وضعیت كودكان كار و خیابان طبق اسناد بین المللی و در ايران

روانشاد دكتر رزا قراچورلو

وكیل پايه يك دادگستري و عضو كمیسیون حقوق بشر كانون وكالي تهران  ،استاديار دانشكده حقوق واحد تهران مركز ،
دانشگاه آزاد اسالمی

همچون خالد حسینی  ،نويسنده افغانی رمان مشهور باد بادک باز  ،اين مقاله را » به تمام كودكا نی كه كودكی نكرده اند
»  ،تقديم می كنم.

Humankind Owes the Child the Best It Has to Give .
"

بشر مديون و متعهد است كه بهترين را به كودک اعطاء نمايد" .

اعالمیه بیستم نوامبر  1959حقوق كودک

مقدمه
كودكان آسیبپذيرترين اقشار جامعه هستند و حمايت از آنان میتواند از آسیبهاي احتمالی جامعه جلوگیري كند .در اين میان
كودكان كار و خیابان به دلیل موقعیت اجتماعی خود بايد از حمايت بیشتري از سوي جامعه برخوردار شوند .مفهوم كودكی به
عنوان برههاي از زندگی كه در آن رشد جسمی و ذهنی فرد صورت میگیرد ،در بسیاري از كشورها وجود ندارد .بر اين اساس
"يوانه دان )" (Joanne Dunnعضو صندوق حمايت از حقوق كودكان سازمان ملل متحد ) (UNICEFتعريف عمومیاي
كه جامعهي جهانی حدود بیست سال پیش از واژه كودكی ارائه داد را  ،پیشرفتی بزرگ میداند .بر اساس ماده يك كنوانسیون
بین المللی حقوق كودک  ،كودک به كسی گفته میشود كه كمتر از هجده سال سن داشته باشد .كار كودكان نیز به كاري
گفته میشود كه دسترسی كودک به آموزش را مختل كرده و بر روند رشد اثر منفی میگذارد  .در كنوانسیون مذكور آمده
است كه كودكان تا چهارده سالگی نبايد كار كنند و از پانزده سالگی نیز تنها بايد شغلی بیخطر داشته باشند .با وجود اين بر

اساس گزارشهاي سازمان بین المللی كار ) (ILOحدود  ۲1۸میلیون كودک در سراسر جهان كار میكنند كه بسیاري از آنها
در بخش كشاورزي مشغول می باشند.
در اين مقاله طی بند هاي مجزا به تعريف كودكان كار و خیابان  ،آمارهاي موجود در اين زمینه  ،گزارش يونیسف  ،اسناد و
موازين بین المللی در خصوص ممنوعیت كار هاي سخت و زيانبار براي كودكان ويا هر نوع سوء استفاده از آنها در كار و
مهمترين قوانین مرتبط داخلی ايران و در خاتمه به نتیجه گیري و ارائه راهكار ها و پیشنهاد ها خواهیم پرداخت .

الف –كودكان كارگر يا كودكان كار()۲

كودكان كار يا كارگر به دو دسته تقسیم می شوند :دسته اول  :كودكان كارگر كه به كار تولیدي يا خدماتی مشغول هستند
و دسته دوم  )۲( :كودكان خیابان .همچنین كار كودكان به دو نوع عمده تقسیم می شود  :يك  :اشتغال زير حد اقل سن
كه موجب محروم شدن كودک از حق تحصیل می گردد و دوم  :اشتغال به كارهاي خطرناک و زيانبار كه به رشد و نمو
جسمی  ،روحی  ،اخالقی و اجتماعی كودک صدمه می زند و متاسفانه هر دو نوع ياد شده در سراسر جهان رواج دارد.
لیكن كار كودكان اگر سبك باشد و به سالمت و بهداشت روحی و جسمی و نیز به حضور به موقع آنها در مدرسه و يا ديگر
فعالیتهاي كودكانه لطمه نزند  ،لزوما و به خودي خود بد و ممنوع بشمار نمی رود.
كودكان كار و خیابان عمدتا مشكالت بیشتري دارند و مورد سوء استفاده عاي بسیاري قرار می گیرند و خطرات فراوانی آنها
را تهديد می كند .گرايش به مصرف سیگار و مواد مخدر ،بهره كشی از آنها به صورت فروش يا اجاره به خصوص بهره كشی
جنسی  ،مشاركت در ارتكاب جرائم از قبیل قتل ،سرقت و توزيع مواد مخدر ،فروش اعضاي بدن  ،قرار گرفتن در باندهاي
فساد و قاچاق به ديگر كشورها از پیامدهاي حضور و كار كودكان در خیابان است.
از نظر كارشناسان امور اجتماعی و اقتصادي ،پديده كار كودكان و نیز افزايش كودكان خیابان  ،علتهاي عمده و زير بنايی
دارد كه از آن جمله می توان به فقر اقتصادي به عنوان مهمترين عامل در جهان اشاره نمود .كودكان كارگرانی ارزان ،مطیع
و به دور از حاشیهاند كه در تشكالت كارگري هم عضويت ندارند .از اينرو بسیاري از كارفرمايان آنها را به نیروهاي كار
بزرگسال ترجیح میدهند .بسیاري از والدين فقیر  ،عالقهمند هستند كه كودكان خود را به مدرسه بفرستند تا سر كار؛ مگر
اين كه فشار خارجی آنها رامجبور نمايد و البته بسیاري از خانوادهها چارهي ديگري ندارند ! .

فقر فرهنگی ،عدم تعادل اقتصادي و اختالف طبقاتی  ،رشد ناكافی اقتصاد ،توزيع ناعادالنه در آمد در جامعه  ،عدم دست يابی
افراد به كار و شغل مطلوب  ،مهاجرت وسیع روستائیان به شهرها  ،گسترش فقر و افزايش هزينه هاي زندگی ،ركود اقتصادي
و بیكاري به خصوص در كشور هاي صنعتی يا در حال توسعه  ،قوانین و مقررات ناكافی براي پیشگیري سوء استفاده
ازكودكان و يا مقابله با آن و فقدان آموزش و آگاهی عمومی  ،محیط نا مناسب خانوادگی آنها  ،اعتیاد  ،جنگ  ،بروز بالياي
طبیعی مانند زلزله و حوادثی از اين قبیل از ديگر عوامل كار كودكان بشمار می روند  .همچنین ايران به خاطر وضعیت
جغرافیايی خود همواره با مسئله آب درگیر بوده است  .هم اكنون بخش عمدهاي از منابع آبی ايران صرف توزيع در شهرهاي
بزرگ میشود .توزيع نامتناسب آب موجب آن شده كه به بخش كشاورزي خسارات فراوان وارد بیايد  .خشكسالی و كمآبی نه
تنها در ايران بلكه در كشورهاي همسايه ايران موجب آن شده كه روستايیان موطن خود را ترک كنند.
آمارها نشان می دهد كه كودكان كار نخستین بار توسط كارفرماي خود مورد تهاجم روحی و جسمی يا جنسی قرار می گیرند
و پس از آن با انواع نا ماليمات اعم از تجاوز جنسی  ،آزار و اذيت هاي روحی و جسمی  ،تنبیه بدنی  ،عدم پرداخت حقوق و
دستمزد  ،نا مناسب بودن محل اقامت از هر نظر  ،خستگی مفرط به جهت بیگاري و كار زياد و طاقت فرسا  ،ابتال به انواع
بیماري هاي روحی و جسمی و  ...مواجه می شوند .

ب -كودكان خیابان()3

واژه كودكان خیابان اصطالحی نیست كه در تمام دنیا مورد پذيرش عام واقع شده باشدو اين عدم پذيرش  ،به دلیل برخی
مسائل فرهنگی و اجتماعی است.
كودكان خیابان فقط كودكان بی سرپرست نیستند بلكه بالعكس ،آنها غالبا توسط والدين خود و به خاطر فقر اقتصادي براي
امرار معاش  ،به فروش كاالهاي جزئی در خیابان همچون گل ،آدامس ،فال حافظ ،روزنامه و يا انجام كارهايی چون واكس
زدن كفش ،پاک كردن شیشه اتوموبیل ها به خصوص هنگام چراغ قرمز ،تكدي گري و بعضی اوقات انجام كارهاي غیر
قانونی مثل قاچاق و فحشاء اقدام می نمايند.نود درصد از اين گونه كودكان داراي خانه و خانواده هستند و در هنگام غروب به
خانه خود باز می گردند .بنا بر اين تعريف كودک كار و خیابان ،كودكان با سر پرست ،كودكان بی سر پرست  ،كودكان بد سر
پرست و همچنین تك سرپرست را در بر می گیرد.
سن كودكان خیابان در ايران بین شش تا هجده و اكثرا دوازده سال محاسبه شده است و از نظر جنسیت  ،بیشتر اين كودكان
را پسران تشكیل می دهند .طبق گزارش صندوق كودكان سازمان ملل متحد(يونیسف) در ايران ،متاسفانه از شش سال قبل
تاكنون ،تعداد كودكان خیابان در ايران ،پنج برابر افزايش يافته است و در شهرهاي بزرگ طبق آمار موجود به ترتیب در
تهران ،شیراز ،اصفهان ،تبريز و مشهد بیشترين تعداد كودكان خیابان وجود دارد و علت اصلی آن نیز ،مهاجرت اين كودكان
به تنهايی يا همراه با خانوادههاي خود به شهرهاي بزرگ جهت كسب در آمد و امرار معاش اقتصادي است.

پ-گزارش يونیسف( ))4صندوق كودكان سازمان ملل متحد) از وضعیت كودكان كار و خیابان در ايران

براساس گزارش يونیسف ،شصت هزار كودک خیابان در ايران به موجب گزارش ارسال شده از طرف دولت جمهوري اسالمی
ايران به كمیته حقوق كودک( )5وجود دارند و در تهران نیز چندين مركز امن و پناهگاه براي اين كودكان افتتاح شده است.
خانه سبز ،خانه كودک شوش و خانه ريحانه كه براي ياري رساندن به اين كودكان ايجاد شده اند( اگر چه در يك ظرفیت
محدود) از جمله اين مكانهاي امن می باشند كه متاسفانه مدتی هم بنا به داليلی مبهم و نه چندان مشخص  ،بسته شدند.
در گزارش يونیسف به كودكان افغان در ايران كه به عنوان كودک خیابان كار می كنند نیز  ،اشاره شده است  .اما غالبا
كودكان كار و خیابان ،ايرانی هستند و بیشتر آنها هم متاسفانه به مدرسه نمی روند .تحقیقات زيادي از نظر تخريب روحی و
روانی و جسمی بچهها در زمان كار انجام شده است .از نظر اقتصادي نیز كار كودک  ،تاثیر منفی در اقتصاد ملی میگذارد.
يعنی اثر دانش در عرصه كار ،اثر مضاعفی است .میگويند به ازاي يك دالري كه شما روي تحصیل سرمايه گذاري میكنید،
هفت دالر در حوزه كار در فرآيند بلند مدت بهره میبريد .اين چرخه عدم بهره بري در كشور و چرخه فقر با اين شكل كه
االن میبینیم ،جاودانه میشود .
آمار يونیسف حوزه كاري انجمن حمايت از حقوق كودک در خانه كودک شوش و ناصرخسرو را هم در بر می گیرد  .در اين
نواحی عمده خانوادهها فقیر و مهاجر هستند .حدود پنجاه درصد خانوادهها با اعتیاد دست به گريبان هستند .هم افغانها و هم
خانوادههاي فقیر ايرانی از فرط استیصال بچههاي خود را به سر كار میفرستند .
سوء استفاده هاي متعدد اعم از جنسی ،اقتصادي و استثمار كودكان خیابان ،بیگاري ،فقر ،گرسنگی ،اعتیاد به مواد مخدر يا
به هر نوعی دست داشتن در توزيع مواد مخدر و ديگر كارهاي خالف ،قاچاق اين كودكان و گاهی فروش اعضاي بدن آنها،
پورنوگرافی و استفاده از اين كودكان در تصاوير و صور قبیحه و به ويژه اگر اين كودكان ،از قشر دختران فراري( )6باشند،
تجاوز جنسی نسبت به آنها از زمره جرائم و سوء استفاده هايی است كه نسبت به اين كودكان اعمال می گردد  .طبق برآورد
يونیسف  ۲50تا  ۲60میلیون كودک كار در سراسر جهان وجود دارد .اما در ايران و تهران به دلیل وجود كار در منزل و
كارگاههاي مخفی زيرزمینی آمار دقیقی از كودكان كار در دست نیست .حال اگر شهرهاي ديگر را در نظر بگیريم  ،مشكل
آماري بیشتر و دسترسی به اطالعات درست غیرعملیتر می شود.

ت -وضعیت كودكان كار و خیابان در ايران
در ايران  ،ساماندهی اين كودكان بر عهده سازمان بهزيستی كشور می باشد .البته كانون اصالح و تربیت  ،شهرداري ها ،
كمیته امداد امام خمینی و جمعیت هالل احمر نیز از جمله سازمانهاي دولتی هستند كه وظیفه حمايت از كودكان و نوجوانان

بی سر پرست را به نوعی ايفا می كنند  .تفاوت فاحش میان آمار كودكان كار كه تحت پوشش بهزيستی قرار می گیرند با
آمار تخمین زده شده توسط كارشناسان ،نشانگر مخفی بودن تعداد قابل توجهی از اين كودكان است .بر اساس يك سر شماري
انجام شده در كشور ايران ،حدود دوازده درصد از جمعیت ده تا نوزده سال كشور ما  ،فعالیت اقتصادي دارند .بر اساس آمار
رسمی  1/5 ،درصد از كل شاغالن كشور را كودكان كار تشكیل میدهند ،اما آمار واقعی كودكان كار خیلی بیشتر از اين آمار
رسمی می باشد .آمار هاي غیر دقیق و متناقضی كه توسط مسئوالن و نهاد هاي رسمی در اين مورد اعالم می گردد  ،تفاوت
هاي فاحشی با واقعیات اجتماعی دارند ! .با وجود حدود بیست و چهار میلیون جمعیت زير هجده سال در كشور ،هجده میلیون
از اين افراد مشغول به تحصیل می باشند و احتماال شش میلیون به سر كار می روند .
وضعیت عدالت اجتماعی اين كودكان بسیار نامطلوب است و بچه هاي خیابان بیشتر از كودكان ديگر در معرض تجاوز هاي
جنسی و بیماريهايی همچون ايدز ،خشونتهاي جنسی و در صورت دختر بودن حاملگی هاي اجباري قرار خواهند گرفت.
در ايران ،انجمن ها و سازمان هاي غیر دولتی فعال در زمینه حمايت از كودكان زيادي وجود دارد كه از جمله آنها می توان
به انجمن حمايت از حقوق كودک  ،انجمن همیاران غدا ( غیر دولتی ايران) مربوط به كودكان كار و خیابان  ،موسسه غیر
دولتی كودكان و زنان رهیاب ،انجمن شوراي نويسندگان براي كودكان و نوجوانان ،انجمن شوراي كتاب كودک ،انجمن
آموزش و ارتقا ء بهداشت خانواده  ،موسسه كودكان كار و خیابان كیانا در كرج  ،انجمن توان ياب براي حمايت از كودک،
موسسه آموزش كودک ،موسسه رشد براي امور فرهنگی ،تحقیقی و آموزشی كودک ،انجمن حمايت از زنان و كودكان پناهنده
و مهاجر  ،شبكه ياري كودكان كار و خیابان اشاره نمود .

ث -قوانین داخلی ايران در خصوص كودكان كار و خیابان
طبق ماده  79قانون كار مصوب آبان ماه  ،1369بكار گماردن افراد كمتر از پانزده سال تمام ممنوع است و در ماده هشتاد
همان قانون به تعريف كارگر نوجوان اشاره شده است .بموجب ماده هشتاد" ،كارگري كه سن وي بین پانزده تا هجده سال
تمام باشد ،كارگر نوجوان نامیده می شود و در بد و استخدام بايد توسط تامین اجتماعی مورد آزمايشهاي پزشكی قرار گیرد".
الزم به ذكر است كه به موجب ماده  79قانون ياد شده ،بكارگماردن افراد كمتر از پانزده سال ،ممنوع اعالم شده است و
متخلفان مستوجب جزاي نقدي و حبس می باشند .
ساعات كار كودكان كارگر و نوجوان نیز بموجب ماده 51همان قانون ،نیم ساعت كمتر از كارگران بزرگسال است و طبق ماده
 ، 53ارجاع كار در شب و اضافه كاري براي كودكان كارگر ممنوع شده است .همچنین بر اساس ماده  ۸3همان قانون ،ارجاع
كارهاي سخت ،زيان آور و خطرناک و حمل بار با دست توسط كارگران نوجوان ممنوع و قابل مجازات اعالم شده است.
همینطور به موجب ماده  713قانون مجازات اسالمی " :هر كس طفل صغیر يا غیر رشیدي را وسیله تكدي قرار دهد...به سه
ماه تا دو سال حبس و استرداد كلیه اموالی كه از طريق مذكور به دست آورده محكوم خواهد شد" .در اين مورد تفاوتی نمی
كند كه مرتكب جرم  ،پدر يا مادر طفل يا فردي بیگانه باشد كه كودک را مورد سوء استفاده قرار دهد .پدر يا مادري كه فرزند

خود را به منظور اعمال تكدي در اختیار متكديان قراردهد ،مطابق مواد 43و  7۲6همان قانون به عنوان معاون جرم ،قابل
تعقیب خواهد بود.
كار كودكان به علت دستمزد پائین آنها براي كارفرمايان سود زيادي دارد .ضمن اينكه به جهت غیر قانونی بودن از مزايايی
نظیر بیمه و بهداشت حین كار هم محروم میباشند .است .ماده واحدة قانون تشديد مجازات به كارگماردن اطفال كمتر از
دوازده سال در كارگاههاي فرشبافی مصوب  1374/11/14در جهت حمايت از كودكانی است كه به بازار كار وارد میشوند و
براي متخلفّان در اين ماده واحده ،حبس تأديبی از شش ماه تا يكسال و تأديه غرامت از پنج هزار ريال تا پنجاه هزار ريال
بعنوان محكومیت در نظر گرفته شده است و در صورت تكرار عمل ،اين مجازاتها تشديد خواهد شد.

ج -حقوق كودک در قانون اساسی جمهوري اسالمی ايران
در قانون اساسی به غیر از حمايت عام از كودكان در فصل سوم تحت عنوان "حقوق ملت " و تضمین حقوق كودكان در
ضمن اين حمايتهاي عمومی و كلی  ،حمايت خاص و مجزايی نسبت به كودكان صورت نگرفته است و تنها در اصل بیست
و يكم قانون اساسی در خصوص حمايت از مادران در دوران بارداري و  ...به صورت تلويحی به حمايت از كودكان پرداخته
است  ،لیكن از روح و جوهره قانون اساسی استنباط می شود هدف آن بوده است كه براي حفظ مصلحت و رعايت غبطه
كودكان  ،دولت موظف است هر تدبیري را اتخاذ نمايد .

چ  -مهمترين اسناد بین المللی راجع به كار كودكان و تعهدات بین المللی جمهوري اسالمی ايران
به موجب اسناد مهم بینالمللی جهانی همچون اعالمیه بیستم نوامبر  1959حقوق كودک  ،برنامه عمل اجالس جهانی سران
در سال  199۲براي حذف كاركودكان كه توسط سازمان بینالمللی كار درشش كشور آغاز شد و تا سال  ۲000نزديك به صد
كشور در آن شركت نمودند و اتحاديههاي كارگري ،سازمانهاي غیر دولتی )(NGOsو مقامات دولتی ،كارفرمايان و غیره
براي تسهیل رشد و پیشرفت برنامههاي اين اجالس با هم يك مشاركت بینالمللی در زمینه كاركودكان اتخاذ كردند.
همچنین طبق مقاوله نامة شماره  1۸۲سازمان بین المللی كار ) (ILO)(7مصوب مصوب بیست و دوم خرداد( 137۸
دوازدهم ژوئن  ) 1999تحت عنوان حذف "بدترين اشكال كاركودک" ( ، )۸اصطالح كودک براي تمام اشخاص كمتر از
هجده سال مورد استفاده قرار می گیرد و اشتغال كودكان زير هجده سال ممنوع اعالم می گردد  .اين روز به عنوان روز جهانی
مبارزه با كار كودكان توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعالم و به رسمیت شنناخته شده است  .ايران نیز در سال
 )۲00۲( 13۸1به اين مقاوله نامه ملحق شده است .
كنوانسیون بین المللی حقوق كودک مصوب بیستم نوامبر  19۸9كه دولت جمهوري اسالمی ايران نیز در سال )1994( 1373
به آن ( البته با حق شرط مبهم و كلی) ملحق شده است ،تمام افراد كمتر از هجده سال را در زمره كودكان بشمار میآورد

و بر اساس ماده سی و دوم آن حق كودک را مبنی بر  " ،برخورداري از حمايت در برابر بهره كشی اقتصادي و انجام هر
گونه كاري كه ممكن است زيانبار باشد يا خللی در تحصیل كودک وارد آورد و يا به سالمتی كودک يا رشد جسمانی  ،ذهنی
 ،اخالقی يا اجتماعی وي آسیب رساند" به رسمیت می شناسد  .بند دوم اين ماده به وظايف كشورهاي عضو در اين ارتباط
می پردازد كه شامل " اقدامات قانونی  ،اجرايی  ،اجتماعی و آموزشی " جهت تضمین اجراي اين حق و سه وظیفه خاص به
شرح زير بر شمارده شده است :
1تعیین حد اقل سن براي اشتغال به كار  -۲ ،تدوين مقررات مناسب در ارتباط با ساعات و شرايط اشتغال  -3 ،تعیینمجازاتهاي مناسب يا ضمانتهاي اجرايی ديگر به منظور تضمین اجراي موثر ماده ياد شده .
فرآيندي كه طی آن جمهوري اسالمی ايران به كنوانسیون بین المللی حقوق كودک پیوسته است  ،از نظر موازين حقوق بین
الملل قابل پذيرش نیست زيرا پذيرش با حق شرط و تحفظ كلی و مبهم  ،مانع نظارت بر اقدامات هر دولت ديگر و نهادهاي
بین المللی مرتبط می شود  .عالوه بر اين تعداد قابل توجهی از قوانین داخلی  ،مفاد اين كنوانسیون را نقض می كنند  ! ..اين
قوانین داخلی مغاير  ،بايد بازنگري شوند و به گونه اي اصالح گردند كه با كنوانسیون مذكور مطابقت داشته باشند.
بر اساس مقاوله نامة شماره  13۸سازمان بینالمللی كار مصوب بیست و ششم ژوئن  1973و الزماالجرا از سال  1976در
مورد تعیین "حداقل سن اشتغال" ( )9كه با هدف حذف كامل كار كودک براي مشاغل سخت و زيان آور تهیه شده است ،
هر نوع سوء استفاده از كودک ،بهره كشی جنسی ،بیگاري و استثمار اقتصادي و بیتوجهی به كودک را ممنوع اعالم می
كند و بر نقش خانوادهها به عنوان اولین و مهمترين محیط طبیعی رشد و نمو كودک كه وظیفة اصلی را در پیشگیري از اين
موارد و حمايت از كودک بر عهده دارند و سپس بر وظیفة اقدام و نظارت دولتها در رعايت و اجراي اسناد بینالمللی ياد شده،
تأكید می نمايدكه اشتغال به كارهاي زيانبار و با احتمال خطر كه از جهت بهداشت  ،ايمنی ،يا مسائل اخالقی ،كودكان را
تهديد میكند براي افراد كمتر از هجده سال ممنوع است .لیكن متاسفانه دولت ايران هنوز به اين مقاوله نامه نپیوسته است !.
همچنین كمیتة حقوق اقتصادي ،اجتماعی ،فرهنگی مربوط به میثاق بینالمللی حقوق اقتصادي ،اجتماعی ،فرهنگی در بیست
و ششم نوامبر  1999در هنگام بررسی گزارش كشور مكزيك در مورد مشكالت كودكان كار و خیابان در آن كشور و نیز
گزارش گزارشگر ويژه موضوعی سازمان ملل متحد ( )11مربوط به فروش  ،فحشاء و پورنوگرافی كودكان  ،آقاي ژان میگوئل
پفیت در پانزدهم نوامبر  ۲005پس از بازديد و مالقات از شهر آتن دركشور يونان به خاطر معضل فروش كودكان و به
كارگیري آنها در امر فحشاء و در موارد متعدد ديگر پس از بازديد از رم در ايتالیا ،آلبانی و مكزيك بر ممنوعیت اين امر و بر
همكاري قوي ومؤثر بین دولتها با سازمانهاي غیر دولتی مربوط به حمايت از حقوق كودكان در اجراي قواعد و مقررات مربوط
به حمايت از حقوق كودكان پافشاري و تصريح نمود.
همینطور بايد به سند بینالمللی مهم ديگري در اين خصوص يعنی اعالمیة بلفاست( )1۲كه دستاورد هفدهمین كنگره جهانی
در بلفاست واقع در ايرلند شمالی (از بیست و هفت آگوست تا اول سپتامبر  )۲006میباشد نیز  ،اشاره نمود .اين اعالمیه در
پنج صفحه و هجده بند ،با تأكید بر كنوانسیون جهانی حقوق كودک و پروتكل اختیاري آن و تمركز بر اهداف مندرج در آنها،

به مواردي همچون خشونت علیه كودكان ،خشونتهاي خانگی ،بیگاري و استثمار اقتصادي آنها ،تبعیض میان كودكان ،بهداشت
كودكان،رعايت حقوق كودكان در مناقشات مسلحانه ،قاچاق و فحشاي كودكان ،شهادت كودكان در دادگاه و عدالت كیفري
آنها ،كودكان كار و خیابان و حمايت از حقوق آنها تأكید مینمايد

.

ح -نتیجهگیري و راهكارهايی براي رفع پديده كودكان كار و خیابان
منطقا كودكانی كه در سیستم قضايی قرار میگیرند  ،بايد بیشتر از ساير كودكان به چشم بیايند و به راحتی به خدماتی نظیر
مراقبتهاي بهداشتی ،آموزش و حمايت دسترسی داشته باشند .اما عمال در اغلب اوقات كودكانی كه با قانون در میافتند ،به
عنوان كودک در نظر گرفته نمیشوند و تنها عمل
خالفكارانه آنها مورد توجه قرار میگیرد و آنها را از حمايتهايی كه يك كودک بايد داشته باشد ،محروم میكند  ! .به اين
ترتیب با آنها رفتاري همسان با خالفكاران بزرگسال میشود يا حتی به دلیل آسیبپذيري بیشتر آنها به خاطركودک بودن ،
شرايط بدتري نیز پیدا میكنند  .حكومتها يك سري مسوولیتهاي مشخص دارند تا از كودكان در برابر آزار و اذيت در دوره
زندانیبودنشان حمايت كنند .در اينجا راهكارهاي زير پیشنهاد می شود :
1داشتن يك خط تلفن ويژه ) (Hot- lineجهت اطالع رسانی در اين زمینه و يا ارائه كمك و مشاوره رايگان به اينكودكان  - ۲.فراهم آوردن مكان امن و پناهگاه براي اين كودكان - 3.ارائه كمكهاي مالی به اين كودكان و خانوادههاي فقیر
آنها براي رفع نیازهاي مالی -4.انجام مطالعات و تحقیقات در اين زمینه - 5.اتخاذ اقدامات پیشگیرانه -6 .ايجاد يك بانك
اطالعاتی و آمار دقیق از اين كودكان و وضعیت آنها - 7.ايجاد توجه و حساسیت در افكار عمومی مردم و مسئوالن از طريق
برگزاري همايشها  ،گروههاي كاري ،كارگاههاي آموزشی  ،تهیه فیلمهاي مستند و سريالهاي تلويزيونی  ،انتشار مقاالت و
اخبار در مطبوعات و بطور كلی انعكاس و علنی كردن اين موارد در رسانههاي گروهی -۸ .ارائه خدمات مشاورهاي رايگان به
اين كودكان و خانوادههاي آنها  -9.آموزش فنون و مهارتهاي زندگی به اين كودكان هم به صورت فردي و هم بطور جمعی
و گروهی - 10.تأسیس يك نهاد ملّی براي حمايت از حقوق كودک متشكل از متخصصان از طیفهاي مختلف اعم از مقامات
دولتی ،قضات ،سازمانهاي غیر دولتی ،روان شناسان كودک ،وكالي دادگستري ،استادان دانشگاه ،فعاالن حقوق كودک و غیره
كه در حال حاضر فقدان اين نهاد ملّی در كشور ايران كامال احساس میشود  - 11.افزايش سطح آگاهی درباره حقوق كودكان
به منظور جلوگیري از بهرهكشی اقتصادي و آموزش حقوق كودكان به آنها و خانوادههايشان و تضمین حق برخورداري از
آموزش رايگان و همگانی با كیفیت خوب براي تمام كودكان  1۲ - .براي شكستن چرخه معیوب و بسته "فقر" و "كار
كودكان" بايد شرايط دسترسی كودكان به آموزش فراهم شود  .همانطور كه در كنوانسیون حقوق كودک تصريح شده است
میان فقر و كار كودكان رابطه مستقیمی وجود دارد .به هر ترتیب كمبود آموزش در میان كودكان كار ،عاملی است كه به اين
معضل دامن میزند  -13 .همكاري كامل و فزاينده دولت جمهوري اسالمی ايران با كمیته حقوق كودک و اجراي رهنمودها

و توصیههاي آن  -14.رعايت حداقل استانداردهاي بینالمللی سازمان ملل متحد در مورد كودكان و حمايت از حقوق آنها
مانند استانداردهاي يونسیف ،سازمان بینالمللی كار و كمیته حقوق كودک  -15 .عدم اعدام كودكان زير هجده سال بخاطر
جرائم ارتكابی آنها و حتی عدم صدور حكم اعدام در مورد آنها  -16.حمايت روزافزون دولت از كودكان پناهنده و آواره -17.
تضمین برخورداري تمام كودكان از اصول بنیادين يك دادرسی عادالنه در مورد كودكان بزهكار و توسط دادگاههاي صالح
اطفال  -1۸.جمعآوري متكديان يا طرح ساماندهی كودكان كار در سطح شهر كه تنها جنبه تزئینی نداشته باشد  .اگر جه
زيبايی شهر اهمیت دارد اما اين بچهها موجودات پاكی هستند كه تنها به خاطر مشكالت مالی مجبور هستند ،كار كنند .
متاسفانه اين طرحها كوتاه و موقتی هستند .بنابر اين بهتر است با بسیج امكانات و توانائی هاي سازمانها و مردم در سايه
برنامهريزي دقیق اقدامات اساسی انجام گردد  -19 .بايد بدانیم عواملی كه باعث به حاشیه رانده شدن اين كودكان میشوند،
كدامها هستند .دولتها ،اهداكنندگان كمكها ،جوامع مدنی ،سازمانهاي بینالمللی ،بخش خصوصی و رسانهها نیز بايد بر
تعهدات خود در قبال كودكان همواره توجه و تاكید نمايند .
.
پینوشتها
1- The Situation of the Labour and Street Children according to the international
Instruments and in Iran.

- Child Labor.2
3- Street Children.
4- UNICEF : United Nations International Emergency Fund.
5- CRC : Children Rights Commiittee.
6- Runaway.
7- ILO : International Labor Organization
8- ILO Worst Forms of Child Labour Convention.
9- Minimum Age Convention.
10- Thematic Ad Hoc Rapporteur.
11- Belfast Declaration.

