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 ناپذیرنهاد متولی امور کودکان ضرورتی اجتناب 

 قاسم حسنی1

 .ها در بررسی وضعیت سالمت و توسعه انسانی در آن جامعه استوضعیت زنان و کودکان هر جامعه یکی از مهمترین نشانه

ان مشارکت و حضور زن ریزان و فعاالن توسعه اجتماعی هر جامعه هر آنقدر که برایبرنامهتوان اذعان داشت به بیان دیگر می

ای ههای مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بکوشند و هر اندازه که برای صیانت از حقوق کودکان و ایجاد فرصتدر عرصه

ه هدف تر نمودن جامعی ایشان تالش نمایند، به همان میزان به سمت انسانیکافی و برابر برای برخورداری آنان از حقوق حقه

 اند.گام برداشته

های اجتماعی هستند و در این میان کودکان طبقات فرودست پذیرترین گروهدانیم که کودکان از آسیبهمگی به خوبی می

در شرایطی به شدت دشوارتر قرار دارند و این در حالی است که هیچ یک از آنان در به وجود آوردن وضعیتی که در آن قرار 

که بزرگترها  آموزندای را میدون حق انتخاب در موقعیتی متولد شده، رشد کرده و زندگیاند؛ آنها باند، هیچ نقشی نداشتهگرفته

اند. در واقع شرایط کنونی کودکان حاصل نحوه زندگی، تفکر و عمل بزرگترها است. بر همین اساس، برایشان به وجود آورده

نیم، چگونه کاشته باشیم به اینکه امروز چگونه فکر میاندیشیم، لزوماً باید نگاهی داگر به شرایطی بهتر برای کودکانمان می

کنیم و سازوکار فردی و اجتماعی ما برای ایجاد تغییر و ساختن شرایط بهتر برای رشد و بالندگی کودکانمان چیست؟ عمل می

 .«ودتنها جهانی شایسته کودکان، شایسته همگان خواهد ب»و همواره بایستی بر این اصل توجه داشته باشیم که 

توان مشکالت آنان را به لحاظ منشاء و گستره به دو دسته اصلی به شرح ذیل وار به مشکالت کودکان، میبا نگاهی فهرست

 تقسیم نمود:

دسته اول مشکالتی هستند که کودکان هر جامعه در سطوح خرد و در چارچوب شرایط حاکم بر خانواده و به صورت موردی 

ا و هآزاری یا مشکالتی که ریشه در خرده فرهنگهای خانگی، کودکشکالت ناشی از خشونتبا آن مواجه هستند؛ مانند م

باورهای غلط قومی و خانوادگی آنان داشته و کودکان ناچارند به صورت روزمره با این مشکالت دست و پنجه نرم کنند. 

یکسان نبوده و بسته به خاستگاه اجتماعی، ها و برای تمام کودکان هرچند شدت و حدت این نوع مشکالت در تمامی خانواده

 اقتصادی و بعضاً اقلیمی خانواده شدت و ضعف این مشکالت برای هر یک از آنان متفاوت است. 

اکم بر ح مشکالتی هستند که در سطوح کالن یک جامعه مطرح بوده و ریشه در روابط اقتصادی و مناسبات فراگیردسته دوم 

دهد. نظیر جمعیت قابل توجه ـ و تری از کودکان را در معرض آسیب و چالش قرار میهای وسیعجامعه دارد و معموالً گروه
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ابند یا یالتعلیمی که در آغاز هر سال تحصیلی قادر به ثبت نام نیستند و در کالس حضور نمیالبته سیال ـ کودکان واجب

های اجتماعی الزم و عدم محرومیت و فقدان حمایترغم ورود به مدرسه به دلیل مشکالت ناشی از فقر و کودکانی که علی

دسترسی به آموزش مناسب و با کیفیت، با  افت تحصیلی و به ناچار با ترک تحصیل زودهنگام و پیوستن به جمعیت کودکان 

اً برای بعض گردند و یا کودکانی که گرفتار چرخه کارند و امروزه حتی مرزهای جغرافیایی کشورها را درنوردیده وکار مواجه می

ها و علل موجود در چارچوب مرزهای ملی یک شناسی و ارائه تحلیلی جامع از وضعیت آنان عالوه بر پرداختن به ریشهسبب

د های حاکم بر اوضاع سیاسی و اقتصادی چنکشور الزم است پا را فراتر نهاده و تحلیلی ناظر بر علل ناپایداری و نابسامانی

های سیاسی و مداخالت  صورت گرفته در اوضاع کشور حث و بررسی قرار داد. نظیر ناپایداریکشور پیرامونی را مورد ب

دک ها کولیونیت از آموزش و اجبار به کار زودهنگام میمذشته موجب مهاجر، سرگردانی، محروافغانستان که طی چند دهه گ

 همسایه گردیده است. این کشور در کشورهای

عضاً گذارد که ب، مشکالت کالن اجتماعی آنچنان بر روابط خرد خانواده سرریز نموده و تاثیر میدانیم در بسیاری از مواردمی

وجوددر ز مشکالت متوان اذعان داشت، بسیری اتفکیک این دو از یکدیگر امری غیرقابل انکار بوده تا آنجا که به جرات می

 های حاکم بر جامعه دارند. و نابسامانی هاریشه در مشکالت، کاستیابط فردی افراد هم ورسطح خانواده و 

جویی کنیم، دهند در هر سطحی که بخواهیم مشکالت کودکان را واکاوی نموده و چارهتجارب اجتماعی موجود نشان می

زمان در نظر گرفته و مورد بررسی قر ار لزوماً بایستی همه ابعاد فردی، خانوادگی و اجتماعی آن را به صورت موازی و هم

دهیم و در این مسیر و برای دستیابی به نتیجه مطلوب اولین خالءیی که با آن مواجه خواهیم شد، فقدان نهاد متولی و مدعی 

ی اهای ناشی از شرح وظیفه و مشکالت اساسنامهالعموم در این حوزه است. چراکه به دلیل ساختار اداری موجود و محدودیت

ها و فقدان مستندات قانونی کافی برای دسترسی به همه کودکانی که در معرض آسیب و بین بخشی هر یک از این سازمان

 مانند.و محرومیت قرار دارند، پیگیری مشکالت آنان به سادگی میسر نبوده و به طور معمول حل نشده باقی می

ها به هر دلیل قادر به انجام کامل ه هر گاه هر یک از این سازمانموضوع مهم و حلقه گمشده در این میان این نکته است ک

التعلیمی که از مدرسه محرومند و یا مسکوت توجهی به سرنوشت کودکان واجبو بدون نقص وظایف خود نباشند )مانند بی

واند پرسشگری که بت ماندن برنامه جهانی آموزش برای همه که کشور ما نیز به آن پیوسته است( هیچ نهاد ناظر مستقل و

 های مورد بحث را واکاویشده خود و بدور از هر گونه تعابیر جناحی و گروهی، کاستیبراساس شرح وظیفه از پیش تعیین

ز به ها نیسازمانی این سازمانهای دروننموده و رفع آنان را مطالبه و پیگیری نماید وجود نداشته و به طور معمول بازرسی

اند پا را از چارچوب تشکیالتی سازمان خود فراتر نهاده و خالء و تقالل کافی برخوردار نیستند، قادر نبودهدلیل اینکه از اس

 ناکارآمدی به وجود آمده را به چابش بکشند. 
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ر صورت که د ناپذیر امری است ضرورینیازی اجتناببر همین اساس تاسیس نهاد ملی متولی امور کودکان به عنوان پیش

ها و پتانسیل موجود دولتی و غیردولتی در سطح جامعه را شناسایی نموده و توان به وجود آمده را توان ظرفیتیتحقق آن م

 مبدل به اراده قوی برای تاثیرگذاری بر زندگی همه کودکان کشور نمود.

یز به دنبال ن طی دو دهه گذشته پس از تصویب کنوانیسون جهانی حقوق کودک و پیوستن کشورمان به این کنوانسیون و

ه نسبت های جامعهای مردمی و غیردولتی فعال در زمینه حقوق کودکان و متعاقب آن باال رفتن حسیاستگیری تشکلشکل

گیری نهاد ملی متولی امور کودکان نزد بسیاری از این فعالین هر روز بیش از پیش به مشکالت کودکان، ضرورت شکل

گران این حوزه که دسترسی بیشتری به ورت، چند سالی است برخی از تالششد و در پرتو این احساس ضراحساس می

انجام اند که سراند، مبادرت به طرح مرجعی تحت عنوان مرجع ملی کناونیسون حقوق کودک نمودههای دولتی داشتهدستگاه

وزارت دادگستری و  10/11/90مورخ   1904/10/90خود براساس پیشنهاد شماره  01-11-11هیئت وزیران در جلسه مورخ 

که  های دولتیها و سازماناند. نمایندگان بسیاری از دستگاهقانون اساسی مرجع مذکور را تصویب نموده 149به استناد اصل 

 ی برای مدتهای غیردولتآنان مرتبط با مسائل کودکان است و نیز سه تن از نمایندگان برخی از تشکل بعضاً موضوع فعالیت

 دار هستند.نامه مرجع را عهدهبینی شده را آیینهای پیشسه سال تعیین گردیدند. پیگیری اهداف و برنامه

هیه هاس رسیده و نیز تنامه مرجع که اساساً نظر بر تهیه و تدوین طرح و یا بررسی و پایش گزارشاگرچه روح حاکم بر آیین

صله رود، فااست، با آنچه که از یک نهاد تاثیرگذار و قدرتمند انتظار می های ادواری از وضعیت حقوق کودکانو ارائه گزارش

رود در پرتو تالش و درک صحیح  از شود، امید میها آغاز میها از نخستین گامترین راهزیادی دارد، اما از آنجا که طوالنی

جامعه ما است و این مسئولیتی است که  ها، این اقدام آغازی باشد برای دستیابی به آنچه ضرورت واقعی امروزینضرورت

تردید یک نهاد قدرتمند در حوزه حقوق کودکان، تنها در صورتی برعهده یکایک دست اندرکاران این مرجع است. چراکه بی

 بان به طور مستمر شرایط و وضعیت همه کودکان کشورتواند به معنای واقعی منشاء اثر باشد که همواره به مثابه یک دیدهمی

های منطبق با نیازهای واقعی آنان ها و علل آنها را شناسایی کرده و با ارائه طرح و برنامهها، ناکارآمدیرا رصد نموده، کاستی

های مسئول را در انجام دقیق وظایفشان یاری رسانده و در صورت لزوم در هر مقطع زمانی و هر محدوده جغرافیایی، دستگاه

با ابزارهای اجرایی و نظارتی  از پیش تعیین شده خود بتواند موانع و خالءهای موجود در این زمینه را )چه در سطوح مشکالت 

ی نماید؛ به نحوی که هر کودکفردی و خانوادگی کودکان و چه در سطوح مشکالت کالن و اجتماعی آنان( پیگیری و برطرف 

احساس کند جامعه خانواده دوم او است و هرگاه نهاد خانواده به هر دلیلی قادر به حمایت از کودک خود نبود، جامعه آگاهانه 

 و مسئوالنه به یاری او بشتابد. 

 


