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 چکیده
سند ملی حقوق کودک و نوجوان از جمله اسناد مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی است که 
به قصد تنظیم نظام جامع فرهنگی کشــور درزمینه ی تعلیم و تربیت و پرورش کودکان و نوجوانان 
تنظیم شــده اســت. وجود احکام و قواعد قانونی که صبغه و ســابقه ای در موضوع حاضر دارند 
موجب شــده  است تا جایگاه سند مزبور در نظام سلسله مراتب هنجاری و به تبع آن ظرفیت سنجی 
نظام حقوقی در اجرای آن مورد سؤال واقع شود. ازاین رو تحقیق حاضر در پی پاسخ به این سؤال 
اســت که »ســند ملی حقوق کودک و نوجوان« چه جایگاهی در نظام حقوقی ایران داشته و طرق 
اجرایی سازی آن کدام است؟« پژوهش پیش رو داده های تحقیقی با روش کتابخانه ای را جمع آوری 
و با اتخاذ روش توصیفی - تحلیلی آنها را بررسی کرده است. یافته های تحقیق حاکی است، سند 
ملی حقوق کودک و نوجوان سندی با ماهیت سیاستی است که برای اجرای آن می توان سه فرض 
اجرای مستقیم سیاست، اجرا در بستر تقنین و اجرا از طریق وضع مقرره را  بیان کرد و از این میان 
نگارنده معتقد است، اجرای این سند از بستر تقنین با تهیه ی الیحه از سوی دولت، با نظام حقوق 

اساسی ایران سازگاری بیشتری دارد.
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1- مقدمه و بیان مسئله
شورای عالی انقالب فرهنگی در راستای وظیفه سیاست گذاری فرهنگی مصرح در بند )1( از 
بخش وظایف مصوبه جایگاه، اهداف و وظایف شورای عالی انقالب فرهنگی1 تاکنون جسته وگریخته 
به موضوع حقوق کودکان به عنوان یک موضوع مهم فرهنگی در قالب مصوباتی مانند طرح اجرایی 
سوادآموزی مصوب 1366/12/4 در خصوص آموزش اجباری کودکان،2 مصوبه اهداف و اصول 
تشکیل خانواده و سیاست های تحکیم و تعالی آن مصوب 1384/4/7 در خصوص تربیت فرزندان و 
منع تبعیض علیه آنها، سند تحول بنیادین آموزش وپرورش مصوب 1390/6/22 و سند نقشه جامع 
علمی کشور مصوب 1389/10/14 )صادقی مقدم و همکاران، 1397: 199، 231، 546، 606( پرداخته 
است، اما به طور خاص بر اساس بند )34( راهبرد کالن )3( سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور 
مصوب 13913/12/15 این شورا خود را به تدوین و تصویب سند ملی کودک و نوجوان مکلف 
کرد تا از حقوق این قشر آسیب پذیر جامعه حمایت همه جانبه کند. بر این مبنا سند ملی حقوق 
کودک و نوجوان ـ که در اینجا »سند ملی« نامیده می شودـ در جلسه 806 مورخ 1397/1/21 
شورای عالی4 مصوب شد. با توجه به وجود اسنادی در حوزه ی حقوق کودک به ویژه قانون اجازه 
الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون حقوق کودک، نسبت این سند با کنوانسیون 
محل سؤال است. پیرو تبیین این جایگاه، چیستی راهکار مطلوب اجرای این سند ملی در بستر 

نظام حقوقی ایران مطرح می شود و این مقاله به دنبال پاسخ به این سؤال است.

2- پیشینه ی پژوهش
مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی و جایگاه آنها در آثاری مانند »جایگاه حقوقی شورای 
عالی انقالب فرهنگی و مصوبات آن« )هدایت نیا گنجی، 1381: 70-53( و »بررسی تداخل مصوبات 

1- وظایف: 1- تدوین اصول سیاست فرهنگی نظام جمهوری اسالمی ایران و تعیین اهداف و خط مشی های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی 
و اجتماعی کشور.

2- در جهت تحقق اصل 30 قانون اساسي، وزارت آموزش وپرورش طرح اجرایی آموزش اجباری برای کودکان الزم التعلیم را )زیر 
10 سال( تهیه نموده و به شورای عالی انقالب فرهنگی تقدیم کند.

3- 34. تدوین سند ملی کودک و نوجوان مبتنی بر آموزه ها و معارف اسالمی با تأکید بر: )3-٩(
34-1- ارتقاء نظام تعلیم و تربیت رسمی و غیررسمی کودکان به منظور تربیت نسلی سالم، صالح، مؤمن، خودشکوفا و انقالبی و 

متناسب با نیازها، ویژگی ها و خصائص فردی کودک و تأمین مصالح عالی وی
34-2- بازنگری و بازتولید برنامه ها و محتواهای علمی آموزشی و روش های تربیتی برای درونی سازی و تعمیق تربیت اسالمی کودک

34-3- ضرورت پیش بینی تضمین های الزم ناظر بر حقوق کودکان
34-4- توسعه فضاهای فرهنگی و اجتماعی خاص کودکان و بهره برداری از توان تأثیرگذاران در مورد کودکان

34-٥- تأمین عدالت آموزشی و توجه به مقتضیات سنی کودکان در آموزش
34-٦- شناخت همه جانبه چالش ها و آسیب های فرهنگی، اجتماعی، حقوقی، تربیتی و آموزشی کودکان و تحلیل مستمر آن.

4- مقصود از »شورای عالی« در این مقاله »شورای عالی انقالب فرهنگی« است.
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شورای عالی انقالب فرهنگی با مصوبات مجلس شورای اسالمی، دولت و مجمع تشخیص مصلحت 
نظام« )الهام و میرمحمدی میبدی، 1392: 155-179( بررسی شده است و درباره ی حقوق کودک 
نیز آثار بسیاری از جهات حقوق داخلی و بین المللی به زبان های فارسی، التین و غیره نگاشته 
شده است، اما وجه نوآوری مقاله ی حاضر این است که نسبت سند ملی حقوق کودک و نوجوان 
)مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی( را با اسناد معتبر حوزه ی حقوق کودک در حقوق ایران 
به ویژه کنوانسیون ملی حقوق کودک روشن می کند و به فراخور اقتضائات نظام حقوق اساسی 
ایران شیوه ی مطلوب اجرای این سند به منظور ارائه ی راهکاری برای تضمین همه جانبه ی حقوق 

کودک در ایران تبیین می شود.

3- اعتبارسنجی سند ملی حقوق کودک و نوجوان در تالقی با کنوانسیون حقوق کودک
ارائه ی راهکار مناسب برای اجرای صحیح این سند ملی نیازمند تدقیق در فهم جایگاه دقیق 
این سند نسبت به مهم ترین سندهای حقوقی مرتبط با کودکان در ایران است که مسلماً یکی از 
مهم ترین آنها کنوانسیون حقوق کودک است؛ کمااینکه طبق ماده )13( سند ملی1 مفاد معاهدات 
مرتبط باید در راستای این سند اجرا شوند؛ بنابراین، در ابتدا تعیین حدود اعتبار کنوانسیون حقوق 
کودک در نظام حقوقی ایران ضرورت پیدا می کند تا پس ازآن نسبت سند ملی با این کنوانسیون 

تبیین شود.

3-1- حدود اعتبار کنوانسیون حقوق کودک در ایران
بر اساس اصول )77( و )125( قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران2 کنوانسیون حقوق کودک 
نیز مانند سایر معاهدات بین المللی بدون تصویب مجلس شورای اسالمی در نظام حقوقی ایران 
اعتباری نداشت. بدین جهت الیحه »اجازه الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون حقوق 
کودک« مصوب 1372/4/16 هیئت وزیران به مجلس ارائه شد و در تاریخ 1372/10/19 با تصویب 
در مجلس به شورای نگهبان ارسال شد که پس از ایراد شورا با یک مرحله اصالح ماده واحده این 
مصوبه، در شورای نگهبان تأیید شد. اصالح مجلس بدین صورت بود که مفاد کنوانسیون نه تنها با 

1- ماده 13- الف ...
ب-  این سند مبنای معرفی و تبیین جایگاه کودکان و نوجوانان در نظام جمهوری اسالمی ایران در مجامع بین المللی قرار می گیرد و 
از تاریخ تصویب، مفاد مرتبط با کودکان و نوجوانان در معاهدات بین المللی در راستای این سند قابل اجراست و قوانین و برنامه های 

مغایر نیز باید اصالح شود.
2- اصل 77- عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قرارداد ها و موافقت نامه هاي بین المللي باید به تصویب مجلس شوراي اسالمي برسد.

اصل 12٥- امضاي عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهاي دولت ایران با سایر دولت ها و همچنین امضاي پیمان هاي 
مربوط به اتحادیه هاي بین المللي پس از تصویب مجلس شوراي اسالمي با رئیس جمهور یا نماینده قانوني او است.
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قوانین داخلی و موازین اسالمی در آینده نباید متعارض »قرار گیرد«، بلکه قسمت هایی از آن  که 
در زمان تصویب مجلس هم متعارض »باشد« اعتباری ندارد.1

بنابراین این قانون مصوب مجلس به وضوح دربردارنده ی یک شرط برای اجرای کنوانسیون 
مذکور است. ماده واحده قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون حقوق 
کودک در این خصوص مقرر کرده است: »ماده واحده- کنوانسیون حقوق کودک مشتمل بر یک 
مقدمه و 54 ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به آن داده 
می شود، مشروط بر آنکه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین 
اسالمی باشد و یا قرار گیرد، از طرف دولت جمهوری اسالمی ایران الزم الرعایه نباشد.« هرچند 
طبق برخی نظریات پذیرش حق شرط2 برای کشورها در معاهدات حقوق بشری پذیرفته نیست و 
کشورها باید کنوانسیون را مستقیم وارد حقوق داخلی خود کنند، )Cassese, 1992: 15( برخی نیز 
در نظام حقوقی ایران برخالف پذیرش اولویت قواعد اسالمی با استناد به ماده )27( کنوانسیون وین 
در مورد حقوق معاهدات3 بر استدالل فوق صحه می گذارند )آذری و حصاری، 1396 : 11(، درحالی که 
کنوانسیون وین نیز در موادی مانند ماده )19(4 حق شرط کشورها را با شرایطی پذیرفته است. 
بنابراین قرار دادن حق شرط در الحاق به کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی رویه ای رایج در 
کشورهای مختلف است که بنا بر مبانی و چارچوب نظام های حقوقی مختلف حسب مورد نسبت به 
هر کشور می تواند متفاوت باشد؛ کمااینکه نسبت به کنوانسیون حقوق کودک، بسیاری از کشورها 
غیر از ایران نیز با شروطی آن را پذیرفته اند )بلیغ و همکاران، 1383: 95-97(، این شروط نه تنها ناظر 
به مفاد شکلی کنوانسیون مانند حل وفصل اختالفات است، در برخی موارد رویه ی دولت ها اعمال 
شرط در موارد ماهوی نیز است )Schbas, 1996: 477(. با وجود قائل بودن به حق شرط، ابهام 
در مفاد حق شرط هم از جهت حقوق بین الملل و هم از جهت حقوق داخلی پذیرفته نیست؛ و بر 
این اساس برخی کشورها به  حق شرط ایران نسبت به کنوانسیون حقوق کودک به دو علت کلی 

1- دو مصوبه مجلس قبل و پس از اصالح با افزودن قید »باشد و یا« قبل از عبارت »قرارگیری«، قابل مشاهده در نشانی های زیر:
b2n.ir/h37073 :قبل از اصالح

b2n.ir/m52824 :پس از اصالح
2- reservation
3- ماده 27- حقوق داخلی و رعایت معاهدات یک طرف معاهده نمی تواند به حقوق داخلی خود به عنوان توجیهی برای قصور خود 

در اجرای معاهده استناد نماید. این قاعده تأثیری بر ماده 4٦ نخواهد داشت.
4-  ماده 1٩- تنظیم تحدید تعهد یک کشور هنگام امضاء، تنفیذ، قبولی، تصویب یا الحاق به یک معاهده می تواند تعهد خود نسبت 
به آن معاهده را محدود کند مگر درصورتی که: الف. معاهده تحدید تعهد را ممنوع کرده باشد؛ ب. معاهده مقرر کرده باشد که تحدید 
تعهد فقط در موارد خاص که شامل تعهد موردبحث نیست، مجاز است؛ یا ج. در غیر موارد مشمول بندهای »الف« و »ب«، وقتی که 

تحدید تعهد باهدف و منظور معاهده مغایرت داشته باشد.
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بودن شرط و مغایرت با هدف و موضوع کنوانسیون اعتراض داشته اند )همان، 13(. فارغ از این 
بحث حقوق بین المللی، از جهت حقوق داخلی هم باید حدود اعتبار کنوانسیون در قانون مصوب 
مجلس روشن می شد. بدین منظور باید گفت، دقت در نظر شورای نگهبان در فرایند تصویب 
الحاق ایران به کنوانسیون مذکور می تواند تا حدودی روشن کننده ی حدود اعتبار کنوانسیون در 

نظام حقوقی داخلی باشد.
حسب نظر  ـ باوجود قیدی که پیش ازاین در ماده واحده ذکر شدـ  از تصویب مجلس  پس 
شورای نگهبان برخی مواد این کنوانسیون مغایر موازین شرع شناخته شد.1 بند )1( ماده )12( 

این کنوانسیون ازجمله موارد مغایر شرع بود که این گونه مقرر کرده بود: 
ماده  12- 1. کشورهاي  طرف  کنوانسیون  تضمین  خواهند کرد کودکي  که  قادر به  شکل  دادن  

به  عقاید خود است، بتواند این  عقاید را آزادانه  درباره  تمام  موضوعاتي  که  مربوط  به  وي  مي شود 
ابراز کند. به  نظرات  کودک  مطابق  با سن  و بلوغ  وي  بها داده  شود. 

این بند در بردارنده ی حمایت از کودک برای بیان عقاید خودش فارغ از نهاد خانواده است که 
باید به این عقاید هرچه باشد، مطابق سن و بلوغ کودک احترام گذاشته شود، حتی اگر این عقاید 
مغایر موازین اخالقی و اجتماعی باشد و به نداشتن ارزش های اخالقی مثل داشتن خانواده منجر 

شود؛ پیامد اجرایی این بند سستی نهاد خانواده و ارزش های اخالقی است.
دیگر ایراد شورای نگهبان به بند )1( ماده )13( بود که مقرر می کند: 

ماده  13- 1. کودک  داراي  حق  آزادي  ابراز عقیده  است. این  حق  شامل  آزادي  جست وجو، 

دریافت  و رساندن  اطالعات  و عقاید از هر نوع ، بدون  توجه  به  مرزها، کتبي  یا شفاهي  یا چاپ شده، 
به  شکل  آثار هنري  یا از طریق  هر رسانه  دیگري  به  انتخاب  کودک  است. 

این بند ناظر به  حق آزادی کودک است که با عبارت »بدون  توجه  به  مرزها« فارغ از مرزهای 
جغرافیایی و سیاسی کودک را در دریافت و ارسال هر نوع اطالعات و عقیده آزاد می گذارد.2 هرچند 
در بند )2( ماده )13(3 این سند ـ شورای نگهبان به این بند هم ایراد کرده بود ـ به امکان وجود 

1- نظر شماره ٥7٦0 مورخ 1372/11/4 شورای نگهبان: »بند 1 ماده 12 و بندهاي 1 و 2 ماده 13 و بندهاي 1 و 3 ماده 14 و بند 2 
ماده 1٥ و بند 1 ماده 1٦ و بند د قسمت 1 ماده 2٩ مغایر موازین شرع شناخته شد.«

2- در این زمینه سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی مصوب 1400/3/17 شورای عالی فضای مجازی به تصویب 
رسیده است که سازمان بهزیستی کشور و مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با استناد به عبارت »بدون  توجه  به  مرزها« در بند 
)1( ماده )13( مذکور از اجرای آن خودداری کرد. درحالی که مطابق ایراد شورای نگهبان نسبت به این بند حق شرط و حق رزرو 
ایجادشده بود و نه تنها عمل نکردن به بندهای خالف شرع این کنوانسیون برای ایران مجاز بود، بلکه عمل کردن به آن ها ممنوع بود.

3- ماده 13- 1- ... 2- اعمال این حق ممکن است منوط به محدودیت های به خصوص باشد، ولی این محدودیت ها فقط منحصر به 
مواردی است که در قانون تصریح شده و  ضرورت دارند.

 الف-  برای احترام به حقوق یا آبروی دیگران، یا
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محدودیت اخالقی برای آزادی مذکور در بند )1( اشاره می کند، این محدودیت مقید به تصریح 
در قانون در حد ضروری است که با توجه به ایراد شورای نگهبان و امکان مغایرت با موازین شرعی 

ذکرنشده در قوانین عادی، این بند نیز می تواند با مبانی نظام حقوقی ما ناسازگار باشد.
شورای نگهبان همچنین به بند )2( ماده )15( کنوانسیون1 در خصوص حق کودک در تشکیل 
اجتماعات ایراد کرده بود. این بند نیز مانند بند )2( ماده )13( محدودیت های مجاز را مقید به 
»قانون« کرده بود که لزوماً دربردارنده ی »موازین شرعی« به معنای تام کلمه نیست. بندهای 
)1( و )3( ماده )14( و بند )1( ماده )16( و جزء )د( بند )1( ماده )29( کنوانسیون2 نیز با همین 
مالک از سوی شورای نگهبان محل ایراد معرفی شدند. هرچند ممکن است گفته شود که طبق 
اصول )4( و )94( قانون اساسی فقهای شورای نگهبان قوانین مصوب مجلس را از جهت موازین 
اسالمی تأیید می کنند، باید دقت داشت که طبق اصل )96( قانون اساسی3 تنها »عدم مغایرت« 
مصوبات مجلس در این سازوکار مدنظر قرار می گیرد و نسبت به »مطابقت« مصوبات نظارت اعمال 
نمی شود. به عالوه، بسیاری از احکام و موازین شرع در قالب طرح و الیحه به مجلس ارائه نمی شوند 
تا به قانون تبدیل شوند، بر همین اساس مقنن اساسی اصل )167(4 را در موارد سکوت قوانین 
پیش بینی کرده است. بنابراین هرچند مجلس باید طبق فتاوای شرعی در چهارچوب قوانین اسالم 
به نیاز جامعه پاسخ دهد )منتظری، 1384، ج 3: 121-122(، قائلین به نظریه ی قانون گذاری به مثابه 
برنامه ریزی برای اجرای احکام اسالمی نیز معتقدند، برخالف تلقی اصل )4( از فقه اسالمی ـ  به عنوان 

ب- برای حفاظت از امنیت ملی یا نظم عمومی یا به خاطر سالمت عمومی و یا مسائل اخالقی.«
1-  ماده 1٥-

1- کشورهای طرف کنوانسیون حقوق کودک را در مورد آزادی ) تشکیل( اجتماعات و آزادی مجمع مسالمت آمیز به رسمیت می شناسد.
2- به غیراز محدودیت هایی که در قانون تصریح شده و یا برای حفظ منافع امنیت ملی یا امنیت عمومی، نظم عمومی، سالمت عمومی 

و اخالقیات و یا  حقوق و آزادی های دیگران ضروری است، هیچ محدودیتی در اعمال این حقوق وجود ندارد.
2-  ماده 14-

1- کشورهای طرف کنوانسیون حق آزادی فکر، عقیده و مذهب را برای کودک محترم خواهند شمرد.
... -2

3- آزادی اظهار مذهب و عقاید فقط طبق محدودیت هایی که در قانون تصریح شده و برای حفظ امنیت، نظم، سالمت و اخالقیات 
عمومی و یا حقوق آزادی های اساسی دیگران الزم است محدود می شود.

ماده 1٦- 1- در امور خصوصی، خانوادگی، یا مکاتبات هیچ کودکی نمی توان دلخواه یا غیرقانونی دخالت کرد یا هتک حرمت نمود.
ماده 2٩- ...

1- کشورهاي طرف کنوانسیون موافقت مي نمایند که موارد ذیل باید جزء آموزش وپرورش کودکان باشد:
 د آماده نمودن کودک براي داشتن زندگي مسئوالنه در جامعه اي آزاد و باروحیه ای ) مملو( از تفاهم صلح، صبر، تساوي زن و مرد و 

دوستي بین تمام مردم، گروه هاي قومي، مذهبي و ملي و اشخاص دیگر.
3- تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شوراي اسالمي با احکام اسالم با اکثریت فقهاي شوراي نگهبان و تشخیص عدم تعارض 

آنها با قانون اساسي بر عهده اکثریت همه اعضاي شوراي نگهبان است.
4- قاضي موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسالمي یا فتاواي 
معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمي تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگي به دعوا و صدور 

حکم امتناع ورزد.
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یک منبع حقوقی معیارـ دغدغه ی مجلس شناسایی احکام الهی و چگونگی اجرای آن نیست و 
نظارت فقهای شورای نگهبان بر مصوباتش پسینی و منفعالنه است )دبیرنیا و نقوی، 1397: 123(.

ـ همان طور که توضیح داده شدـ بی اعتباری مواد و بندهای مغایر با  نظرات شورای نگهبان 
شرع را تعیین می کند؛ بنابراین طبق اصول )4( و )72( قانون اساسی، مجلس باید هنگام ابالغ این 
قانون مطابق اصل )58( قانون اساسی، مواد مغایر شرع در کنوانسیون را حذف می کرد. توجه به 
نظرات شورای نگهبان در این باره الزم است، اما کافی نیست و اقتضای تبیین جایگاه سند ملی، 

درک نسبت آن با کنوانسیون مزبور است که در ادامه بحث می شود.

3-2-  نسبت سنجی سند ملی حقوق کودک و نوجوان و کنوانسیون حقوق کودک
از  اعم  قوانین  مجریان  است  ممکن  کودک  حقوق  عرصه ی  در  حقوقی  سند  چند  وجود 
دستگاه های ذی ربط قوه ی مجریه یا قضات قوه ی قضائیه را سردرگم کند که کدام یک از این دو 
سند در سلسه مراتب هنجارهای حقوقی برتر است یا به تعبیر دیگر، در زمان تعارض مفاد این دو 

سند کدام یک مجراست.
برای کشف این مقصود ابتدا الزم است دقت شود که بسیاری از حقوق تصریح شده در مفاد 
این دو سند وجوه مشترکی دارند؛ مانند حق حیات در ماده )6( کنوانسیون و ماده )3( سند ملی، 
حق بر هویت در مواد )7( و )8( کنوانسیون و ماده )4( سند ملی، حق برخورداری از خانواده در 
ماده )20( کنوانسیون و ماده )5( سند ملی.  تفاوت این دو سند در حق های مشترک این است 
که چگونگی حمایت سند ملی نسبت به کنوانسیون از طرفی مطابقت بیشتری با فرهنگ اسالمی 
ایران دارد و از طرف دیگر در سند ملی گاهی حمایت های بیشتری نیز از کودک در نظر گرفته شده 
است. درنتیجه به تصریح ماده )41( کنوانسیون1 موارد مؤثرتر در سند ملی برای تضمین حقوق 
کودک، بر مواد مربوطه در کنوانسیون حاکم است؛ برای مثال در ماده )5( سند ملی 11 بند در 
مورد حقوق خانوادگی کودک پیش بینی شده است و جهاتی مانند تکلیف دولت به حفاظت از 
خانواده در مقابل ازهم پاشیدگی، نابسامانی و ضعف در راستای حمایت از کودک در بند )1( این 

ماده2 مقرر شده است که در کنوانسیون توجهی به آن نشده است.

1- ماده 41- هیچ یک از ) مواد( کنوانسیون حاضر قوانیني که در جهت تحقق حقوق کودک مؤثرتر بود و جزء موارد زیر است را 
تحت تأثیر قرار  نمي دهد:

 الف- قانون کشور عضو، 
یا

ب- قانون بین المللي الزم االجرا در آن کشور.
2- دولت موظف است برای بهره مندی کودک و نوجوان از خانواده مشروع، قانونی و شایسته کلیه اقدامات و حمایت های الزم را 
انجام داده و از خانواده در مقابل زمینه های بروز ضعف، نابسامانی و ازهم پاشیدگی، حفاظت کند و در قالب ظرفیت ها و منابع خویش، 
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عالوه بر مواردی که به تصریح کنوانسیون به دلیل حمایت بهتر از کودک موجب حاکمیت 
سند ملی بر کنوانسیون می شود، مواردی همچون ماده )2( در کنوانسیون هست که برخالف ایراد 
نکردن شورای نگهبان با اصل )10( قانون اساسی ناسازگار است؛ درحالی که سند ملی حقوق کودک 
در راستای تحقق اصل )10( قانون اساسی در مقام حمایت از خانواده بر اساس ارزش های اسالمی 
است. هرچند امکان وجود حکم خالف شرع در مصوبات شورای عالی نیز هست و در بعضی موارد 
ایراد شرعی که به مصوبات مجلس واردشده در مصوبه ای از شورای عالی نیز وجود دارد، نظارت 
شرعی بر مصوبات شورای عالی سازوکار مستقل خود را می طلبد )فعلی و همکاران، 1399: 38( که 
سند ملی حقوق کودک نیز از آن مستثنا نیست. درهرصورت دقت نظر در مفاد این سند ما را 
به تطابق بیشتری نسبت به کنوانسیون مزبور باارزش ها و موازین اسالمی رهنمون می شود؛ کما 
اینکه در بندهای )9( و )11( ماده )5( سند ملی1 لزوم درنظرگرفتن ارزش های اخالقی و اسالمی 
در تربیت و رشد کودک و استفاده از شیوه های تشویقی و بازدارنده از حقوق و تکالیف والدین 
است که با فحوای کنوانسیون در مواردی مانند ماده )2( نادیده گرفته شده و مورد ایراد شورای 
نگهبان نیز نبوده است. البته شورای نگهبان به بند )1( ماده )14( کنوانسیون ایراد وارد کرده است.
برای کشف راه حل تعارض فوق در دو سند مزبور با نگاهی مجدد به ماده واحده قانون الحاق 
به کنوانسیون می توان از عبارت »مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلي و 
موازین اسالمي باشد و یا قرار گیرد« دریافت که اقتضای این شرط، تجویز تصویب قوانین بعدی 
است که با موازین اسالمی منطبق باشند، ولو خالف مفاد کنوانسیون باشد. به ویژه که ظهور عبارت 
»و یا قرار گیرد« ناظر به مواردی است که در آینده از بستر نظارت شرعی یا تقنینی یا تصویب 

مصوبه ای قانونی ایراد کنوانسیون اعالم شود.
ممکن است ادعا شود که با تصویب کنوانسیون در مجلس ماهیت آن »قانون« است و بر 
مصوبه ی شورای عالی انقالب فرهنگی تفوق دارد و نمی توان به استناد سند ملی، کنوانسیون را 
نسخ و نقض کرد. در پاسخ باید گفت، بر مبنای ماده )9( قانون مدنی2 ماهیت معاهدات بین المللی 

از تأمین مراقبت و رشد کودک و نوجوان در خانواده، حمایت نماید.
1- ماده ٥- ...

٩- والدین یا سرپرست قانونی باید کودک و نوجوان را با مراعات مصالح و منافع او و در پرتو ارزش  های اخالقی و احکام شرعی 
متناسب با مراحل مختلف رشد فکری، روانی و عاطفی او و منطبق با هویت جنسیتی وی، با همکاری یکدیگر تربیت نمایند و زمینه  ها 

و عوامل مؤثر در ایجاد رذایل اخالقی را در خانواده از بین ببرند.
11- والدین در تربیت کودک و نوجوان از حق اعمال نظارت و دخالت بر رفتار او برخوردار بوده و حق دارند با استفاده از شیوه  های 

تشویقی و در موارد لزوم بازدارنده با رعایت مصلحت و در چارچوب ضوابط شرعی عمل نمایند.
2- مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقدشده باشد در حکم قانون است.
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با تصویب در مجلس »در حکم قانون« است، نه لزوماً »قانون«. از سوی دیگر، ماهیت و جایگاه 
مصوبات شورای عالی محل اختالف نظر است، به  گونه ای که برخی سیاست گذاری در چهارچوب 
صالحیت شورای عالی را فراتر از مصوبات مجلس می دانند )الهام و میرمحمدی میبدی، 1392: 175(. 
برخی مصوبات شورا را در رتبه ای پایین تر از قوانین مصوب مجلس و در صورت تأیید مقام معظم 
رهبری بر مصوبه ی شورا، فراتر از آن برشمرده اند )هدایت نیا، 1381: 70(. برخی نیز ادعا کرده اند 
که مصوبات شورا در هیچ یک از چهارچوب های قانون گذاری، سیاست گذاری یا حتی مقرره گذاری 
نمی گنجد و واجد اثر حقوقی نیست )حسینی و همکاران، 1399: 208(، اما با عنایت به صدر مصوبه 
»جایگاه، اهداف و وظایف شورای عالی انقالب فرهنگی«1 که با اختیارات مذکور در اصول )5( و 
)57( قانون اساسی به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است،2 قدر متیقن این است که حتی با فرض 
فراتر از قانون مصوب مجلس نبودن، مصوبات این شورا »در حکم قانون« است. ازاین جهت می توان 
گفت، سند ملی نسبت به کنوانسیون در یک رتبه از سلسله مراتب هنجارهای حقوقی است و لذا 
می تواند ناسخ مفاد آن باشد، به ویژه که طبق استدالل پیش گفته، ماده واحده قانون الحاق به این 
کنوانسیون چنین جوازی را داده است. به عالوه، با توجه به ایرادهای پیش گفته در نظرات شورای 
نگهبان نسبت به کنوانسیون به ویژه درباره ی غیرشرعی بودن تعیین محدودیت های حقوق کودک 
با معیار صرف قانون و الزام به برقراری آزادی های بدون قیدوبند از جهت شرعی، صحت استدالل 
مخالفین قابلیت اجرای سند ملی حقوق کودک مبنی بر قانون نبودن این سند، خدشه پذیر است.

4- ظرفیت سنجی نظام حقوقی ایران جهت اجرای سند ملی حقوق کودک و نوجوان
برای اثبات ضرورت اجرای سند ملی کافی است دقت شود عالوه بر انتقاداتی که درباره ی 
تناسب نداشتن برخی مواد کنوانسیون حقوق کودک با موازین اسالمی و فرهنگ ایران مطرح 
شد، چالش دیگر این کنوانسیون در نظام حقوقی ما عدم تناسب با اصول چهارم و دهم قانون 
اساسی است که ابتنای قوانین و مقررات بر موازین اسالمی را تخطی ناپذیر دانسته و تنظیم آنها و 
برنامه ریزی ها در مورد خانواده به عنوان واحد بنیادی جامعه، در جهت استواری روابط خانوادگی 
بر پایه ی اصول و اخالق اسالمی الزم دانسته شده است، درحالی که در کنوانسیون مزبور عالوه بر 
مواردی که در ایرادهای شورای نگهبان هم گفته شد، بدون اشاره به حمایت از رشد کودک در 

1- شورای عالی انقالب فرهنگی به عنوان مرجع عالی سیاست گذاری، تعیین خط مشی، تصمیم گیری و هماهنگی و هدایت امور 
فرهنگی، آموزشی و  پژوهشی کشور در چارچوب سیاست های کلی نظام محسوب می شود و تصمیمات و مصوبات آن الزم االجرا 

و در حکم قانون است.
2- این مصوبه طی نامه ی شماره 1/2٩٥٥٩ مورخ 137٦/٩/17 دفتر مقام معظم رهبری به تأیید ایشان رسیده است )اداره کل روابط 

عمومی دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی، 1381: 48(.
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محیط خانواده در مقدمه، در مواردی مانند بند )2( ماده )2(1 نگاه به کودک فارغ از خانواده را 
الزام کرده است به گونه ای که با رهایی مفرط کودک، به بعد تربیتی عقاید کودک در محیط خانواده 
رویکردی تحدیدکننده داشته است. شورای نگهبان می توانست به این رویکرد کنوانسیون به خانواده 

به عنوان مغایرت با قانون اساسی ایراد وارد کند، اما ایرادی وارد نشده است. 
جهت کشف راهکار مناسب برای اجرای سند ملی تدقیق در کیفیت اجرای کنوانسیون مزبور 
به عنوان مقدمه می تواند تا حدودی ظرفیت های موجود را آشکار کرده و راهگشا باشد که در ادامه 

توضیحاتی در این باره می آید.

4-1- سابقه کیفیت اجرای اسناد مشابه
در اجرای کنوانسیون حقوق کودک، آیین نامه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در جمهوری 
اسالمی ایران مصوب 1390/10/14 هیئت وزیران ابالغ شده است. در ماده 4 این آیین نامه، برای 
پایش اجرای مفاد کنوانسیون و هماهنگی های مربوطه شورای هماهنگی این مرجع پیش بینی شده 
است. طبق تبصره )1( ماده )4( آیین نامه عالوه بر گزارش ها، مصوبات این شورا هم به رؤسای قوای 
سه گانه و دفتر مقام معظم رهبری و سایر مراجع ذی صالح ابالغ می شود. همچنین طبق ماده )2( 
این آیین نامه مرجع ملی مزبور مأمور به وظایفی مانند پایش رعایت حقوق کودک، نظرات مشورتی 
به دستگاه های اجرایی، پیشنهاد اصالح قوانین و غیره است و در قالب چهار کارگروه کارشناسی 

اهداف مرجع ملی در حمایت از حقوق کودکان را پیگیری می کند. 
عالوه بر نبود توجیه حقوقی صالحیت شورای هماهنگی مزبور در تصویب مصوباتی الزام آور 
برای ابالغ به قوای سه گانه و به ویژه مقام معظم رهبری، نکته ی تأمل برانگیز دیگر این است که با 
توجه به نظرات شورای نگهبان در افزودن حق شرط به کنوانسیون، در ماده )13( این آیین نامه 
کارگروه حمایت و هماهنگی موظف شده است، بر اساس معیارهای کنوانسیون، برای هماهنگی 
دستگاه های اجرایی راهکارهایی را پیشنهاد دهد که دست کم در موارد مورد ایراد شورای نگهبان 

چنین معیارهایی در نظام حقوقی ما پذیرفته نیست.

4-2- سازوکارهای ممکن اجرای سند ملی
پس از تببین جایگاه سند ملی حقوق کودک و نوجوان در ساختار حقوقی، اکنون بایسته 
است که به الزامات اجرایی آن  ـ که همانا امکان سنجی سازوکارهای اجرایی آن است   پرداخت. در 

1- ماده 2- ... 2- کشورهاي طرف کنوانسیون تمام اقدامات الزم را جهت تضمین حمایت از کودک در مقابل تمام اشکال تبعیض، 
مجازات بر اساس موقعیت، فعالیت ها ابراز عقیده و یا عقاید والدین، قیم هاي قانوني و یا اعضاي خانواده کودک به عمل خواهند آورد.
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همین راستا و با سنجش امکان اجرایی سازی سند مزبور در سه سطح سیاست گذاری، تقنینی و 
مقرره ای، سه سازوکار را می توان مطرح کرد که در ادامه تبیین خواهند شد.

4-2-1- اجرای سند با به کارگیری ظرفیت های موجود در شورای عالی انقالب فرهنگی

دیدگاه اول درباره ی راهکار مطلوب اجرای سند ملی مزبور، عنایت به جایگاه شورای عالی 
انقالب فرهنگی و الزام آور بودن مصوبات آن و درنتیجه بهره گیری از ظرفیت های موجود در این 
شوراست. مستند به اصل هفتاد و یکم قانون اساسی، مجلس شورای اسالمی صالحیت وضع قانون 
در عموم مسائل را دارد و در حوزه ی حقوق کودک نیز قوانینی به تصویب رسانده است.1 تصویب 
سند ملی حقوق کودک و نوجوان از سوی شورای عالی عالوه بر ارتقای سطح هنجاری مصوبات 
حوزه ی حقوق کودک در هرم هنجاری نظام حقوقی ایران، باعث تضمین بیشتر این حقوق نیز 
می شود. مستند به صدر مصوبه »جایگاه، اهداف و وظایف شورای عالی انقالب فرهنگی« این شورا 
ـ به شماره 1028 که به تأیید مقام معظم رهبری هم رسیده است  مصوبات شورای عالی انقالب 
فرهنگی به خودی خود معتبر و برای همه ی قوا و ارگان های حاکمیتی الزم االجرا هستند، بنابراین 
به نظر می رسد، به قانون گذاری یا مقررات گذاری جداگانه از سوی سایر قوا برای اجرای سند ملی 
نیازی نبوده و اثری عملی بر آن مترتب نیست. به عالوه، با توجه به وجود نظرات قائل به بی اعتباری 
مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی )حسینی و همکاران، 1399: 208( یا ارجحیت نداشتن آن در 
نسبت با مصوبات مجلس شورای اسالمی )هدایت نیا، 1381: 70(، اقدام به تصویب مقرره یا قانون 
برای اجرای این سند، تأیید ضمنی عدم اعتبار یا تنزل شأن مصوبات شورای عالی به شمار می آید.

از طرف دیگر، ازآنجاکه مخاطب مفاد حقوق و تکالیف وضع شده در سند ملی فقط دستگاه های 
اجرایی در قوه ی مجریه نیست و در برخی موارد نیازمند اقدام جمعی قوای سه گانه است، وضع 
آیین نامه هایی اجرایی یا تفصیلی از سوی هیئت وزیران یا ریاست قوه قضائیه به تنهایی برای اجرا 
و تضمین حقوق مندرج در آن سند راهگشا نیست. بنابراین به نظر می رسد با استناد به مقدمه 
مصوبه »جایگاه، اهداف و وظایف شورای عالی انقالب فرهنگی« که مبتنی بر آن این شورا مسئولیت 
»هماهنگی و هدایت امور فرهنگی، آموزشی و  پژوهشی کشور در چهارچوب سیاست های کلی 
نظام« را بر عهده دارد، راهگشاترین اقدام برای اجرایی سازی سند مدنظر تصویب و تعیین برنامه ی 
اقدامی جامع از سوی خود شورای عالی انقالب فرهنگی است. درصورتی که این برنامه ی اقدام از 
طریق کمیته ای مشترک و متشکل از شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی و 

1- اصل 71 قانون اساسی: »مجلس شورای اسالمی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند.«



74

                                                  مطالعات راهبردی زنان / دوره بیست و چهارم/ شماره 95 / بهار 1401

مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک ـ که به نحوی تمامی نهاد های دخیل در حوزه ی کودک در 
آن نماینده دارندـ تدوین شود، ظرفیت اقناع و اجماع سازی بیشتری خواهد داشت.

راهکار فوق ازاین جهت انتقادپذیر به نظر می رسد که اوالً، ماده )13( سند ملی سایر دستگاه ها 
را ملزم به به کارگیری ظرفیت های خود برای اجرای این سند کرده است که بالطبع تا هنجارهای 
حقوقی الزم االجرا در دستگاه های تقنینی و اجرایی تصویب نشود، نه این ماده جامه ی عمل 
می پوشد و نه ابهام دستگاه های اجرایی در چگونگی اجرای آن رفع می شود. ثانیاً، هرچند اثبات 
شود که تهیه ی برنامه ی اقدام از سوی نهادهای درون شورای عالی کمک کننده است، اما این نافی 
ضرورت وضع هنجارهای حقوقی الزم برای یکپارچه شدن نظام حقوقی درباره ی حقوق کودک 
نیست. ثالثاً، نسبت این سند با مصوبات سایر دستگاه ها باید روشن شود تا در صورت تعارض با 
آنها مجری سند بتواند تشخیص دهد کدام یک را باید اجرا کند. درنتیجه اکتفا به وضع سیاست 
و برنامه از سوی ظرفیت های درونی شورای عالی برای تحقق تضمین حقوق متعالی کودک در 

این سند، کفایت نمی کند.

4-2-2- امکان سنجی اجرای سند در بستر تقنین

از یک نظر برای ارائه ی راهکار اجرایی مناسب سند ملی حقوق کودک باید به وضعیت قوانین 
موجود در این حوزه توجه کرد و از راهکاری بهره برد که شبهه ای در مقام ضمانت اجرای تضمین 
با  برای مثال،  نباشد؛  اجرایی مطرح  و  تقنینی، قضایی  حقوق کودک در دستگاه های مختلف 
توجه به وجود احکام قانونی مصوب مجلس در مورد برخی از مفاد سند ملی حقوق کودک مانند 
ممنوعیت کودک آزاری و جرم انگاری آن در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 
یا احکام حمایتی دیگری در قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ضمانت اجرای الزم نسبت به 
برخی از مواد سند ملی حقوق کودک از قبل وجود داشته است و تصویب برنامه ی عملی مثل 
آیین نامه اجرایی توسط شورای عالی انقالب فرهنگی فاقد توجیه است. از سوی دیگر، برخی از 
احکام سند ملی با قوانین موجود مصوب مجلس سازگاری ندارد و بعضاً ناقض آنهاست؛ برای مثال 
تعریف مسئولیت مدنی در بند )13( ماده )1( سند ملی1 با تعریف مسئولیت مدنی در ماده )1( 
قانون مسئولیت مدنی2 سازگار نیست و اطالق مسئولیت مدنی کودک در بند )2( ماده )10( سند 

1- 13- مسئولیت مدنی: لزوم جبران خسارات ناشی از اعمال ارتکابی
2-  ماده 1- هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا درنتیجه بی احتیاطی به جان یا سالمتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا 
به هر حق دیگر  که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول 

جبران خسارت ناشی از عمل خود  است.
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ملی1 نسبت به تجویز عام ایراد خسارت مشروع در ماده )15( قانون مسئولیت مدنی2 فارغ از عدم 
صالحیت تغییر حکم قانون، نه تنها به نفع کودک نیست، بلکه به ضرر کودک هم است و به جای 

تخفیف بیشتر به کودک، مسئولیت او را نسبت به بزرگساالن بیشتر می کند.
عالوه بر این، برخی از احکام این سند در مقام ایجاد تکالیفی نسبت به قوای مجریه و قضائیه 
است که مبتنی بر صدر مصوبه »جایگاه، اهداف و وظایف شورای عالی انقالب فرهنگی« گاهی حاوی 
احکامی خارج از موضوعات فرهنگی، آموزشی و پژوهشی و خارج از صالحیت این شوراست و حتی 
اگر در مقابل این مدعا به بند 34 نقشه مهندسی فرهنگی کشور برای توجیه صالحیت این شورا 
نسبت فرهنگی محسوب شدن کلیه حقوق کودک استناد شود، دست کم به تصویب مقام معظم 
رهبری نرسیدن نقشه مهندسی فرهنگی برای ایجاد صالحیتی مازاد بر مصوبه »جایگاه، اهداف و 
وظایف شورای عالی انقالب فرهنگی« ممکن است از جانب نهادهای مجری با ایراد خروج از صالحیت 
مواجه شود و به خوبی اجرا نشود؛ بنابراین در این گونه موارد نه تصویب آیین نامه اجرایی از سوی 
مجریان کارگشاست و نه به طریق اولی اقدام شورای عالی انقالب فرهنگی در این خصوص راهگشا 
خواهد بود. البته در مورد نهادهای علمی و آموزشی و فرهنگی مانند وزارت آموزش وپرورش، وزارتین 
علوم و بهداشت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی می توان مفاد فرهنگی، آموزشی و تربیتی به ویژه 
در ماده 8 سند ملی حقوق کودک را از طریق تدوین ضوابط اجرایی توسط شورای عالی حسب 
مورد خطاب به دستگاه مربوطه راهکاری بهتر از تصویب آیین نامه از سوی خود مجری دانست؛ 
چراکه ماهیت این سند، سیاست است و احکام کلی را در برداشته و قابلیت تفسیر منعطف تری 
نسبت به ضوابط اجرایی در قالب آیین نامه شورای عالی دارد و راه گریز مجری از آن را می گشاید.

در مورد سایر مفاد این سند در صورت نبودن حکم قانونی قبلی، قانون گذاری از سوی مجلس 
راهکاری بهتر از تصویب آیین نامه اجرایی توسط دستگاه های اجرایی و تدوین ضوابط اجرایی 
توسط شورای عالی است؛ چراکه اوالً، مجلس برای اعالم ناسخ و منسوخ قوانین مصوب خود در 
حوزه ی حقوق کودک صالح بوده؛ ثانیاً، برخی مفاد این سند مثل برخی از حقوق قضایی نیاز به 
ضمانت اجرایی مانند جرم انگاری دارد که طبق اصل 36 قانون اساسی در صالحیت مجلس است؛ 
ثالثاً، در مورد مجلس مبتنی بر اصل 71 قانون اساسی دیگر شائبه ی خروج از صالحیت و قابلیت 
ابطال در دیوان عدالت اداری مطرح نمی شود و در نهایت اینکه با نظارت شورای نگهبان عدم 

1- ماده 10- ... 2- کودک قبل از رسیدن به سن بلوغ فاقد مسئولیت کیفری است، لیکن در صورت ضرر رساندن به دیگران دارای 
مسئولیت مدنی است.

2-  ماده 1٥- کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارات بدنی یا مالی شخص متعددی شود مسئول خسارت نیست مشروط بر 
این که خسارت وارده برحسب متعارف متناسب با دفاع باشد.
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مغایرت مصوبه ی مجلس با شرع، قانون اساسی، سیاست های کلی نظام و اسناد مصوب شورای 
عالی ازجمله همین سند تضمین و تأمین شده و به شکل غیرمستقیم سند ملی حقوق کودک نیز 
به تأیید شورای نگهبان می رسد و درنتیجه جایگاه آن در نظام حقوقی تثبیت شده و راه توجیه 

و گریز را بر مجریان می بندد.
ابالغی  قانون گذاری1  نظام  کلی  سیاست های   )5( و   )2( بندهای  اقتضای  اینکه  بر  مضاف 
1398/7/6 مقام معظم رهبری عدم مغایرت مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی با قانون اساسی 
نیز است. این در حالی است که برخی احکام سند ملی به نحوی مغایر قانون اساسی است که 
مانع اجرای خود این سند نیز می شود؛ برای مثال بند )4( ماده )6( این سند2 دولت را به برقراری 
تسهیالت بهداشتی و خدمات درمانی برای کودکان مکلف کرده است، درحالی که تمامی اجزاء این 
بند هزینه بردار بوده و مطابق اصول )53( و )75( قانون اساسی3 ایجاد بار مالی پیش بینی نشده در 

1- ارزیابي و پاالیش قوانین و مقررات موجود کشور از حیث مغایرت با موازین شرعي و قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران و 
ایجاد سازوکار الزم براي تضمین اصل چهارم قانون اساسي.

٥- تعیین حدود اختیارات و صالحیت مراجع وضع قوانین و مقررات با ارائه ي تعریف روشن و مشخص از »قانون«، »آیین نامه، 
تصویب نامه و بخشنامه موضوع اصل 138«، »قانون آزمایشي و اساسنامه موضوع اصل 8٥«، »برنامه و خط مشي دولت و تصمیمات 
موضوع اصل 134«، »آراء وحدت رویه و ضوابط موضوع اصل 1٦1« و سایر مقررات و همچنین طبقه بندي و تعیین هرم سیاست ها، 

قوانین و مقررات کشور بر اساس نص یا تفسیر اصول قانون اساسي حسب مورد، از طریق مجلس شوراي اسالمي.
2- دولت موظف است برای برخورداری کودکان و نوجوانان از تسهیالت بهداشتی و خدمات درمانی استاندارد، به منظور پیشگیری 

از بیماری ها و درمان بیماری های جسمی و اختالالت روانی، اقدامات ذیل را به عمل  آورد:
الف- پیش  بینی و اجرای برنامه  های الزم برای کاهش میزان مرگ ومیر نوزادان و کودکان.

ب- پیشگیری از ابتالی کودکان به بیماری های ارثی یا خطرناک از طریق مشاوره و انجام آزمایش پزشکی قبل از ازدواج و تقویت 
مراکز مشاوره ژنتیک.

ج -تأمین مراقبت پزشکی پیشگیرانه، کنترل بیماری و سوء تغذیه و نیز فراهم نمودن مراقبت بهداشتی الزم برای مادران در دوران 
بارداری، زایمان و شیردهی.

د -ارتقای آگاهی والدین در خصوص رفتارهای خطرناک آنان برای سالمت کودک و نوجوان ازجمله مصرف مواد مخدر و 
مسکرات و دیگر مواد مضر.

ه -ترویج تغذیه نوزادان با شیر مادر.
و- پیشگیری از معلولیت و بیماری کودکان از طریق واکسیناسیون، شناسایی زودهنگام و پیشگیری از پیشرفت آنها و در صورت 

امکان درمان آنها.
ح- اقدامات الزم برای کاهش حوادث و مخاطرات نسبت به کودکان و نوجوانان و توجه به ایمنی آنان در محیط خانه، مراکز 

نگهداری و آموزشی و اجتماع.
ط -مبارزه با سوء تغذیه و بیماری ها در چارچوب مراقبت های بهداشتی اولیه از طریق استفاده از فناوری روزآمد و فراهم نمودن مواد 

غذایی مقوی و حالل، آب آشامیدنی سالم، هواي سالم و مقابله با خطرات ناشی از آلودگی محیط زیست.
ی- حمایت حقوقی و قضایی از زنان شاغل باردار و شیرده و ایجاد تسهیالت شغلی متناسب با مسئولیت  های مادری

ک- حمایت ویژه از کودکان و نوجوانان دارای بیماری های خاص.
ل- توسعه عدالت بهداشتی ـ درمانی برای تضمین سالمت کودکان و نوجوانان در سراسر کشور

3- اصل ٥3- کلیه دریافت هاي دولت در حساب هاي خزانه داري کل متمرکز مي شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب 
به موجب قانون انجام مي گیرد.

اصل 7٥- طرح هاي قانوني و پیشنهاد ها و اصالحاتي که نمایندگان در خصوص لوایح قانوني عنوان مي کنند و به تقلیل درآمد عمومي 
یا افزایش هزینه عمومي مي انجامد، در صورتي قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید 

نیز معلوم شده باشد.
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قوانین سالیانه بودجه بدون بیان طریق تأمین هزینه ی عمومی جدید امکان پذیر نیست و پرداخت 
دولت خارج از اعتبارات مصوب نیز ممنوع است. درنتیجه وضعیت سند از این نظر از دو حالت 
خارج نیست: یا از سوی دولت اجرا نمی شود و یا اینکه به آشفتگی نظام مالی بودجه ای کشور و 

تخلفات گسترده منجر می شود.
در نهایت برای جلوگیری از پراکندگی مفاد مربوط به حقوق کودک در این سند و سایر اسناد 
حقوقی به علت لزوم جامعیت قوانین و مقررات طبق سیاست تنقیحی مقرر در بندهای )9( و 
)10( سیاست های کلی نظام قانون گذاری1 و آسیب های ناشی از اجرای غلط یا اجرا نشدن این 
سند پیشنهاد می شود، با توجه به ریاست رئیس جمهور بر شورای عالی انقالب فرهنگی از طریق 
ارائه ی الیحه توسط دولت به مجلس هم مسائلی مانند بار مالی اجرای سند از سوی دولت در 
نظر گرفته شود و هم با تصویب در مجلس ضمانت اجراهای الزم حتی در زمینه های فرهنگی، 
آموزشی، پژوهشی و تربیتی که در صالحیت شورای عالی نیز است، زمینه ی هماهنگی تمامی 

دستگاه ها برای تضمین جامع حقوق کودک فراهم شود.

4-2-3-اجرای سند در بستر مقرره گذاری

با توجه به مطالب پیش گفته درباره ی کنوانسیون حقوق کودک که شورای نگهبان به برخی 
از مفاد آن ایراد کرده و در سایر مواد هم اهداف متعالی اسالمی راجع به تربیت کودک در بستر 
خانواده را تأمین نشده، اگر برای اجرای سند ملی قانون وضع شود، به دلیل تصویب قبلی کنوانسیون 
با حق شرط در مجلس، این دو مصوبه با همدیگر ناهمخوانی پیدا می کنند. از این زاویه ممکن 
است گفته شود، وضع قانون برای اجرای سند ملی راهکار مطلوبی نیست و باید در این باره 
مقرره گذاری کرد. در پاسخ به این مطلب می توان گفت، نباید دو سند حقوقی الزم االجرا هم زمان 
مفاد متعارضی داشته باشند وگرنه موجب اختالف در مقام اجرا خواهد شد و دولت به عنوان مجری 
قانون یا سردرگم می شود و هیچ کدام از سندها به درستی اجرا نمی شود یا یک سند به کلی کنار 
گذاشته می شود و یا اینکه ابهام مجری در تشخیص حکم معتبر باعث می شود که برخی مفاد آنها 
اجرانشده باقی بماند. بنابراین اگر وضع قانون برای اجرای سند ملی حقوق کودک موجب تعارض 

1- بندهای )٩( و )10( سیاست های کلی نظام قانون گذاری:
٩- رعایت اصول قانون گذاري و قانون نویسي و تعیین سازوکار براي انطباق لوایح و طرح هاي قانوني با تأکید بر:

- انسجام قوانین و عدم تغییر یا اصالح ضمني آنها بدون ذکر شناسه ي تخصصي.
- عدالت محوري در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومي بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتي االمکان پرهیز از استثناهاي 

قانوني.
10- تعیین عناوین قوانین جامع، تبویب، تنقیح و تعیین شناسه ي قوانین موجود کشور در طول برنامه ي ششم توسعه.
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با مفاد کنوانسیون نیز شود با صالحیت مجلس برای نسخ مصوبه ی قبلی خود، یکپارچگی بیشتری 
در هنجارهای حقوقی مربوط به کودک ایجاد می شود. تا زمانی که بدون قانون گذاری برای اجرای 
سند ملی مقرراتی وضع شود، درحالی که مجریان قانون صالحیت نسخ مفاد مصوبات قبلی مجلس 

را نیز ندارند، بنابراین اقدام مجلس در اینجا اولی است.
همچنین برای توجیه وضع مقررات اجرایی برای اجرای سند ملی ممکن است گفته شود، 
ازآنجا  که تکلیف اجرای بسیاری از قوانین بر عهده ی قوه ی مجریه قرار می گیرد، در سند ملی 
حقوق کودک نیز در بندهای متعددی، مسئولیت اجرای تکالیف مقرر بر عهده ی دولت قرارگرفته 
است. ازاین رو به نظر می رسد، اجرای مفاد سند با تصویب آیین نامه، نفس اثر قانون را که همانا 
الزام آوری است، تأمین خواهد کرد. به عبارت دیگر، ازآنجاکه مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی 
در حکم قانون است، بنابراین سند ملی نیز در حکم قانون بوده و با توجه به ماده 13 این سند 
کلیه ی دستگاه های مرتبط با امور کودکان و نوجوانان باید مفاد این سند را با مقررات گذاری و 
تدوین آیین نامه به اجرا درآورند. پس یکی از راه های اصلی اجرای این سند مقررات گذاری از طریق 
آیین نامه است. در مواردی که قانونی مغایر با این سند نیز وجود دارد، باید از طریق قانون گذاری 
اصالح شود. واگذاری تدوین آیین نامه اجرایی به قوای سه گانه، در سابقه ی مصوبات شوراهای عالی 
نیز یافت می شود؛ برای  مثال در بند )6( ماده )2( مصوبه شورای عالی فضای مجازی با موضوع 
»سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی« تدوین آیین نامه اجرایی به رئیس قوه 
قضائیه واگذار شده است. به عالوه، براساس اصل 138 قانون اساسی، هیئت وزیران برای انجام 
وظایف اداری و تنظیم سازمان های اداری صالحیت تصویب آیین نامه را دارد؛ بنابراین با توجه به 

تکلیف ایجادشده در سند ملی، باید آیین نامه اجرایی این سند را تصویب کنند.
نیز  ملی  سند   )13( ماده  و  الزام آورند  قانون  مانند  نیز  مقررات  گفت،  می توان  پاسخ  در 
دستگاه های مختلف را مکلف به اخذ تصمیمات و به کارگیری تدابیر قانونی کرده است، اما اوالً 
وضع قانون برای اجرای سند ملی با وضع آیین نامه در این باره منافاتی ندارد؛ یعنی می توان 
قانونی برای تبیین بیشتر احکام مندرج در سند ملی تصویب کرد و تعیین جزئیات اجرایی 
ـ که مکرر در نظام قانون گذاری ما رخ داده است   بیشتر را به آیین نامه اجرایی سپرد. این رویه 
نه تنها مغایرتی با اصل 138 ندارد، اقتضای صدر اصل در مورد مأمور شدن هیئت وزیران و هر 
یک از وزرا برای تصویب آیین نامه اجرایی قوانین نیز همین است. ثانیاً عبارت »کلیه دستگاه ها« 
در ماده )13( سند ملی شامل مجلس نیز می تواند باشد، به ویژه که در بند )ب( این ماده لزوم 
اصالح قوانین مغایر این سند نیز مقرر شده است، هرچند صالحیت شورای عالی انقالب فرهنگی 
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برای ایجاد الزام نسبت به مجلس برای اصالح قوانین محل بحث و تردید است، مجلس خود 
رأساً می تواند قوانین مغایر با این سند را اصالح کند به ویژه که هم بند )ب( اجرای معاهدات را 
در راستای این سند امکان پذیر دانسته و هم قانون الحاق به کنوانسیون حقوق کودک با حق 
شرط عدم تعارض با قوانین داخلی و موازین اسالمی ولو قوانین داخلی آینده آن را تصویب کرده 
است. ثالثاً ماهیت سند ملی از جنس سیاست گذاری است که در بسیاری از موارد احکام کلی و 
خط مشی کلی را تعیین کرده است و ظرفیت تصریح مخاطب و مجری حکم مزبور و چگونگی 
اجرا و ضمانت اجرای آن را ندارد، ولی تصویب آیین نامه اجرایی به دلیل بعد تخصصی و فنی 
امور اجرایی به تعیین جزئیات اجرایی اختصاص دارد )امامی و استوارسنگری، 1396: ج 2، ص41(. 
حتی اگر از بین نظرات مختلف نسبت به ماهیت و جایگاه مصوبات شورای عالی، قائل شویم که 
مصوباتی با جنس سیاست گذاری از مصوبات مجلس برتر هستند )درویشوند، 1397: 28(، آیین نامه 
جزئی ظرف متناسبی برای اجرای مستقیم محتوای »کلی« سیاست نیست، درحالی که سیاست 
کلی تر از قانون است و قانون کلی تر از آیین نامه است؛ وگرنه مانند نهادن مواد خام غذایی در 
بشقاب غذاخوری بدون پختن آن در ظروف متناسب واسطه است. به عالوه، پیش بینی و تعیین 
برخی ضمانت اجراها ـ مانند وضع مجازات طبق اصل )36( قانون اساسی  تنها با تصویب قانون 
امکان پذیر است، نه تصویب آیین نامه اجرایی و نه حتی مصوبه ی شورای عالی انقالب فرهنگی. 
درنتیجه به نظر می رسد، وضع آیین نامه بدون تصویب قانون نمی تواند اجرای صحیح و مطلوب 

سیاست های مصوب شورای عالی ازجمله سند ملی را تأمین کند.

نتیجه گیری و پیشنهادها

1- »سند ملی حقوق کودک و نوجوان« باهدف تأمین همه جانبه ی حقوق کودک مبتنی بر 

موازین اسالمی به تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی رسیده است و با وجود قانون اجازه 

الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون حقوق کودک، جایگاه سند مزبور و راهکار 

اجرای آن در نظام حقوق اساسی ایران محل سؤال اصلی این پژوهش است. برای کشف پاسخ 

ابتدا حدود اعتبار کنوانسیون حقوق کودک در نظام حقوقی ایران تبیین شد و برخی مواد آن 

با توجه به  حق شرط مصوب مجلس مغایر با شرع دانسته شد و روشن شد که قوانین داخلی 

مصوب گذشته و آینده نیز بر آن حاکم است.
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2- سند ملی حقوق کودک و نوجوان، مانند کنوانسیون فوق در حکم قانون بوده و نسبت به آن 
در یک رتبه از سلسله مراتب هنجارهای حقوقی است، لذا می تواند ناسخ مفاد آن باشد. حتی در 
فرض نازل تر بودن این مصوبه ی شورای عالی انقالب فرهنگی، قدر متقین تجویز اجرای موارد 

مؤثرتر در تضمین حقوق کودک توسط خود کنوانسیون است.
 سه راهکار و پیشنهاد برای اجرای سند ملی مزبور متصور است:

1- با توجه به مقدمه مصوبه جایگاه، اهداف و وظایف شورای عالی انقالب فرهنگی، مسئولیت 
هماهنگی و هدایت امور فرهنگی، آموزشی و  پژوهشی کشور بر عهده این شوراست و برای 
اجرای این سند تنها سیاست گذاری و تعیین برنامه ی اقدام جامع از سوی خود شورای عالی 

راهکار مناسبی است.
2- با توجه به عمومیت صالحیت مجلس در قانون گذاری طبق اصل 71 قانون اساسی، اجرای 
سند در بستر تقنین است که از بین دو قالب طرح و الیحه، برای فعال سازی ظرفیت مشترک 
دولت و مجلس شورای اسالمی بستر پیشنهادی ارائه الیحه از سوی دولت به مجلس است تا 
هم امکان پیش بینی بار مالی مصوبات در بودجه از سوی دولت بهتر فراهم شود و هم مجلس 
در صورت مغایر نبودن سند ملی با قانون اساسی و بهتر بودن احکام این سند از قوانین فعلی، 

قوانین مغایر قبلی مصوب خود را نسخ یا اصالح کند.
3- اجرای سند ملی با به کارگیری ابزار مقرره گذاری، یعنی تصویب آیین نامه اجرایی است که 
به علت در حکم قانون بودن سند ملی و الزم االجرا بودن آیین نامه، قانون گذاری برای تحقق 

این هدف زائد دیده می شود.
 از میان راهکارهای فوق به نظر نگارنده راهکار دوم، یعنی پیشنهاد الیحه از سوی دولت 
به دلیل ایجاد امکان پیش بینی بار اجرای مالی سند، یکپارچه سازی با قوانین و مقررات موجود 
مصوب مجلس و امکان درگیر شدن دستگاه های مختلف در فرایند هنجارگذاری و ظرفیت قوانین 
برای سپردن تعیین جزئیات به آیین نامه، زمینه ی بهتری برای اجرای سند ملی حقوق کودک و 

نوجوان فراهم خواهد کرد.
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