد، خصوصآ، در مواردي که شاگرد مصروف انجام کارفردي خود است، به موقع دست بلند                 

سـعی  . میکند، به سوال جواب میدهد، به هدایات و دستورها توجه می کند و د رجاي خود مطالعه میکنـد                  

  . ه شکل تازه اي شاگرد را تشویق کنیدید و هربار بئکنید در تحسین و تشویق تنوع ایجاد نما

به هنگام تحـسین چهـره شـاد و خنـدان داشـته باشـید       . از کنایه و وطعنه زدن به شاگرد خود داري کنید      

ولی .  ممکن است در مراحل اولیه این احساس به شما دست دهد که بیش از حد تشویق امیز عمل میکنید

  .باگذشت و به تدریج این احساس از میان میرود
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دانشمندان تربیتی به این نظر اند که اگر تنبیه احیانآ ضرورت شود، براي جلوگیري از پیدایش اثرات منفی          

  .ناشی از تنبیه رهنمود هاي زیر را به کاربرید

                          به دلیل اینکه تنبیه از نظر اخالقی درست نیست و به اسـتفاده مکـرر بـی اثـر میـشود بـه نـدرت

.شاگردان را تنبیه کنید

ان بفهمانید که بخاطر چه چیز او را تنبیه کرده آیدبه شاگرد.

        ان دسته از رفتارهاي شاگردان را که نقطه مقابل اعمال ناپسند او ست مورد تـشویق قـرار دهیـد و

.تقویت کنید

در اعمال تنبیه از راههاي مختلف استفاده کنید.

از تنبیه بدنی به هر صورت خود داري کنید.

یت هستید به تنبیه اقدام نکنیدهرگاه دچار خشم و عصبان.

 ،پس از آننهشاگرد را در حین ارتکاب عمل تنبیه کنید  .

قابل تذکر است که جهت روشن شدن این موضوع و کاستی هاي ناشی از دسـپلین بـی مـورد و خـشک              

معلمان در موضوعات بعدي این فصل کتاب مورد بررسی و توجه قرار خواهـد گرفـت تـا معلمـان بـه آن          

  . در جریان تدریس و رهنمائی شاگردان از ان استفاده کنندعمل و

  : صفات و شرایط معلم-2

امر معلمی مساله اي است مهم ودشوار و امکان موفقیت و رسیدن به مقام شایسته و واالي ایـن مـسلک     

 زیرا اگاهی از فنون تـدریس و   ،هر کسی را شایستگی و لیاقت آن نیست       . مربوط به شرایطی خاصی است    

  .نش علم تربیه و روانشناسی براي او مطرح استدا

. اموزش و تدریس کار ظریف و حساس است از آن بابت که در آن لطافت و ریزه کاري هاي مطرح است                    

در جنبه سازندگی و بازسازي انسان صدها نکته باریکتر از مو وجود دارد و براي دیگر گونی فکـر و ذهـن          

 بنآ هر کسی که سوادي و یا معلومـاتی در رشـته خـاص کـسب                 .باید از این ظرافت کاري ها سود جست       

کسی می تواند به بهترین وجهی از وظیفه مقدس معلمی بدر آیـد       . نمیتواند معلم موفقی باشد     کرده است 

  .که داراي صفات زیر باشد

 ضـروري اسـت معلـم از سـالمت بـدن برخـوردار باشـد ومخـصوص گرفتـار                    -: در جنبه بدنی   -الف

وجـود نقـص جـسمانی مـانع کـار معلمـی        . ي نباشد تا شاگردان به مریضی او دچار نشوند        بیماریهاي سار 

همچنـین  . نیست، ولی باید بدانیم کسی که در وضع مشابه و تندرست تر است، درکار موفق تر خواهد بود  

 ممکن است سبب عدم امکان تسلط او بر شاگردان گردد و چه بـسا کـه در ایـن راه مـساله                      علم ناقص   م

افزون بر ان ظواهر معلـم بـر شخـصیت شـاگردان اثـر              . زاء سوء استفاده از موقعیت هم مطرح گردد       استه

  .معلم باید در پاکی و نظافت براي شاگردان مثال ونمونه باشد. مستقیم دارد
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 معلم باید از سالمت روان برخوردار باشد، فردي باشد خود نگهدار، داراي روح و               -: در جنبه روانی   -ب

 با حوصله، داراي تعادل روانی، دور       ، مصمم ،و نیرومند، با دقتی خوب، قادر به بررسی، با هوش         روان سالم   

و برکنار از اختالالت شخصیتی، مسلط و مدیر برخود، مستعد و داراي درکـی قابـل قبـول، داراي قـدرت                     

  .باشد الزم نیست نابغه باشد ولی ضروري است از حد متوسط برتر ،استقالل و قادر به فهم مسایل

 معلم باید مدیر باشد، قدرت اداره صنف و شاگردان را داشته باشـد، از            -):اداره( در جنبه مدیریت   -ج

فنون اداره صنف سردرآورد، لحن و صدایش گیرا و در صورت لزوم آمرانه باشد، بتواند به جذب و انجذاب                   

ب بتواند صـنف و شـاگردان را    بپردازد، نابسامانیها را ترك وطرد کند، درحسن برخورد ها وسرکشی ها خو           

  . مهار کند بدون اینکه نیازي به فریاد و خروش داشته باشد

 معلم باید بر موضوع درس کامآل مسلط باشد، اطالعـات و معلومـات عمـومی او         -: در جنبه آگاهی   -د

 از علوم او همچنین باید.  از علم  در دست داشته باشد تا بتواند دیگران را هدایت کند       یوسیع باشد، چراغ  

اصول و قوانین مورد نیاز در دستش باشد و نظریات مربیان بزرگ و یا              . تربیتی معلومات کافی داشته باشد    

  .تعالیم مکتب مورد قبول را بداند، افکار و عقاید گوناگون را از مکاتب گونا گون اگاه باشد

راوسـعت دهـد و افکـار      الزم است معلم همیشه دایره معلومات خود         -: در جنبه مطالعه و تحقیق     -ذ

در حال پیشرفت، تحقیق و تالشی براي یافتن تجربه باشد، تجربه کند، اطالعات و ماً  یخود را بیازماید، دا 

معلومات خود را جامع و تخصـصی نمایـد، بخـشی از اوقـات شـباروزي خـود را صـرف مطالعـه کتـب و                      

  .مطبوعات نماید که براي بهتر شدن کارش ضروري است

 معلم باید از روشهاي اموزش وشیوه هاي پـرورش و سـازندگی بـا خبـر     -:روش و فنون   در جنبه    -و

باشد، با راه روش آشنا بوده و در راه حل مشکالت اخالقی توانا باشـد، فـن تـدریس و تربیـت اطفـال را                         

ر بخوبی بداند، اگاه باشد که موضعی در قبال شاگردان باید اتخاذ گردد و چه عکس العملی در برابـر رفتـا                    

.هاي نا ضواب باید از خود بروز دهد

 ملی و بین ،  معلم را الزم است از بینش اجتماعی برخوردار باشد، مسایل فرهنگی-: در جنبه بینش  -ز

 ،هنر ادبیات، علم،المللی را بداند از تحوالت اگاه باشد، فکر اجتماعی داشته باشد، در مورد سیاست، اقتصاد            

 اظهارات و عکس العمل مناسـبی از خـود   ،  باشدده ی معقول و سنج   موضعیداراي  ... . تربیت اجتماع  ،نظام

  .ایب را بر شماردعبروز دهد، ارائه نظر کند، مزایا و م

  معلم باید پاي بند به مکتب و مذهب مورد قبولی باشد که در صـنف                 -: در جنبه عقیده و ایمان     -ح

یمـانی راسـتین ودور از هـر گونـه شـک و       ا،از آن دم میزند، وبه آن مکتب و مذهب ایمان داشـته باشـد           

  وبه عدالت پایبند بوده وبخواهد آنرا    ، ایمانی به حق داشته باشد و خود از پیروان شدید حق باشد            ،وسواس

  .در جامعه اش پیاده کند
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نفس بـا   معلم در جنبه اخالقی باید ازاده، نجیب، پاکدل، داراي صداقت وعزت-: در جنبه اخالق-ت 

 شکیبایی، تحمل، بیطرفی، داراي انصاف، برکنار از کینـه، دون همتـی، بخـل، تنبلـی                 ،يگذشت و فداکار  

همچنین الزم است وظیفه شناس، ارام، شجاع، برکنار از تملقگویی، بیهوده گی، تند خویی، متین، با . باشد

  . بلند نظري، رفتار انعطاف آمیز باشد، اعتدال،استقامت داراي ادب، شرافت

 طرز فکر انها، رفتار ، معلم باید شاگردان را بشناسد و از وضع خانواده گی-:شاگردان در رابطه با  -ي

 روابـط معاشـرتی   ،همچنین الزم است در حدود امکـان از موضـع گیریهـا      . استعداد شان اگاه باشد    ،ها آنها 

یـن امـر در    بیحیایهاي او با خبـر باشـد، زیـرا ا         ، نیت وعقیده هاي او، خودسریها     ،شاگرد، ارتباط با دیگران   

  .سازندگی طفل موثر است

 بین گفتار وکردار و افکـارش همیـشه وحـدت    ، معلم باید عامل به علم خود باشد -: در جنبه عمل   -ك

ش را تکذیب نکند، در عمل تقوا را از یاد نبرد که این خود سـبب نفـرت شـاگرد از      لایجاد کند، عملش قو   

  .و هدایتش عمل کنند  تا شاگردان بر احکاممعلم خواهد بود، از سخن بکاهد و به کار بپردازد 

 که در یکی از کشور هاي جهـان در بـاب خـصایص ضـروري                  در میان بررسی هاي    ،قابل یاد دهانیست  

معلمی بعمل امده و پاسخهایکه اکثـر شـاگردان در برابـر سـواالت در بـاره معلمانـشان داده انـد، شـامل            

 شاگردان از هر کـسی دیگـر معلمـان           است که اصوال  در این اطالعات معلوم شده      .اطالعات جالبی است  

خود را بهتر می شناسد واز جنبه هاي ضعیف و مثبت و روحیه اخـالق آنـان بـیش از دیگـران معلومـات                     

  .واگاهی دارند

 که نظر ده هزار شاگرد دوره ثانوي را در باره معلمان خود جمـع  )Frank hart (تحقیقات فرانک هارت

از این ده هزار شاگرد  .  نوع خودیکی از جامع ترین بررسی ها در این باب می باشد           اوري و تنظیم کرد، از      

سوال شده بود که چه دلیل هاي باعث شده است که به معلم معینـی بـیش از دیگـر معلمـان عالقمنـد                        

پـس از ترتیـب     .هستند و همچنین چه عواملی سبب عدم عالقه آنان نسبت به معلم دیگري شـده اسـت                

باعـث عالقـه منـدي شـاگردان نـسبت بـه بهتـرین         یکـه  ئف مشخص بعنوان دلیـل ها  صن 24پاسخ ها   

 صنف که سبب شده است شاگردان کمتر به معلم معینی احـساس عالقـه               30معلمانشان شده و همچنین   

  .مندي بکنند، بدست امد

از چون به نظر می رسد کـه اگـاهی          . فرانک هارت این دلیل ها را برحسب کثرت تکرار ردیف بندي کرد           

این دلیل ها براي هر معلمی سودمند باشد بطور اجمال یعنی با تلفیق صـفات مـشابه در یـک ردیـف در                       

  :دلیلهاي که باعث عالقه مندي شاگردان شده است عبارت اند از.اینجا نقل میشود

به کارو فعالیت مکتب عالقه مند است و همیشه اماده کمک و رهنمایی میباشد.

ظرافت طبع دارد.ب استخوش اخالق وخوش قل،بشاش.

مثل خود ما با مارفتارمی کند. رفتارش دوستانه و رفاقت امیز است.
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                      به پیشرفت شاگردان عالقه مند است و انان را بخوبی مـی شناسـد، از اخـتالف توانـایی و اسـتعداد

.شاگردان صنف خود اگاه است

هد، درسسش را می توانیم درس ها و وظایف را به روشنی وبطور کامل شرح مید.در سش جالب است

.شاگردان خود را به کار و فعالیت تشویق و ترغیب می کند.خوب یاد بگیریم

      تمام صـنف را مـی توانـد خـوب     . با انظباط و با هوش است     .در کار تدریس دقیقتر وسختگیر تر است

کنترول کند

بین شاگردان استثنا و تبعیض قایل نمی شود.

با طعنه و کنایه و سرزنش صحبت نمی کند. نیستر یگ  ادنازك رنج و ترش رو و بسیار ایر

صدایش خوش اهنگ است. خوش قیافه است.شخصیت خوشایند دارد.

مهربان و دلسوز است، صمیمی، مالیم،با حوصله .

عادالنه قضاوت می کند. در طرز گرفتن و نمره دادن مساعد ومنصف است .

       همه شاگردان وادار میشوند کـه      .  به موقع انجام دهند    انتظار داردکه شاگردان وظایف خود رابا دقت و

.ین می کند با درسش متناسب استی را که تع یوظایف. خوب کار کنند

          به اساسات اداب آشنا اسـت و در        . احساسات هیچ شاگردي را در حضور رفقایش جریحه دار نمی کند

.صنفش شخص احساس اسایش می کند

براي کار خود در صنف پالن وبرنامه . واند خوب درس بدهدبه موضوع درس خود مسلط است و می ت

.دارد

به نظریات شاگردان احترام می گذارد وغالبا در صنف به بحث اجازه میدهد .

خویش را نابغه و عالم الدهر معرفی نمیکند

                      در رفع دشواریها ومسایل شاگردان اماده کمک است حتـی اگـر ایـن دشـواریها مربـوط بـه مـسایل

.ارج از صنف باشدشخصی و خ

پاکیزه، ساده وباذوق وبا سلیقه است، اراسته،مرتب. متناسب و خوب لباس می پوشد .

به مسلک معلمی خیلی ذوق و عالقه دارد .

درسش بیش از موضوع درس قابل استفاده است. معلومات جامع و وسیع دارد.

وقت شناس است.

 برخی از دالیلی که باعث عدم عالقه شاگردان در برابر           قابل یاد اوري است که در ارائه این پرسشنامه ها         

  :معلم معینی بعمل امده است به این شرح بیان شده است

      بـه اسـانی   . طعنـه زن وکنایـه گـو اسـت        . هیچگاه لبخند نمی زند   .ر است یبد مزاج ترش رو و ایراد گ

.خونسردي خود را از دست میدهد
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 کـارش  . شرح نمیدهد  ا و وظایف را روشن وخوب       درسه.  مکتب دلبستگی نشان نمی دهد     يبه کارها

.طرح، و برنامه ندارد

    دیگري را به ستوه می  در مورد بعضی خیلی ارفاق میکند و بعضی    . بین شاگردان تبعیض قایل میشود

.آورد

شاگردان خود را در بیرون از صنف نمی شناسد. مغرور و فوق بشر است.

 شخص را از زنده گی بیزار می کند. استنابردبار، بدرفتار، کج خلق و مردم آزار.

امتحان سخت می  گیرد. در امتحان اعمال غرض میکند. در نمره دادن منصف نیست.

       صـنفی هـایش داد    به سر شـاگردان در حـضور هـم       . به فکر و احساسات شاگردان وقعی نمی گذارد

.میزند و در صنف رعب و ترس ایجاد می کند

نشان نمی دهد تی نمی گذارد و به پیشرفت و موفقیت انان عالقهبه کار کوشش شاگردان خود اهمی

ما چیزي از درسش یاد نمی گیریم. جلب احترام نمی کند. صنفش هرج و مرج است.

       در گفتارش مطالب غرور و مسایل شخـصی را     . هنگام درس، درست درباره موضوع صحبت نمی کند

.خیلی زیاد حرف میزند. داخل میکند

وظایفی که می سپارد منطقی و متناسب نیست. ، بیحال وغیر جالب استدرسش کسل کننده.

 نیست معلوماتش بدنیست، ولی نمیتواند خوب بیان کند، معلوماتش براي تدریس کافی.

قیود مقام معلمی را رعایت نمی کند. درصنف مسایل شخصی خود را بیان می کند.

 شاگردان عالقـه ایجـاد    براز ذوق و فعالیت ازاد در براي ا. در برابر کار شاگردان خیلی خرده گیر است

.نمی کند

به نظریات و پیشنهادات و قضاوت شاگردان اعتنا نمی کند.

در اظهارات و تصمیماتش غیر قابل اعتماد است

به مسلک خودش معتقد و عالقمند نیست. کسل و تنبل است،بیحال .

با شاگردان دلسوز، صمیمی و مهربان نیست

سرو وضعش مرتب نیست.ناسب برتن می کندلباس بی ت

صدایش ناخوشایند است. شخصیت و کفایت الزم ندارد

به اختالفات فردي و استعداد فردي شاگردان توجه ندارد
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  فصل ششم
  

  نقش والدین در تامین و اعاده حقوق طفل

  

محیط خانه نخستین و با دوام ترین عاملیست که در رشـد            . یکی ازعوامل موثر در رفتار فرد خانواده است       

در این شکی نیست که طفل برخی از خصوصیتها را از والدین خود بـه ارث                . شخصیت افراد تاثیر مینماید   

نفوذ والدین در کردار و سلوك .  پدر و مادر زمینه رشد و پیشرفت افراد را فراهم مینمایندمیبرد و از این راه    

تنها محدود به جنبه هاي ارثی نیست، بلکه در اشنایی طفل به زنده گـی جمعـی و فرهنـگ جامعـه نیـز                       

 فامیـل  زنده گی طفل در محیط خانواده تحت تاثیر مستقیم اعـضاي . خانواده نقش موثري را اجرا مینماید    

خانه محلـی اسـت کـه طفـل در ان امـور مختلـف را فـرا        .  مادر و سایرین شکل پیدا می کند    ،خاصتا پدر 

گاهی والدین اگاهانه چیزهاي به طفل میاموزد، اما درموقعیت هاي متعـدد طفـل از طـرز کـار و                    . میگیرد

فـل از طریـق ایـن محـل         مـسلمآ کـه ط    . رفتار والدین چیزهایی را فرا میگیرد که خود انها متوجه نیستند          

  .کوچک با دنیاي خارج آشنا میگردد و طرز معاشرت با دیگران را میاموزد

پدران و مـادران نـه تنهـا فرزنـدان خـو را      . از طرف دیگر، اطفال براي همه انسانها عزیز و گرامی هستند   

نگاه که الزم باشـد  دوست دارند، بلکه بر پایه عواطف انسانی به تمام اطفال با مهر و محبت می نگرند و ا     

سازمان ملل نیز همانگونه که قبال به ان اشاره شد با توجه به مقام واالي انـسان       .از انان حمایت می کنند    

کنوانسیون یـا  (و) اعالمیه جهانی حقوق طفل(و ارزشهاي واقعی او در نشریه ها و تصامیم مختلف از جمله   

رشد جسمی و روانی هـستند و اینـده بـشریت بـه     همه اطفال را براي اینکه در مسیر        ) میثاق حقوق طفل  

دانش، تربیت و انسانیت انان بستگی خواهد داشت، مورد توجه خاص قـرار داده و او را شایـسته حمایـت                     

ومواظبت بیشتر دانسته و حق اولویتی در بر خورداري از وسایل زنده گی و اموزشـی بـراي همـه اطفـال                      

در کـشور هـاي     :  کنوانسیون حقوق طفل میخـوانیم     18 ماده   )1(چنانچه در بند  . جهان خواستار شده است   

متعهد به این کنوانسیون تمام تالش خود را در جهت شناخت این اصل بکار مـی برنـد کـه هـر یـک از                         
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 در مـواردي کـه صـادق باشـد،      ،والـدین و یـا    . والدین در زمینه تربیه و رشد طفل مسولیت مشترك دارند         

در جریان تربیه طفل مصالح  . اسی تربیه ورشد طفل را به دوش دارند       سرپرستان قانونی طفل، مسولیت اس    

  ). آنها باشدیعالیه طفل باید مورد توجه اساس

در باره اینکه چرا پدر و مادر مسولیت مواظبت و تربیت طفـل را بـدوش دارنـد و بـه چـه دلیـل در بـاره                            

 از دانشمندان به این نظر و اندیـشه         پاره. نگهداري انان مکلف شده اند، دالیل گونه گونی ارائه شده است          

یکـی از ایـن   . اند که مسولیت پدر و مادر وحـق فرزنـد را در زمـره حقـوق و و ظـایف طبیعـی در آورنـد                      

 پس باالي کسانی که زنده گی را ،طفل انسانی است که بدون اراده خود بدنیا می آید":دانشمندان میگوید

  .)70("بر او تحمیل کرده اند، حقوق زیاد دارد

این حقیقت مسلم است که طفل بر والدین حقوق زیاد دارد، زیرا که وجود او جز وجود والدین است و پس       

دین مبین اسالم نیز بـه ایـن        . از تولد مانند مهمان خوانده یا ناخوانده بر دسترخوان والدین جمع می شود            

) ج(امـانتی از جانـب خداونـد    اطفال مهمانهـاي بـراي شـما و     : به تعبیر اسالم .موضوع اشاره نموده است   

از سوي شما وظایف و تکالیفی براي انها و از سوي آنها حقی بر گردن شما ست کـه                   . بدست شما هستند  

باید این حقوق از طرف شما ادا شود و انهم بوجهی شایسته و بر اساس پذیرش و احترام وبـدون در نظـر                 

  . داشت تفاوتها بدون اینکه تبعیض مطرح باشد

طوریکه دیده میشود اطفال معصوم، اسـیب پـذیر،   .  حقوقی باالي والدین داردچه   دید که طفل   حال باید 

 قـادر نیـستند، پـس     ،وابسته و مظلوم اند و به حفظ و نگهداري خود وهم به دفاع از حقوق وحیثیت خـود                 

بگمارنـد،  بروالدین است تا مسولیت خطیر حفظ و نگهداري و تربیت طفل را بپذیرند و در اعاده آن همت                   

زیرا اطفال را حقی است برگردن پدر ومادر تا در مراقبت و تربیه انها کوشیده و از هیچ نوع سعی و تالش                 

  .دریغ نکنند

 یکی از نیازمندیهاي اساسی روانی .خالصه اینکه سرنوشت اینده طفل نخست از همه بدست والدین است     

 در سالهاي اول حیات از محبت سرشار پدر و طفلی که. طفل برخورداري از محبت والدین و دیگران است     

از زنده گی لذت نمی برد، اکثرآ خشک و خونسرد و           ,  محروم باشد در خانه احساس نا امنی می کند           در  ما

 طفلـی کـه از محبـت        ،اما بـر عکـس    .  اصول و قوانین اخالقی است     ه   ب  با دیگران بی مهر و کمتر مقید      

سازگاري بیشتري دارد، احساس سکون و ارامش می کند، اعتمـاد  سرشار پدر ومادر برخوردار است، قدرت    

  .به خویشتن در او قوي است و نسبت به ارزشها و معیار هاي اخالقی حساس است

 اما بـراي سـعادت      ،افزون بر آن بعضی از والدین میل ندارند هدف خودرا بر فرزندان خویش تحمیل کنند              

در این مورد، اگر توقعات . ن کارهاي مشخصی وادار می سازند     انها را براي انجام داد     ،وخوشبختی فرزندان 

والدین با امکانات، توانایی و استعداد طفل یا فرزند شان تناسب یا سازگاري نداشته باشد، او تحـت فـشار                    

  .قرار میگیرد وجبرآ اقدام به کاري میکند که مورد تمایل او نیست

در قرار می گیرنـد، گـاهی مجبـور مـی شـوند تمـایالت و       اطفال وقتی در برابر توقعات بی مورد پدر یا ما       

نیازمندیهاي  خود را در برابر انچه والدین میخواهند، فدا کنند و تسلیم نظریات و توقعـات والـدین شـوند،        
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انتظارات بیمورد پدر و مادر سبب شکست اطفال در انجام کارهاي معین میشود، پدر و مادر انتظـار دارنـد                    

ون ریاضی یا علوم طبیعی نمره عالی بدست اورد، ولی او نمی تواند نمره عالی را در            که طفل انها در مضم    

این رشته ها کسب کند، در نتیجه دچار شکست میشود و از تـرس اینکـه والـدین او را بـا دیگـر اطفـال                          

یچ گاهی طفل از ه   , مقایسه کنند و در برابر او اظهار بی مهري نمایند، ممکن است به تقلب مبادرت ورزد               

راه نمیتواند مطابق به توقعات والدین عمل کند، در این موارد، ممکن است حالت بی اعتنایی یا گـستاخی                   

بعضی از اطفال وقتی نتوانستند مطابق به توقعات و . بخود بگیرد و اصوال با والدین رابطه خود را قطع کند  

د را فردي بی ارزش تلقی مینمایـد    احساس حقارت می کنند و خو      ،انتظارات پدر و مادر خویش اقدام کنند      

اطفـالی کـه در مقابـل انتظـارات بیجـاي والـدین قـرار          . و نسبت به همه کس و همه چیز بدبین میشوند         

  .میگیرند، گاهی دچار بیمار یهاي روانی میشوند

شود کـه ایـا پـدر و مـادر و سـایر      یقابل توجه است که طفل از مشاهده رفتار والدین متوجه این حقیقت م   

  آیا این. اء خانواده او از معیار هاي خاصی پیروي میکنند، یا رفتار انها تابع قاعده و اصلی نیستاعض

آیا پدر ومادر اوهمیـشه در مقابـل دیگـران گذشـت و             . یا متضاد هستند  ,   معیار ها موافق یکدیگر هستند    

ایامعیار هاي حـاکم    .اغماض روا میدارند یا در یک مورد گذشت میکنند و در مورد دیگر سخت گیر هستند               

بر اعمال و رفتار والدین با توجه به مصالح عمومی و منافع دیگران انتخاب شده است یا فقـط بـر محـور                       

منافع و تمایالت خود انها دور میزند؟ ایا پدر و مادر وي به موقـع و عاقالنـه تـصمیم مـی گیرنـدیا افـراد           

 ودیگر اعضاي خانواده میبینـد، روي عالقـه بـا        مادر ،ضعیف النفس و متزلزل هستند؟ انچه طفل در رفتار        

انها یااعتباري که براي انها قایل است، مورد تقلید قـرار میدهـد و از ایـن راه پایـه اخالقـی خـودرامحکم        

  .میسازد

. همانگونه که در باال به ان اشاره شد، والدین در برابر اطفال وظایف ومسولیتهاي زیـادي بـر دوش دارنـد    

امین و اعاده حقوق اطفال سعی مبذول دارند تا نسل بالنده اینده مطابق به نیازمند یهـاي                 والدین باید در ت   

جسمی، ذهنی و عاطفی خویش رشد یابند و به شکل شخصیتی که وقت وزمان وخاصتا جامعه به ان نیاز                   

  .این حقوق بطور فشرده در زیر بیان میشود. مبرم دارد، برسند

  
  : حق مراقبت ونگهداري-1

ایـن نیازمنـدي شـامل حـق مراقبـت          .  نیازمندیهاي اطفال مراقبت ونگهداري والدین از انها است        یکی از 

) ج(این حق در دین مبین اسالم بصورت امانتداري خداونـد       . ونگهداري سالم در گفتار و اعمال طفل است       

ه طفـل  حفظ ومراقبت عاملیست ک. در حفظ و مراقبت طفل و دور داشتن او از شروخطر وانمود شده است         

  .را از شر می رهاند و راه طبیعی و درست زنده گی را به او می اموزاند
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 که طفل هنگام تولد فاقد قابلیت انطباق غریزي با طبیعت است بنـا نیـاز بیـشتر بـه مراقبـت و           یاز انجای 

ابر  باید در بر،والدین که مسول سعادت و بدبختی طفل هستند    . حمایت دارد تا بتواند بطور عادي رشد کند       

  نیک و بدش پاسخ گو باشند 

 طبیعت طفل ازاد و دور از هر گونه مسولیت پذیري است، والدین نـاگزیر اسـت او را تحـت                     ،افزون بر ان  

مراقبت و مواظبت قرار دهد تا ازادي اوتحت ضابطه وبه گونه مشروط دراید و در برابر رفتار دیگران خـود               

  .بول کندرا مسول بداند و درجامعه تعهد ومسولیت را ق

نکته قابل یاد اوري اینست که اطفال به علت ناز و نوازش دایم والدین وحمایت و سرپرستی انها تـدریجآ                   

طبیعی است که در ایـن مـورد بـه      . جاه طلب و افزون طلب بار امده و هر چیز راتنها براي خود میخواهند             

اجتمـاعی و فـردي او نباشـد، بنـآ     علت این غرور از او اعمالی سرمی زند که ادامه ان به مصلحت حیـات         

مراقبت والدین او را از مسیري که به او خطر میرساند، دور میدارد و او را تحت تـسلط و انظبـاط خـود در             

  .میاورد

مراقبت از طفل زمینه وسببی براي سالمت جسمی و روانی طفل است که در سایه ان طفل از خطـر دور                   

او رادور و بر    ...ن، برق گرفتن، مسمومیت، سقوط و افتادن و       میماند و از صدماتی چون سوختگی، غرق شد       

 ،همچنان بسیاري از بیماریهاي موجود است که جسم و روان طفل را مورد تهدید قرار میدهد              . کنار میدارد 

اما به نسبت مراقبت جدي و هوشیاري والدین می توان او را از این خطرات نجات داد و سـالمت فکـر و                    

نباید از نظر دور داشت کـه مراقبـت ومواظبـت والـدین از طفـل مـانع       . ن وتضمین نمود  رفتاري او را تامی   

سقوط اودر ورطه مفاسد میشود ونمی گذارد که طفل از این ناحیه دچار مشکالت شود وحیات او را تهدید                

  .کند

 حتـی جهـل و غفلـت او         ،این یک حقیقت مسلم است که ساده گی و زود باوري طفل، عـدم تجـارب او                

عضی از موارد باعث این میگردد که طفل بطرف فساد کشانیده شود و از اینطریق مـورد سـو اسـتفاده                     درب

البته مداخالت ومراقبت موثر والدین در دوران طفولیت ایـن بـاور را بـراي اینـده طفـل بوجـود         .قرار گیرد 

 رشد سالم را طی کند     از طرف دیگر طفل براي اینکه مراحل      . میاورد که از شر و فساد بر کنار و دور بماند          

شرایط نا مطمین و نا ارام رشد شخصیت طفل را متاثرمیسازد و او را از مـسیر              , به امنیت و ارامی نیاز دارد     

البته مراقبت ومواظبت والـدین عامـل خـوبی بـراي پیـشگیریها      . اساسی زنده گی به راه خطا و کج میبرد        

ه اسانی و راحتی طی کند و به سـوي هـدف بـه    هستند و در سایه ان طفل موفق میشود مراحل رشد را ب    

پیش برود بدون شک هر پدر و مادر ارزو دارد طفلی داشته باشد که از نظر حاالت بدنی قوي و نیرومند و                

مسلم است که هر گونه خطري که درسر راه طفل بوجود می اید، او را از                . از لحاظ عقل و اراده توانا باشد      

زد که به یقین مراقبت و نگهداري والدین این نعمـات را بـه او ارزانـی                 هدف اساسی زنده گی دور می سا      

  . میدهد

دامنه مراقبت خیلی وسیع وشامل تمام مسایل و اموري است که انسان در زنده گـی خـود بـه ان مواجـه                  

  :این مراقبت ها عبارت اند از. است
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              می اید و با چـه کـسانی و          مراقبت در رفت وامد طفل الزم است تا معلوم شود طفل به کجا میرود و 

.اماکنی سرو کار دارد

                مراقبت در طرز بر خورد و معاشرت تا معلوم شود طفل با چه کسی گفتگو دارد و انها تا کدام اندازه از

.سالمت اخالقی برخوردار اند

 مراقبت در سخن و گفتار تا حرفهاي او حساب شده و از روي ضابطه باشد

 دستکاري خود بگونه اي که سبب و زمینه اي براي لغزش اوپدید نیایدمراقبت در رابطه با خود و.

         س نکند و یا در دفع وتخلیه ان دچـار عارضـه نـشود و در         حبمراقبت در ادرار ومدفوع که طفل ان را

.عین حال جنبه اخالقی را رعایت کند

د در اوردمراقبت در کنجکاویها مخصوصا در حیات خانواده گی که گاهی ممکن است سراز فسا.

        مراقبت در اجراي کارهاي دستی یا ابزاري که بدست تیار میشود و ممکن است بـراي اوخطـر جـدي

. داشته باشد

غلطیدن ها وافتادنها،مراقبت در بازیها، سرخوردن ها 

مراقبت محیط خلوت و اتاق خواب وکیفیت خوابیدن و استراحت

گون، انس وخلوت انان با دیکرمراقبت در رفتار وطرز برخورد طفل با افراد گونه 

 مراقبت در غلبه عواطف و احساس خشم، محبت، ترس وسازگاري

از گفتار باال میتوان نتیجه گرفت که مراقبت والدین از اطفال یک مساله خیلی مهم  واساسی است، ولـی                    

بیننـد و یـا   باید براي ان حد و مرزي قایل شد تا اطفال در اجراي ان خود را سخت در تکلیـف و عـذاب ن          

تمایالت و خواسته هاي طفل سرکوب نگردد و یا طفل خود را در قفـس محبـوس نـه بینـد و ازادیهـاي                   

این نکته باید مورد توجه والدین باشد که درسـایه کنتـرول نبایـد انـان ازادیهـا ي      .مشروع او از میان نرود  

الدین باید از طریق کنترول مثبـت و   و.اطفال را سرکوب کنند و یا خواسته هاي انان را بکلی از بین ببرند            

موثر راه طغیان و هوس طفل را بگیرد، قوایش را در اختیارش قرار بدهد و او را حاکم و مدیر خود سـازد،                       

باید توجه داشت که مراقبت شدید با همه منافعی که براي طفل دارد، زیانهاي زیادي را براي او نیز پدیـد         

قالل را از دست میدهد و درمواردي براي اواحساس گناهکاري دایـم            او با این عمل احساس است     . می اورد 

  .پدید می اید که خطر بزرگی براي و جدان اوست، زیراهمیشه از خود شرمنده است

کسی که دایما تحت مراقبت و مواظبت باشد، احساس میکند، نسبت به سـایرین کمبودهـاي دارد و ایـن                

هاي سخت وسنگین گاهی بصورت غیر قابل تحمـل در          همچنین مراقبت   .خوداحساس خطر افرینی است   

  .امده و زمینه را براي مقاومت ها و گریز فراهم خواهد ساخت
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برخی از اطفال که با انضباط سخت پرورش یافته اند، بعـد هـا افـرادي کمـرو و تـسلیم طلـب بـار امـده            

ا در برابـر حتـی سـخن    وخواستار رهبري دیگران شده اند ونیز دیده شده که گروهی دیگر بر عکس بعده      

  .حق ایستاده گی کرده اند

  جاي تردید نیست که مداخله هاي بسیار خورد وکوچک یک لغزش است، سـر زنـش طفـل  سـبب آزرده       

  .گی اومیشود وزمینه را براي خجالت و عقده داري او فراهم کرده و در سازنده گی طفل کمتر مؤثر است

دسال درحالی که مقصر نیز باشد باید پرهیز کرد و یـا اگـر            اعتقاد بر اینست که حتی از سرزنش طفل خور        

از طعنه زدن براي ایجاد مهارت باید پرهیـز کـرد،   . مورد تمسخر قرار گیرد،کاري از دست او ساخته نیست    

  .زیرا امر زیان بخش وبی نتیجه است و فرجام ان براي طفل نامناسب است

انهـا مـسول   . واده دارند، نه یک فرد مستبد و ظالم      شکی نیست که والدین چهره یک فرد مسلط را در خان          

به همین منظور باید شیوه اي را بکار برند که طفل از اثر ان احساس امنیـت           .اجراي قانون اند، نه دیکتاور    

, اطفالی که در محیط دیکتاتوري و و حشت پرورش و رشد کنند، در ظاهر. کند و بگونه اي سالم رشد کند

در اینگونه شـرایط  .  بخود میگیرند، ولی بعدا دچار هیجان و خصومت خواهند شد    حالت تسلیم و اطاعت را    

براي طفل در حل مسایل و دشواریهاي شان مشکالتی پدید می اید که به ساده گی قابل رفـع و جبـران             

  .نیست

ایـن  . خالصه اینکه  براي اصالح سلوك طفل اصولی در اجراي ضوابط، مراقبت و مواظبت ضروري است    

  :از این قرار استاصول 

ر و مسلط باشید و ی آرامش و متانت، بگونه اي که در حین اجراي ضوابط برخود مد    ،رعایت خونسردي !

  . زمام اختیارات و صالحیت از دست تان بیرون نشود

رعایت قاطعیت امر به گونه اي که فرزند تان شما را فردي جدي در اجراي ضوابط بداند و روي کار و !

.یک شخص ترسناك که طفل به ماهیت ان پی برده باشدپدر باشید نه. از کندحرف تان حسابی ب

 هـر روز  .اصول عقلی و  منطقی را در زنده کی رعایت کنید، نه خواسته ها و هوس هاي شخـصی را             !

.ار سردر گمی نشود و نداند چه باید کردچ د به نحوي خاص عمل نکنید تا طفل

گر نا چار او را تنبیه می کنید طفل باید علت ان را دریابد و احساس      تا میتوانید طفل را تنبیه نکنید و ا       !

.کند که عدالت در ان مراعات شده است

 هر گاه خطا و لغزشی از طفل سربزند به او فرصت بدهید تا لغزش و خطاي خودرا اصالح کند و بـه                      !

.ن بپردازدآران بج

کرد اثر انرا دریابد و عمـال خـودرا از ان منـع             در مواردي این امکان را پدید اورید که او اگر اشتباهی            !

.کند

راهها وموجباتی بوجود اورید که به تناسب رشد سن از تنبیه و هشدار او کاسته شود و خود مدیر خود                    !

.باشد

.در اجراي ضوابط از نظر ترشروي و تند خویی بپرهیزید و نگذارید طفل از شما نا امید گردد!
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ت و نگهداري اطفال توسط والدین بیان شد، می توان به این نتیجـه رسـید                در فرجام آنچه در باره مواظب     

که همه انسانها با همه توان و قدرتی که در زنده گی دارند و با همه اعتماد به نفسی که براي انها وجـود                    

اطفـال یکـی از   . دارد به نحوي به دیگران متکی و وابسته اند وبه کمک و حمایت دیگران احتیـاج دارنـد        

زمندترین قشر جامعه اند انها نیازمند به فردي اند که درتداوم زنده گی و کار پیوسته او را در کنار خـود                      نیا

اواز مـادر و پـدر حمایـت میخواهـد،     . ببیند و به او متکی باشند وان فرد نخست مادر و سپس پدر اواسـت  

 و یـا امنیـت او را بـه خطـر       حمایت از ترس ها و صیانت از هر عاملی که حریت و ازادي او را تهدید کند                

اتکا دارد و به این امیـد  ) والدین(مسلمآ که طفل در شرایط سخت و پیشامد هاي ناگواري بد یگران   . اندازد

  .به پیش میرود

  
  ):غذا( حق تغذیه-2

غـذا  . غذا از ضروري ترین نیازمندیهاي انسان و بخصوص طفل و عامل ادامه حیات و سالمت رشد است               

  . روان و هم در امر یا دگیري نقش مهم و فوق العاده داردهمچنین در جنبه 

غذا در حاالت روانی طفل از اهمیت فراوانی برخورداراست، زیرا نخـستین پایـه اي اسـت کـه بـستگی و                 

مادر اولین منبع غذایی براي طفل می باشد، سـپس ایـن   .عالقه طفل نسبت به مادرش بر ان استوار است      

 نخـستین یـاد   ،به عبـاره دیگـر  . اجتماعی در می اید_وابستگی هاي روانی   ارتباط، دگرگون شده بصورت     

اصـل  , گیري در باره اشخاص مخصوصآ بر اساس تجارب حسی پیچیده مربوط به تغذیه پی ریزي میشود            

 طفل حق دارد از غذا و مـسکن و درموقـع لـزوم از مراقبـت هـاي طبـی                     ":چهارم حقوق طفل می گوید    

  ."برخوردار گردد

.  شیر مادر بهترین غذاي طفـل در ماههـاي نخـستین تولـد اسـت     .ذا براي طفل شیر مادر است  بهترین غ 

چنانچـه  . حمایت از طفل و حقوق او ایجاب می کند که این نعمت گرانبها از او هرگـز بایـد دریـغ نـشود                      

لب  شدن پستان ها در ماه اخیر حمل حکایت از طر یشبه این معنی که پر  ,طبیعت نیز چنین خواسته است    

هر مادر باید این حق مسلم وطبیعی را از طفل سلب نکند و این حق بـدون موجـب از طریـق                   . حقی دارد 

  .شیر مصنوعی تامین نگردد

 تنها از نظر ترکیب و مقدار مواد غذایی نیست، بلکه این شـیر اب حیـاتی        ،برتري شیر مادر بر سایر شیرها     

همراه بوده و حاوي فکتور ها ومواد مصونیت بخـش          است براي طفل که با اثرات عاطفی و روانی فراوان           

  . براي او به حساب می آید

این یک حقیقت مسلم است که احساس صمیمیت بین مادر و فرزنـد و تبادلـه مهـر و محبـت مـادري و                        

 .فرزندي و احساس عاطفی و روانی درموقع تغذیه نوزاد از پستان مادر به نحو بارزي در طفل تجلی میابـد           

جات نوزاد براي رشد کافی و زنده گی سرشار از خوشحالی، شفقت و سالمتی جسم و روان، تنها تمام احتیا

 تحریکـات  ، گرماي مناسب محیط،اكپ  تامین مواد غذایی نوزاد نیست، بلکه نوزاد انسان احتیاج به هواي      
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یـه نیازهـا و     جسمی و مبادله متقابل بعضی از پدید ه ها با انسانهاي دیگـر دارد و جالـب  اینـست کـه کل                      

احتیاجات غذایی، روانی، عاطفی و روحی با تغذیه نوزاد از پستان مـادر اسـت، در وضـعیتی قـرار دارد کـه          

حـاکی از مهربـانی و      , اجبارآ به سرو صورت مادر می نگرد و نگاه او توام با مبادله نگاه پـر مهـري اسـت                   

بناي ارتباط شخص با دیگران در زنـده        دلجویی مادري و همین نگاه محبت امیز است که بنیانگذار و زیر             

  .گی اینده میباشد

 متاسفانه به علت تبلیغات بی محتواي شرکتهاي تولید کنند شیر خشک     ،با وجود مزایا و مفیدیت شیر مادر      

  . شوندیبخوبی تغذیه نم) شیر مادر( مادر، نوزادان با این ماده حیاتیيو راحت طلبی ها

ه در گذشته تغذیه با شیر مادر نشانه شایسته بودن مادر براي انجام نقـش            نباید از این واقعیت انکار کرد ک      

بیولوژیک وي بوده و تغذیه با شیر مادر در بسیاري از آموزش هاي مذهبی جز ارزشـهاي اجتمـاعی بیـان                  

گردیده است، بطوري که مطابق به شریعت دین مقدس اسالم براي مادران حق شیر درنظر گرفته شده و                

در سابق تنها در موارد استثنایی نظیر مرگ مادر، مبتال شـدن وي             . صورت شیربها طلب میکند   گاهی انرا ب  

 شدید و یا عدم تولید شیر کافی، در صورتی که دایه نیز در دسـترس نبـوده، شـیر هـاي             يبه مریضی ها  

  .دیگر توصیه می شدند، زیرا در هیچ شرایطی، رقابت سایر شیر ها با شیر مادر امکان پذیر نبود

در .  صورت گرفته است، در همه موارد بر تغذیه با شیر مادر تاکید شـده اسـت                ) ع(روایاتی که از اهل بیت    

 مادران باید فرزندان خود را دوسـال تمـام شـیر       ": امده است  232قران مجید در سوره بقره قسمتی از ایه         

 6 در سـوره طـالق ایـه    همچنـان . "براي کسانی که بخواهند دوران شیر خـوارگی را تمـام کننـد     . بدهند

داده اید، چناچه پسران شانرا برایتان شـیر میدهنـد، مزدشـان را             در مورد زنهاي که طالق شان     ":میفرماید

بدهید، با انها به عدل رفتار کنید و اگر شیر دادن برایشان دشوار اسـت، زن دیگـري را دایـه فرزنـد خـود                 

  ."بگیرید

 ایا خشنود نیستید وقتی یکـی از شـما از شـوهرش            ":پیشواي بزرگ بشریت میفرماید   ) ص(حضرت محمد 

.  روز روزه بدارد و شب براي عبادت بپا خیزد         ،ابستن است و شوهرش خشنود است، ثواب کسی را دارد که          

هنگامی که زایمان کند، هر جرعه اي که از شیر او در اید و هر دفعه که پستان او مکیده سود بـراي هـر                       

 پـاداش او همـان      ،ارد و اگر براي مراقبت از طفل خود، شبی بیـدار بمانـد            جرعه و هر مکیده شده ثوابی د      

  ).71 (است که هفتاد بنده را در راه خدا ازاد کرده است

با تاسف باید گفت که برخی از مادران به دالیل گونه گون، فرزندان خود را به تغذیه مصنوعی عادت داده            

تحقیقـات روانـشناسی نـشان داده    . در محروم مینماینـد و جگر گوشه هاي خودرا از نعمت تغذیه با شیر ما        

است که منع طفل از شیر مادر باعث پیدایش مریضی هاي در طفل می شود که جنبه روانی ان به مراتب           

 تعویـق در    ، گیجی و افسرده گـی     ،خطرناك تر از جنبه جسمانی است، حاالتی چون خمودي، عدم تحرك          

  .ض استنمونه هاي از این عوار, امر یاد گیري

ممکن است زن دیگري دایه فرزندي گردد و به او شیر دهد، ولی کیست کـه در حـاالت عـاطفی و                       ! بلی

بـه همـین    . روانی جاي مادر را پر کند و یا در جنبه بدنی همان خصوصیتهاي را داشته باشد که مادر دارد                  
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بت شوك بدنی یا روحـی دلیل توصیه اینست که طفل به هنگامی از شیر مادر باید منع شود که مادر نس

  .)72(قادر به ایفاي وظیفه نباشد

چه خوب است که مادر به دستورهاي الهی و عادت و رسوم انسانی خود توجه کند، اطفال شانرا در اغوش       

پر مهر مادري پرورش دهد، ارزشمندترین غذا یعنی شیر مادر را هدیه اش سازد، و او را همیـشه در کنـار                      

ط عاطفی و انسانی را از همان بدو تولدش بر قرار کند  تا طفل رشد و تکامل سـالم       خود داشته باشد، ارتبا   

  .و دلخواه داشته باشد

ضرور است که والدین به ارتباط تغذیه طفل باید اگاهی الزم را بدست اورند و این اگاهی هم در رابطه بـا          

بـسیاري از  . ضـروري اسـت  حقوق طفل و هم در رابطه با عالقه مندي والدین به حفـظ و سـالمت انهـا            

 پدران و مادران باید جنبه ظاهر غذا، تنوع کیفیت یمسایل مربوط به غذا متعلق به جنبه روانی ان است ول    

  .ان نیز توجه نمایند

غصه و اندوه طفل در صرف غذا، وجود اضطراب و بیقراري و تـرس و اشـفتگی روانـی او در ایـن رابطـه        

به کیفیت غذا و فقد ان خود موجد زیان هاي دیگـر اسـت، و ایـن        بسیار زیانبخش است و هم عدم توجه        

.  گاهی ناشی از بی اطالعاتی و کم معلوماتی هـا اسـت  ،فقر غذایی همیشه مربوط به فقر اقتصادي نیست       

اگر والدین توجه و تعمقی در کار داشته باشند می توانند انرا زایل سازند و در عین فقرو تنوع غذا را مـورد                      

  .  دهندتوجه قرار 

باید  یاد اور شد که گاهی ممکن است، طفل متمایل به غذا نباشد، ولی این هم درسـت نیـست کـه او را                

ایجـاد نـاآمنی   : جبرآ به غذا وادار سازیم، زیرا این امر موجب ونارضایتی اومیشود که مهم انها عبارت اند از 

روحیه و رفتـار، افـزایش بـدبینی طفـل          شدید در رفتار، احساس ناکامی و محرومیت از ازادي، اختالل در            

نسبت به غذا، ایجاد مقاومت بیشتر به والدین و اصرار در ادامه رفتار خویش وغیره بدین ترتیب طفل را به        

اگـر بعـضی اوقـات او را بـه     . خوردن اجباري غذا مجبور نسازید، زیرا انچه را که میخواهد بدست می اورد 

همچنـان پـس از     . او را ناراحت نکنید و از خود نرانیـد        . ا باز میابد  حال خودش واگذارید خود اشتهاي خودر     

پس از صرف غذا موجـب اخـتالل معـده           جست و خیز    . صرف غذا ضروري است که طفل استراحت کند       

ر غذاي خوب و مناسبی داشته باشد استراحت کافی هـم خواهـد             طفل اگ .ونابسامانی هاي جسمانی میشود   

لبنیـات تقویـت    . داشت و البته استفاده از لبنیات موجب رشد جـسمی اسـت وهـم سـبب اسـایش بیـشتر                   

  . استخوان طفل و شادابی و رشد او میگردد وطفل با ارامش بیشتري میخوابد

 بدست مـی آیـد کـه     ،عادت هاي بد غذا خوردن اما غالبآ از ،همچنان سوء تغذیه معموال معلول فقر است     

 فشار عاطفی طفل را از خوب ،همچنان. نادانی یابی توجهی والدین به تغذیه خوب،نوع غذا ها بر می گردد

  .غذا خوردن محروم می کند وتعادل حیاتی او را به هم میزند
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  : حق لباس- 3

رشدورکود، حتی شرافت وآلودگی اونقش ،متیلباس وپوشاك یکی ازنیازهاي اساسی انسان است که درسال

بــراي طفــل لبــاس درســالهاي اول زنــدگی تنهــانقش حفاظــت ازســرماوگرمارادارد،ولی درســالهاي . دارد

  .احساس،لذت وابرازوارائه شخصیت است،سالگی لباس وسیله اي براي ابرازذوق3بعداز

نظم نظافت  ،ل احساس وقار،آرامش  نه تنهاازآنجهت که عام   ،طوریکه گفته شد،لباس براي انسان مهم است      

چنانچـه بـسیاري    .بلکه ازآن بابت که سالمت یامریـضی اطفـال اغلبـاً مربـوط بـه آن اسـت                 ،واداب است 

ازمریضانی که  به علت عدم رعایت درپوشیدن لباس مناسب دچارچنین وضعی شده اندودرصورت رعایـت       

رفـت وآمدبابـدن برهنـه      ،ن بوت یاپاپوش  نداشت،میدانیم که لباس هاي ناپاك وکثیف     .آن مصئون مانده اند   

  .خودعامل امراض متعددي است

پوشیدن لباس هاي مناسب وهمراه بارزق وبرق وزیباي موردپسند،احساس مناسب وارزنـده اي بـه طفـل                 

البته درباره اصـل لبـاس ایـن        . میدهد،طوري که ازنرمی ورنگ ولطافت آن احساس غرورولذت می نماید         

 اگرلباس مناسب نپوشدسرمامیخوردویااگربوت یاکفش نپوشـد،ناراحت وآزرده        تصوربراي طفل وجودداردکه  

  .خواهد شد، ولی بعدهارابطه اي بین لباس وشخصیت خوداحساس خواهدکرد

ایـن  .طفل گاهی باپوشیدن لباس خاص خودراشبیه پدرومادرتصورنموده ویادرهیئات دیگـران ظاهرمیـشود           

ولی همین امرناچیززمینه سازغروراعتمادبه نقش     ،بررسی است امراگرچه به ظاهرمساله اي ناچیزوکمترقابل      

  .درطفل شده واوراخرسند می سازد

 و آلودگی ها تا باشند تاسن سه سال اول زنده گی لباس ها باید سفید          به تناسب سن تهیه شود     لباس باید 

فـظ  نشان دهند واین مساله خودهوشداري براي والـدین باشـدکه بـه یـاري طفـل شـان درح                   چرك هارا 

  . طفل بکوشند متالونظافت وتامین سا

. پس ازاین سن ضروري است که به لباس هاي رنگه توجه شودتاطفل ازآن احساس لـذت وغـرور نمایـد                

میدانیم که سن سه سالگی سن ظهورشخصیت است وطفل نسبت بـه سـرو وضـع خودحـساس میـشود،           

بت که اوبـدنبال زیبـایی ودرگریـز از         وازسوي دیگراین سن راسن ظهورجمال پرستی نام نهاده اند ازآن با          

ــد ــدین سان.  هاســتيزشــتی هاوپلی ــ،ب ــدن   یلباس ــظ ب ــین حف ــه درع ــود ک ــراهم ش ــراي اوف ــد ب  بای

  .سلیقه اوراهم ارضاء کند,ازسرماوگرماومرض 

درسه سال اول زندگی معموالً لباس براي پسران ودختران می تواند یکسان باشد ولی ازحدود سنین سـه                  

درایـن  . ظهورشخصیت است، تدریجاً باید لبـاس طفـل رابـاجنس اومتناسـب کـرد             سالگی به بعدکه سن     

  .امرجنبه هاي مربوط به شرایط حامعه راباید موردتوجه قرارداد
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ــل      ــدهاخانواده طف ــه بع ــن زمین ــات اصــول وضــوابطی درای ــدم مراع ــه ع ــشان داده اســت ک ــه ن تجرب

  .زیادي رابوجودخواهدآوردرادچاردشواریهاي خواهد کرد تاحدي که ازاین امراحساس مشکالت 

طفل تاوقتی خردسال است درانتخاب لباس  نظري ارائه نمی دهد، اماازسـن سـه سـالگی بـه بعـداطفال                     

تدریجاً به رنـگ ونـوع لبـاس حـساس مـی شـوند ودوسـت دارنـد سـلیقه هـاي رادرایـن موردانتخـاب                          

  .نظرگرفته شودکنندوازنظربرخی ازصاحبان امورضروري است ذوق وسلیقه طفل دراین رابطه در

درایـن رابطـه الزم   .رنگ وزیبائی لباس بایدطوري باشدکه ذوق طفل راارضـاء کندوسـلیقه او را رشـددهد             

مهم اینـست  . نیست که والدین تنهاشیک پوشی ومود را درنظرگیرند و درموردآن دقت بسیاربه خرچ دهند           

اخودطفـل پذیرفتـه    یک لباس رنگـی بخـصوص یـک رنـگ آنر          . که ذوق وسلیقه خودطفل پذیرفته شود     

  . باشدتااینکه میل زیباپسندي وشادابی اورااقناع کند

 سالگی به ترتیب دربین دختران وپسران تمایل به خـوش لباسـی             12-11باید توجه داشت که ازحدودسن    

. وزیباپوشی پدیدمی آید،بگونه اي که میخواهنـدزیباترجلوه نمایندوغروروخودپـسندي خودراارضـاء نماینـد            

بنابرآن والدین بایـد متوجـه   .ومتعادل این امراشکالی ندارد،بشرطی که کاررابه افراط نکشاند     مراعات نسبی   

باشندکه خوش پوشی وانتخاب ذوق زیباپسندي دراین سن یکی ازنیازمندي هاي طبیعی این مرحله است               

 که باید به آن توجه کردونگذاشت که ازیکطرف قناعت و رضـایت اطفـال زیرپاشودوازسـوي دیگراطفـال              

  .دراجراي این کارازافراط کاربگیرند

ایـن امرازطریـق    .  درزمینه اي براي تمرین اسـتقالل باشـد         یعامل نادیده گرفت که لباس می تواند      نباید

 یکی ازطریق انتخـاب لبـاس اسـت کـه طفـل دربـاره آن فکرمیکنـد                . وراههاي مختلف امکان پذیراست   

 اینکه ازطریـق پوشـیدن لبـاس طفـل ادراك مـستقل             ثانیاً. دسته یکی رابرمی گزیند    وباالخره ازبین چند  

 پیدامی کندوبدین ترتیب ازادراك خودیاري میگیرد، ثالثاً اینکه طفل  احساس استقالل  درموردشخـصیت              

اوخیلی زوددرك میکندکه کدام لباس هامتعلق به اوست وچگونـه بایـد آنراموردنظرداشـته              .  می کند  خود  

  . باشد

  
  : حق تفریح وبازي-4

ه تفریح وبازي اطفال درفصل هاي قبلی مطالب فراوان بیان گردیده امابه نسبت اینکه ایـن موضـوع      دربار

بنـاً والـدین بایـددرباره ارزش واهمیـت آن دردوره طفولیـت             .یکی ازنیازمندي هاي اساسی اطفـال اسـت       

  .تااطفال ازاین حق طبیعی خویش بی نیازنشوند. معلومات کافی بدست آورند

ستره وآزادازنیازهاي افرادمخصوصاً اطفال اسـت  ،رکت وفعالیت وگردش درفضاي صاف     است که ح    یگفتن

سالمت بدن وروان،شناخت خود،پرورش وشادابی خود،ونیزآموزش راه ورسم ،واین امردررابطه بارشدجسمی

  .زندگی ونقش اجتماعی اهمیت دارد
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،چنانچه طفـل وقـت    ولی براي طفل بسیارلذت بخش است،بازي یک حرکت وفعالیت جنب وجوش است 

. زیادعمرخودراصرف آن میکندودرعین خستگی وحتـی در مـواردي صـدمه زدن دسـت ازآن برنمـی دارد                 

  .اودرضمن صدمه دیدن ازبازي لذت می برد

ذهنی، اجتمـاعی،   ،مسلم است که بازي براي اطفال ارزش خاص دارد،عاملی است براي فعالیتهاي جسمی            

 دهـد  ی منمی تواندبازي نکند،براي بازي تـن بـه هرکـاروتالش    طفلی که سالم باشد   . عاطفی وسالمت آن  

  .وقراروآرام نمی گیرد

بسیاري ازدردهاونابسامانی هاي رفتاري اطفال ازراه بازي تسکین میابد وخودطفل براثرآن آرامش وسکون            

  .پیدامی کند وگاه گاه خشم خود را از راه به زمین کوبیدن گدي اظهار و اعالم میدارد

این مـساله بـراي   .  ازعوامل اطمینان است واطفال براثرآن درمحیط انس وامنی قرارمیگیرند  یییتبازي فعال 

طفل چنان ازاهمیتی برخوردار است که گویی روح وجسم اوبه مقداري زیادي بازي می طلبد تا تـشویش                  

ی ازبـازي   اگرطفل،بااین ترتیـب  . ها واضطراب ترس وتنفرودرماندگی ویاس را ازبین ببردوبه اونشاط بخشد         

  .بگریزددرحقیقت رشدسالم نداشته وحتی می توان گفت ازنظرروانی مریض است

 براي اومایه سروروخوشی اسـت، درس اسـت، تجربـه وتمـرین          ،بازي زنده گی طفل ودنیاي اوست     ! بلی  

بازي دلبستگی هاي طفـل راارضـاء نمـوده وراه          .  اواست یاست، بازي بازندگی طفل پیوندداردوجوهرزندگ    

  . حل بسیاري ازمشکالت جسمی وروانی هموارمیسازدرابراي

طفل گاه گاه چنان خودرابه بـازي محتـاج و وابـسته مـی بیندکـه حتـی اگردرشـفاخانه بـسترباشد، ولـی                    

اوباتمـام وجـودحتی    .  نمـی کنـد    یدرکناراواسباب بازي موجودباشدبه آن مشغول شـده واحـساس نـاراحت          

را از بازي دور وجداکنند چنان است کـه گـویی اززنـدگیش    باخلوص نیت به آن کارسرگرم میشود و اگراو    

  .دورساخته اند

محروم کردن طفل ازبازي اوراشدیداً ناراحت کرده وحتی ممکـن اسـت زمینـه رابـراي نـاراحتی عـصبی                    

اواین محرومیت رابراي خودضایعه اي می شناسد ودرصورت بازداشـتن اوازبـازي آنرابـراي             . اوفراهم سازد 

  .ه تلقی میکندخودش یک نوع تنبی

تحقیقاتی که برخی ازعلماي روانشناسی بعمل آورده اند، نشان میدهدکه اگرطفـل راازبـازي منـع   کننـد              

 ،غمگینی، گوشه گیري، سستی وخمـودي، خـشم وسرکـشی   : دچارحاالتی میشودکه مهم آنهاعبارت اند از 

  .گی خرابکاري ودرصورت عدم امکان بروزآن خودخواهی وسرخورد،شورش علیه محیط

سازمان ملل متحد وجهان امروزي اهمیت بازي براي اطفال راموردتوجه زیادقرارداده واین موضوع رابراي              

) 1(چنانچـه دربنـد   . عاطفی واجتماعی اطفال الزم وضـروري شـمرده انـد         ،جسمی،رشدونموي قواي عقلی  

ابـه تفـریح   کشورهاي متعهدبه ایـن کنواسـیون حـق طفـل ر     :(کنوانسیون حقوق طفل میخوانیم   ) 31(ماده

پرداختن به بازي وفعالیتهاي تفریحی متناسب به سن وسالش واشـتراك آزادانـه اش درحیـات                ،واستراحت

  .)فرهنگی وهنري به رسمیت می شناسد
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 متاسفانه درجامعه ماوالدین وقتی ازاطفال شان اظهارخوشی مینمایدکـه آنهـاآرام وسـاکت باشـند،حرکت               

مانیازمندیم ،دراین صـورت  . یف وپاك باشد  نظشان درتمام روز  نکنند، سخن نگویند وپوشاك وسرو صورت       

یردهیم نه اطفال را، زیراماازآنهاانتظارداریم که خالف طبیعت انسانی خود باشند واین کارفوق             یکه خودراتغ 

اطفال سالم منحصراً به یک نوع فعالیت نمی پردازنـد، بلکـه ازیـک فعالیـت بـه فعالیـت                    .توانایی آنهاست 

. کاري که احتیاج به تعلیم ندارد. بازي براي اطفال مانندکاربراي بزرگ ساالن است.شونددیگري متوجه می

طفل سالم نمی تواندپنج دقیقـه سـاکت وآرام باشـد،زیرااودایماً درتـالش وبـازي باچیزهایـست کـه مـی                     

درابه زبرمی کند، گاهی آسباب بازي خو بیندولمس میکند، گاهی به کتابخانه پدرش میرود کتاب هارا زیرو    

آتش می اندازد تاببیندمیسوزدیانه؟ همین طورکنجکاوي خودرامانندیک دانشمندي تشنه جهت رسیدن بـه   

خـودش  ( طفل به محیطی نیازمنداست کـه بتوانـد        ،خالصه. یک واقعیت یا ابتکارتازه وجدید، ادامه میدهد      

ین آرزوهارابابازي ارضاء مـی  جاي که بتواندبدود،صداکند، باالبرود، فریادبکشد، بشکند وبسازد همه ا   ) باشد

  .کند

والدین درمراحل مختلف بایدازنیروي محرکه قوي بازي بـراي آمـوزش ویـادگیري اطفـال اسـتفاده کنـد                 

شـادي وخوشـی طفـل راهرچنـدباعث نــاراحتی     .وهرگزسـعادت اورابـراي راحـت وآسـودگی خودفدانکنــد    

حـواس  ،است که طفل باکمال آزادياوشود،شادي وراحت خودبداندوبه این اصل توجه کندکه هنگام بازي     

  .خودرابه کارمی اندازدونیروي تفکر، ابداع، اختراع خودراپرورش میدهد

زمانی که والدین بااطفال خودبازي می کننددرجریان آن باآنهارابطه انس ومحبت برقرارمـی کنند،شـوخی              

رون اوراکـشف مـی کننـد،       میکنند، آنهاراشاداب وبانشاط میسازندوبه آنان همرازومانوس میشوند، دنیاي د        

  . ونگرانی هاي راکه طفل داردازبین می برندوازاین طریق رابطه سالم رابااوبرقرارمی سازند ناراحتیها

طفـل  ضـرور اسـت، ولـی هـدف بـازي بایـد باهـدف تربیـت همـراه                      ي این واقعیت است که بازي برا     

 راه ورسم زنـده گـی واسـتحکام       هندهدرجریان بازي والدین بایدبه طفل درس بیاموزند، قاعده یاد د         .باشد

روابــط اجتمــاعی رابیاموزنــد،طفل رارهنمــایی ورهبــري کننــدوباالخره اورابــه ســوي جهــت دهنــد کــه  

  .مقصدسازندگی و رشد فردي واجتماعی باشد

والدین بایدازبازیهاي که اطفال دربیرون ازخانه بعمل می آورند،وارسی کنند وازطریق بـازي             , افزون برآن   

خن آورندتا طرزفکروانتظارهاي خودرابیان کندوآنچه که دربیرون ومکتب برسراوآمده بیـان نمایـد   اورابه س 

  .ووالدین رادرجریان اموربگذارد

  
  : حق تعلیم وتربیت-5

تربیت رابه عنوان حقی ازطفل ذکرکرده وسـستی وسـهل انگـاري رادرایـن              , درتمام مکاتب فکرومذاهب    

ده دار این امرتربیت والدین هستندکه شخصاً باید دراداي ایـن حـق        موردگناهی نابخشودنی دانسته اند،عه   

 ،البتـه اجتمـاع   . تالش کنند وفرزندان خودرابه نحوي شایسته بپرورانندو وسایل وامکانات آنرافراهم سازند          
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دولت ومردم دور یا نزدیک هم درزمینه تربیت اطفال وظایفی برعهده دارند وآن اینکه آنهاباید به گونه اي  

کنوانسیون حقوق طفل تـصریح شـده       ) 18(ماده)2(چنانچه دربند . دین را در اداي این حق یاري رسانند       وال

کشورهاي متعهد به این کنوانسیون     ،بمنظورتضمین وگسترش حقوق تصریح شده دراین کنوانسیون      :(است

ورزنـد  به والدین وسرپرستان دراجراي مسئولیتهاي شان درزمینه پرورش اطفال کمک میکنند وتـالش می             

امابایددرنظرداشـت کـه مـسئولیت      )  تسهیالت وخدمات مواظبت ازاطفال رشد وگـسترش یابنـد         ،تانهاد ها 

اساسی تربیت اطفال راوالدین به عهده دارند،زیرامحیط خانواده محیط اجتناب ناپذیروطفل ناگزیربـه زنـده     

ن را رعایـت وتحمـل     ضوابط وقواعدخانواده بر طفل تحمیل گردیده وطفل مجبوراسـت آ         . گی درآن است  

طبعاً درچنین احوال  وشرایطی براي اطفال حقی پیدامیـشودکه والـدین مؤظـف بـه اداي آن الاقـل                 . کند

  .درمحیط خانواده اند

والدین گرانقدربایدبدانندکه فرزند عزیزترین فرد براي پدرومادراست وطبیعی است که آنهادوست دارندکـه             

 والـدین طفـل نـه     دراین راستا. ودر زنده گی آینده تداوم یابداین عزت ودردانگی همچنان محفوظ بماند      

  .  بلکه ازلحاظ اخالقی نیزبه تربیت اوتوظیف اند،تنها ازنظرعقالنی

تربیت اونیزبرعهده پدر و مـادر      ،بنابرآن می توان گفت که گذشته ازنگهداري وتاًمین زنده گی مادي طفل           

درومادرباید فرزند خویش راآماده زنده گـی اجتمـاعی         پ. یاکسی است که محکمه حضانت رابه اومی سپارد       

این وظیفه اخالقی رابه دشواري مـی       . سازند وبه رفتاروکرداروتعلیم وتحصیل اونظارت دائیمی داشته باشد       

باوجوداین بسیاري از قوانین به ایجادحق ومسئولیت پدرومادردراین بـاب بـی            . توان درحقوق تضمین کرد   

  .اعتنانمانده است

اعالمیه ) 26(ماده) 3( به همین سبب دربند. درست تربیت حق پدرومادراست ت که انتخاب روشمسلم اس

جهانی حقوق بشرآمده است که،پدرومادرحق دارندنوع وشیوه هاي تعلیماتی راکه بایدبـه اطفـال آنهـاداده                

  .شود،انتخاب کنند

مکلف ،تربیت فرزندخودرادارند پدرومادردرعین حال که حق انتخاب شیوه       .تربیت فرزندوجیبه پدرومادراست  

  .انداوراچنان تربیت کنندکه استعدادشان رشدکند ودرآینده بحیث عضوسالم جامعه بارآیند

می تـوان ایـن مطلـب رااسـتنباط         ،بادرنظرداشت اعالمیه جهانی حقوق بشرکه درباالازآن یادآوري نمودیم       

ان ایـن اسـت کـه بـراي آنهامکتـب      کردکه یکی ازوظایف اساسی والدین درزمینه تعلیم وتربیه اطفال شـ   

امرتعلیم وتحـصیل وتـالش علمـی او را     .درست ونیکوانتخاب کنندومعلمی شایسته وصالح براي اوبرگزیند      

مهمترین مراقبت ها دراین رابطـه بایـد دربـر گیرنـده     . زیر نظر بگیرند ونگذارندکه درآن غفلتی روي دهد       

 بـا  ي از جریـان درس او و  همکـار       يخبرگیـر , ل طف يانتخاب مکتب مناسب و انتخاب معلم شایسته برا       

  . مکتب است

  
  : حق طفل معلول ومعیوب-7

  .معلول انسانی است ماننددیگرانسانهاکه گرفتاریک نقص یانارسایی درجسم یاذهن است
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 جلوه هـاي آن بـصورت ناشـنوایی،       .معلولیت دراطفال بصورت مختلف است،ممکن است کلی باشدیاجزئی       

باشـدکه هرکـدام آنهـاداراي درجـه        .....اختالل درتکلم،کمبودعـضوو  ،ريغـ فلـج م   کـوري رنـگ،    نابینایی،

  . که درمجموع سلوك طفل رادچاراختالل کندباشد   هاومیزانهاي

احصائیه معلولین ومعیوبین درجامعه بشري اندك نیست،معموالً ازهرده طفل یک آنهابه نحوي دچارنقص             

نفریک تن ازامراض مزمن یانقص بدنی دائیمی رنـج  18است ویابراساس احصائیه اي درسطح جهانی ازهر   

   .منبع ذکر گردد )73(میبرد

شایان تذکراست که جنـگ هـاي دوامداردرکـشورعزیزماگراف معلـولین ومعیـوبین رابـیش ازکـشورهاي                 

قرارتحقیقات که برخی ازموسسات مـاین پـاکی درافغانـستان          .دیگرجهان به باالترین حدآن رسانیده است     

واه این حقیقت است که بیشترین تعـدادمعلولین ومعیـوبین درایـن کـشورجنگزده قربـانی       بعمل آورده اندگ  

یکـی ازوظـایف    .  فیصدآنرااطفال تشکیل میدهند   75 الی 70میراث سوم جنگ یعنی ماین هااندکه درحدود      

اساسی خانواده هاوخاصتاً دولت دراین موردرسیده گی به مسایل زنده گی این اطفـال اسـت کـه ازنعمـت       

  . بدن محروم گردیده اندالمت بیعی ساوحق ط

ذهنی وعـاطفی  ،روانی،نبایدفراموش کردکه زنده گی متعادل براي کسانی میسراست که ازاعتـدل جـسمی     

آنهائیکه ازاین ناحیه نارسایی دارنددربسیاري موارد به دیگران محتاج ووابـسته انـد،زیرانمی             .برخوردارباشند

  .باشندل کافی والزمی برخورداراتوانند ازاعتد

کمک کننده گان وحامیان اطفال معلول ومعیوب درمرحله نخست والدین اند،آنها بایدوسایل حیات خـوب               

 مناسـب    وضـع    و طفـل معلـول رابشناسند،ریـشه وعلـت آنرادریابنـد         . وشایسته اي براي آنهافراهم آورند    

  .وشایسته اي رابراي خیروفالح طفل فراهم آورند

ل معلول درخانه اي پابه عرصـه وجودمیگذارد،نخـست پـدرومادرحیرت           بسیاردیده شده است وقتی که طف     

 ،دورنماي خیلی تاریک وسخت ذهن آنهارابه خودمتوجه ومشغول میداردکه بااین طفـل           .زده وگیچ میشوند  

حتـی برخـی ازآنـان      . آنهم باچنین وضع وصورتی چه کنند وچگونـه اوراپـرورش دهنـد وبـه ثمربرسـانند               

  . مینمایندازپذیرش این طفل خود داري

تالش ورزیده ویکـدیگررامتهم    ها  یئبرخی ازوالدین به جستجوي پیداکردن علت وعوامل این نقص ونارسا         

گـاهی آنهابـه    .می کنند که نقص ازتوست واین خودمنشاء بگومگوها،درگیري ها، ومشاجره هـاي میـشود             

ــک مرا  ــوام دورونزدی ــستجوي اق ــعی وج   جج ــاچنین وض ــدام آنه ــه درک ــوده تابیابندک ــه نم ــته ع ودداش

  .تاهمسرخودرامورداتهام قراردهند

. نکته قابل ذکراینست که بادعواومشاجره مساله حل نمی شود وضرورهم نیـست یکدیگررامقصربـشناسند             

درایـن   مـی توانـد    دانش وپیشرفت جهان امروزي تاکنون ازروي چنین رازي پرده برنداشـته وبـصراحت     

ء به الکل وموادمخدره ویاعارضـه اي دیگرباشـدتاحدودي         التاگرپدري ومادري مب  ! بلی.بکند نظر   مورداظها

  .به اومربوط دانست  راقش می توان این ن
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فعالً ضروري است والدین ببینندوعاقالنه فکرکنند وببیننددرباره این طفل چـه بایـد کننـد وچگونـه بایـد                   

  .درگیري هاومشاجره هاوضع راازبدبدترخواهدکرد. تصمیم بگیرند

که دردنیاهزاران خانواده موجوداست که اطفال آنهاعلیـل وبـه نحـوي داراي نارسـایی               پدرومادربایدبپذیرند

  .ردازندپب هستند وباشیوه هاي میکوشند وضع موجودرابپذیرندوبه انجام وظیفه جدید

این نکته قابل یادآوریست که خودطفل درآغاززنده گی ازایـن محرومیـت ومعلولیـت سـردرنمی آوردوبـه                  

  .بین ویاداراي احساس حقارت نیستهیچوجه نسبت به آن بد

به علت موضعیگري هاي خاص والدین واطرافیان است کـه طفـل نـسبت بـه وضـع خودحـساس شـده                      

  .ویااحساس بدبختی کند

والدین به عنوان پـدرومادرمی تواننـد     ،اصل معلولیت به هرصورتی که باشد همیشه به مفهوم تنهائی است          

فرادعادي واردعرصه حیات اجتمـاعی کننـدوباایجادحاالت وشـرایط          راازبین ببرندوآنهاراچون ا    ینهائاین ت 

  .معقول می توانند اطفال راازاحساس نادرستی که درباره خودپیداکرده اند،بیرون آورند

فاقدتوانائی همسازي وسـازگاري    ،یکی ازمشکالت اساسی معلول دراینست که نسبت داشتن نقص جسمی         

رفت وآمدونظافت نیازبه کمک داردکه باید به آن توجه شود واین غذاخوردن،،اودرلباس پوشیدن.باجامعه اند

  .نیازمندي به موقع رفع گردد

ازاین لحاظ  . ی فعالیت محدودي داشته ورنجیده خاطراند     تبرخی ازمعلولین به علت نداشتن مهارتهاي حرک      

  . کاستی صورت نگیردتابتوانند این نقیصه راجبران کنند و الزم است دربرابرآنان کمی

سـبب   الدین طفل معلول بیش ازدیگران دررابطه بااومسئولیت دارند،عدم احساس مسئولیت دربـاره آنهـا             و

  .میشودکه آنهادرآینده سرازبیکاري وگدایی درآورند وبراي عمري به دیگران وابسته باشند

  :مشکل اطفال معلول ازاینقراربرشمرده میشودد مسئولیت والدین دررابطه ب

نخستین توصیه به والدین اینست که طفل معلـول رابپذیرندواورابـه همـان         : مسئولیت پذیرش  -الف

ــست قبــول کننــد     ــساب مــی     . گونــه کــه ه اوهرچــه باشدفرزندآنهاســت وپــاره اي ازوجودآنهابح

  .آنهااورابوجودآورده وآنهااورابه این عرصه حیات دعوت کرده اند.آید

گناهااوراسرزنش کننـد،زیراطفل درآن    والدین حق ندارندنقص طفـل معلـول خـودرابرخش بکـشندویادرتن          

ممکـن   این امربعـد هـا    . وطبعیت خودهوشیارمی شودوازوضعیتی که داردناراحت می گردد       صورت به خود  

 فراهم آوردوحتی درمواردي اورابه تصمیم گیریهاي ناروا        آس  است زمینه رابراي بیزاري ازخودوناامیدي وی     

  .نیست ونبایدبی جهت آزرده شودمسلم است که اودراین نقص ونارسایی مقصر.بکشد

نمـی  . عدم پذیرش والدین این احـساس رادرطفـل بودجـودمی آوردکـه موجـودي زایـدوبی ارزش اسـت             

 وازبهره هاي آن محروم میگردد      تواندوضع عادي وطبیعی داشته باشدباالخره خودبخودازشرکت درمجالس      

  .ك هاي غیرعادي میشودکول به سنوتن داد واین احساس خودزمینه سازبرخی ازنابسامانیها
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غرض اینست که احـساس گنـاه وآه ونالـه وابرازتاسـف چـاره              ):تداوي( همراهی براي معالجه   -ب

تاامیـدي بـه نجـات     ندیـشند  امی آنچه مهم است درباره طفل معلول اینست که والدین نیکو  –دردنیست  

  .دراوپدپدآید

درپیش بگیرندکه طفل معالجه شـودونقص      والدین دربسیاري مواردمی توانندشیوه هاي اساسی واصولی را       

 بـراي ایـن      بـوده و     معاینات طبی،روانی وروانپزشکی دراین زمینه هاگـاهی کارسـاز        .ونارسایی نجات یابد  

ازطرف دیگر،بردن این گونه اطفال به مسافرت هاوشرکت دادن آنهادربرنامـه           . اطفال مفیدوموثرثابت شود  

یداسباب شادابی وخوشی اطفال معلول رافـراهم آورندوبـدین         درهرصورت والدین با  . هاخالی ازفایده نیست  

  . احساس کم خودبینی رادرآنهاکاهش دهند،فرصتهاي تفریحی وآموزشی ترتیب باایجاد

قدرت ونیروي روحی بدهند وآنهارامطمین      که به آنها   حداقل کمک والدین به اطفال معلول این خواهدبود       

زوضعی که متوجه حـال شـان اسـت،نجات بدهنـد ومـشکالت             ومیخواهندآنهاراا سازند که درفکراوهستند  

کـه والـدین آنـان بـه       دنـ شانراحل کند،این امرسبب می شودکه اطفال معلـول ازایـن اندیـشه بیـرون آی          

  .فکرآنهانیستند

  

 آنهـا لـذت و   ی دیگران دارند  یعنـ ي متفاوت  بادنیاي میدانیم که اطفال معلول دنیا     : تربیت خاص  -ج

 از برخورد هـا     یبه همین سبب آنها به نوع خاص      .  احساس میکنند  ي دیگر يرا بگونه ا   یالم، زیبایی وزشت  

 ي متعادل باشـد وبـه سـو   ي شان بگونه ای وسلوک ي رفتار ي نیازدارندتا خصوصیت ها   ی تربیت يوروش ها 

 کـه  یزیرا درصورت.  این   گونه اشخاص به شیوه خاص طرح میگردد  یسیستم آموزش . اصالح گام بردارند  

 خاص درنظر گرفته    ی آموزش ي آنها فعالیت ها   ي ادامه بدهند برا   ي جریان آموزش را در مکاتب عاد      نتوانند

مـشارکت درامـور    ، وفعالیـت، راه رفتن    ينـوع درس، بـاز    .  آنها نیز محفوظ بمانـد     یمیشود تا شرایط عاطف   

  .  داشته باشدی معلولین نظربه سایرین فرق میکند که والدین باید ازآن آگاهی بادیگران در زندگیاجتماع

  

اگـر فرزنـدان    . دلگرم کنند  یوالدین باید به طفل معلول روحیه بدهند وآنهارا به زندگ          :دادن دلگرمی -د

 ایـشان را بگیرنـد تاتمـام    ي دارد درین  راه بایـد بـازو  ی نیاز  به احساس خوشبختیشان ناقص است،  ول 

ویق کنند، محبت به اورا زیاد کنند، بـه  اورا جرأت بدهند، اورا تش  . توجه او به نقص خودش معطوف نگردد      

   حق مشارکت بدهند، به اولبخند بزنند ودر اوروحیه کار وفعالیت را به وجود آورندیاودرزندگ

اگر والدین فرزند معلول خودرا دوست داشته باشد، او میتواند نقص بدن خودرا فراموش کند ویـا آنـرا حـد          

ت که والدین حدود توقع خودرا از طفل معلول کـم کننـد             درین راه همچنان الزم اس    . اقل کوچک بشمارد  

 وطرز برخـورد بـاچنین   ی نیست که زندگی معنن ی االبته این امر به . وآنرا براساس مسئولیت تنظیم نمایند    

  برخورد کنند که اواحساس جدایی یا حقـارت ویـا            ي برسانند و یا به آنها طور      ي را به سویه نابرابر    یاطفال

 وتعقـل  يدر برخورد بااطفال معلول باید ظرافت را بکاربرد ودراین مـورد ازهوشـیار          .کند ی افراط يسرافراز
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معلـولین وافـراد   (به افراد آفت زده وبالدیـده : روایت شده است که فرمود   ) ص(از حضرت محمد  . کارگرفت

  .ساخت و متواتر شرمنده ینباید زیاد نگاه کرد ویا آنان را نباید براثر نگاه متوال) ی نقص بدنيدارا

 ي  دیگر پرهیز ها و خـوددار       يمسلم است که درمورد معلولین از یک طرف مراقبت ها الزم است واز سو             

  . اصالح آنان فراهم شود، نه دامنه دار شدن آسیب ها و عوارضيها تازمینه برا

  : از آنرا میتوان به این شرح بیان کردی ها وپرهیز ها بسیار پردامنه اند که برخي این خوددار

 همان گونه که ذکر شد معلولین را باید دوست داشته باشید نه آنکه مورد ترحم شان قراردهید وازدیدن                   -

  آنها احساس رقت خودرا نشان دهید 

 هم سـزاوار تنبیـه اسـت اورا         ياگرروز.  کنید ي آنها خوددار  ی ازتحقیر واهانت وبرخ کشیدن عیب جسم      _

 بـه سرنوشـت     ی اعتنـای  ی شان دچار خطرمیشود ازب    یواننسبت معیوب بودن شان تنبیه نکنید که امنیت ر        

  . ومحبت والدین استی آنان گرميشان بپرهیزید که بزرگترین امتیاز برا

 ازآنان که تیزهوش ترند از دیدن این وضـع کـه   ی درباره اطفال معلول بپرهیزید زیرا برخ      یازاعالم خستگ 

  . میکنندي احساس سیریوالدین به زحمت افتاده اند اززندگ

 کنید، مگر آنگاه کـه کـارد بـه اسـتخوان            ي ازسپردن اطفال معلول به پرورشگاه ومراکز خاص خوددار         -

 پـدر ومـادررا پرکـرده    يبرسد، زیرا بهترین خدمت وآسایش در خانه میسر است و پرورشگاه  هیچگاه جـا      

  نکند  ي وموقعیت خود سوئ استفاده وازوظیفه خوددارینمیتواند مراقب باشید او از نقص بدن

ـ    روحیـه او را ازبـین نبریـد          ، اورا طعنـه نزنیـد     ،خالصه اینکه طفل معلول خودرا فشارندهید       او  ی ازمالمت

  وغیره.............  وریدآ کنید  و بکوشید بیشتر ازراه تشویق او را به حال خود دريخوددار
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  ضمیمه اول
  

   حقوق طفل)میثاق(نقل کنوانسیون 

  

  :چنین میخوانیم در مقدمه این کنوانسیون 

 یی وحقوق جدایزلت ذاتمنص ویه مطابق اصول اعالم شده در منشور ملل متحد تشخکن یباتوجه به ا

ه کنی اياد آوریا  در جهان است،ح صل و عدالت،يساس آزاد ايه بشرد خانواير وبرابر تمام اعضایناپذ

 در منشور ملل یت انسانی بشر از ارزش ومنزلت شخصيادیه حقوق بنبرا نمان شایحد اتمردمان ملل م

 را در ی زنده گي هاياری معي وبهسازیشرفت اجتماعیه پکم گرفته اند یرده وتصمکد یمتحد مجدداً تائ

 حقوق بشر یه جهانیحد در اعالمته ملل مکنیص ایاتشخ ،گسترش دهندعتر ی وسيهایچهار چوب آزاد

 يزیچ نوع تمایدون هب یسکه هر کرده است ک حقوق بشر تؤافق نموده واعالم ین المللی بيثاق هایوم

گر یتولد ود،تکیمل،ی وملیاجتماعموقف ، یاسیده سی عق، مذهب، زبان،تی رنگ جنس،ل نژادیاز قب

 ، حقوق بشریه جهانیه در اعالمکنی اياد آوریبا ،ن اسناد استیا مندرج در ه حقوقیلک مستحق ،حاالت

ه کنی بااذعان به ا، مخصوص استي هاکمکمستلزم مراقبت و تیه طفولکرده است کملل متحد اعالم 

 جامعه وبه خصوص يش همه اعضای رشد وآسایعیط طبی جامعه ومحيادیث عنصر بنیخانواده به ح

امل در کشان را بصورت یت ها یند تابتوانند مسئولیافت نمای الزم را در کمکت وید خماشنبایاطفال م

د در یبایت خود میامل شخصک رشد همانگ ويه طفل براکنیص ایتشخه ب ،درنیداخل جامعه بدوش بگ

د ی بایه طفال مکنیاتوجه به ا ب، وتفاهم بزرگ گرددی دوست، سروري ودر فضایگ ط خانوادهی محیک

 اعالم شده در منشورسازمان ملل يه ارمانهای در جامعه آماده شود ومطابق به روحيرد فی زندگیک يبرا

   .ت شودی تربی وهمبستگي برابر،ي آزاد،ي بردبار، شرف،ه صلحیمتحد وخصوصاً با روح

 قبل از تولد وچه بعد ی وذهنیل عدم بلوغ جسمی طفل به دل،ه حقوق طفلیه نظر به اعالمک انياد آوریبا

ه در کنیص ایبا تشخ اج دارد،ی الزم احتی قانونيت ها ی حفاظت ومراقبت خاص ازجمله حمااز تولد به
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 ین اطفالین چنید واننیک می زنده گییط سخت استثنایه در شراک هستند ی جهان اطفاليشور هاکتمام 

 ت ورشدی حماي برای هر ملتی وسنتی فرهنگيابه حساب آوردن ارزش های ،از دارندیبه توجه مخصوص ن

 اطفال در یت زنده گیع در باال بردن وضین المللی بي هايارکت همیص اهمیباتشخ ،هماهنگ  طفل

  :هکردند ک توافق ،شافک در حال انيشور هاکشور ها وبخصوص در کهمه 

  

ه ک مگر آن ،جده سال سن داسته باشدیمتر از هکه ک است يطفل فرد : تعریف طفل_ماده اول 

   .ص دهدیمتر تشخکا سن بلوغ ريشورک ین ملیقوان

 بدون هر گونه استثنا متعلق ،شهاد شده استیه پین اعالمیه در اک یحقوق : منع تبعیض_ماده دوم 

ند ودر کت یض حمای موظف است تا اطفال را در برابر هر نوع تبعی اطفال جهان بوده وهر دولتیبه تمام

   .وشدک حقوق آنان بيارتقا

 .ن منافع او باشدیشتریرنده بید دربرگیمات مربوط به طفل باتمام اقدا : منافع اطفال_ماده سوم 

ت مراقبت از اطفال را بر عهده یه مسئوولک يگریسان دکا ین ی والدیوتاهکدولت موظف است در صورت 

  . الزم را از طفل به عمل آوردي مراقبتها،دارند

 خود را یه تمام مساعیعالمن ایور در اکد در احقاق حقوق مذیدولتها با : احقاق حقوق_  ماده چهارم

   .رندیارگکبه 

 يتهاید حقوق ومسئوولی بايدولتها :قیمومیت والدین وپرورش قابلیتهاي طفل_ماده پنجم 

  . محترم بشماردكودک يتهای پرورش قابليم مناسب براین قی خانواده گسترده را در تعين واعضایوالد

 ،ی است ودولتها موظفند زنده گیگ زنده یهر طفل صاحب حق ذات : بقاوپیشرفت_ماده ششم 

   .نندکن یشرفت طفل را تضمیبقاوپ

ن ی والدیی شناسا،انکت ودر صورت امیسب ملکهر طفل از حق داشتن نام و :نام وملیت_ماده هفتم 

  .شان برخوردار استیت ایو قرار گرفتن تحت حما

رده ودر صورت لزوم کع ت طفل دفای هویفه دارند از وجوه اساسیدولتها وظ :حفظ هویتماده هشتم 

   .ی خانوادگيوند هایت و پی مل، نام:ن وجوه عبارتند ازی ا،نندکآنها را احرار 

ن یه اک مگر آن ،نندک یش زنده گین خویه با والدکاطفال حق دارد  : جدایی از والدین_ماده نهم 

ا ی یک از ییرت جدا در صو،ن خودین صاحب حق ادامه ارتباط با والدیامر به سود طفل نباشد طفل همچن

      . آنان استيهر دو

ا ینند ک ك را تريشورکن آنها حق دارند هر یاطفال ووالد : پیوستن دوباره خانواده_ماده دهم 

  .ش وارد شوندیشور خوک دوباره به ،نیا ادامه روابط طفل ووالدیگر یدیکوستن دوباره به ی پيبرا



شناسایی حقوق طفل

١٢٨

ل
و
ا
 
ل
ص
ف

ها موظف اند از ربودن وتحت حفظ نگه داشتن دولت : انتقال قاچاق ومنع بازگشت_ماده یازدهم 

نه به ین زمی در اینند واقداماتکشور ممانعت کا شخص ثالث در خارج از یا مادر یله پدر یاطفال به وس

    .عمل آورند

ند و آن را در هر کده خود را آزادانه ابراز یطفل حق دارد عق : آزادي عقیده طفل–ماده دوازدهم 

  .ردیار گک شود به یبوط مش مریه به زندگک يمورد

اطالعات ،رده وبدون توجه به مرزهاکد خود را ابراز یطفل حق دارد عقا : آزادي بیان_ماده سیزدهم 

     .ندکشه ها و اطالعات خود را اعالم یبدست آورد و اند

 ،ده و مذهب طفلی عق،شهی انديدولتها آزاد : عقیده ومذهب، آزادي اندیشه_م دهماده چهار

    . شماردین را محترم می طفل توسط والدتیوحق هدا

ل دهند کی اجتماعات تش،نندکگر مالقات یدیکاطفال حق دارند با : آزادي اجتماعی_ماده پانزدهم 

  .وندندیا به آنها بپی

 ی خانوادگ،یامور خصوص : اطفال)خلوت( محافظت از حریم شخصی _ماده شانزدهم 

  . حرمت وافترا حفظ شودک هت،لتد در مقابل هر گونه دخایاتبات اطفال  باکوم

 اطفال به ین دسترسید ضمن تضمیدولتها با : دسترسی به اطالعات مناسب_ماده هفدهم 

 ي برای وفرهنگی در بخش اطالعات سودمند اجتماعی گروهيق رسانه ها یاطالعات مناسب در تشو

   .نندک يریان آور جلوگی زیده و از محافظت آنان در برابر مواد اطالعاتیوشکان کودک

 ظوحفم ك مضرو خطر نايای اطفا از اشتاند یق نمایدولت ها موضوعات باال را در نظر گرفته و تشو

 .ندنماب

 دارند و دولتها كت مشتریت طفل مسئوولین در رشد وتربیوالد : مسئوولیت والدین_ماده هژدهم 

     .نندکن مساعدت ین امر به والدید در ایبا

دولتها موظف اند طفل را از هر گونه  :رابر سوء استفاده وبی توجهی حمایت در ب_ماده نزدهم 

 از هر گونه يری جلو گينند وبراکت او را به عهده دارند محافظت یمومیه قک یگرانیادین ی والديبدرفتار

     . را به عمل آورندی نسبت به آنان اقدامات مناسب اجتماعيسوء استفاده وبدرفتار

ان محروم از خانواده توجه خاص کودکد به یدولتها با :طفال بی خانواده حمایت از ا–ماده بیستم 

 .نندکن ین گونه موارد تضمین آن را در ای از خانواده  نهاد جاگزيگریل مناسب دیمبذول دارند و بد

   . طفل باشدی فرهنگينه ها ید با توجه به زمیرد بای گینه صورت مین زمیه در اک ییوشش هاک

ت ی را به رسمیه نظام فرزند خواندگک ییشور هاکدر  :فرزند خواندگی --ماده بیست ویکم

صالح صورت ی مقامات ذين منافع طفل و از سویشترید با توجه به بین امر بای ا،ا مجاز داشته اندیشناخته 

    .ت همه جانبه از طفل همراه باشدیرد وبا حمایگ
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ت مخصوص ید حمای بایاهان پناهندگ خوكودکا یاز طفل آواره  : طفل آواره--ماده بیست ودوم 

 را یت ومساعدتین حمایه چنک است یصالحی ذي با تمام سازمانهايارکفه دولتها همی وظ.دیبه عمل آ

    .نندک ی طفل فراهم ميبرا

ل یژه،تحصیاز به مراقبت ویطفل دچار نقص عضو ن : اطفال ناقص العضو_ماده بیست وسوم 

شتر یسب اعتماد به نفس هر چه بک آبرومند وی زندگیک از ير دار برخوين راه برایت دارد تا ازایوترب

  .ندک مساعدت یومنزلت و احترام اجتماع

 ومراقبت ی صحین سطح خدماتیطفل حق دارد از باالتر : خدمات صحی_ ماده بیست وچهارم

 ی، خدمات صحی همگاني آموزشها،کی پزشيد بر گسترش مراقبت های دولتها با. برخوردار شودیطب

نه اقدام ین زمی در این المللی بيهایارکق همید وتشوکیر نوزادان به طور خاص تایزان مرگ ومیاهش مکو

      . موثر محروم نماندی به خدمات صحی از دسترسکیودکچ یوشند تا هکنندوبک

 مراقبت يه از طرف دولت براک یوضع طفل : بررسی ادواریموقعیت طفل_ماده بیست وپنجم 

 منظم قرار ی وبررسیابید مورد ارزی شود بایضالح سپرده میامقامات ذیبه خانواده  یومحافظت وسرپرست

    .ردیگ

 یمه اجتماعی از جمله بیت اجتماعیطفل حق دارد از امن :تأمین اجتماعی _ ماده بیست وششم

  .برخوردار شود

ط یه با شراک بهره مند شود ی زندگیهرطفل حق دارد از سطح :سطح زندگی _ ماده بیت وهفتم

ه را در جهت یت اولین طفل مسؤولی والد. او متناسب باشدی واجتماعیاخالق،ي معنو،ی ذهنیرشد جسمان

 یت دولتها می مسئول.امل وبه نحو مطلوب فراهم شودکبه طور یاناتکن امیه چنکن جنبه دارند ین ایتضم

  .ز بشودیانشان نکودکن وی به والديتواند شامل مساعدت ماد

 از آموزش وپرورش را به يدولتها حق طفل به برخوردار :آموزش وپرورش _ماده بست وهشتم 

 همگان ي را برايگان واجباری راییان آموزش ابتداک دانند تا امی شناسند وخودرا موظف میت میرسم

ن ی ها را تضمی براساس توانائی مختلف آموزش متوسطه وآموزش عاليلهاک به شیفراهم آورند ودسترس

ن موضوعات به ی تحقق اي دولتها برا.د مطابق با حقوق وشئون طفل باشدیاتب باکط م نظم وانضبا.نندک

  .ردک اقدام خواهند ین المللی بيهایارکهم

ت ید پرورش شخصیهدف آموزش وپرورش با : هدفهاي آموزش وپرورش_ماده بست ونهم 

 جامعه یک فعال در یندگ زیک يد طفل را برای وپرورش باي آموز. باشديتها فردی استعداد ها وقابل،طفل

ز ی او وني معنوي زبان و ارزشها،یت فرهنگی به هو،ن طفلیش احترام به والدیرده و در افزاکآزادآماده 

     .وشدکگران بی دی فرهنگيارزشها
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 حق ي داری بوميتها وجماعتهایطفل متعلق به اقل: اطفال اقلیتهاي مذهبی_ماده سی ام 

    .ش استی خويلم به زبان مادرک وتیاعمال مذهبش وانجام ی از فرهنگ خويبرخوردار

ت در ک ومشاريباز،حیطفل حق تفر: تفریح وسرگرمی وفعالیتهاي فرهنگی_ماده سی ویکم 

   . را داردي وهنری فرهنگيتهایفعال

شرفت او یت ورشد وپی ترب،ه سالمتک است يارکاز مند چنان یطفل ن : کار اطفال_ماده سی ودوم 

 اطفال يارکط ینند وشراکن ییار تعک انجام ي دولتها موظفند حد اقل سن را برا.ندهدد قرار یرا مورد تهد

     .را تحت ضابطه در آوردند

ت ی مضر حمايد در مقابل استفاده از مواد مخدر ودارو هایان باکودک: موا د مخدر_ماده سی وسوم 

    . شوديریوگن مواد جلیح ایا توزید ویر شدن آنان در تولید از در گیز بایشوند و ن

د از اطفال در برابر استثمار وسوء استفاده یدولتها با : سوء استفاده جنسی_ چهارم  وماده سی

     .ت به عمل آورندیحه حمایش صورقبیت در نماک از جمله فحشا ومشار،یجنس

 يدولتها موظفند تمام اقدامات الزم را برا : خرید وفروش وربوده شدن–ماده سی پنجم 

  .د وفرش وربودن اطفال به عمل آورندیممانعت از خر

 از یکیه کد در مقابل هر گونه استثمار یطفل با : دیگر شکل هاي استثمار_ماده سی وششم 

امده است ی ن35، و34 ،33 ،32 ي اندازد و در ماده های رفاه وسالمت او را به مخاطره ميجنبه ها

  .محافظت شود

 مجازات ورفتار ،نجهکد تحت شی نبایچ طفلیه :شکنجه ومحرومیت از آزادي _ماده سی وهفتم 

 يان آزادکمجازات اعدام وحبس ابد بدون ام. ردیب قرار گی وتعقیی و جنایر قانونی بازداشت غ،ستمگرانه

 یان زندانکودک .امالً ممنوع استک ، شودی سال انجام م18ر یه توسط اشخاص زک ییدر مورد خالفها

د از ی بای طفل زندان.ن نشودیه چنکه به صالح طفل باشد ک مگر آن ،د از افراد بزرگساالن جدا شوندیبا

  .دار باخانواده خود برخوردارباشدیز دیگرونی ديا مساعد تهای ی به مشاوره حقوقیحق دسترس

د تمام اقدامات الزم را به عمل آورند ی بايدولتها: کشمکشهاي مسلحانه_ماده سی وهشتم 

ر یچ طفل زی ه. مسلحانه نداشته باشندي در مخاصمت هایمیمستقچ ارتباط ی ه، سال15ر یان زکودکتا

 يشهاکشمکر در یان درگکودک موظفند از ي دولتها.دی مسلح در آيروهاید به استخدام نی سال نبا15

  ت ومراقبت به عمل آورند ی حما، آمده استین المللین بیه در قوانک ی به شرح،مسلحانه

 يشهاکشمکده در یبدیه از اطفال آسکدولتها موظفند  : مراقبت در توانبخشی_ماده سی ونهم 

ا استثمار مراقبت الزم به عمل آورند ودر بهبود آنان و ی ي بدرفتار،ی توجهی ب،نجهکا براثر شیمسلحانه 

    .وشدک شان بیافتن منزلت اجتماعیباز 

انون را ا متهم به نقض قیدولت حق اطفال متخلف  : رعایت عدالت در مورد اطفال_ماده چهلم 

 شناسد وبادر نظر گرفتن سن یت می به رسمی از رفتار مطابق باشئون وارزش انساني برخور داريبرا
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 دفاع از مورد اتهام خود و ي حق طفل برا. اش را به او باز گرداندیوسد تا شأن اجتماعک یوسال او م

 ي هایان از داد رسکاالم ید حقی با.ن شودید تضمی بای از همه گونه مساعدت ومشورت قانونيبرخوردار

     .ردکز ید در مورد اطفال پرهی وتوسل به اقدمات شدییقضا

 مربوط به حقوق ین المللی وبین ملی قوانيهاکه مالکهر جا  : مالکهاي باالتر_ماده چهل ویکم 

ار کد به ی باالتر را بايهاکشه مالی شده است، باشد همینیش بیه پین اعالمیاطفال باالتر از آنجه در ا

  .گرفت

  )عملی کردن ونحوه اجرا( 45 _ 42مواد 

   .ه استین اعالمی گانه مندرج در ا41 مناسب اصول ي عمدتاً ناظر بر اجرا45 _42مفاد مواد 

      . ندیکون اشاره مینوانسک بر شرط دخول وخروج از 54 ی ال46مواد 



شناسایی حقوق طفل
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  ضمیمه دوم
  

  فرمان ریس دولت انتقالی اسالمی افغانستان در مورد طرز نگهداري ونقل 

   تربیت اطفال تحت حجز در مراکز اصالح تربیت اطفال و نوجوانان

  

 یمتخلف از قانون که تحت حجز قرار مـ         ت اطفال و نوجوانان   ید ترب ی اصالح و تجد   ،ه سالم یبه منظور ترب  

  :دارمیور مل را منظیرند،مراتب ذیگ

  :ماده اول

م شده مراکـز    یت اطفال از طرف روز طبق برنامه تنظ       یاطفال متخلف از قانون در مراکز اصالح و ترب        .1

. شان سپرده شوندي تحت اموزش و پرورش قرار گرفته و از طرف شبانه به خانواده ها،تیاصالح و ترب

 بر احضار همـه روزه اطفـال را بـه        ین ماده مکلف اند ضمانت مبن     ی ا ) 1 ( اطفال مندرج فقره     يایاول.2

  .ندیه نمایت اطفال ارایمراکز اصالح و ترب

 ین مـ  ین فرمان از طرف محاکم مربوط تعـ       یدوره آموزش و پرورش اطفال مندرج ماده دوم ا         :ماده دوم 

  .گردد

  .باشدی مین فرمان مستثنیت در سن مراهق از احکام ایم جنحه جناین جرایمرتکب :ماده سوم

 مراکـز  يد را بـرا یـ ن فرمان مقـرره جد یه مکلف است با در نظرداشت احکام ا   یوزارت عدل  :ماده چهارم 

  .ندی مراحل نمایه و طیت تهیاصالح و ترب

  .ل گرددیت اطفال تعدیب من بعد به مرکز اصال ح و تربینام اداره دارالتاد :ماده پنجم

ـ ار وزارت عدل  یـ ن فرمـان در اخت    ی ا قیطبه مکلف است بودجه الزم را غرض ت       یوزارت مال  :ماده ششم  ه ی

  .قرار دهد

  . نشر گرددیده رسمیح نافذ و در جریخ توشین فرمان از تاریا :ماده هفتم

  

يحامد کرز

 افغانستانی اسالمیرئس دولت انتقال


