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مقدمه
حقیقت ًا باید بگویم که اگر مسئوالن امور فرهنگی کشور بخواهند مسئلهی کودک و نوجوان را آنچنانکه هست ،مورد اهتمام قرار دهند ،من خیال
میکنم خیلی از آنهایی که مسئولاند ،از ساعات خوابشان هم خواهند زد تا به این مسئله بپردازند ...اگر حقیقت ًا به آرمانهای اسالمی و ملی و عظمت ایران
و ایرانی و جبران راهی که دستهای استبداد سیاه در این صدوپنجاه سال ،دویست سال اخیر ما را در آن کشانده است ،فکر میکنیم؛ اگر اینها برایمان
مهم است و به آینده به معنای حقیقی کلمه اهمیت میدهیم ،پس بایستی به تربیت کودک و نوجوان خیلی بپردازیم. ...
رهبر معظم انقالب اسالمی
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انسان در مسیر رشد فردی و زیست فرهنگی اجتماعی خود ،مقاطع مختلفی را تجربه میکند .مقاطعی که هریک با توجه به اقتضائات و تغییرات و
تحوالت خاص خود(اعم از فردی و اجتماعی) ،مسائل و چالشهایی را پیش روی فرد قرار میدهد .مهمترین برهه زمانی برای شکلگیری شخصیت فرد
دوران کودکی است که بسیاری از جنبههای رشد را رقمزده و شاکله روحی و جسمی فرد را معین میسازد .نوجوانی نیز یکی از دشوارترین ،تنشزاترین و
درعینحال هیجانانگیزترین دوره زندگی ،هم برای خود نوجوان و هم والدین و مربیان به شمار میآید .این دوره سرآغاز تحوالت و دگرگونیهای جسمی
و روانی در او بوده و بلوغ نقطه عطفی درگذر زندگی او از مرحله کودکی به بزرگسالی است.
در چنین شرایطی اگر سیاستهای مناسبی برای مراقبت از این دورهی طالیی صورت نگرفته باشد و در مقابل هجوم مسائل مختلف فرهنگی و
اجتماعی به کودکان و نوجوانان سازوکارهای حمایتی تعریف نشود؛ تداوم نسلهای انقالب مورد خطر جدی قرار میگیرد و دیگران برای پرورش نسلهای
جدید بر اساس اهداف خاص خود برنامهریزی میکنند .بنابراین ضرورت سیاستگذاری همگرا در بخشهای مختلف و تهیه برنامه عمل مشخص جهت
نیل به اهداف برای کودکان و نوجوانان ضروری جلوه میکند.
متن پیش رو حاصل کنکاشی سندپژوهانه در قوانین و اسناد مرتبط با کودکان و نوجوانان در کشور است که تالش شده در آن ضمن پوشش
دستگاهها و سازمانهای مختلف ،بهصورت مختصر ویژگیهای هر سند و قانون ذکر شود .امید است که این گزارش مقدمهای برای بررسیهای پسینی و
جامعتر در حوزه سیاستگذاری کودک و نوجوان و گامی روبهجلو برای تربیت و حمایت از سرمایههای آیندهی کشور باشد.

 1بیانات در دیدار مسئوالن کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.1377/02/23 .
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ساختار گزارش
پس از جمعآوری اسناد و برنامههای مختلف ،تالش شد تا این موارد بهصورت صحیحی طبقهبندیشده و موردبررسی قرار گیرد .درنهایت چنین
دستهبندیای مورداستفاده قرارگرفته است:
1 .1اسناد و قوانین فرادولتی :این اسناد توسط شوراهای عالی و مجموعههای فرادولتی به تصویب رسیدهاند و یا وظایف و سیاستگذاریهایشان
منحصر به دستگاههای دولتی نیست .بعضی از این اسناد توسط ساختارهای کالن کشور مانند شورای عالی انقالب فرهنگی به تصویب رسیده و
برخی دیگر اسناد مربوط با مجامع جهانی هستند که مورد پذیرش جمهوری اسالمی ایران قرارگرفتهاند .بر این اساس این بخش به  2قسمت دیگر
تقسیممیشود:
فرادولتی داخلی
الف)
ِ

فرادولتی بینالمللی
ب)
ِ
2 .2قوانین مصوب مجلس :قوانین مصوبی که جزئا یا ک ً
ال به کودکان و نوجوانان مرتبط هستند.
3 .3اسناد و آییننامههای دولتی :موارد مرتبط به موضوع که توسط هیئت دولت یا وزارتخانهها تدوین و منتشر شده است.
4 .4اسناد مرتبط با سازمانهای غیردولتی :عموم سازمانهای خصوصی ،مردمنهاد و غیردولتی که اسنادی در حوزه کودک و نوجوان
منتشرنمودهاند.
شکل  1در صفحه بعد جزئیات ساختار گزارش را نشان میدهد.
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شکل  :1ساختار گزارش
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1 .1اسناد و قوانین فرا دولتی
دوره کودکی و نوجوانی دوره شکلگیری هویت فردی و اجتماعی نسل آینده است .دورهای که تحصیالت ،سازوکارهای جامعهپذیری و درونی سازی
ارزشها بیش از هر زمان دیگری اهمیت مییابد .ازاینرو سیاست گزاری برای کودکان و نوجوانان ،عرصهی وسیعی از ساختارهای اجتماعی را شامل شده
و دامنهی آن حوزههای سیاست داخلی و خارجی ،اقتصاد ،فرهنگ و علم و دانش را در برمیگیرد .ذوابعاد بودن و پیچیدگی برنامهریزی برای این دوره سنی
ضرورت این را ایجاد میکند که در مقام تصمیم با نگاهی راهبردی و کلنگر و در وهله اجرا نیز همگرا و گامبهگام عمل شود .بنابراین در دنیا نهادهای
فرادولتی و بینالمللی مختلفی یا مختص کودکان و نوجوانان تشکیل شدهاند و یا بخشی از کار ویژههای خود را به برنامهریزی برای این قشر اختصاص
دادهاند .در کشور ما نیز گرچه فرانهاد مشخصی برای کودکان و نوجوانان وجود ندارد اما در اسناد و سیاستهای فرادولتی و کالن مواردی برای این گروه
سنی دیده شده است که در ادامه ذکر میشود .بر این اساس این بخش به دو زیربخش داخلی و بینالمللی تقسیم شده است:

1 .1.1اسناد و قوانین بینالمللی
1 .1.1.پیماننامه حقوق کودک
کنوانسیون حقوق کودک بهعنوان مهمترین سند بینالمللی الزامآور درزمینه حقوق کودکان قلمداد شده و تاکنون بیش از  190دولت به عضویت
کنوانسیون حقوق کودک درآمدهاند؛ بهطوریکه این کنوانسیون در بین اسناد حقوق بشری دارای بیشترین تعداد دولتهای عضو است.2
مادهیکم کنوانسیون  1989مقرر داشته است؛
• ازنظر این کنوانسیون منظور از کودک ،افراد انسانی زیر  81سال است ،مگر اینکه طبق قانون قابلاجرا در مورد کودک ،کمتر از
سن بلوغ باشد.
 45مادهی این کنوانسیون بر اساس چهاراصل پایهای تدوینشده که مختصراً به شرح زیر است:
•
•
•
•

هیچ کودکی نباید از تبعیض رنج ببرد.
زمانی که در رابطه با کودکان تصمیمگیری میشود ،باید منافع عالیه آنان در رأس قرار گیرد.
کودکان حق حیات داشته و باید رشد کنند.
3
قدارند آزادانه عقاید و نظرات خود را ابراز کنند و این نظرات در تمامی اموری که به آنها مربوط میشود ،باید موردتوجه قرار گیرد .
کودکان ح 

عالوه بر این تاکیدات مشخصی درباره سالمت جسمی ،جنسی و روانی کودکان شده است و از کشورهای عضو خواسته شده تمام توان خویش برای
محو استثمار ،انواع سوء استفاده ،خشونت و شکنجه علیه کودکان را به کار گیرند.
دولت جمهوری اسالمیایران در شمار دولتهای عضو کنوانسیون است .نماینده دائم دولت جمهوری اسالمیایران در سازمان ملل متحد در تاریخ
 5سپتامبر سال  1990میالدی برابر با تاریخ  14شهریور  1369هجری شمسی مبادرت به امضای کنوانسیون حقوق کودک نمود .مجلس شورای اسالمی
نیز نهایت ًا در اسفند سال  1372طی مادهواحدهای آن را تصویب کرده و این کنوانسیون در تاریخ  13ژوئیه  1994برای ایران الزماالجرا گردید.
 2ایران و کنوانسیون حقوق کودک – پایگاه تحلیلی مهرخانه ()http://mehrkhane.com/fa/news/8513
 3نگاهی به کنوانسیون حقوق کودک – درگاه یونیسیف ()https://www.unicef.org/iran/fa/media_4218.html
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باوجوداینکه ماده  51کنوانسیون حقوق کودک حق شرط نسبت به این کنوانسیون را فقط در زمان تصویب یا الحاق مجاز میداند ،اما دولت ایران
هنگام امضای کنوانسیون حق شرطی بدین شرح برای خود مقرر نمود« :دولت جمهوری اسالمیایران در مورد مقررات و موادی از کنوانسیون که ممکن
است مغایر با شریعت اسالم باشد ،اعمال رزرو مینماید و این حق را برای خود محفوظ میدارد که هنگام تصویب نیز چنین رزروی را اعمال نماید ».البته باید
توجه داشت که بسیاری از کشورهای اسالمی نیز در زمان الحاق یا تصویب کنوانسیون حقوق کودک برای خود رزروهایی با این مضمون مقرر نمودهاند.4
ی ایران در تاریخ  23شهریور  1372برای مجلس شورای اسالمیارسال
دو سال بعد از امضای کنوانسیون ،الیحه اجازه الحاق دولت جمهوری اسالم 
شد .این الیحه در جلسه مورخ  28آذرماه  1372کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس مطرح و مورد تصویب قرار گرفت و سپس در تاریخ  19دیماه
 1372در جلسه علنی مجلس مطرح و طی مادهواحدهای به تصویب اولیه رسید .نهایت ًا در اصالحیه مصوب جلسه  25بهمن  1372کمیسیون یک اصالح
عبارتی در متن مادهواحده به عمل آورد و بدین ترتیب متن رزرو مندرج در مادهواحده به این عبارت تبدیل گردید. ..« :مشروط بر اینکه مفاد آن در هر مورد
و در هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسالمیباشد و یا قرار گیرد ،از طرف دولت جمهوری اسالمیایران الزمالرعایه نباشد».
نکته قابلتوجه اینکه دولت جمهوری اسالمیایران به یکی از دو پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک یعنی پروتکل اختیاری در خصوص
فروش ،فحشا و هرزهنگاری کودکان نیز ملحق شده است .قانون الحاق دولت جمهوری اسالمیایران به پروتکل مزبور در تاریخ  9مرداد  1386به
تصویب مجلس رسید و در تاریخ  17مرداد همان سال مورد تأیید شورای نگهبان واقعشده است.
دولتایران در اجرای بند  1ماده  44کنوانسیون حقوق کودک ،تاکنون سه گزارش به کمیته حقوق کودک ارائه کرده است .گزارش مقدماتی ایران با
یک سال تأخیر در سال  1997به کمیته تسلیم شد .بخش اعظم گزارش به حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کودک و اقدامات مثبتی که برای تحقق
این حقوق در ایران صورت گرفته است ،اختصاص دارد .دومین گزارش دورهای ایران نیز با یک سال تأخیر در سال  2002به کمیته حقوق کودک ارائه
شد .کیفیت گزارش دوم دولت ایران به کمیته حقوق کودک از جهت دقت و جامعیت ،ارتقا یافته بود .متعاقب ارائه این گزارش از سوی دولت ایران ،کمیته
حقوق کودک نیز در سال  ،2004فهرست سؤاالتی در مورد گزارش دوم ایران به ایران تسلیم نمود .دولت ایران ،سومین گزارش دورهای خود را که قاعدت ًا
میبایست در سال  2006ارائه میشد ،با چهارمین گزارش دورهای ادغام و ارائه داشته است.

1 .1.1.2یونیسف در ایران ()2016 -2012
حضور یونیسف در ایران به «پیماننامه حقوق کودک» منحصر نمیشود و طبق سندی که این سازمان از فعالیتهای خود طی سالهای  2012تا
 2016منتشر نموده است 10 ،محور اصلی ضمن توافق با دولت جمهوری اسالمی در کشور پی گیری میشده که به شرح ذیل بوده است:
•رشد و تکامل یکپارچه کودکان خردسال :همکاری یونیسف درتدوین واجر یا� شدن سند ملی رشد و تکامل یکپارچه کودکان
و بهبود سالمت نوزادان
ش� مادر ،افزایش مهارتهای
•بهبود وضعیت تغذیه کودکان و نوجوانان :همکاری با وزارت بهداشت برای تروی ــج تغذیه با ی
پرستاران و مددکاران اجتماعی ،تدوین برنامه مراقبت و بازپروری کودکان مبتالبه سوءتغذیه ،ارائه الگوی تغذیه سالم و پیشگیری از چاقی کودکان و نوجوانان
•مبارزه با اچ آی وی و ایدز :همکاری با دولت برای آگاهی مردم درباره ایدز ،حذف انتقال بیماری از مادر به کودک ،پیشگیری از
سوءمصرف مواد در نسل جوان
4
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•بهبود کیفیت آموزش :همکاری با وزارت آموزشوپرورش برای اجرای طرح مدارس دوستدار کودک در ایران
•کاهش خطر بالیای طبیعی و مدیریت بحران در بخش آموزش :همکاری با وزارت آموزشوپرورش در ارتقای آمادگی بخش
آموزش در شرایط بحران و تدوین بسته خدمات آموزشی در شرایط اضطراری
•پیشگیری از خشونت علیه کودکان :همکاری با رهبران مذهبی برای ترویج پیشگیری از خشونت علیه کودکان و همکاری با دولت
برای تقویت نظامهای حمایت از کودکان در شرایط اضطراری ،تقویت خدمات ارائهشده به کودکان در معرض خطر آزار ،بهرهکشی و خشونت ،تقویت
ظرفیتهای ملی برای جمعآوری و تحلیل اطالعات مربوط به وضعیت کودکان و تدوین راهبرد ارتباطی برای پیشگیری از کودکآزاری
•عدالت برای کودکان :حمایت از تصویب و اجرای الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان ،الیحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان و
همکاری با قوه قضاییه ،نیروی انتظامی و سازمان زندانها جهت ارتقای عدالت برای کودکان
•آموزش کودکان افغان :همکاری با اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور برای دسترسی کودکان مهاجر /پناهنده به خدمات
آموزشی و حمایتی و اجرای برنامههایی جهت ظرفیتسازی در سازمانهای مردمنهاد مرتبط
•ارتقای سبک زندگی سالم در میان نوجوانان و جوانان :همکاری با وزارت بهداشت در طرح «سالمت اجتماعی» ،همکاری با
وزارت ورزش و جوانان و سازمان جوانان هاللاحمر
•کاهش فقر کودک :حمایت از وزارت کار ،مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک ،دانشگاهها و جوامع مدنی با هدف انجام پژوهشها و
مطالعات مرتبط با کودک و خانواده
همچنان که مشخص است یونیسف با شناسایی مراکز مرتبط با کودکان و نوجوانان در کشور یا با آنها در انجام طرحهای مختلف همکاری کرده
یا با تعریف فرایندهای معین برای این نهادها از آنها حمایت میکند.

1 .1.1.3آموزش برای همه ()2015-2000
با حضور ایران در سازمان جهانی یونسکو ،طرحهای مرتبط با این سازمان نیز که بیشتر بر حوزهی آموزش متمرکز است موردتوجه قرارگرفته است.
یکی از این طرحها ،آموزش برای همه است که در جلسهی جهانی آموزش داکار (سال  )2000با حضور  164دولت از کشورهای جهان ،به همراه نمایندگان
گروههای منطقهای ،سازمانهای بینالمللی ،سازمان اهدا کننده مالی ،سازمانهای غیردولتی و جامعهی مدنی برگزار شده و در آن چهارچوب عملی تصویب
شده تا بر اساس آن به تعهدات خود نسبت به آموزش عمل کنند .گزارش منتشر شده درباره  15سال اجرای این طرح ،به بررسی میزان موفقیتش پرداخته
و  6هدف کلی و اهداف فرعی مرتبط را که باید تا سال  2015تحقق مییافتند بررسی نموده است .گزارش پیش رو به بررسی این مسئله میپردازد که آیا
جهان توانست به اهداف فراگیر دست یابد و آیا دست اندرکاران به تعهدات خود عمل کردند یا خیر.
در این گزارش ،مرور مکفی بر میزان پیشرفت اهداف زیر صورت گرفته است:
.1
.2
.3

1مراقبتهای دوران کودکی و آموزش
2آموزش فراگیر مقطع دبستان
3مهارتهای جوانان و بزرگساالن
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.4
.5
.6

4سوادآموزی بزرگساالن
5برابریجنسیتی
6کیفیت آموزش

اجرای تعهدات انجامشدهی جهانی در چهارچوب داکار نسبی بوده است .بااینحال ،برخی از سازوکارهای پیشبینیشده بهخوبی عمل کرده و از
سال  2000وضعیت آموزش بهبو ِد را بهبود بخشیدهاند .این خود دلییل برای خوشبینی برای چهارچوب جهانی آموزش پس از سال  2015است.
برنامه عمل چهارچوب داکار سه نوع مداخلهی جهانی برای حمایت از کشورها پیشبینی کرده بود:
1 .1سازوکارهای هماهنگی که برخی از آنها در حال حاضر وجود دارند؛ برخی دیگر نیز اولین بار در چهارچوب داکار مطرح شده و
متعاقب آن اصالح شدند.
2 .2کمپینهایی که جنبههای خاص آموزش فراگیر مانند سوادآموزی بزرگساالن یا چالشهایی ویژه مانند مناقشات را هدف تبلیغات
خود قرار میدادند.
.3
گرفتند.

3ابتکار عملهایی که برخی از آنها در چهارچوب داکار ذکرشده و برخی دیگر که بعدها با اتکا به اختیارات این چهارچوب شکل

در صورت اجرای موفقیتآمیز ،امید میرفت که این مداخالت منتهی به پنج نتیجهی میانمدت شوند که آنها نیز بهنوبهی خود باعث دستیابی
سریعتر به اهداف آموزش فراگیر شوند .انتظار میرفت این پنج مداخله:
.1
.2
.3
.4
.5

1تعهد سیاسی نسبت به آموزش فراگیر را تائید نموده و پایدار سازند،
2تنوع دانش ،شواهد و تخصصهای تبادالتی و کاربردی را افزایش دهند،
3بر سیاستها و عملکرد ملی آموزش فراگیر تأثیر گذاشته و آن را تقویت کنند،
4به شیوهای کارآمد منابع مالی برای آموزش فراگیر تأمین کنند،
5پایش و گزارش دهی مستقلی برای اهداف آموزش فراگیر ایجاد کنند.

چهارچوب داکار  12راهبرد (استراتژی) را توصیه نمود که هدف آنها دستیابی به این نتایج بود:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

1سرمایهگذاری چشمگیر در آموزش پایه
2سیاستهای آموزش فراگیر در چهارچوبهای مناسب بخشی درزمینه ریشهکنی فقر
3مشارکت جامعه مدنی در راهبردهای توسعه آموزش
4پاسخگویی در سطح حاکمیت و مدیریت
5تأمین نیازهای نظامهای آموزش متأثر از مناقشات و ناپایداریها
6راهبرهای تلفیق برای برابری جنسیتی
7فعالیتهای مبارزه با  HIVو ایدز
8محیطهای آموزشی ایمن ،سالم ،فراگیر و با منابع عادالنه
9وضعیت ،اخالق و تجربهی حرفهای معلم
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1010استفاده از فناوری ارتباطاتی و اطالعاتی
1111پایش نظاممند پیشرفت
1212اتکا بر سازوکارهای موجود
در نتیجهگیری این گزارش آمده است:
تالشهایی که از سال  2000جهت پیشبرد آموزش در سراسر جهان تقریب ًا به معنای تضمین این مسئله بودهاند که هر کودکی وارد مدرسه شود.
گروههای هدف آموزش برای همه و مبتنی بر دسترسی همگانی به آموزش در مقطع ابتدایی در فقیرترین کشورها کارآمد بود اما در کشورهای دیگر تناسب
کمتری داشت .درعینحال ،تمرکز بر ثبت نام فراگیر در مقطع ابتدایی به معنای توجه کمتر به جنبههای مهم دیگر مانند کیفیت آموزش ،مراقبتهای دوران
کودکی و آموزش و سوادآموزی بزرگساالن بود.
بهطورکلی ،حتی هدف آموزش برای همه مقطع ابتدایی به دست نیامد چه رسد به سایر اهداف آرمانی آموزش برای همه و محرومترین گروهها
همواره آخرین گروههایی هستند که از آن بهره مند میشوند .اما دستاوردهایی نیز وجود داشتهاند که نباید آنها را بیارزش تلقی نمود .اگر روند دههی
 90تداوم مییافت ،جهان میتوانست تا سال  2015به فراتر از آن چیزی دست یابد که در شرایط کنونی امکانپذیر است .و پایش پیشرفت آموزش از
زمان داکار بهبود و گسترشیافته است.
در پایان ،اشاره شده که نهضت آموزش برای همه از شرایط الزم برخوردار است تا موفقیت محسوب گردد حتی اگر کشورهای عضو آموزش برای
همه مجموع ًا نتوانستهاند همگی به تعهدات خود عمل کنند .اما درسی که طی  15سال گذشته آموختهایم آن است که علیرغم اهمیت راهحلهای فنی،

تأثیر و کشش سیاسی اهمیت بیشتری داشته و برای تحقق این میزان از اصالحات و اقدامات الزم برای دستیابی به آموزش برای همه در سطح ملی
ضرورت دارند.
مباحث مربوط به دستور کار پس از  2015میتواند فرصتی برای دستیابی به مقیاس موفقیت مقتضی باشد .این گزارش در ادامه بهصورت مبسوط
به تحقق تمام اهداف ذکرشده میپردازد و زیر عنوانها اهداف فرعی هرکدام را ذکر میکند.

1 .1.1.4دستور کار  2030برای توسعه پایدار
اگرچه این سند با مخالفت صریح مقام معظم رهبری هیچگاه اجرایی نشد اما ازآنجاکه مکمل اسناد پیشین است و بهطور غیررسمی همچنان برنامهی
عمل برخی افراد و گروههای مرتبط با کودکان و نوجوانان در ایران تلقی میشود الزم است مروری اجمالی بر آن داشته باشیم .سند مقدمهای دارد مبنی
بر اینکه رهبران و مردم جهان بر آن هستند که تا سال  ،2030به فقر،گرسنگی ،خشونت ،فساد ،قاچاق و  ...پایان دهند و بهسوی کرامت انسانی ،صلح،
عدالت ،رعایت برابری ،رفاه ، ،مدیریت پایدار منابع طبیعی،گسترش بهداشت ،تأمین آب آشامیدنی برای همه ،توانمندسازی زنان و دختران ،محترم شمردن
تنوع فرهنگی،حمایت از اقشار آسیبپذیر ،مردمساالری ،بهبود محیطزیست ،توسعه مناطق روستایی،توسعه آموزشهای عمومی و فنی و حرفهای ،ترویج
تفاهم ،اشتغالزایی ،و نظایر اینها حرکت کنند.
سپس بر لزوم تالش همه دولتها برای رسیدن به اهداف توسعهای  2030تأکید شده است.
بعدازآن  17هدف اصلی سند  ،2030بیانشدهاند که عبارتاند از:
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1پایان دادن به فقر در تمامی اشکال آن در همهجا
.1
2پایان دادن به گرسنگی ،دستیابی به امنیت غذایی و بهبود تغذیه و ترویج کشاورزی پایدار
.2
3تضمین زندگی سالم و ترویج رفاه برای همه در تمام سنین
.3
4تضمین کیفیت آموزش فراگیر و عادالنه و ایجاد فرصتهای یادگیری مادامالعمر برای همه
.4
5دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمندسازی تمام زنان و دختران
.5
6تضمین در دسترس بودن و مدیریت پایدار آب و فاضالب برای همه
.6
7تضمین دسترسی به انرژی ارزانقیمت ،قابلاعتماد ،پایدار و مدرن برای همه
.7
8ترویج رشد فراگیر و پایدار اقتصادی ،اشتغال کامل و مولد و شغل مناسب برای همه
.8
9ایجاد زیرساخت انعطافپذیر ،ترویج صنعتی سازی فراگیر و پایدار و تقویت نوآوری
.9
1010کاهش نابرابری در درون و میان کشورها
1111تبدیل شهرها و سکونتگاههای انسانی به مکانهای همهشمول ،مقاوم و پایدار
1212تضمین الگوی تولید و مصرف پایدار
1313اقدام فوری برای مبارزه با تغییرات آبوهوا و اثرات آن
1414حفظ و استفاده پایدار از اقیانوسها ،دریاها و منابع دریایی برای توسعه پایدار
1515حفاظت ،بازیابی و ترویج استفاده پایدار از اکوسیستمهای زمینی ،مدیریت پایدار جنگلها ،مبارزه با بیابانزایی ،متوقف و معکوس
نمودن فرسایش زمین و توقف از بین بردن تنوع زیستی
1616ترویج جوامع صلحطلب و فراگیر برای توسعه پایدار ،دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای مؤثر ،پاسخگو و فراگیر در
تمام سطوح
1717تقویت ابزارهای اجرایی و احیای مشارکت جهانی برای توسعه پایدار
بعد از برشماری اهداف ،مجدداً بر کمک به کشورهای درحالتوسعه ،کشورهای فقیر محصور در خشکی ،کشورهای کوچک جزیرهای ،اجرای
مقررات و توافقنامههای بینالمللی ،تأکید میشود .ازلزوم راهاندازی پایگاه اینترنتی باهدف نشر اطالعات سخن گفته میشود و سپس تصریح میشود که
کشورهای جهان در  15سال آینده ،اهداف فوق را پیگیری خواهند کرد .همچنین در ادامه آمده است که پیگیری و بازبینی به شکل داوطلبانه و کشوری
انجام خواهد شد و گزارش ساالنه اقدامات کشورها توسط دبیر کل سازمان ملل تهیه خواهد شد.کشورها نیز در سه سطح ملی ،منطقهای وکشوری در
این خصوص برنامهریزی ،اقدام و همکاری خواهند کرد تا سطر آخر سند محقق شود :تبدیل جهان به مکانی بهتر در سال  . 2030اما در ادامه به بندهایی
که مشخص ًا به کودک و نوجوان پرداختهشده اشارهای میشود:
•در مقدمه و ذیل بند « 8دیدگاه ما» اشاره شده که هدف سند ،ساخت جهانی است که در آن ،کودکان بهدوراز هر نوع خشونت و
سوءاستفاده رشد و نمو میکنند .جهانی که در آنهمۀ زنان و دختران بهطور همهجانبه ،تساوی جنسیتی را درک کنند و همۀ موانع حقوقی،
اجتماعی و اقتصادی موجود بر س ِر راه توانمندسازی آنان از میان برداشتهشده باشد.
•در دستور کار جدید و ذیل بند  23کودکان و جوانان بهعنوان گروههای آسیبپذیری که باید توانمند شوند در نظر گرفتهشدهاند.
همچنین در بند  25به ارائه آموزش کیفی به کودکان ،بخصوص آنها که در شرایط آسیبپذیر قرار دارند تأکید شده است .در بند  26همافق
پایان مرگومیر نوزادان و کودکان تا سال  2030تصویر شده و در بند  27همهی اشکال کار کودکان ناپسند تلقی شده و برای سال  2030جهانی
بدون کار کودکان آرزو شده است.
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•در بخش «فراخوان اقدام برای ایجاد تغییر در جهان ما» و ذیل بند  51کودکان بهعنوان یکی از عامالن مهم تحول در دنیای
پیش رو و در کنار جوانان نام برده شدهاند.
در البهالی توضیحات اهداف ،موارد زیر بهعنوان مسائل و چالشهای پیش روی کودکان تا سال  2030ذکر شده است:
•کودکان فقیر
•سوءتغذیهکودکان
•مرگومیرهای قابلپیشگیری زنان و کودکان
•آموزش کیفی در اوان کودکی
•نابرابری جنسیتی در آموزش کودکان
•ازدواج کودکان
•کار کودکان
•دسترسی کودکان به فضاهای عمومی و سبز
•استثمار ،خشونت و شکنجه علیه کودکان

1 .1.1.5میثاق حقوق کودک در اسالم
این سند در کمیسیون حقوق بشر اسالمی ایران مصوب شده است .بر مبنای تعالیم اسالمی با اعتقاد به اینکه خانواده بهعنوان رکن اصلی جامعه در
پرورش و رشد جسمی و روحی ،عاطفی و معنوی کودک دارای مسئولیت اولیه و اساسی است و باید از حمایتها و مساعدتهای الزم به نحوی برخوردار
شود که بتواند مسئولیتهای خود را به نحو احسن ایفا نماید؛ و با عنایت به توجه ویژه اسالم به رشد و تکامل مادی و معنوی کودکان در چهار بخش به
 37حق کودک اشاره میکند:
ازنظر میثاق منظور از کودک ،هر انسانی است که بر اساس قانون قابلاعمال در مورد وی ،به سن بلوغ یا رشد نرسیده باشد.
بهاینترتیب در رابطه با حقوق و تکالیف عبادی ،معیار ،سن بلوغ شرعی یعنی برای دختر  9سال و برای پسر  15سال است و در رابطه با سایر
حقوق ،معیار ،رشد عقلی متناسب با آن حق هست .در ادامه حقوق کودکان را به شیوه زیر دستهبندی نموده است:
.1

1حقوق فردی8( :ماده)
•حق حیات ،بقا و رشد
•حق کرامت انسانی
•حق هویت
•حق برابری نزد قانون
•حق برخورداری از عقیده و تربیت صحیح
•حق حریم خصوصی
•حق برخورداری از آزادی
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•حق کودکان اقلیت
.2

2حقوق خانوادگی( :دارای  9ماده) حقوق کودک در خانواده بهتفصیل موردتوجه قرارگرفته است.

.3

3حقوق اجتماعی( :شامل  9حق در  16ماده)
•حق سالمت
•حق آموزشوپرورش
•حقوقفرهنگی
•کودک و رسانه
•حق بازی ،سرگرمی و تفریح
•حقوق اقتصادی
•حقوق کودکان معلول
•حقوق قضایی کودک
•حق بر محیطزیست سالم

به نظر میرسد حقوق مورداشاره در این سند تفصیل حقوقی باشد که در سند شورای عالی انقالب فرهنگی هم بحث شده و اینجا با تقسیمبندی
متفاوتی در سه مقوله فردی ،خانوادگی و اجتماعی دوباره بیانشده است.

مرور کلی اسناد بین المللی
عموم اسناد فرادولتی بین المللی با تمرکز بر «حقوق کودکان :که گستره متنوعی از حق حیات تا ارتقای سبک زندگی را در بر می گیرد بیش از آن
که وارد جزئیات شوند به تعاریف ،چارچوب ها و شاخص سازی پرداخته اند .وقتی با کلیدواژه حقوق به مباحث کودکان و نوجوانان پرداخته می شود؛ ضروری
بودن ،ثبات و بدیهی و قطعی بودن آن نیز مورد تاکید است .این شیوه موجب شده تا این اسناد به نوعی سند باالدستی برای سایر برنامه ریزی های حوزه
کودک و نوجوان تبدیل شود .دیگر نکته ی مهم حضور جدی سازمان ملل و نهادهای تابعه در این اسناد است که موجب شده هم نوعی یکدستی در تعاریف
و روال ها بر اسناد حاکم باشد و هم فرهنگ غربی درون اسناد نهفته و آشکار بروز داشته باشد.

1 .1.2اسناد و قوانین داخلی
.1.2.1

1قانون اساسی ایران

مهمترین قانون کشور که خطمشی هر کشور را درکلیترین امور تعیین میکند قانون اساسی است .قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران کودک را
تعریف نکرده است و تنها در اصل بیست و یکم خود از واژه «کودکان بیسرپرست» استفاده کرده است .دیگر مواردی که در اصول قانون درباره بهداشت،
آموزش ،تأمین اجتماعی و  ...ذکرشده اختصاص به سن خاصی ندارد و توجه ویژهای به کودک انجامنشده است.
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.2.2.

1مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک

در سال  1388هیئتوزیران تصویب نمود که وزارت دادگستری بهعنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تعیین شود و دفتر ملی حقوق کودک
را تشکیل دهد .دفتر ملي حقوق كودك بـا كليه ارگانها و مراجـع ذينفع در خصوص حقـوق كودك سروکار دارد آنان را هماهنگ میسازد.
ارتقـاء آگاهي و حساسيت مجموعـه نهادهـاي مجموعـه در كشور تقويـت هماهنگي و ارتباط ميان آنها را در چارچوب تعهـد عميـق مجموعه
حاكميت ،همراه با پيگيري مستمر و هدفمند از سوي اين دفتر شالوده ساختار آن را تشكيل میدهد.
برای ایجاد هماهنگی و اخذ نظرات دستگاههای اجرایی ذیربط در انجام امور و اقدامات موضوع این آییننامه ،شورای هماهنگی با عضویت افراد
زیر تشکیلشده است:
الف ـ رئیس مرجع ملی بهعنوان رئیس شورای هماهنگی
ب ـ دبیر مرجع ملی بهعنوان دبیر شورا
پ ـ یک نفر وکیل دادگستری با حداقل پنج سال سابقه فعالیت علمی و عملی مربوط به حقوق کودک یا حقوق بشر با معرفی کانون وکالی
دادگستری مرکز یا مرکز امور مشاوران به مدت سه سال به انتخاب رئیس مرجع ملی.
ت ـ سه نفر از سازمانهای مردمنهاد فعال مرتبط با حقوق کودک یا حقوق بشر ،برای مدت سه سال
ث ـ یک نفر روحانی آشنا به حقوق کودک با معرفی شورای مدیریت حوزه علمیه قم
ج ـ یک نفر نماینده از نهادهای زیر که حسب مورد با حکم وزیر یا باالترین مقام مسئول معرفی میگردند:
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

ـ وزارت آموزشوپرورش		
ـ وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
ـ وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
ـ وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
ـ وزارت امور خارجه
ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
ـ وزارت کشور
ـ وزارت اطالعات
ـ وزارت ورزش و جوانان
ـ معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور
ـ سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران
ـ سازمان بهزیستی کشور
ـ مرکز امور زنان و خانواده
ـ نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران
ـ سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
ـ شهرداری (با معرفی مجمع ادواری شهرداران کالنشهرهای کشور)
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ـ ابالغ مصوبات و ارائه گزارشهای موردی و ساالنه شورای هماهنگی به رؤسای قوای سهگانه و دفتر مقام معظم رهبری و سایر مراجع ذیصالح
بر عهده رئیس شورا.
ـ رئیس مرجع ملی میتواند از نمایندگان قوه قضاییه و اعضای کمیسیونهای قضایی و حقوقی ،بهداشت و درمان و اجتماعی مجلس شورای اسالمی
نیز بدون داشتن حق رأی برای شرکت در شورای هماهنگی دعوت نماید.
ـ هر سه سال یک بار در اردیبهشتماه به دعوت عام دبیر مرجع ملی ،جلسهای با حضور سازمانهای مردمنهاد ثبتشده و فعال درزمینهٔ حقوق
کودک یا حقوق بشر که حداقل پنج سال سابقه فعالیت داشته باشند ،تشکیل و با اکثریت نصف بهعالوه یک سازمانهای حاضر در جلسه ،سه نماینده از
سه سازمان غیردولتی برای عضویت در شورای هماهنگی انتخاب میشوند.
ـ سه ماه پیش از پایان دوره عضویت اعضای مندرج در بندهای (پ) و (ت) ،در خصوص انتخاب اعضای جدید اقدام میشود .تا ن
زما�که اعضای
جدید انتخاب نشدهاند ،اعضای سابق عهدهدار وظایف خواهند بود و انتخاب مجدد این اعضا بهصورت متوالی تنها برای یکبار بالمانع است.
ـ مرجع ملی میتواند حسب مورد از کارشناسان مجرب درزمینهٔ حقوق کودک برای شرکت در جلسات شورا یا کارگروههای مربوط دعوت و نظر
ایشان را بدون حق رأی کسب نماید.5
شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک بهعنوان رکن تصمیمگیری مرجع ملی دارای وظایف و اختیارات زیر مطابق ماده  6آییننامه
مرجع ملی است:
الف ـ تعیین راهبردهای حمایت از حقوق کودک و اولویتهای ساالنه مرجع ملی
ب ـ تصویب چشمانداز ،سیاستها و برنامههای اجرایی ارتقای حقوق کودک
پ ـ بررسی پیشنهادهای مربوط به اصالح قوانین و مقررات و پیشنویس لوایح قانونی جهت ارائه به مراجع ذیربطت ـ بررسی و تصویب گزارش
ملی حقوق کودک برای ارسال به مراجع ذیصالح داخلی و بینالمللی وفق مقررات این آییننامهث ـ بررسی گزارش موارد نقض حقوق کودک
ج ـ بررسی و تصویب گزارشهای ساالنه و موردی مرجع ملی جهت ارسال به مراجع ذیصالح
چ ـ تأیید ایجاد کارگروههای موردی و موقت با پیشنهاد رئیس مرجع ملی
ح ـ پیشنهاد بودجه ساالنه به رئیس مرجع ملی جهت پیشبینی در ردیف اعتبارات وزارت دادگستری در الیحه بودجه ساالنه
خ ـ تصویب آییننامه داخلی شورای هماهنگی
اما برای اجرایی شدن کنوانسیون در ایران ،سندی بهعنوان سند ملی حقوق کودک بهمثابه برنامه جامع عمل مشترک تدوینشده است .این سند که
از ابتدای سال  1395در شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک طرح و پس از بررسی مورد تصویب و تأیید وزیر دادگستری بهعنوان
رئیس مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک قرار گرفت برای اجرا به دستگاههای ذیربط ابالغ گردیده است .از متن این سند گزارشی در دسترس نیست
اما محمود عباسی ،معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزیر دادگستری در گفتگو با خبرنگار نامه نیوز که در سایت رسمی وزارت دادگستری نیز بازتاب یافته
در پاسخ به سؤال خبرنگار مبنی بر ویژگیهای سند ملی حقوق کودک چنین پاسخ داده:
این سند مشتمل بر راهبردها ،اهداف و برنامههای اجرایی است که در فصل نخست آن فرآیند شکلگیری سند که در پرتو آموزههای دینی ،اسناد
باالدستی ،اسناد بینالمللی و قوانین و مقررات است تحت عنوان ارزشهای محوری موردتوجه قرارگرفته و چشمانداز حقوق کودک در افق  ۱۴۰۴را فراروی
ما گذاشته و در فصل دوم به تشریح راهبردها و اهداف اختصاصی پرداخته است.
 5آیین نامه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک ()http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=638
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برخی راهبردهای اصلی که در تدوین این سند وجود داشته به شرح زیر است:
.11رفع موارد تبعیض
.22تضمین حق حیات
.33حق بقا و رشد کودک
.44تضمین حق داشتن هویت
 .5تضمین حق آزادی عقیده
.66تضمین حق دسترسی کودکان به اطالعات مناسب
.77تضمین حق کرامت انسانی
 .8تضمین حق کودک به شنیده شدن
ارتقای روابط خانوادگی و مراقبتهای جایگزین و کاهش موارد محرومیت دائم یا موقت از مراقبت خانواده ،تقویت توانمندی و مسئولیتپذیری
خانواده برای نگهداری رشد و پیشرفت کودک ،ارتقای وضعیت نگهداری از کودکان بیسرپرست و بد سرپرست و دهها مسئله دیگر که درزمینهٔ ارتقا
بهداشت ،درمان و رفاه اجتماعی و تعالی و رشد شخصیت آنان باید موردتوجه قرار گیرد در این سند آمده و شاخصهایی برای اجرای آن تعیین گردیده است.
عباسی در خصوص چگونگی اجرای سند گفته است:
«وزارت دادگستری بهعنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک ،تولیت حقوق کودک را بهعنوان یکی از حقوقی بشریترین مباحث بر عهده دارد
و مسئول هماهنگی بین دستگاههاست .مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک بهعنوان یکی از دفاتر معاونت حقوق بشر و امور بینالملل وزارت دادگستری
با ایجاد کمیتهها و کارگروههای آموزش ،نظارت و پایش و کارگروه حقوقی و قضایی که متشکل از نمایندگان دستگاههاست وظیفه این هماهنگی را بر
عهده دارد و با نظارت مستمر و پایش موارد انحراف از اجرای برنامهها یا عدم اجرای سند و دیگر برنامههای مصوب شورای هماهنگی را به دستگاهها
گوشزد میکند .یکی دیگر از وظایف مرجع تهیه و ارائه گزارش ادواری به کمیته حقوق کودک سازمان ملل است که هر پنج سال یکبار صورت میگیرد.

1 .1.3سند ملی حقوق کودک و نوجوان
این سند ملی در شورای عالی انقالب فرهنگی و برای پوشش ایرادات و نقاط ضعف پیماننامه بینالمللی حقوق کودک ،پیرو اقدام ملی  34از راهبرد
کالن  3نقشه مهندسی فرهنگی کشور مبنی بر تدوین سند ملی کودک و نوجوان مبتنی بر آموزهها و معارف اسالمی و جهت ارائه الگوی اسالمی ایرانی
در حوزه حقوق کودک و نوجوان نهایی شده و جزء عالیترین اسناد مرتبط با کودکان تلقی میشود.
در این سند ،ابتدا به تعاریف از مفاهیم بهکاررفته اشارهشده و با تفکیک مفهوم «کودک» و «نوجوان» ،کودک را انسانی که به سن بلوغ نرسیده و
نوجوان را فرد بالغی که به رشد عقلی متناسب با حق و تکلیف ویژه خود نرسیده تعریف کرده و از کودکان بهعنوان سرمایههای اجتماعی یادشده است.
در دیگر مواد سند به حقوق کودکان و نوجوانان به شرح ذیل اشارهشده است:
.1

1حق حیات و بقا :به تدابیر الزم برای فرزند آوری و جلوگیری از سقطجنین بدون توجیه ،توجه شده است

2 .2حق هویت :تعیین نام شایسته ،ثبت تولد و تابعیت ،شناخت والدین و بستگان از موارد ذیل این حق است .نظارت بر حق نسب کودک در
والدتهای ناشی از روشهای نوین باروری و حفظ حقوق کودک مولود روابط خارج از نکاح نیز از دیگر موارد است .درباره هویت دینی نیز ضمن تأکید بر
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آزادیهای فردی در چارچوب قوانین و انسجام ملی ،هویت دینی کودک را تابع دین رسمی والدین دانسته است.
3 .3حقوق خانوادگی :کودک و نوجوان حق «با خانواده بودن» را دارد و باید با بستگان و اعضای خانواده رابطه صمیمانه داشته باشد .در صورت
وجود مشکالت ،دادگاه صالحه ورود میکند .در این ماده به وظایف والدین در ابعاد مختلف تربیت و مسئولیتپذیری و همچنین حق اعمال نظارت و
دخالت بر رفتار فرزند نیز توجه شده است.
4 .4حق سالمت :در این بعد به جنبههای متنوع سالمت بهخصوص سالمت جسمی ،روانی و جنسی توجه شده و دولت را موظف به اقدام در
جهت برخورداری کودکان از تسهیالت بهداشتی و خدمات درمانی استاندارد دانسته است .این اقدامات از پیش از تولد جهت پیشگیری از مرگومیر نوزادان
یا بیماریهای ارثی آغازشده و با کنترل دوران زایمان و شیردهی و واکسیناسیون ادامه پیدا میکند .توجه به حقوق کودکان معلول و تأکید بر مهارتهای
مرتبط با بهداشت جنسی در دوره بلوغ و رعایت حریمهای جنسی و عفاف از هوشیار سازی زودهنگام غریزه جنسی کودکان نیز دیگر مسائل مهم این
ماده است.
5 .5حق تفریح ،بازی و ورزش :بهرهمندی از اسباببازیهای استاندارد ،فضای بازی ،ورزش و تفریح امن با تأکید بر اوقات فراغت موضوع
این بند است.
6 .6حقوق فرهنگی ،آموزشی و تربیتی :والدین و دولت مسئولیت اصلی تأمین این حقوق را بر عهدهدارند .دسترسی رایگان به آموزش از
ابتدایی تا متوسطه ،مقابله با محرومیت از تحصیل ،کشف استعدادها ،تأسیس تقویت امکانات و مراکز فرهنگی مختص کودک و نوجوان ،ایجاد و گسترش
رشتههای تخصصی مرتبط با کودک و نوجوان مهمترین این مسئولیتها برای دولت هستند .حق «دسترسی به اطالعات» نیز از دیگر حقوق کودک و
نوجوان است که ذیل این بند تعریفشده است.
7 .7حقوق اقتصادی :این ماده کودک را از زمان انعقاد نطفه صاحب حقوق مالی میداند و به تربیت اقتصادی کودک و جلوگیری از اشتغال وی
قبل از سن قانونی تأکید میکند.
8 .8حقوق قضایی :در این ماده ضمن تأکید بر حقوق کودک و نوجوان در فرایند دادرسی و اتهامات بزهکاری به فقدان مسئولیت کیفری کودک
و نوجوان و غیرعلنی بودن کلیه مراحل رسیدگی پرونده توجه شده است.
9 .9حق امنیت :مقابله با استفاده از کودکان در تکدی گری ،مواد مخدر ،جرائم جنسی ،مناقشات مسلحانه و انواع جرائم مسئله اصلی این ماده
است .در اینجا به حقوق قانونی آوارهها ،پناهندگان و مهاجران نیز توجه شده است.
010

1حق کودکان اقلیت :به آزادی در انجام مراسم و تعلیمات دینی طبق آیین اقلیت در محدوده قانون تأکید شده است.

1 .1.4سند راهبردی صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی
این سند با توجه به استفادهی  13درصدی کودکان و نوجوانان ایرانی از اینترنت و همچنین بایستگی پرداخت به فضای مجازی از دو منظر تهدیدها
و فرصتها پس از ذکر تعاریف و هدف ،سیاستهای کالن و متعاقب ًا اقدامات کالن و تقسیمکار ملی متناسب با آنها را ارائه میدهد.
این سند مکمل سندهایی مانند فضای مجازی سالم ،مفید و ایمن ،سند پیوست فرهنگی اپراتورهای تلفن همراه و سند آموزش و فرهنگسازی سواد
فضای مجازی محسوب میشود .هدف ذکرشده در این سند «ایجاد فضای مجازی متناسب با نیاز و اقتضائات سنی کودکان و نوجوان از طریق کاهش
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مخاطرات و فراهمسازی محتوا و خدمات مناسب» است .نگاه حاکم بر این سند آگاهسازی و توانمندسازی والدین و مربیان در کنار ارائه محتوا و خدمات
مناسب در بستر امن مجازی برای کودکان و نوجوانان است.
بر این اساس در موارد زیر اقدامات کالن و تقسیمکاری ملی در حال تدوین است:
.11راهبری و هماهنگی
.22آموزش و فرهنگسازی
 .3توسعه محتوا و خدمات
.44حمایت و مراقبت
.55ایجاد سامانه اینترنت اختصاصی
 .6مشارکتجویی بخش خصوصی و مردمی
.77بی نالملل
ویرایش سوم این سند  19اقدام ذیل موارد باال را به خود اختصاص داده و به نظر میرسد این سند همچنان در حال تکمیل و تدقیق
میباشد.
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2 .2قوانین مصوب مجلس شورای اسالمی
قوانینی که در مجلس شورای اسالمی به تصویب میرسند معمو ًال دستگاههای متعدد را مکلف به اقدامات مینمایند و عمدت ًا این تکلیفها را قوه
مجریه باید به عهده گرفته و اجرا نماید .اهمیت این قانونگذاری درگذرشان از شورای نگهبان و مجلس تشخیص مصلحت و تبدیل شدنشان به قوانینی
مستحکم و فرادولتی است که با تغییر و تحول دولتها و اشخاص بهراحتی عوض نمیشوند .در ذیل نگاهی به قوانین مهم مصوب مجلس میاندازیم که
در آن به کودکان و نوجوانان اشاره شده است.

2 .2.1قانون برنامه ششم توسعه
قانون برنامه ششم توسعه در برخی از مواد و بندها به موضوع کودکان ،نوجوانان و دانشآموزان اشارههایی دارد که در این گزارش به این موارد
میپردازیم.
ارتقای برنامه واکسیناسیون کودکان تا حد کشورهای توسعهیافته
بخش  14قانون برنامه ششم توسعه بخش «سالمت ،بیمه ،سالمت وزنان و خانواده» نام دارد .بند (د) ماده  74که ذیل این بخش قرار دارد
به مسئله واکسیناسیون کودکان اشارهکرده است .در این بندآمده :وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی موظف است حمایت از تولید و عرضه و
تجویز داروهای فاقد نام تجاری (ژنریک) حمایت بیمهای را فقط به داروهای فاقد نام تجاری (ژنریک) اختصاص دهد و با همکاری وزارتخانههای جهاد
کشاورزی ،صنعت ،معدن و تجارت ،اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی ایران حسب مورد تمهیدات الزم را در جهت
صادرات محصوالت سالمتمحور به عمل آورد و برنامه ایمنسازی کودکان (واکسیناسیون) را تا حد و تراز کشورهای توسعهیافته ارتقاء دهد.
ارتقای شاخصهای نسبت مرگ مادر و نوزادان
بر اساس ماده  76نیز دولت مکلف است با رعایت سیاستهای کلی جمعیت ،سالمت مادر و کودک و ارتقای شاخصهای نسبت مرگ مادر و
نوزادان را بر اساس جدول زیر تأمین کند:
کاهش  25درصدی جمعیت کودکان کار
عنوان بخش 15برنامه ششم “بیمه اجتماعی ،امور حمایتی و آسیبهای اجتماعی” است .در ماده  80که ذیل این بخش قرار دارد ،به موضوع
آسیبهای اجتماعی ازجمله کودکان کار اشارهشده و آمده است :دولت مکلف است طبق قوانین مربوطه و مصوبات شورای اجتماعی بهمنظور پیشگیری و
کاهش آسیبهای اجتماعی ،نسبت به تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی با اولویت اعتیاد ،طالق ،حاشیهنشینی ،کودکان کار و مفاسد
اخالقی مشتمل بر محورهای ذیل اقدام کند بهگونهای که آسیبهای اجتماعی در انتهای برنامه به بیستوپنج درصد ( )%25میزان کنونی کاهش یابد.
در بند ح این ماده که به ساماندهی کودکان کار اختصاص دارد اشارهشده که با اقدام سازمان بهزیستی و همکاری سایر دستگاهها تا پایان اجرای
قانون برنامه جمعیت کودکان کار حداقل بیستوپنج درصد ( )%25کاهش یابد.
جذب جوانان و نوجوانان به مسجد
بخش  17قانون برنامه ششم توسعه به «فرهنگ ،هنر و ورزش» اختصاص دارد .ماده  95ذیل این بخش اقداماتی را بهمنظور توسعه فضاهای
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مذهبی فرهنگی و بهرهگیری بهینه از اماکن مذهبی و تثبیت جایگاه مسجد بهعنوان اصلیترین پایگاه عبادی ،تربیتی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی
برشمرده است .بر اساس بند (ج) این ماده وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مکلف است بهمنظور ارتقای کارکرد فرهنگی و هنری مساجد ،برقراری عدالت
فرهنگی و ترویج فرهنگ اسالمی و جذب جوانان و نوجوانان به مساجد ،با رعایت موازین اسالمی ترتیبی اتخاذ نماید تا کلیه مساجد شهری و روستاهای
باالی هزار نفر جمعیت از کانونهای فرهنگی و هنری بر اساس بودجه سنواتی برخوردار گردند.
مشاوره مستمر نوجوانان و جوانان با اولویت خانوادهها
طبق ماده  102دولت موظف است بر اساس سیاستهای کلی جمعیت و خانواده و سند جمعیت مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی با همکاری
نهادهای ذیربط بهمنظور تقویت و تحکیم جامعهای خانوادهمدار و تقویت و تحکیم و تعالی خانواده و کارکردهای اصلی آن با رعایت شاخصهای الگو و
سبک زندگی اسالمی -ایرانی با ایجاد سازوکارها و تأمین اعتبارات الزم در قالب بودجه سنواتی اقداماتی را به انجام برساند.
بند (ج) این ماده به آموزش و مشاوره مستمر و مسئوالنه نوجوانان و جوانان با اولویت خانوادهها قبل ،حین و دستکم پنجساله پس از ازدواج توسط
همه دستگاههای ذیربط ،بهویژه وزارتخانههای آموزشوپرورش ،بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و ورزش و جوانان ،سازمان بهزیستی ،مؤسسات
آموزشی عمومی و آموزش عالی دولتی و غیردولتی ،سازمان نظام روانشناسی و مشاوره و سایر نهادهای ذیربط با برخورداری خدمات مشاوره و روانشناسی
از تسهیالت و مزایای بیمههای پایه و تکمیلی اشاره دارد.
دیگر مواردی که در قانون ششم توسعه آمده است ارتباط مستقیمی با کودک و نوجوان ندارد بلکه به دانش آموزان مرتبط است .این موارد را نیز در
ادامه بهاختصار میآوریم:
هوشمندسازی مدارس و امکان دسترسی دانشآموزان به امکانات الکترونیک
عنوان بخش  13قانون برنامه ششم توسعه «ارتباطات و فناوری اطالعات» است .بر اساس ماده  69که ذیل این بخش قرار دارد ،وزارت ارتباطات
و فناوری اطالعات(سازمان فناوری اطالعات) با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی مکلف است با همکاری وزارت آموزشوپرورش تا پایان سال
دوم اجرای قانون برنامه هوشمند سازی مدارس ،امکان دسترسی الکترونیک(سختافزاری -نرمافزاری و محتوا) به کتب درسی ،کمکآموزشی ،رفع اشکال،
آزمون و مشاوره تحصیلی ،بازیهای رایانهای آموزشی ،استعداد سنجی ،آموزش مهارتهای حرفهای ،مهارتهای فنی و اجتماعی را بهصورت رایگان برای
کلیه دانشآموزان شهرهای زیر بیست هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ فراهم نماید .دولت برای تأمین هزینههای این ماده میتواند از مشارکت
بخش غیردولتی استفاده کند .هزینههای مذکور بهعنوان هزینههای قابلقبول مالیاتی تلقی میشود.
ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میان دانشآموزان
بخش  16برنامه ششم نیز به امور ایثارگران اختصاص یافته است که بر اساس بند (ب) ماده  86این بخش وزارت آموزشوپرورش مکلف است
بهمنظور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نسبت به معرفی الگوها و قهرمانان ملی ایثار و شهادت در متون درسی کلیه پایههای تحصیلی و فعالیتهای
پژوهشی و برگزاری مسابقات علمی اقدام نموده و در جهت تعمیق ایمان و ترویج باورها در صیانت از فرهنگ دینی و انقالبی نسبت به اجرای یادوارههای
شهدای دانشآموز و فرهنگی و برگزاری اردوهای راهیان نور ویژه دانشآموزان و فرهنگیان با سازمان بسیج همکاری الزم را به عمل آورد.
دانشآموزان در برنامه ششم توسعه
عنوان بخش  12قانون برنامه ششم توسعه «آموزش عمومی ،آموزش عالی و علم و فناوری» است و ماده  63که ذیل این بخش قرار دارد ،به
مسائل مرتبط با آموزشوپرورش اشارهکرده است .در بخش الف از این ماده ،دولت مکلف شده برای ایجاد تحول در نظام تعلیم و تربیت این اقدامات را انجام
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دهد :اجرای سند تحول بنیادین آموزشوپرورش بهنحویکه کلیه اقدامات وزارت آموزشوپرورش بر اساس این سند انجام شود و اقدامی مغایر با قانون
و سند صورت نگیرد ،تهیه نظام رتبهبندی معلمان و استقرار نظام پرداختها بر اساس تخصص با شایستگیها و عملکرد رقابتی مبتنی بر نظام رتبهبندی
معلمان و مهندسی نیروی انسانی بر اساس سند تحول و نقشه جامع علمی کشور با تصویب مجلس شورای اسالمی در قالب بودجه سنواتی ،ارتقای جایگاه
آموزشوپرورش بهمثابه مهمترین نهاد تربیت نیروی انسانی و مولد سرمایه اجتماعی و انسانی عهدهدار اجرای سیاستهای مصوب و هدایت و نظارت بر
آن بهعنوان امر حاکمیتی با توسعه همکاری دستگاههای اجرایی و توسعه و تسهیل سفرهای فرهنگی دانشآموزی بهویژه اردوهای زیارتی و راهیان نور.
چ -کلیه درآمدها ،کمکها و هدایای مردمی نقدی به سازمان دانشآموزی پس از واریز به خزانه بهعنوان درآمد اختصاصی وزارت آموزشوپرورش
محسوب میگردد .وزارت آموزشوپرورش موظف است مبالغ واریزی در قالب بودجه سنواتی را فقط برای فعالیتهای فرهنگی و پرورشی توسط سازمان
دانشآموزی در مدارس هزینه کند.
ح -دولت موظف است در طول سالهای برنامه اعتبار و منابع الزم را در جهت ترویج ارزشهای ایرانی اسالمی و توسعه فرهنگ مطالعه و پژوهش
در مناطق محروم روستایی و مناطق عشایری و مرزی در اختیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قرار دهد.

ن و نوجوانان           
ت از كودكا 
ن حماي 
2 .2.2قانو 

ب و ب ه تأييد شورا 
ي
ي تصوي 
ي با اصالحات 
ي اسالم 
س شورا 
ي روز دوشنب ه مورخ ۱۳۸۱/۹/۲۵مجل 
ن ك ه در جلس ه علن 
ن و نوجوانا 
ت از كودكا 
طر ح حماي 
ن رسيده است و بهطور خالصه اذعان میدارد شكنجه جسمي و روحي ،ممانعت از تحصيل ،عدم اعالم کودکآزاری افراد تا8
نگهبا 
سال جرم عمومي است.
در این قانون ،مقنن بهدوراز اختالفنظرهای پیرامون سن کودکی در حقوق ایران و با دیدگاه حمایتی ،در ماده  1کلیه اشخاصی که به سن هجده
سال تمام هجری شمسی نرسیدهاند را مشمول قانون دانسته است .نوآوری دیگر اینکه ،برای اولین بار آزار و اذیت روانی و عاطفی کودک بهعنوان جرم
شناخته شد .همچنین بهمنظور تالش برای بیداری وجدان عموم جامعه و واکنش نسبت به کودکآزاری ،این جرم را جرم عمومی اعالم نمود .الزام
قانونی کلیه افراد و مؤسسات و مراکزی که به نحوی مسؤولیت نگاهداری وسرپرستی کودکان را بر عهدهدارند برای اعالم موارد کودکآزاری در صورت
مشاهده و پیگرد قانونی افراد مذکور در موارد تخلف از این دستور و تجمیع اعمال مجرمانه علیه اشخاص زیر  18سال تمام شمسی که در سایر قوانین و
مقررات کیفری بهصورت پراکنده وجود داشت نیز از مزایای این قانون است.6
بر این اساس ،قوه قضائیه با تنظیم پیشنویس «الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان» در اسفند  1387در ( )54ماده تالش کرد تا ایرادات قانون
 1381را مرتفع نماید .الیحه پیشنهادی ،دارای محاسن قابل دفاع و درعینحال برخی انتقادها و پیشنهادهای اصالحی دراینباره قابلطرح است.
•ارائه تعاریف مربوط به بیتوجهی و سهلانگاری ،سوء رفتار ،بهرهکشی ،فحشاءهرزهنگاری ،تعیین مصادیق وضعیتهای
مخاطرهآمیز که میتواند تفاسیر متعددی که گاه ًا موجبات تضییع حقوق کودک بزه دیده را فراهم میآورد.
•مداخله فوری قضایی بهمنظور پیشگیری از بزه دیدگی کودکان و نوجوانان در معرض خطر شدید و قریبالوقوع یا جلوگیری از
ورود آسیب بیشتر به آنها
•ارائه مشاوره و معاضدت های حقوقی و ایجاد شرایط مناسب در خانواده برای کودکان و نوجوانان در معرض خطر یا بزه دیده و
معرفی آنان به بهزیستی یا سایر نهادهای مربوط
 6نگاهی به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ( )https://www.yasa.co/blog/take-a-look-at-the-child-and-adolescent-protection-act
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•تبیین وظایف قانونی سازمانها و نهادهای مرتبط با کودکان و نوجوانان شامل؛ سازمان بهزیستی ،شهرداری و ...

•تبیین وظایف قانونی مددکاران اجتماعی بهزیستی در جرائم کودکآزاری در مراحل تحقیق ،رسیدگی و تدابیر حمایتی
•امکان ورود مددکاران اجتماعی بهزیستی به محل وقوع جرم تحت شرایط خاص
•اتخاذ تصمیم در خصوص وضعیت سرپرستی کودک و نوجوان آزاردیدهعدم احضار کودک بزه دیده و مواجه وی با شخص
بزهکارپیشبینی جلسه نیمه علنی دادرسی
•انجام مصاحبهها و تحقیقات از کودکان و نوجوانان بزه دیده توسط افراد آموزشدیدهرویکرد بازتوانی و مجازات زدایی برای والدین
کودکآزارتوجه به استمرار حضور کودک در خانواده در تمام تدابیر و اقدامات حمایتی

2 .2.3قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بد سرپرست
قانونی با عنوان قانون «حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بد سرپرست» در تاریخ  31شهریور  1392به تصویب مجلس شورای اسالمی
رسید و در مورخ  21مهرماه  1392جهت اجرای به قوه مجریه ابالغ گردید .این قانون در ادامه قانون تأمین زنان و کودکان بیسرپرست بود که در سال
 1371تصویب شده بود .ماده  1این قانون اعطای سرپرستی کودکان و نوجوانان فاقد سرپرست را به اذن مقام معظم رهبری و مطابقت با قانون منوط
نموده و ماده  2آن کلیه امور مربوط به ایشان را به سازمان بهزیستی کل کشور محول کرده است .در این قانون کودکان بیسرپرست به کودکانی اطالق
میشود که بنا به هر علت و بهطور دائم یا موقت ،سرپرست خود را ازدستداده باشند.

2 .2.4سند تأمین امنیت زنان و کودکان
بر اساس ماده  227قانون پنجم توسعه دولت مکلف شده بود سند «امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی» را تدوین کند تا از طریق تصویب و
اجرای این سند بتوان امنیت زنان و کودکان را در عرصههای اجتماعی تأمین کرد .در ماده  227برای  9دستگاه وظایفی در این خصوص مشخص شد.
دولت دهم مسئولیت تدوین سند امنیت زنان و کودکان را به وزارت کشور و این وزارتخانه مسئولیت کار را به دفتر امور بانوان سپرده بود اما به دالیل
مختلف ،تدوین این سند تا سال  93روی زمین ماند.
در سال  93فرآیند تدوین سند کلید زده شد .بهاینترتیب که دوره آموزشی سندنویسی برای نمایندگان دستگاههای مختلف برگزار و از دل این کارگاه،
محتوای سند استخراج شد .سپس این نسخه اولیه به مراجع مربوطه مانند شورای فرهنگی اجتماعی زنان ،معاونت امور زنان و خانواده و مرکز حقوقی
وزارت کشور ارسال شد تا نظرات آنها دریافت شود .شهریورماه سال  94فهیمه فرهمند پور ،مشاور وزیر کشور در امور بانوان اعالم کرد که سند امنیت
زنان و کودکان در روابط اجتماعی به امضای وزیر کشور رسیده و برای طی مراحل بررسی ،به سازمان مدیریت و برنامهریزی ارسال شده و نشستهای
تخصصی برای بررسی آن در حال برگزاری است .در بررسیهای صورت گرفته نتایج جدیدی به دست آمد بهطوریکه اشرف گرامیزادگان؛ مدیرکل
دفتر بررسیهای امور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده در آبان ماه سال گذشته اعالم کرد در آخرین مراحل بازنگری سند امنیت زنان و کودکان در
روابط اجتماعی که توسط دستگاهها در معاونت امور زنان و خانواده صورت گرفت ،به این نتیجه رسیدیم که به دلیل متفاوت بودن موضوع امنیت زنان با
کودکان ،هنگام تنظیم سند ،بخش زنان و کودکان جدا از یکدیگر تنظیم شود .به گفته گرامیزادگان در جلسهای که به این منظور تشکیلشده بود مقرر
شد درصورتیکه همه شرکتکنندگان نظر واحد داشته باشند ،پس از موافقت نهایی ،بخش کودکان به مرجع ملی کودک ارجاع داده و بخش امنیت زنان
توسط وزارت کشور تکمیل و اصالح شود.
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در آذرماه سال  ،95موالوردی اعالم کرد به این نتیجه رسیدهایم که نمیتوانیم الیحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت و سند امنیت زنان و
کودکان در روابط اجتماعی را با یکدیگر ادغام کنیم؛ چون ماهیت سند و الیحه باهم فرق دارد .سند تکلیفی بوده که انجام شده و فقط باید قسمت کودکان
جدا شود و به مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در وزارت دادگستری برگردد و قسمت زنان آن بهعنوان راهبردهایی که زنان باید استفاده کنند در نظر
گرفته شود.7
اما به نظر میرسد با تدوین برنامه ششم توسعه ،تدوین این سند به فراموشی سپرده شده و هیچ خبری از سرنوشت این سند در دسترس نیست.
احتما ًال موارد مهم این سند و اسناد پشتیبانش به مرجع ملی شورای پیماننامه حقوق کودک ارجاع شده و در آنجا پیگیری میشود.

/http://mehrkhane.com/fa/news/38465 7آخرین-خبرها-از-الیحه-تأمین-امنیت-زنان-در-برابر-خشونت
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3 .3اسناد نهادها و سازمانهای دولتی
بسیاری از قوانین مصوب صرف ًا دولت را مکلف به اقدامات کلی کرده و اهداف را بیان میکنند و این وظیفه دولت است که با پیگیری قوانین برای
آنها برنامهها ،اسناد و آییننامههای اجرایی تدوین نماید .عالوه بر قوانین ،خود دولتها نیز برای همگرایی در عمل و تقسیمکار مناسب اسناد و قوانینی
را در هیئت دولت مصوب کرده و بر اساس آن وزارتخانههای مختلف را مسئول اقدامات مشخصی در موضوع مینمایند .در ادامه مهمترین اسناد دولتی
مرتبط با کودکان و نوجوانان بهطور خالصه موردبررسی قرارگرفته است:

3 .3.1سند تحول بنیادین آموزشوپرورش
این سند اگرچه حاوی کلیدواژههای کودک و نوجوان نیست اما به شکل جامع مقوله تربیت دانش آموزان را در برگرفته و راهبردها ،سیاستها و
اهداف کالن را مشخص نموده است .بهطور خالصه اهداف این سند در موارد زیر طبقهبندیشده است:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

1اهداف ساحت تربیت اعتقادی ،عبادی و اخالقی
2اهداف ساحت تربیت اجتماعی و سیاسی
3اهداف ساحت تربیت زیستی و بدنی
4اهداف ساحت تربیت زیباییشناختی و هنری
5اهداف ساحت تربیت اقتصادی و حرفهای
6اهداف ساحت تربیت عملی و فنآوری

نگاه حاکم بر این سند این است که نتیجه فرآیند تربیت ،آماده شدن افراد جامعه برای تحقق آگاهانه و اختیاری مراتب حیات طیبه در همه ابعاد در
مسیر قرب الی اهلل است.
بر این اساس میتوان هدف کلی جریان تربیت را آمادگی متربیان برای تحقق آگاهانه و اختیاری مراتب حیات طیبه در همه ابعاد شمرد .اما این
آمادگی در صورتی محقق خواهد شد که همه مؤلفهها و ابعاد هویت متربیان به شکلی یکپارچه در راستای شکلگیری جامعه صالح و پیشرفت مداوم آن
بر اساس نظام معیار اسالمی تکوین و بهطور پیوسته تعالی یابد .ازآنجاکه اسانساننان نقشی اساسی در شکلگیری هویت فردی و جمعی خویش و تشکیل
جامعه صالح دارد فلذا الزم است که با درک موقعیت خویش و دیگران و با استناد به اعمال فردی و جمعی مبتنی بر نظام معیار اسالمی ،در تحقق هدف
کلی تربیت بکوشد.

3 .3.2ساماندهی کودکان کار
تاریخچه ساماندهی کودکان خیابانی به سال  1378برمیگردد .در این سال بر اساس مصوبه شورای عالی اداری آییننامه ساماندهی افراد
بیخانمان ،ولگرد و متکدی به تصویب رسید .افراد مشمول این مصوبه عبارت بودند از :افراد معلول ،ناتوان و بیسرپرست ،مجهولالهویه ،در راه مانده،
گمشده ،متواری ،افراد نیازمند غیرحرفهای ،متکدیان و ولگردان حرفهای .لیکن نکته مغفول در این طرح عدم تفکیک سنی افراد بود بهگونهای که فرد 3
ساله تا  70ساله را در برمیگرفت.
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موضوع کودکان کار را میتوان در قوانین و آییننامههای زیر دنبال نمود:
 در برخی مواد مربوط به قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی دربرخی مواد مربوط به قوانین اتباع بیگانه و مهاجرین خارجی الیحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که در تاریخ  1381/9/25در مجلس شورای اسالمی به تصویب رسیده است قانون تأمین زنان و کودکان بیسرپرست مصوب 1371/8/24 مواد  79الی  85قانون کار جمهوری اسالمی ایران مصوب  1369که در خصوص شرایط کار کودکان میباشد. مقاوله نامه 182سازمان بینالمللی کار  -آییننامه اجرایی تبصرههای 1و 2مادهواحده قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برایمحو بدترین اشکال کار کودک و توصیهنامه آن.
-مصوبه هیئتوزیران در تعین وزارت دادگستری بهعنوان مرجع رسیدگی ملی به پیماننامه حقوق کودک.

در بهمنماه سال  1378متعاقب تشکیل جلسات در خصوص وضعیت متکدیان ،سازمان بهزیستی کشور پیشنهادی مبنی بر جداسازی کودکان
تا  18سال را از گروههای فوقالذکر به دفتر امور اجتماعی وزارت کشور ارائه نمود که این پیشنهاد موردقبول قرارگرفته و سازمان بهزیستی کشور مسئول
ساماندهی کودکان خیابانی زیر  18سال شد .آییننامه ساماندهي كودكان کار مصوب سال  84هيات وزيران ،با سپردن مسئولیت به وزارت کار ،رفاه و
تأمین اجتماعی ،فرایندهای شناسایی ،جذب ،اقامت و توانمندسازی کودکان خیابانی را مشخص نموده و نهادهای موظف در حمایت از آییننامه را نیز
توجیه کرده است.8

3 .3.3سند حمایتی و برنامه اقدام توسعه خدمات فضای مجازی کودک و نوجوان
در سال  6931وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات با محور قرار دادن مرکز ملی فضای مجازی ،به تدوین سند ملی «سند حمایتی و برنامه اقدام
توسعه خدمات فضای مجازی کودک و نوجوان» یا «کودک و اینترنت» همت گماشت که یکی از وعدههای وزیر مربوطه در ساماندهی به فضای مجازی
برای مخاطب کودک و نوجوان بود .آقای آذری جهرمی در نشست خبری مورخ  6آبان  69چنین گفته بود:
«وزارت ارتباطات برنامههای وی ژهای درباره فضای مجازی و استفاده کودکان از آن را در حیطه کاری خود در نظر گرفته که در اولین مرحله با وزارت
دادگستری (نماینده کشور ایران در کنوانسیون جهانی حقوق کودک) مطرحشده و سپس وزارتخانههای آموزش پرورش و وزارت ارشاد و نمایندگان مرکز
ملی فضای مجازی نیز در جریان آن قرار داده شدند.مرکز ملی فضای مجازی یک سند با عنوان «اینترنت کودک در فضای مجازی» را تهیه و تدارک
دیده که بعد از بررسیهای بهعملآمده روی آن به دستور کار شورای عالی درآمده است و بهزودی تصویب خواهد شد».9
این سند با پنج ماه تأخیر در تاریخ  5اسفند  1396بر روی پایگاه اینترنتی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات قرار گرفت و سه پیوست پشتیبان
آن نیز برای مطالعه عالقهمندان منتشر شد .چشمانداز سند ،ایجاد فضای مجازی مناسب کودکان با هویت ایرانی -اسالمی ،دارای سهم مناسب در اقتصاد
بخش و افزایش تولید محتوای فارسی مناسب کودک مبتنی بر توسعه بخش خصوصی و در تعامل سازنده بینالمللی مدیریت و برنامهریزی در خصوص
فضای مجازی مناسب کودکان ،مسئله ملی و فرا بخشی است و در این رابطه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات برحسب تکالیف قانونی عهدهدار رسیدگی
 8نگاهی گذرا به پدیده کودکان خیابانی در ایران – سامانه اطالع رسانی آسیبهای اجتماعی – وزارت تعاون ،کار ،رفاه اجتماعی https://asibha.mcls.gov.
ir/fa/ghorop/stieetchildren/intro
http://dgto.ir/qc8 9
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به بخشی از مأموریتها در کنار سایر دستگاههای مسئول ذیل مصوبات مرکز ملّی فضای مجازی است.
در سند مذکور مناظر مختلف اهمیت موضوع به شرح ذیل طرحشده است:
 -1منظر فرهنگی :تربیت و آموزش ایشان بر مبنای تقویت فرهنگ ایرانی-اسالمی در آینده بلندمدت کشور تأثیرگذار است .از طرفی موضوعاتی
مانند محیطزیست که محدوده زمانی بلندمدت و بعض ًا تخریبهای غیرقابلبازگشت دارند ،موردتوجه بسیاری از فعاالن اجتماعی قرار میگیرند.
 -2منظر کسبوکار :بخش دولتی باید جهت حمایت و حفاظت از ایجاد و توسعه بخش خصوصی فعال در تأمین ،تولید و عرضه محتوای سالم
برای کودکان و نوجوانان سیاستها و برنامههای حمایتی و نظارتی الزم را به عمل آورد .این اقدامات با کمترین مداخله در سازوکارهای رقابتی بازار و در
زیر بخشهای فنی زیرساختی ،مالی ،حقوقی و قانونی باهدف تسهیل و توسعه کسبوکارهای این حوزه انجام میگیرد.
 -3منظر حقوق شهروندی :بهویژه در ماده  32بهطور اختصاصی تأکید میکند که کودکان حق دارند به اطالعات مناسب با سن خود دسترسی
داشته باشند و نباید در معرض محتوای غیراخالقی ،خشونتآمیز یا هر نوع محتوایی قرار گیرند که موجب غلبه ترس یا بروز آسیب جسمی یا روانی شود.
مأموریت وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در حوزه فضای مجازی کودک بهصورت ذیل تعریف میگردد :آمادهسازی و ارائه زیرساخت ارتباطی
و فناوری اطالعاتی ،محتوایی و مقرراتی مناسب جهت دسترسی کودکان به خدمات و محتوای مناسب بهمنظور توسعه زیستبوم فضای مجازی این دسته
از کاربران و کمک به رفع موانع توسعه کسبوکار و کاهش مخاطرات سرمایهگذاری در این حوزه.
در ادامه نیز الزامات قانونی و اصول حاکم بر زیستبوم تدوین شده است:
• ارائه خدمات سالمسازی جهت تأمین امنیت فرهنگی ،اعم از پاالیش و سالمسازی جامع بر مبنای فرهنگ ایرانی-اسالمی
• ایجاد سازوکار فنی و قانونی سالمت محتوا بهمنظور تأمین سالمت و جلوگیری از مخاطرات ناشی از محتوا
مخاطبین خدمات فضای مجازی کودک ،چهار دستهی کودک ،والدین ،معلمین و اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی مرتبط جامعهی
حقوقی و کسبوکار میباشند ،لیکن مخاطب اصلی این سند طرح ،کودک است .بر اساس تعریف ارائهشده در کنوانسیون بینالمللی حقوق کودک ،افراد از
بدو تولد تا سن  18سالگی ،کودک نامیده میشوند.
اصول حاکم بر زیستبوم خدمات فضای مجازی کودک:
 -1پاسخگویی به تمام نیازهای ارتباطی و محتوایی مخاطب اصلی (کودکان) و تمام نیازهای تعاملی میان مخاطب اصلی با دو محیط خانه و مدرسه
 -2تمرکز دولت بر تأمین اطمینان و اعتماد برای همه عناصر زیستبوم با بهرهگیری از اعتبارسنجی ،رتبهبندی و برچسبگذاری مبتنی بر رویکرد
حمایتی-توصیهای و آگاهیرسانی فراگیر و مستمر
 -3تسهیل اعمال مدیریت (کنترل و محدودیت) دسترسی کودک به خدمات و محتوای خدمات فضای مجازی کودک توسط اولیاء (اعم از والدین
و اولیاء مدرسه) و جامعه مدنی
 -4تمرکز دولت بر تأمین پایداری و مقاومسازی کسبوکار و اقتصاد زیستبوم خدمات فضای مجازی کودک ،از طریق ایجاد شفافیت فضای
کسبوکار برای متقاضیان ورود ،توجه ویژه به کاهش مخاطرات سرمایهگذاری و همسو کردن منافع همه عناصر زیستبوم
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 -5تحقق گامبهگام و تمرکز گامهای توسعه (فعالیت ،اقدام و اولویت) ،بر مخاطب اصلی (کودکان)
 -6حمایت حداکثری و متوازن از تمام تولیدکنندگان (ابزار ،برنامک و محتوا) و عرضهکنندگان خدمات )ارتباطی و محتوایی)
 -7تسهیل و تشویق خودتنظیمی روابط بین عناصر زیستبوم ،از طریق شکلگیری نظام تعرفهی توافقی و استفادهی مؤثر از نتایج ارزیابی والدین
و معلمین در اصالح رتبهبندی ،برچسبگذاری و توصیه عناصر زیستبوم
پیوستهای این طرح نیز به شرح زیر است:
.1

1سند مطالعات تطبیقی فضای مجازی کودک و نوجوان

محافظت بر خط کودکان ( )COPبهمنظور ارتقا حفاظت از کودکان جهان در اینترنت توسط  IUTارائه شده است و یک یاز فعالیتهایی که در این
حوزه باید انجام داد ،تهیه یک نقشه راه برای  COPاست .ازاینرو  ITUابتدا پرسشنامهای تنظیم کرد و به دولتها ارائه داد .این پرسشنامه در خصوص
سیاستها و شیوههایی است که در آن کشورها با استفاده از فناوریها به کودکان و جوانان خدمات ارائه میدهند.
کشورهای مذکور عبارتاند از آلبانی ،بوسنی و هرزگوین ،بلغارستان ،کروات ،قبرس ،جمهوری چک ،استونی ،فنالند ،یونان ،التیوا ،مجارستان،
لیختناشتاین ،لیتوانی ،مقدونیه ،موناکو ،منتنگو ،لهستان ،رومانی ،صربستان ،جمهوری چک ،اسلواکی ،اسلوونیا و ترکیه که در انجمنی به منظور اداره
چالشهای اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی جهانی با یکدیگر همکاری میکنند که  DCEO10نام دارد.
این گزارش بر اساس پاسخهای دریافت شده از کشورها ،نشان میدهد که هر یک از این کشورها در چه وضعیتی از  COPقرار دارند.
پس از ذکر روش این کار که شامل تهیه پرسشنامه ،توزیع به  22کشور مذکور ،گردآوری و تحلیل پاسخها و همچنین تهیه مطالعه موردی است
حوزههای پوشش داده شده توسط پرسشنامه را ذکر میکند:
•درک و فهم از موضوع ایمنی بر خط کودک
•دسترسیپذیری
•چارچوب قانونی و منابع اجرای قانون
•مرکز ملی
•همکاری با صنعت
•کمک از دیگر کشورها
ابتدا به توصیههای انجمن  OECDدرباره حفاظت آنالین از کودکان در حوزههای آمارهای اروپایی در مورداستفاده کودکان از اینترنت ،ریسکهای
آنالین برای کودکان ،ریسکهای فناوری اینترنت ،ریسک محتوا (محتوای غیرقانونی ،محتویات نامناسب سن ،آگاهی و مشاوره زیانآور ،ریسکهای
تماس ،ریسکهای مربوط به مشتری ،بازاریابی آنالین کودکان ،هزینه بیشازحد ،معامالت جعلی ،ریسکهای حریم خصوصی و امنیت اطالعات)،
همکاری بینالمللی در سطح سیاست ،همکاریهای بینالمللی (سیاست و عملیاتی) پرداخته و در قسمت نتایج بررسیها به تحلیل و بررسی حوزههای
پوشش دادهشده در پرسشنامهها در کشورهای مذکور میپردازد.
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نتایجی که با بررسی کشورهای مذکور بهدستآمده است نشان میدهد که اجماع زیادی بین بیشتر این کشورها در اهمیت موضوعات ذیل وجود دارد:
•قلدری و آزار و اذیت
•محتوای مجاز ولی مضر
•محتوایغیرمجاز
•اعتیاد به اینترنت
نیمی از کشورهای موردمطالعه اعالم کردند که مراکز و سازمانیهایی در کشورشان وجود دارد که دارای مسئولیتهای مشخصی بهمنظور ارتقا
ایمنی اینترنت برای کودکان و جوانان هستند و همچنین هفتکشور اعالم کردند که مراکزی برای امینی اینترنت کودکان و جوانان ندارند .دو کشور هم
اعالم کردهاند که در این خصوص اطالعی ندارند و یکسوم کشورها هم به این سؤال پاسخ ندادهاند.
عالوه بر این موارد ،نیمی از کشورها اعالم کردهاند که سازمان متولی اعمال قانون در کشورشان ،منابع کافی بهمنظور انجام بازرسی شبکه را دارند.
همچنین برنامهای آموزشی و آگاهیرسانی برای سازمانها اجرای قانون ،معلمان و والدین در کشورهای موردمطالعه بسیار فراگیر است ولی بااینحال
شکاف قابلتوجهی در این حوزه وجود دارد.
انواع نگرانیهایی که کشورهای موردمطالعه در خصوص کودکان و جوانان دارند موارد ذیل است:
1 .1محتواي غیرمجاز ()Illegal Content
2 .2محتواي مضر و نامناسب ()Harmful/ inappropriate
3 .3تجاري نامناسب ()Inappropriate commercial
4 .4قلدري و آزار و اذیت ()Bullying/ harassment
5 .5ویروس و هك شدن ()Viruses/hacking
6 .6اعتیاد و استفاده زیاد از اینترنت ()Over-use/addiction
7 .7شکارچیان جنسی ()Sexual predators
8 .8دزدي هویت ()Identity theft
9 .9آزار جنسی ()Travelling sex offenders
1010کالهبرداری ()Fraud/ financial
در این گزارش کشورها بهصورت جداگانه بررسیشدهاند
2 .2سند مطالعات میدانی فضای مجازی کودک و نوجوان
این گزارش با اشاره به حضور دانش آموزان در فضای مجازی برای برطرف کردن نیازهایشان و با تأکید بر لزوم مدیریت تولید و عرضه محتوای
موردنیاز شروعشده و در ادامه با ضرورت کنترل خدمات و محتوای قابلدسترس متناسب با شرایط گروهها مختلف کاربران ادامه پیدا میکند .با مروری بر
اسناد باالدستی الزامآور و اقدامات جاری نهادها مربوطه در این حوزه ،در ادامه وضعیت موجود بخش خصوصی و شرکتهای فعال درزمینهٔ ارائه خدمات
اینترنت پاک مطابق زیستبوم پیشنهادی مورداشاره قرارگرفته است.
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1 .1سیاستهای کالن و اسناد باالدستی :در این قسمت ،مفاد قانونی ،مصوبات شورای عالی فضای مجازی و دیگر نهادهای
سیاستگذار در این حوزه مورداشاره قرار میگیرد؛
•مصوبه شورای عالی فضای مجازی کشور با موضوع «توسعه فضای مجازی سالم ،مفید و ایمن».
•سند تبیین الزامات شبکه ملی اطالعات.
•ماده  69برنامه ششم توسعه
•مصوبه «ضوابط صیانت از کودکان و نوجوانان در خدمات تلفن همراه باند پهن»
2 .2برنامههای اجرایی :درزمینهٔ اقدامات اجرایی ،پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات یکی از محورهای اصلی این حوزه
میباشد .همچنین سازمان فناوری اطالعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز در چارچوب وظایف خود فعالیتهای مختلفی را
اجرا نمودهاند .در این قسمت برنامههای در دست انجام مرکز ملی فضای مجازی مورداشاره قرار خواهد گرفت؛
•اجرای پروژه صیانت فرهنگی توسط پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات از سال  1393تاکنون
•تدوین پیوست فرهنگی موبایل1395 .
•پیشنویس سند راهبردی صیانت کودکان و نوجوانان در فضای مجازی1396 .
•برنامههای پیشنهادی سازمان فناوری اطالعات ذیل اسناد اقتصاد مقاومتی
•اجرای پروژه «مشاوره ،طراحی و راهاندازی گوهر حوزه صیانت از کودکان و خانواده در اینترنت (کوا) توسط سازمان
فناوری اطالعات1395 .
3 .3وضعیت موجود زیستبوم فضای مجازی کودک و نوجوان :این بخش با ذکر اجزای کلیدی  15گانهی زیست بودم
به مصادیق و بازیگران ذیل دو عنوان «ظرفیت شناسایی شده» و «ظرفیت فعال شده» میپردازد؛
•کاربران (کودک و نوجوان)
•اولیای کودکان (والدین و مربیان)
•واسط کاربری (گوشی هوشمند ،تبلت ،رایانه ،سیستمعامل ،تلویزیون هوشمند)
•تولیدکنندگان واسط کاربری
•واسط ارتباطی (سیمکارت و مودم)
•ارائهدهندگان خدمات ارتباطی (اپراتورهای تلفن همراه MVNO ،ها ،اپراتورهای مخابرات ثابت)
•سکوی خدمات محتوایی ( فروشگاههای اینترنتی ،تولید و ارائه فیلم و)...
•عرضهکنندگانخدماتمحتوایی
•برنامکهای محتوایی (بازی ،آموزش و)...
•توسعه دهنگان برنامکهای محتوایی (شرکت ،دانشجو ،فرد)
•محتوای مجازی سالم (فیلم ،صوت ،کتاب و)...
•تأمینکنندگان و تولیدکنندگان محتوای مجازی سالم
•تنظیمکنندگان روابط بین عناصر زیستبومتأمینکنندگان اعتماد و اطمینان
•تأمینکنندگان پایداری و تضمین کسبوکار

27

.3

3سند ابزارهای کنترل والدین

این پژوهش با توضیح استفادهی کودکان و نوجوانان از فضای مجازی و همچنین کارکرد دوگانه این فضا برای این طبقه سنی به معرفی برنامههای
داخلی و خارجی کنترل کودک توسط والدین میپردازد .این نرمافزارها ویژگیها و قابلیتهای منحصر به خود دارند که در این پژوهش به آنها اشارهشده
است:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

1کنترل والدین توسعه راهکارهای هوشمند امین (انارستان)
2دنیای درسا
3نرمافزار کنترل والدین سانیار
4سامانه مراقبت از خانواده در دنیای مجازی ()SFP
5برنامک کنترل فرزند
6برنامک کنترل تماس و پیامک فرزند

ابزارهای کنترل والدین رایج در دنیا:
1 .1محصول Family Cyber Alert v4.341 -
2 .2نرمافزار qusodo
3 .3محصول Web watcher
4 .4نرمافزار Net Nanny
5 .5نرمافزار McAfee Safe Eyes
6 .6نرمافزار PC Pandora
7 .7نرمافزار Spyagent
8 .8نرمافزار eBlaster
9 .9نرمافزار Spector Pro
1010نرمافزار Salfeld Child Control
1111نرمافزار Family Cyber Alert
1212نرمافزار Screen Time Parental Control
1313نرمافزار Home Guard Activity Monitor
1414نرمافزار Hide tools Parental Control
1515نرمافزار Internet Lock
1616نرمافزار Verity
1717نرمافزار IamBigBrother
1818نرمافزار Witigo Parental Filter
1919نرمافزار Xooloo
2020نرمافزار Pum
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2121نرمافزار XNSPY
2222نرمافزار phone sheriff
2323نرمافزار ESET® Parental Control for Android
2424نرمافزار Norton Family Premier
2525نرمافزار Kaspersky Safe Kids
2626نرمافزار Content Washer
2727نرمافزار Safe Kiddo
2828نرمافزار Mobic
2929نرمافزار Mobile Fence

3 .3.4ساماندهی محتوای فضای مجازی؛ سالم ،مفید ،ایمن
طرح ساماندهی محتوای فضای مجازی که با سه کلیدواژه سالم ،مفید ،ایمن و مخفف «سما» شناخته می شود بر اساس طرح جامع توسعه فضای
مجازی سالم ،مفید و ایمن که در مرکز ملی فضای مجازی و در سال  1393مصوب شده تدوین شده است .این طرح توسط «سیدمرتضی موسویان»،
رئیس مرکز رسانههای دیجیتال وزارت ارشاد طراحی و پیگیری و در اسفند  1396منتشر شده است .البته بخشی از این نگاشت بر اساس پژوهش آقایان
سید آرش وکیلیان و عزیز نجف پور بوده است...
طرح مذکور ،با نگاهی به تجربه کشورهای پیشروی فضای مجازی در ایجاد فضای مجازی ایمن برای کودکان نگاشته شده و هدف اصلی آن
محافظت از کودکان در برابر محتواها و خدمات مضر ،ناسالم و ناایمن است .نگارندگان پس از مطالعه ای تطبیقی برروی تجربه کشورهای آمریکایی،
اتحادیه اروپا ،انگلستان ،مصر ،عمان ،ترکیه ،مالزی و  ...نگاهی هم به تجربههای ناموفق یا ناکارآمد در ایران همچون طرح اینترنت پاک و اینترنت هوشمند
تبیان داشته اند و بر این اساس موارد زیر را به عنوان عوامل کلیدی موفقیت طرح جدید مشروط دانسته اند:
•عمومی بودن و نه حاکمیتی بودن پروژه
•اشتراک مساعی و مشارکت فعال دستگاههای حاکمیتی ،بخش خصوصی ،نهادهای مردمی و فعاالن فضای مجازی در تدوین و
ترویج فضای مجازی سالم
•ایجاد دغدغه و مطالبه اجتماعی
•فراهم سازی ارزش افزوده اجتماعی توأم با تأمین منافع شخصی
•الیه بندی ارزشی و عدم تحمیل خدمات
•عدم گنجاندن مطالبات نامتجانس
در ادامه مفاهیم و روندهای رسانههای دیجیتال و آینده ی این فناوریها به طور مبسوط تشریح و سپس به نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
در ساماندهی محتوای فضای مجازی پرداخته شده که عمدت ًا شامل سامانههای ثبت و اعطای مجوز است:
•سامانه شماره یا شناسه الکترونیک ثبت محتوای دیجیتال (شامد)
•سامانه ثبت و صدور مجوز فعالیتهای فرهنگی دیجیتال
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•سامانه ثبت و صدور مجوز نشر برحامل دیجیتال
•سامانه دریافت و استعالم هولوگرام
•سامانههای ثبت و صدور مجوز نشر رسانههای برخط
•هیئت صدور مجوز نظارت بر عرضه برخط کاال
در ادامه نیز نمونههای متعددی از اقدامات وزارت ارشاد در صیانت و نظارت بر محتواهای دیجیتال ذکر شده است .اما در پایان فصلی با عنوان
«نگاشت نهادی فضای مجازی» وجود دارد که به وضعیت موجود فرایندهای مختلف ساماندهی فضای مجازی پرداخته است.
•فعالیتها و وظایف مورد نظر در ساماندهی فضای مجازی
o oقانونگذاری و سیاستگذاری در زمینه ساماندهی فضای مجازی
o oفرایندهای اصلی ثبت و شناسایی ،صدور مجوز ،نظارت و پایش
o oفرایندهای زیرساختی و فرهنگ سازی
•سازمانها و نهادهای اثربخش در فرایند ساماندهی در سه سطح:
o oقانونگذاری و سیاستگذاری
o oفرایندهایاصلی
o oزیرساخت
در این سند بیش از آنکه کودک و نوجوان موضوع متن باشد فناوریهای دیجیتال و اقدامات وزارت ارشاد اصالت دارد و به زیرساختها و فرایندهای
ایجاد فضای مجازی سالم توجه شده است.

اجتماعی قانون تأمین زنان و کودکان بیسرپرست
3 .3.5آییننامه حمایتهای فرهنگی،
ِ
سازمان بهزیستی آییننامه حمایتهای فرهنگی ،اجتماعی قانون تأمین زنان و کودکان بیسرپرست را بر اساس قانون حمایت از زنان و کودکان
بیسرپرست تدوین و بهصورت سندی مجزا منتشر نموده است .در این سند خدمات مختلفی که باید به جامعه هدف که بخشی از آن را کودکان بیسرپرست
تشکیل میدهند به شرح زیر آمده است:
الف) خدمات تربیتی :ایجاد و استفاده از امکانات مختلف تفریحی جهت گذران اوقات فراغت
ب) خدمات آموزشی و تحصیلی :استفاده از امکانات آموزشوپرورش،پرداخت وامهای مرتبط و تهیه امکانات کمکآموزشی
ج) خدمات آموزشهای فنی و حرفهای :پرداخت کمکهزینه و شهریه به هنرآموزان
د) خدمات کاریابی و اشتغال :در این بخش ،مورد خاصی که با کودک و نوجوان باشد ذکر نشده است.
هـ) خدمات مشاوره و مددکاری :ارائه مشاوره و مددکاری به افراد آسیبدیده
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3 .3.6سند ملی رشد و تکامل همهجانبه کودکان
مسئولین دولتی از سال  88تاکنون بارها خبر از تدوین ،نهایی سازی و رونمایی از سندی ملی با عنوان رشد و تکامل همهجانبه کودکان دادهاند اما
تاکنون اتفاقی در این رابطه نیفتاده است! بر اساس اطالعات موجود در سایت یونیسف ،با وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی؛ وزارت آموزشوپرورش
و سازمان بهزیستی کشور در تدوین و اجرایی شدن سند ملی رشد و تکامل دوران خردسالی بهمنظور ارتقا و گسترش خدمات باکیفیت رشد و تکامل دوران
خردسالی همکاری میکند .تمرکز این سند بر افزایش دسترسی کودکانی که بیش از همه در حاشیه قرار گرفتهاند به مجموعهای از خدمات رشد و تکامل
دوران خردسالی ازجمله مراقبت ،بهداشت و آموزش پیشدبستانی است .مطابق این سند یونیسف و وزارت بهداشت همچنین برای بهبود سالمت نوزادان،
گومیر نوزادان و کودکان زیر پنج سال همکاری میکنند.
کاهش مر 
بررسی صحبتهای مسئوالن نشان میدهد شروع به کار این سند از سال  88است .کار روی این سند یکبار در مهرماه سال  91به پایان رسید اما
در روزی که قرار بود رونمایی شود ،وزرای آموزشوپرورش و بهداشت و درمان و رئیس وقت سازمان بهزیستی غیبت کردند و تنها معاون اجتماعی سازمان
بهزیستی و مدیرکل دفتر سالمت جمعیت وزارت بهداشت در این مراسم شرکت کردند؛ درنتیجه سند رونمایی نشد!11
با مرور اخبار و گزارش ها ،مشخص می شود که در اردیبهشت سال  93نماینده یونیسف در سومین سمینار آموزش و سالمت کودکان پیشدبستانی
به این سند اشاره کرده و آن را ازجمله فعالیتهایی دانسته که که در برنامه کشوری پنجساله  2012 -2016یونیسف اولویت جدی دارد .همنچنین همکاری
با وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی در تدوین سند رشد و تکامل یکپارچه کودکان خردسال و همچنین حمایت و همکاری در راهاندازی و فعالیت دبیرخانه
رشد و تکامل کودکان را بخشی از فعالیتها عنوان کرده است .یک سال بعد نیز حامد برکاتی ،رئیس اداره سالمت کودکان وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی اجرای برنامه ملی رشد و تکامل همهجانبه کودک را یکی از  2اولویت خاص این وزارتخانه در برنامه ششم توسعه دانسته و گفته بود :در
نظر است این برنامه ملی بهصورت آزمایشی تا پایان امسال دریکی از شهرستانهای کشور اجرا شود .اجرای برنامه ملی رشد و تکامل همهجانبه کودک،
بسیار زمانبر بوده و  20سال طول میکشد .مطابق این برنامه باید به ارتقای شاخصهای سالمت جسمی ،روانی ،اجتماعی و معنوی و تمام ابعاد تکاملی
کودکان کشور دستیافت.12
باوجوداین اظهارنظرها در پایان سال  94خبری از نتایج پایلوت منتشر نشد اما مهرماه همان سال انوشیروان محسنیبندپی ،رئیس سازمان
بهزیستی کشور از رونمایی سند رشد و تکامل یکپارچه کودکان زیر  ۸سال با حضور وزاری رفاه ،بهداشت و آموزشوپرورش خبر داد و گفت :این سند با
شوپرورش و وزارت بهداشت تدوین و نهایی شده است .موضوعی که هماکنون در بین وزرای بهداشت و رفاه و
همکاری سازمان بهزیستی ،وزارت آموز 
آموزشوپرورش مطرح است ،استقرار این دبیرخانه است اما ما اعتقاد داریم با توجه به اینکه سازمان بهزیستی تولیگری امور کودکان را بر عهده دارد ،بهتر
است این دبیرخانه در بهزیستی مستقر شود .هرچه زودتر سند اشارهشده رونمایی شود ،تمهیدات الزم برای اجرای این سند در الیحه بودجه  96و همچنین
برنامه ششم توسعه پیشبینی خواهد شد.
اما خردادماه سال جاری دکتر علیرضا دالوری ،مشاور وزیر و رئیس دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی از بازنگری «سند دوران کودکی»
و ابالغ آن تا  2ماه آینده خبر داد و گفت :سند دوران کودکی یکبار در شورای عالی سالمت مطرح ولی ابالغ نشده است .مقررشده است که با شاخصهای
http://mehrkhane.com/fa/news/28944/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87- 11
%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%
A7%D9%86-%D8%B7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8
%B1%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85
 12همان
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تعیینشده مجدداً در این سند بازنگری صورت گیرد و در حضور رئیسجمهور مطرح شود .وزارت آموزشوپرورش و سازمانهای بهزیستی و شهرداری در
اجرایی شدن سند دوران کودکی همکاری خواهند کرد.
بعد از گذشت  2ماه سید حامد برکاتی ،رئیس اداره سالمت کودکان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی از آماده شدن سند رشد و تکامل
همهجانبه کودکی و تصویب آن در دو هفته آینده در شورای معین که با حضور مسئوالن و نمایندگان  9وزارتخانه برگزار میشود ،خبر داد و گفت :سند
رشد و تکامل همهجانبه کودکی تمامی حیطههای جسمی ،اجتماعی ،فرهنگی و معنوی کودک را در برمیگیرد و مباحث جامع آن مربوط به وزارتخانههای
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،آموزشوپرورش ،تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و همچنین شهرداریها و سازمان بهزیستی است .بر اساس این سند
معتقدیم کودک زیر  8سال یک شغل دارد و آن بازی است که با این نظر طبیعت ًا ساختوساز و احداث زمینهای بازی برای کودکان ازجمله حوزههایی است
که باید به آن توجه کرد .سند پیشنویس رشد و تکامل همهجانبه کودکان با همکاری وزارت خانههای بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،آموزشوپرورش،
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و همچنین شهرداریها و سازمان بهزیستی حدود  3سال و در سالهای  88تا  91آماده شده است و مصوبه ابتدایی آن نیز در
سال  92از شورای عالی سالمت و امنیت غذایی گرفته شده است .این سند ،ظرف چند ماه آینده و قبل از پایان سال  95در شورای عالی سالمت و امنیت
غذایی که با حضور  9وزیر و به ریاستجمهور تشکیل میشود ،برای تصویب نهایی ارائه شده و بعدازآن اجرا میشود.13
علیرغم تمام این مصاحبهها و پیگیریها تا لحظه تدوین این گزارش خبری از این سند ملی در دست نیست!

 13همان
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4 .4اسناد نهادها و سازمانهای غیردولتی
طبیعت ًا مجموعههای غیردولتی و خصوصی زیادی در حوزه کودک و نوجوان تولید محتوا و نظریهپردازی نموده و اسناد راهبردی و اجرایی تدوین
کردهاند که بخش اعظم آنها را مدارس و مراکز آموزشی تشکیل میدهند .بنابراین در این گزارش تنها موارد خاص این اسناد که نگاهی متفاوت یا
عمیق به کودک و نوجوان داشتهاند ذکر شدهاند.

 4 .4.1سازمان اوج کودک و نوجوان :منظومه صیرورت کودک تراز انقالب اسالمی
این سند میکوشد منظومه رشد کوچک ساالن را ارائه دهد .از دیدگاه این پژوهش کوچک ساالن به گروههای سنی زیر  18سال گفته میشود .در
نمایی کلی افراد زیر  18سال به  8گروه سنی تقسیم میشوند:
•دوره پوشش (جنین) :قبل از تولد
•دوره آیش (رضاع) :نوزادی تا پایان دوسالگی
•دوره رویش (رشد) :دوره سه تا پایان چهارسالگی
•دوره پویش (نشاط) :پنجتا پایان ششسالگی
•دوره آموزش (تعلیم) :هفت تا پایان نهسالگی
•دوره جوشش (کشف) :دهسالگی تا پایان دوازدهسالگی
•دوره رسش (بلوغ) :سیزده تا پایان پانزدهسالگی
•دوره کنش (تکلیف) :شانزده تا پایان هجدهسالگی
هدف این منظومه ،برنامهریزی برای تربیت نسل سازنده آینده و حرکت انقالب اسالمی بهسوی تمدن نوین اسالمی است .اهداف در دو بخش
کلی «نهایی» و «تربیتی» تقسیم میشود.
اهداف نهایی:
•بنای نسلی اسالمی و مؤمن که بر راه و روش والیت عمل نماید ،و زمینه را برای نصرت و یاری
•حضرت مهدی (عج) آماده نماید.
•زنده کردن دلهای نوجوانان با تعالیم قرآنی و ارزشهای انسانی و آداب و اخالق اسالمی.
•تربیت نسلها بر شهروندی صالح و پرورش آنان بر عشق وطن و دفاع از آن و اهمیت دادن به
•بهداشت و محیطزیست.
•عادت دادن نوجوانان بر اعتمادبهنفس و پرورش حس مسؤولیت و ابتکار و مشارکت در کارهای دستهجمعی و داوطلبانه
و خدمت کردن به دیگران.
•اکتشاف و پرورش دادن و توجیه تواناییهای پیشاهنگان و مهارتهایشان و تشویق آنان برای
•طلب علم و اجتهاد
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اهداف تربیتی:
•زمینه تربیتی دینی و فرهنگی اسالمی.
•زمینه تربیت ملی.
•زمینه تربیتی و پرورش شهری.
•زمینه تواناییها سنت پیشاهنگی.
•زمینه هنری و ابتکار.
•زمینه بهداشت و خوراک.
•زمینه مهارتها و عالقههای ورزشی و حرکتی.
•زمینه روابط و ارزشهای اجتماعی و انسانی.
•زمینه حمایت از محیطزیست و اهمیت آن.
•زمینه علوم و فناوری.

اهداف تربیتی عملی بهصورت کلی در چهار بخش تقسیمشده است که متناسب با هر عنوان و زیر عنوان تفکیکشده است:
.11معارف
.22مهارتها
.33گرایشها
.44فعالیتهای تطبیقی فردی
در منظومه تراز تمدن نوین اسالمی ،ویژگیهای فطری ،جسمی-حرکتی ،اجتماعی ،احساسی و عقلی کوچک ساالن در رابطه انسان با  )1خداوند،
 )2خود )3 ،انسانهای دیگر )4 ،جامعه و حکومت و  )5طبیعت تبیین میشود .هر یک از این ویژگیها بهصورت جداگانه در طبقهبندی سنیای که ذکر
شد آورده شده است.
این ویژگیها در سه بخش «مشترک»« ،دخترانه» و «پسرانه» ارائه میشود .این اطالعات بر اساس آموزههای قرآنی ،شیعی و تجربیات عملی
تربیت کودکان در این بازههای سنی ،استخراج و تدوینشده است.

4 .4.2آستان قدس رضوی :وضعیت شناسی نوجوان در جامعه ایران
این پژوهش که نسخه اولیه رصد و پایش حوزه نوجوان در موسسه جوانان و پژوهشهای اجتماعی آستان قدس رضوی است ،بیش از آنکه
بهطور مبسوط بر مسئله شناسی نوجوان و ارائه شبکه مسائل این گروه سنی تمرکز داشته باشد ،بر مرور چارچوبها و مقدمات کلی نظری و روششناختی
مطالعات این حوزه تکیه دارد .هرچند که بخشی از پیشینه مسئله شناسی ،و نیز موارد احصاء شده از وضعیت نوجوان در جامعه امروز ایران ارائه خواهد شد.
نگارنده در فصل دوم در نمایی کلی با پرداخت به تاریخچه و مراحل مختلف این دوران از دیدگاههای زیستشناختی ،روانشناختی ،جامعهشناختی
و اسالمی (آیات و احادیث و سخنان امام و رهبری) به چیستی و مبانی نوجوانی میپردازد.

34

مراحل نوجوانی:
.1
.2
.3

1فاصله گرفتن ( 14-12سالگی)
2جدايي تداركاتي (15ـ 17سالگی)
3ورود مج ّدد به مناسبات اجتماعي (18ـ 20سالگی)

با توجه به نظریات و ویژگیهای ذکرشده ،در یک جمعبندی کلی ،دوره نوجوانی دارای ویژگیهایی است که مهمترین آنها را میتوان موارد زیر دانست:
1 .1خروج از مرحله تفکر انضمامی و ورود به مرحله تفکر انتزاعی
2 .2تحول ناگهانی ثبات پیشین در شخصیت و دچار آشفتگی شدن سازگاری اجتماعی با وجود روحیه تشخص طلبی
3 .3ظاهر شدن عالئم جسمی و روانی بلوغ جنسی
4 .4سرگردانی عواطف پیش از تمرکز عواطف بر جنس مخالف
5 .5تقلید از الگوها و سرمشقهای زندگی و توجه شخصیت ناپایدار نوجوان به شخصیتهای نمایشی
6 .6گسترش یافتن عالئق و رغبتها
7 .7پایهریزی کردن زندگی مستقل و تمام شدن دوره وابستگی
8 .8بروز استعدادها و توانمندیهای خاص و آشکار شدن تفاوتهای فردی
9 .9بروز تنوع در خوی و خصلتهای فردی
1010مطرح شدن سؤاالت گوناگون برای نوجوان و تکاپوی او جهت جستجوی جوابهای سؤاالت
این سند در ادامه بعد از پرداخت به نقطه نظرات امام و رهبری به کودکان و بررسی دیدگاه اسالمی دربارهی نوجوانان به دستهبندی و مقولهبندی
گ
ین
اولویتها میپردازد.
همچن� درمورد چگون� شکلگیری و تدوین مسئله فرهنگی ،توصیف و تبیین مسئله فرهنگی در حوزه نوجوانان و اولویتبندی
آنها صحبت میکند.
کتابهایی با موضوعات مختلف که بیشتر به مسائل اجتماعی و فرهنگی ،نیازها ،ضعفها یا خألها ،آسیبها ،سبک زندگی و مصرف نوجوانان با
مسئلهای کام ً
ال مشخص میپردازد (این بخش در این سند همچنان در حال تکمیل است) معرفی شده ،توضیحاتی داده میشود و نتایج و یافتههای آنها
مطرح میشود.
نگارنده همچنین از منبع اطالعات مراکز مشاوره و پاسخگویی برای رسیدن به مسائل نوجوانان بهره میبرد .سؤاالت نوجوانان به موارد زیر تقسیم میشود:
.1
.2
.3
.4
.5

1سؤاالت فقهی و احکامی
2سؤاالت اخالقی و مشاورهای
3سؤاالت اعتقادی و کالمی
4سؤاالت و شبهات قرآنی و حدیثی
5سؤاالت و شبهات تاریخی

درنهایت نگارندگان این پژوهش به مصاحبه با اساتید این حوزه در بخشهای پیشنهادها و راهکارها ،گزارههای عملی و نکات تکمیلی ،موضوعات
و مسائل اقدام کردهاند .این بخش هم همچنان در حال تکمیل است.
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4 .4.3مدارس پیشرو
منظور از مدارس پیشرو ،مدارسی هستند که عالوه بر برنامه رسمی درسی و سیاستهای مشخص آموزشوپرورش ،برنامههای متفاوتی را تدوین
و اجرا کردهاند.
در ادامه اشارهای کوتاه به سه مورد از این نمونهها میپردازیم:
.4.3.1

4مدرسه حکمت :برنامه ساالنه حکمت

این برنامه توسط مجموعه مدارس حکمت که بهعنوان یکی از مدارس پیشرو در فضای نوین آموزشی مطرح است تدوین شده است .در برنامه
ساالنه ابتدا اهداف سند تحول بنیادین آموزشوپرورش مشخص شده و با تقسیم این اهداف به بخشهای اعتقادی ،اخالقی ،فرهنگی و هنری ،اجتماعی،

زیستی ،سیاسی و اقتصادی و تبیین مفاهیم پایهی آنها جدولی شکلگرفته است .سپس برای هر هدف با توجه به مقطع تحصیلی و جنسیت دانش آموزان
شاخصهای ارزیابی تعیین و در جدول جای گرفته است.
.4.3.2

4مجموعه مدارس مفید :بیانیه ارزشها

مجتمع آموزشی مفید ،بیانیه مأموریت خود را زمینهسازی برای رشد و تعالی فرزندان خانوادههای مذهبی در راستای رسیدن به حیات طیبه متکی بر
ایمان و عمل صالح و کسب مهارتهای زندگی و ویژگیهای شهروند مطلوب جهانی برای زیست فعال و اثرگذار در جهان متکثر کنونی مبتنی بر ارزشها
و آموزههای مکتوب اهلبیت (ع) تعریف کرده است .نکته جالبتوجه این بیانیه گنجاندن دو مفهوم متناقض در کنار هم است.
«حیات طیبه» بهعنوان وضع مطلوب زندگی بشر در همه ابعاد و مراتب بر اساس مبانی و ارزشهای الهی بر اساس نظام معیار مکتب اهلبیت
تعریف شده است.
در کنار این مفهوم ،اصطالح غربی و سکوالر «شهروند مطلوب جهانی» استفاده شده است که اشاره به بحث جهانیشدن دارد و فردی را نمایندگی
میکند که با توجه به نزدیک شدن جوامع به هم و ارتباطات جهانی ،دایره عمل خود را برای انتفاع و پایداری جهانی بزرگتر از محل زندگی خود توسعه
میدهد و دارای حس ایفای نقش بهعنوان یک شهروند جهانی میباشد.
ارزشهای حاکم بر این بیانیه موارد زیر است:
.1
.2
.3
.4

1حفظ و ارتقای هویت ملی و دینی
2حفظ کرامت انسانی
3اهمیت سرمایههای انسانی
4صداقت و شفافیت در فعالیتهایادگیرندگی و تغییرپذیریافزایش سالمت جسمی و روانی

بر اساس موارد فوق ،در بخشهای یادگیری ،دانشآموز ،خانواده ،نیروی انسانی ،ارتباطات ،ارزشیابی ،ابزارها و فضاهای آموزشی بندهای مختلفی
تدوین و نگارش شده است .از نگاه مجتمع آموزشی مفید یادگیرنده آرمانی این مجموعه باید در حوزههای زیر واجد شایستگی باشد:
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1 .1خدا:
.1.1
.1.2
.1.3
.1.4
.1.5
.1.6

1اخالق مدار
1متعبد
1باایمان خود (شخصی)
1مثبت اندیش
1یادگیرنده
1متعادل

2 .2خود (مدیریتی)
2آیندهنگرریسکپذیرمقتصد
.2.1
3 .3خلق(اجتماعی)
3نوعدوست مسئولیتپذیر آزاداندیش
.3.1
4 .4خلقت(زیستمحیطی)
4آگاه (نگاه عمیق علمی)
.4.1
4متفکر (عمیق و جستجوگر)
.4.2
4مراقبطبیعت
.4.3
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جمعبندی و پیشنهادات
جداول پیش رو می تواند نگاهی کلی از اسناد بررسی شده را ارائه نموده و قابلیت تحلیل و مقایسه اولیه را برای مخاطبان فراهم کند:

جدول  – 1اسناد فرادولتی بین المللی مرتبط با کودکان و نوجوانان

جدول  – 2اسناد فرادولتی داخلی مرتبط با کودکان و نوجوانان
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جدول  – 3قوانین مصوب مجلس مرتبط با کودکان و نوجوانان

جدول  –4اسناد دولتی مرتبط با کودکان و نوجوانان
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جدول  –5اسناد غیردولتی مرتبط با کودکان و نوجوانان

نتیجه گردآوری اسناد و تحلیل اولیهی آنها نشان از اهمیت پیدا کردن مسئله کودک و نوجوان در سالهای اخیر و پرداختن به این موضوع در ابعاد
مختلف از خصوصیترین سازمانها تا کالنترین ساختارهای کشور دارد .عموم این اسناد در مراحل اولیه یعنی پرداختن به حقوق کودکان و نوجوانان قرار
دارند و کمتر به برنامههای عملی و اقدامات زمانمند مشخص پرداختهاند .بنابراین الزم است که در این حوزه عزمی جدی برای عملیاتی سازی اهداف و
سیاستها صورت گیرد.
آنچه در میان تمام اسناد کالن خود را نشان میدهد نقش جدی سازمانهای بینالمللی و غربی در جهتدهی و طرح مسئله حوزه کودک و نوجوان
در ایران است .سازمان ملل و زیرمجموعههای آن یعنی یونیسف و یونسکو با ارائه اسنادی همچون کنوانسیون حقوق کودک و آموزش برای همه بخشی
از این اقدامات هستند و در بقیهی موارد نیز با حمایتهای رسمی ،همکاریهای دوجانبه و خصوص ًا مسئلهسازی و ادبیات سازی در ساختارها و اسناد داخلی
حضوری انکارناپذیر دارند .این در حالی است که در فضای داخلی ،غیر از سند شورای عالی انقالب فرهنگی ،مورد مشخصی برای همگرا سازی و جهتدهی
به حوزه کودک و نوجوان در سطح کالن مشاهده نمیشود.
نکتهی دیگر لزوم تدقیق مفهوم «کودکی» و مشخص ساختن مرز آن از دیگر دورههای زندگی است .در همین رابطه مشکل جدی اسناد نپرداختن
جدی به «نوجوانی» بهعنوان دورهای مجزا و برنامهریزی برای آن است .غیر از سند مرتبط با آستان قدس و سازمان اوج ،عمدهی اسناد کودکی و نوجوانی
را بدون مرز مشخصی تعریف نمودهاند.
با توجه به وضعیت موجود اسناد ،پیشنهاد میشود یک شورای فرا دولتی و حاکمیتی وظیفه تجمیع و هماهنگسازی بازیگران اصلی حوزه کودک و
نوجوان را بر عهده بگیرد .در غیر این صورت یک سند – بهعنوانمثال سند شورای عالی انقالب فرهنگی -بهعنوان عالیترین سند مورد اتفاق دستگاههای
مختلف قرارگرفته و بر اساس آن تقسیمکارها و اقدامات کالن بهپیش برده شود.
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