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Abstract
Problem of working children and street children is one of the most
issues related to children in developing and developed societies, there
are between 100 up 150 million street children in the world. Cannot
presented estimated right from number of this children, because there
is no definition accurate from this issue and states don’t express
breadth of this the phenomenon in yourself country clearly, different
and damaging politics by authorities and social factors and family
.unfortunately it has provoked to this problem such as unmatched the
rules in country and no conformity of existence ruled and a lack of
sanctions in encounter of offenders and lack of awareness families
from laws of children that indicates this is necessity to confront to the
phenomenon more than ever the present article is trying to express
solutions direction improvement of children situations after cash
politics and survey problems of this children.
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وقذ ي بررسی سیاستَا ي راٌکارَای ارائٍشذٌ
برای حمایت از کًدکان کار ي خیابان
حسیه خًببخت
بىتالُذی ویکىامی
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چکیذٌ
ٔطىُ وٛدواٖ واس  ٚخیاتاٖ یىی اص يٕذٜتشیٗ ٔسائُ ٔشتٛـ ت ٝوٛدواٖ دس جٛأى دس حاَ
تٛسً ٚ ٝتٛسًٝیافت ٝاست .تیٗ  100تا ٔ 150یّی ٖٛوٛدن خیاتا٘ی دس جٟاٖ ٚجٛد داسد.
تشآٚسد دسستی اص تًذاد ایٗ وٛدواٖ ٕ٘یتٛاٖ اسائ ٝداد ،صیشا ٘ ٝتًشیف دلیمی اص ایٗ ٔسأِ ٝدس
دست است  ٝ٘ ٚدِٚتٞا ت ٝضىُ ضفافی ٚسًت ایٗ پذیذ ٜسا دس وطٛس خٛد تیاٖ ٔیوٙٙذ.
يٛأُ ٔختّفی دس تشٚص ایٗ پذیذ٘ ٜمص داسد ،اص جّٕ ٝسیاستٞای ٔتفاٚت  ٚآسیةصای
ٔسؤِٚیٗ  ٚيٛأُ اجتٕايی  ٚخا٘ٛادٌیٔ .تأسفا٘٘ ٝإٍ٘ٛٞی لٛا٘یٗ دس وطٛس  ٚيذْ سيایت
لٛا٘یٗ ٔٛجٛد ٘ ٚثٛد ؾٕا٘ت اجشایی وافی دس تشخٛسد تا ٔتخّفیٗ  ٚيذْ آٌاٞی خا٘ٛادٜٞا اص
حمٛق وٛدواٖ ت ٝایٗ ٔطىالت دأٗ صد ٜاست و ٝؾشٚست ٔماتّ ٝتا ایٗ پذیذ ٜسا تیص اص پیص
ٕ٘ایاٖ ٔیساصدٔ .ماِ ٝحاؾش دسغذد است تًذ اص ٘مذ سیاستٞا  ٚتشسسی ٔطىالت ایٗ وٛدواٖ
ت ٝاسائ ٝساٜواسٞایی جٟت تٟثٛد اٚؾاو وٛدواٖ ٔثادست ٕ٘ایذ.

ياطگان کلیذی
وٛدواٖ واس ،وٛدواٖ خیاتا٘ی ،اِضأات لا٘٘ٛی ،آٌاٞی ئٕٛی
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مقذمٍ
وٛدواٖ ٕٛٞاس ٜت ٝيٛٙاٖ آسیةپزیشتشیٗ لطش اجتٕاو ٔٛسد تٟذیذ جذی تِ ٝحال
يذْ سيایت حمٛق ٔشتٛـ ت ٝخٛد تٛدٜا٘ذ .فمش ،سٛء تغزی ،ٝتیٕاسی ،ج ،ًٙا٘ٛاو
سٛءاستفادٞ ٜا٘ ،ذاضتٗ أٙیت  ...ٚاص صٔشٛٔ ٜاسدی است و ٝآٔاَ  ٚأیاَ وٛدواٖ دس
سشاسش جٟاٖ سا تٛ٘ ٝيی اص ٔیاٖ تشداضتٝا٘ذ .دس ایٗ ٔیاٖ وٛدواٖ واس  ٚخیاتاٖ ٌشٜٚ
ٚیژٜای ٞستٙذ و ٝت ٝيّت ٔٛلًیت خاظضاٖ ٘یاصٔٙذ تٛجٟی جذی  ٚفٛقاًِادٞ ٜستٙذ.
ٔسأِ ٝوٛدواٖ واس  ٚخیاتاٖ اص پیچیذٜتشیٗ ٔسائُ اجتٕايی دس ایشاٖ است .تٕٞ ٝیٗ
نقذ و بررسی سیاستها و راهکارهای ارائهشذه برای حمایت از...

سثةٔ ،ماتّ ٝتا وٛدواٖ خیاتا٘ی یىی اص ٔهاٞش دسد٘ان ٘اتشاتشی دس جأً ٝت ٝضٕاس آٔذٜ
ٔ ٚذاخّ ٝساصٔاٖٞای دِٚتی  ٚغیش دِٚتی سا جٟت تٟثٛد ٚؾًیت ایٗ وٛدواٖ ؾشٚسی
ٔیساصد .يٛأُ ٕٟٔی دس تشٚص ایٗ پذیذ٘ ٜمص داس٘ذ ؤ ٝماِ ٝحاؾش دس پی آٖ است وٝ
تا ٔٛضىافی ٔسأِ ٝیاد ضذ ٚ ٜتشسسی يٛأُ ٔؤثش تش آٖ ٟ٘ایتاً ساٜواسٞایی سا جٟت ٔماتّٝ
تا ایٗ پذیذ ٜاسائٕ٘ ٝایذ ٕٝٞ .وٛدواٖ حك داس٘ذ اص ضشایف خٛب ص٘ذٌی تشخٛسداس تاضٙذ.
حك داس٘ذ تاصی وٙٙذ  ٚآٔٛصش تثیٙٙذ تا ضشایف ٔٙاسة ضىٛفایی تٛا٘اییٞا  ٚسضذ
جسٕی ًٛٙٔ ٚی  ٚاخاللی  ٚاجتٕايی آٖٞا فشاٌ ٓٞشدد ( .)1پذیذ ٜوٛدواٖ خیاتا٘ی
یىی اص ٔطىالت آسیةصای اجتٕايی اص دیشتاص دس سشاسش جٟاٖ ٚجٛد داضت  ٚدس
ساَٞای اخیش ت ٝدالیّی اص جّٕ ٝسضذ التػادی ،سیاستٞای ٘ادسست دس صٔیٔ ٝٙسائُ
اجتٕايی ،تذسفتاسی خا٘ٛادٞ ٜا تا وٛدواٖ  ٚآصاسٞای سٚا٘ی  ٚفىشی وٛدن افضایص یافتٝ
است .دس ایٙجا الصْ است وٛدواٖ واس  ٚخیاتا٘ی سا اص جٙثٞٝای اجتٕايی تًشیف وٙیٓ.
مفًُم کًدکان کاس
وٛدواٖ واس وٛدوا٘ی ٞستٙذ و ٝپیص اص سسیذٖ ت ٝسٗ لا٘٘ٛی واس و ٝدس لا٘ ٖٛواس
سٗ واس  15ساَ تٕاْ ضٕسی است٘ ،اٌضیش ٚاسد تاصاس واس ٔیض٘ٛذ  ٚدسآٔذ خا٘ٛادٜ
ٚاتست ٝت ٝواس آ٘اٖ دس خیاتاٖ است  ٚدسآٔذ وٛدواٖ واس تشای خا٘ٛاد ٜحیاتی  ٚاسصضٕٙذ
است  ٚواس وٛدن تايث ٔی ضٛد تا ٔا٘ى اص تحػیُ  ٚتشخٛسداسی ٚی اص أىا٘ات اِٚیٝ
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سضذ فشدی  ٚاجتٕايی ضٛد ( .) 2الصْ ت ٝروش است واس صٚدٍٙٞاْ ٔا٘ى سضذ قثیًی دس
يشغ ٝاجتٕايی ،سٚا٘ی  ٚحتی جسٕا٘ی وٛدن ضذ ٚ ٜتايث ٔیضٛد تا يذْ تشخٛسداسی
وٛدن اص تاصیٞای وٛدوا٘ ٝسا دستش داضت ٝتاضذ (.)3
مفًُم کًدکان خیاباوی
وٛدواٖ خیاتا٘ی ت ٝآٖ دست ٝاقالق ٔیضٛد و ٝوٛدن تا ٔیُ تاقٙی خٛد ٚاسد
خیاتاٖ ٔی ضٛد  ٚدِیُ آٖ ایٗ است و ٝایٗ وٛدواٖ لشتا٘ی  ٚقًًٕٔ ٝؿالت اجتٕايی
ٕٞچ ٖٛفمش ،ايتیاد ،قالق  ٚتذسفتاسی خا٘ٛاد ٜضذٜا٘ذ  ٚتایذ تٟتشیٗ سايات ص٘ذٌی ٚ
ٌاٞی اص اٚلات تٕاْ ٚلت خٛد سا دس وٛچ ٚ ٝخیاتاٖ تٍزسا٘ٙذ .الصْ ت ٝروش است
تشای آٖٞا سلٓ ٔیص٘ذ  ٚتايث ٔیضٛد تا تا يمذٜٞا  ٚویٞٝٙایی تضسي ض٘ٛذ  ٚدس
وٛدوی تثًیؽ ،حماست ،تیتٛجٟی ٌ ٚاٞاً تشحٓ سا اص جأً ٝدسیافت وٙٙذ و ٝدس سٚحیٝ
آٖٞا تأثیش ٔٙفی ٔیٌزاسد  ٚتٕاْ ایٗ ٔٛاسد ت ٝتشخٛسد ٘أٙاسة ٌ ٚاٞاً نإِا٘ٔ ٝشدْ ٚ
ٔسؤِٚیٗ تشٔی ٌشدد .تٙاتشایٗ تفاٚت وٛدواٖ واس  ٚخیاتاٖ دس ایٗ است و ٝوٛدواٖ واس
تًذ اص اتٕاْ واس سٚصٔش ٜخٛد سشپٙا ٜداس٘ذِٚ ،ی وٛدواٖ خیاتا٘ی چ ٖٛاص ٔحیف خا٘ٛادٜ
سا٘ذ ٜضذ٘ذ ،سشپٙاٞطاٖ خیاتاٖ است  ٚتیطتش دس ًٔشؼ خكشات اجتٕايی ٞستٙذ.
ػلل ایجاد پذیذٌ کًدک خیاباوی ي کاس
ٕٞا٘كٛس و ٝتیاٖ ضذ ،سفتاس ٘أٙاسة ٔشدْ  ٚسیاستٞای ٔتفاٚت  ٚآسیةصای
ٔسؤِٚیٗ تايث ضذ ٜتا سٚاتف لٟشآٔیضی دس ٔٛسد وٛدواٖ ايٕاَ ضٛد  ٚجًٕثت وٛدواٖ
خیاتا٘ی افضایص داضت ٝتاضذ  ٚتا تٛج ٝت ٝاسصاٖتٛدٖ ،لاتُ دستشستٛدٖ  ٚيذْ آٌاٞی
وٛدواٖ اص حمٛق خٛد تايث ضذ ٜتا اص آٖٞا دس ٔطاغُ ٘أٙاسة وٛدواٖ  ٚواسٌاٜٞای
وٛچه ٔٛسد استفاد ٜلشاس تٍیش٘ذ.

حسین خوببخت ،بنتالهذی نیکنامی

سٞاضذٖ وٛدن اص دأٗ  ٚواٌ٘ ٖٛشْ خا٘ٛاد ٜت ٝد٘یای تیسحٓ  ٚنإِا٘ٝای و ٝجأًٝ
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1ـ سیاستَای متفايت ي آسیبصای مسؤيلیه
اص دالیّی ؤ ٝیتٛاٖ اص آٖ تحت يٛٙاٖ سیاستٞای ٔتفاٚت  ٚآسیةصای ٔسؤِٚیٗ
٘اْ تشد ،دالیُ ٔختّفی چ ٖٛتٛصیى ٘اتشاتش تٛدجٞٝای فشٍٙٞی  ٚيٕشا٘ی ،اختالف
سٚصافض ،ٖٚضىاف قثماتی ،يذْ تٛج ٝت ٝواسٌاٜٞای تِٛیذی  ٚغٙایى وٛچه دس سٚستاٞا
 ٚضٟشٞای وٛچه سثة ضذ ٜتا سٚستاٞا  ٚضٟشٞای وٛچه خاِی اص سى ٝٙض٘ٛذ ٚ
خا٘ٛادٜٞا تشای وسة دسآٔذ ٔجثٛس تٟٔ ٝاجشت ت ٝضٟشٞای تضسيتش ت ٝخػٛظ
پایتخت ض٘ٛذ  ٚت ٝدِیُ اختالف قثماتی ٔجثٛس ض٘ٛذ تا دس حاضی ٝضٟشٞا ساوٗ
نقذ و بررسی سیاستها و راهکارهای ارائهشذه برای حمایت از...

ٌشد٘ذ .ت ٝدِیُ پیذا٘ىشدٖ فشغت ضغّی و ٝتایذ تٛسف ٔسؤِٚیٗ ایجاد ضٛد  ٚافضایص
ٞضیٞٝٙا تشای تأٔیٗ ًٔاش ص٘ذٌی ،ت ٝاجثاس تخص لاتُ تٛجٟی اص تاس تأٔیٗ دسآٔذ تش
يٟذ ٜوٛدن خا٘ٛاد ٜلشاس ٔیٌیشد  ٚتا جذاضذٖ اص چشخ ٝآٔٛصضی ٚ ٚسٚد صٚدٍٙٞاْ تٝ
تاصاس واس دس ًٔشؼ تٟذیذات  ٚآسیةٞایی جذی دس جأً ٝلشاس ٔیٌیش٘ذ .الصْ ت ٝروش
است اص دالیّی وٛٔ ٝجة ضذ ٜأىاٖ دستیاتی ت ٝآٔاس دلیك وٛدواٖ واس  ٚخیاتاٖ
فشا٘ ٓٞثاضذ ،ص٘ذٌی پٟٙا٘ی ٘ ٚأٙاسة آٖٞا دس حاضی ٝضٟشٞا ،جا ت ٝجایی ٚ
ٔتغیشتٛدٖ تًذاد آ٘اٖ دس صٔاٖٞای ٔختّف است.
2ـ ػًامل اجتماػی ي خاوًادگی
اص دالیّی ؤ ٝی تٛاٖ اص آٖ تحت يٛٙاٖ سفتاس ٘أٙاسة ٔشدْ تا وٛدن چ ٝدس
اجتٕاو  ٚچ  ٝدس خا٘ٛاد٘ ٜاْ تشد ،دالیُ ٔختفی چ ٖٛتذسفتاسی ٚاِذیٗ یا پذس ٚ
ٔادسخٛا٘ذ٘ ،ٜثٛد فشغت ضغّی ،اختالفات خا٘ٛادٌی ،قالق  ٚايتیاد اص جّٕ ٝيٛأّی
است و ٝتايث ٔیضٛد دس سضذ پذیذ ٜوٛدواٖ خیاتا٘ی تأثیشٌزاس تاضذ .اص ایٗ سٚ
وٛدواٖ ،خیاتاٖ سا ت ٝيٛٙاٖ خا٘ ٚ ٝواضا٘ ٝخٛد تشٔیٌضیٙٙذ ٕٞ ٚیٙكٛس دس ٔٛسد
وٛدواٖ واس وٞ ٝش چٙذ داسای خا٘ٛادٞ ٜستٙذِٚ ،ی ت ٝدِیُ فمش خا٘ٛاد ٜتشای أشاس
ًٔاش ت ٝخیاتاٖٞا سٚی ٔی آٚس٘ذ .الصْ ت ٝروش است يأّی و ٝتايث ضذ ٜتا خا٘ٛادٜٞا
وٛدواٖ خٛد سا ت ٝخیاتاٖ تفشستٙذٕٞ ،یٗ فمش التػادی است .اٌش اص تشخٛسد ٘أٙاسة
تًؿی خا٘ٛادٜٞا تا وٛدواٖ وٙٔ ٝجش ت ٝوٛدواٖ واس  ٚخیاتا٘ی ٔیضٛد ،تٍزسیٓ ،سفتاس
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٘أٙاسة ٔشدْ دس اجتٕاو تا پذیذ ٜوٛدواٖ واس  ٚخیاتاٖ  ٓٞيأّی است و ٝوٛدواٖ دس
جأً ٓٞ ٝپطتیثا٘ی ٘ذاضت ٝتاضٙذ .ت ٝقٛس ٔثاَ وٛدوی دس خیاتاٖ ٔطغ َٛتٝ
دستفشٚضی است ،سفتاسٞای تحمیش  ٚتٞٛیٗآٔیض ت ٝوٛدن ٌ ٚاٞاً تشحٓ تیص اص ا٘ذاصٜ
تايث ضذ ٜتا ایٗ وٛدواٖ دس جأً ٚ ٝاجتٕاو دچاس دٌشٌ٘ٛی ٛٞیتی ض٘ٛذ  ٓٞ ٚاص
خا٘ٛاد ٓٞ ٚ ٜاص جأً ٝدٚس ض٘ٛذ  ٚت ٝواسٞای ٘أٙاسة سٚی تیاٚس٘ذ.
اضکال کاس کًدکان دس محیظ جامؼٍ
يال ٜٚتش واس وٛدواٖ دس واسٌاٜٞاٙٔ ،اصَٔ ،ضاسو ،تٙادس و ٝاص لذیٓ ٚجٛد داضتٝ
است ،اضىاِی اص واسٞای خیاتا٘ی ٘یض ت ٝآٖ اؾاف ٝضذ ٜاست .اضىاِی و ٝاص لذیٓ ٚجٛد
اضىاَ ٘ٛیٗ ،اص وٛدواٖ دس واسٞای ٘أٙاسثی ٕٞچ ٖٛواسوشدٖ ٔخفیا٘ ٝوٛدن دس
ًٔذٖ صغاَ س ،ًٙواسٞای سیاٞی ٕٞچٛٔ ٖٛاد ٔخذس ،ا٘ٛاو لاچاق  ٚتٗفشٚضی ٚ
تٟشٜوطی استفادٔ ٜیضٛد ؤ ٝتأسفا٘ ٝسضذی سٚصافض ٖٚداضت ٝاست و ٝدس ایٗ دست
اص واسٞا ت ٝيال ٜٚفًاِیت جسٕی تش سٚی تفىشات وٛدن  ٓٞآسیة ٚاسد ٔیضٛد (.)4
مطکالت مشبًط بٍ حقًق کًدکان کاس ي خیابان
اص ٔطىالت ٔشتثف تا حمٛق وٛدواٖ واس  ٚخیاتاٖ ٔی تٛاٖ ت ٝچٟاس ٔٛسد اضاسٜ
وشد1 :ـ ٘إٍ٘ٛٞی لٛا٘یٗ دس وطٛس؛ 2ـ يذْ سيایت لٛا٘یٗ ٔٛجٛد؛ 3ـ ؾٕا٘ت اجشایی
٘اوافی دس تشخٛسد تا ٔتخّفیٗ؛ 4ـ يذْ آٌاٞی خا٘ٛادٜٞا اص حمٛق وٛدواٖ.
1ـ واَمگًوی قًاویه دس کطًس
يذْ تٛا٘ایی ساصٔاٖٞای دِٚتی دس ایٗ صٔی ٝٙیىی اص ٌشٜٞای اساسی است .يٕذٜ
دِیُ ایٗ أش ٘یض دس ساختاس ٘ا ٍٖٕٛٞلٛا٘یٗ واس دس وطٛس است .الصْ ت ٝتیاٖ ایٗ ٔكّة
است و ٝسٗ لا٘٘ٛی جٛا٘اٖ دس وٛٙا٘سی ٖٛحمٛق وٛدن  ٚسٗ تّ ٌٛدس ایشاٖ تا یىذیٍش
ٕٞخٛا٘ی ٘ذاسد  ٚقثك لا٘ ٖٛواس دس ایشاٖ ،واس وٛدواٖ صیش  15ساَ ٕٔٛٙو است وٝ

حسین خوببخت ،بنتالهذی نیکنامی

داضت ٝاست اوثش اٚلات اص فًاِیتٞای جسٕی وٛدن سٛءاستفادٔ ٜیوشد٘ذِٚ ،ی دس
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ٔتأسفا٘ ٝتا ٚجٛد لث َٛپیٕاٖ ٘أ ٝجٟا٘ی حمٛق وٛدن دس ایشاٖ و ٝایشاٖ سا ّٔضْ تٝ
اجشای ٔفاد آٖ ٔیداسدِٚ ،ی دس يُٕ حمٛق وٛدواٖ دس ایشاٖ اص سٛی ساصٔاٖٞای
ریستف پیٍیشی  ٚحٕایت ٕ٘یضٛد (.)5
2ـ ػذم سػایت قًاویه مًجًد
قثك ٔاد 79 ٜلا٘ ٖٛواس ،تٝواسٌٕاسدٖ افشاد وٓتش اص  15ساَ ٕٔٛٙو است ٚ
ضخػی و ٝایٗ وٛدواٖ سا ت ٝواس ٌیشدٔ ،جشْ ٔحسٛب ٔ ٚستٛجة ٔجاصات استِٚ ،ی
دس يُٕ ،تشخی اضخاظ ت ٝيذْ سيایت لا٘ ٖٛواس دست ٔیص٘ٙذ  ٚاص آ٘اٖ دس ٔطاغُ
نقذ و بررسی سیاستها و راهکارهای ارائهشذه برای حمایت از...

سخت استفادٔ ٜیضٛد ،دِیُ آٖ  ٓٞاسصاٖتٛدٖ ،لاتُ دستشستٛدٖ  ٚيذْ آٌاٞی اص
حمٛق خٛد است و ٝتايث ضذ ٜتا غاحثاٖ سشٔای ٝدس واسٌاٜٞای خٛد اص وٛدواٖ
استفاد ٜوٙٙذ .قثك ٔاد 2 ٜلا٘ ٖٛحٕایت اص وٛدواٖ ٛ٘ ٚجٛا٘اٖٞ ،ش ٘ٛو اریت  ٚآصاس
وٛدواٖ ٛ٘ ٚجٛا٘اٖ وٛٔ ٝجة ضٛد ت ٝآٖ غذٔ ٝجسٕا٘ی یا سٚا٘ی  ٚاخاللی ٚاسد ضٛد ٚ
سالٔت جسٓ یا سٚاٖ آ٘اٖ سا تٔ ٝخاقش ٜا٘ذاصدٕٛٙٔ ،و است ( .)6لا٘ ٖٛدس ایٙجا غشیحاً
ت ٝلؿی ٝحٕایت حمٛلی اص وٛدواٖ ٛ٘ ٚجٛا٘اٖ و ٝتخص يٕذ ٜآٖ حٕایت اص وٛدواٖ
واس  ٚخیاتاٖ ٔیضٛد ،اضاس ٜوشد ٜاستِٚ ،ی دس يُٕ لا٘ٛٔ ٖٛسد وِٓكفی  ٚتیتٛجٟی
لشاس ٌشفت ٝاست و ٝالصْ است سختٌیشیٞای تیطتشی چ ٝدس خػٛظ ٔاد 2 ٜلاٖ٘ٛ
حٕایت اص وٛدواٖ ٛ٘ ٚجٛا٘اٖ ،چ ٝدس ٔاد 79 ٜلا٘ ٖٛواس  ٚچ ٝدس ٔٛاد لا٘٘ٛی دیٍش
تاصٍ٘شی  ٚايٕاَ ضٛد .آ٘چ ٝؤ ٝا ت ٝآٖ ٘یاصٔٙذیٓ ،اِضاْ لا٘٘ٛی  ٚسیاستٞای ٔٙاسة
جٟت حٕایت اص وٛدواٖ ٛ٘ ٚجٛا٘اٖ است .اٌش اِضاْ لا٘٘ٛی  ٚسیاستٞای ٔٙاسة دس ایٗ
صٔی ٝٙايٕاَ ضٛد ،ضاٞذ واٞص جًٕیت وٛدواٖ واس  ٚخیاتاٖ ٞستیٓ.
3ـ الضامات قاوًوی ي سیاستَای مىاسب
ٔٛاسدی ؤ ٝیتٛاٖ تحت يٛٙاٖ اِضأات لا٘٘ٛی  ٚسیاستٞای ٔٙاسة اص آٖٞا ٘اْ
تشد:
 -3-1حمایت ساصمانَای ریسبظ :حٕایت ساصٔاٖ تٟضیستی ،وٕیت ٝأذاد أاْ
خٕیٙی (سٔ ٚ )ٜؤسسات ٔشدْ ٟ٘اد اص خا٘ٛادٜٞای تايث ضذ ٜتا اٌش خا٘ٛاد ٜتحت
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پٛضص لشاس ٌشفت ،دیٍش وٛدواٖ خٛد سا تشای واسوشدٖ ت ٝخیاتاٖ ٘فشستٙذ  ٚوٛدواٖ
خٛد سا تحت آٔٛصش لشاس دٙٞذ تا آیٙذٜای سٚضٗ  ٚتٟتش تشای آٖٞا سلٓ تخٛسد (.)7
 -3-2افضایص وُادَای وظاست بش امًس مشبًط بٍ خاوًادٌ :تایذ ت ٝجٟت
پیطٍیشی ،وٙتشَ  ٚحٕایت اجتٕايی اص وٛدواٖ واس  ٚخیاتاٖ  ٚت ٝجٟت سشيتتخطی
اِضأات لا٘٘ٛی  ٚسیاستٞای ٔٙاسة دس ایٗ صٔی ٝٙايٕاَ وشد ،صیشا ٔسأِ ٝفمف سٛء
تغزی ،ٝتیسٛادی ،يذْ سضذ قثیًی  ٚجسٕا٘ی  ٚسٚا٘ی وٛدن ٘یست .آسیةٞای
جذیذی تايث ضذ ٜتا سالٔت جسٕی  ٚسٚا٘ی وٛدواٖ سا ٔٛسد تٟذیذ لشاس دٞذ وٝ
ٔیتٛاٖ ت ٝسخٚ ٝٙیشٚس اچ.آیٚ.ی ،ضیٛو تیٕاسیٞای خكش٘ان ٔ ٚضٔٗ ،خٛدوطی،
آصاسٞای جٙسی ،افسشدٌی  ٚفاغٌّٝشفتٗ اص جأً ...ٚ ٝاضاس ٜوشد و ٕٝٞ ٝآٖٞا
خٛاٞذ صد.
اصالح بشخًسد جامؼٍ با کًدکان کاس ي خیابان
دس ٔٛؾٛو وٛدواٖ واس تًذادی اص تچٞٝا ٞستٙذ و ٝدس سشٔا ٌ ٚشٔا دس خیاتاٖ
حؿٛس داس٘ذ و٘ ٝطاٖدٙٞذٚ ٜؾًیت ٘أٙاسة اجتٕايی خا٘ٛادٜٞا دس جأً ٝاست وٝ
قی آٖ ،دس حذی دچاس آسیةدیذٌی ضذ٘ذ و ٝاغال حیثیت خا٘ٛادٌی دیٍش ٔ٘ ٟٓیست
 ٚفمف ت٘ ٝیاصٞای خٛد تٛجٔ ٝیوٙذ .دس ایٙجا ٔسأِٝای وٕٛ٘ ٝد ٔیوٙذ تشحٓ تیص اص
ا٘ذاصٌ ٚ ٜاٞاً آسیةصای ٔشدْ دس جأً ٝاست  ٚحذالُ ٔیتٛا٘یٓ اص ٔشدْ ا٘تهاس داضتٝ
تاضیٓ و ٝغذٔات تیطتشی ت ٝایٗ وٛدواٖ دس خیاتاٖ ٘ض٘ٙذ .تٟتشیٗ ٘ح ٜٛتشخٛسد ٔشدْ
دس اجتٕاو تا وٛدواٖ خیاتا٘ی ایٗ است و ٝتا آٖٞا ٔا٘ٙذ یه فشد ٔتطخع  ٚتا احتشاْ
تشخٛسد وٙیٓ  ٚوٛدواٖ سا ٔٛسد اریت آصاس ،تٞٛیٗ  ٚتشحٓ لشاس ٘ذٞیٓ .تٟتشیٗ ٘حٜٛ
وٕهسسا٘ی ٔشدْ ت ٝایٗ وٛدواٖ ٕٞىاسی تا ٔؤسسات ٔشدْٟ٘ادٔ ،ذدواساٖ اجتٕايی،
ساصٔاٖ تٟضیستی  ...ٚاست.
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حضاوت کًدکان کاس ي خیابان
دس ٔٛسد حؿا٘ت وٛدواٖ واس  ٚخیاتاٖ ایٗ سؤاَ ٔكشح ٔیضٛد و ٝآیا غشف تٝ
واسٌٕاسدٖ وٛدن ٔٛجة سّة حؿا٘ت اص ٚاِذیٗ است؟
پس دس ٔٛسد حؿا٘ت ٔسائّی پیصسٚی لشاس ٔیٌیشد و ٝتش اساس تػٛس يْٕٛ
ٔشدْٞ ،ش پذس ٔ ٚادسی و ٝفشص٘ذ خٛد سا ت ٝواس ٚا ٔیداسد ت ٝآیٙذ ٚ ٜص٘ذٌی وٛدن
إٞیتی ٕ٘یدٞذ .ایٗ تػٛسات ٔسأِ ٝسّة حؿا٘ت سا ٔكشح ٔیوٙذ ،دس حاِی وٝ
وٛدواٖ ت ٝدِیُ ٔسائُ ٔختّف التػادی  ٚاجتٕايی  ٚيّیاِخػٛظ فمش ٚاسد تاصاس واس
نقذ و بررسی سیاستها و راهکارهای ارائهشذه برای حمایت از...

دس خیاتاٖ یا ٔطاغُ صٚدتاصدٔ ٜی ض٘ٛذ .تشای ٘مذ ایٗ تفىش تایذ ت ٝلا٘ٔ ٖٛذ٘ی ٔادٜ
 1168سجٛو وٙیٓ و ٝضاسو ٔی ٌٛیذ ٍ٘اٞذاسی اقفاَ  ٓٞحك  ٓٞ ٚتىّیف اتٛیٗ است
(حك  ٚتىّیف پذس ٔ ٚادس ٘سثت ت ٝفشص٘ذ (.)8-9
حؿا٘ت حك  ٚتىّیفی است و ٝضاسو تش يٟذٚ ٜاِذیٗ فشص٘ذ لشاس داد ٜاست  ٚفشص٘ذ
تا صٔا٘ی و ٝت ٝس ٗ تّ٘ ٌٛشسیذ ،ٜحؿا٘ت آٖ تش يٟذٚ ٜاِذیٗ آٖ است ( .)8دس ایٙجا
تایستی روش وشد و ٝدس ٍٟ٘ذای اص وٛدواٖٚ ،اِذیٗ تایذ تٛج ٝوافی ت ٝخشج دٙٞذ.
تٙاتشایٗ اضخاغی و ٝحؿا٘ت تش يٟذ ٜآ٘اٖ است ٘ٝتٟٙا أٛس ٔاِی فشص٘ذاٖ سا تش يٟذٜ
داس٘ذ ،تّى ٝتایذ اص ِحال سٚحی  ٚجسٕی اص فشص٘ذاٖ ٍٟ٘ذاسی  ٚحفانت وٙٙذ ٚ
واسوشدٖ آ٘اٖ دس خیاتاٖ ٔ ٚطاغُ ٔستٛجة سّة حؿا٘ت ٕ٘یضٛد ( .)8اتٕاْ حك
حؿا٘تسسیذٖ ت ٝسٗ تّ ٌٛاست و ٝتشای پسشاٖ  15ساَ  ٚدختشاٖ  9ساَ لٕشی تٕاْ
است  ٚتًذ اص آٖ اص ًٔٙای حؿا٘ت خاسج ٔیض٘ٛذ ،صیشا اص يٛٙاٖ قفُ تًٙٔ ٝای حمٛلی
خاسج ٔیض٘ٛذ (.)10
ٔسأِ ٝسّة حؿا٘ت داسای ضشایف خاغی است و ٝضاسو دس لا٘ٔ ٖٛذ٘ی ٔاد1173 ٜ
ت ٝآٖ پشداخت ٝاست ( .)8یىی اص ضشایكی ؤ ٝیتٛاٖ حؿا٘ت قفُ سا اص خا٘ٛادٌ ٜشفت
ایٗ است و ٝپذس ٔ ٚادس ايتیاد صیاٖآٚس ت ٝاِىُٛٔ ،اد ٔخذس  ٚلٕاس داضت ٝتاضٙذ وٝ
ٔاحػُ آٖ ت ٝخكشافتادٖ سالٔت وٛدن است ،حتی ٌاٞی اتفاق افتاد ٜاست و ٝايتیاد
ٚاِذیٗ تٛٔ ٝاد ٔخذس سثة ضذ ٜتا آ٘اٖ اص وٛدن تحت يٛٙاٖ حُٕوٙٙذٛٔ ٜاد ٔخذس
استفاد ٜوٙٙذ  ٚحتی دس تًؿی اص ٔٛاسدی ت ٝدِیُ لٕاس یا تٟیٛٔ ٝاد ٔخذس الذاْ تٝ
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فشٚشسسا٘ذٖ قفُ ٔیوٙٙذ ( .)8یىی دیٍش اص ضشایكی ؤ ٝیتٛاٖ سّة حؿا٘ت اص
ٚاِذیٗ سا ايٕاَ وشد ،تىشاس ؾشب  ٚجشح خاسج اص حذ ٔتًاسف استٚ .اِذیٗ تشای تشتیت
قفُ خٛد حك تٙثی ٝقفُ سا داس٘ذِٚ ،ی ٔكاتك ٔاد 1179 ٜلا٘ٔ ٖٛذ٘ی ٕ٘یتٛا٘ٙذ
خاسج اص حذٚد تأدیة تٙثی ٝوٙٙذ ( .)11تشای ٕٞیٗ ؾشب  ٚجشح خاسج اص حذ ٔتًاسف
تايث سمٛـ حؿا٘ت ٔیضٛد ( .)12 ،8پس دس ٔسأِ ٝحؿا٘ت  ٓٞاِضأات لا٘٘ٛی ٚ
الذأات پیطٍیشا٘ٝای سا ٔیقّثذ تا ٔسأِ ٝت ٝسّة حؿا٘ت ٘شسذ و ٝایٗ ٔسأِ٘ ٝیاصٔٙذ
آٔٛصشٞای اخاللی  ٚتشتیتی  ٚحٕایت اص وٛدواٖ  ٚخا٘ٛادٜٞای آ٘اٖ است  ٚاٌش
حٕایت ت ٝغٛست ٔمكًی تاضذ ،خا٘ٛاد ٚ ٜوٛدن تاص  ٓٞدچاس آسیة  ٚغذٔات لشاس
ٔی ٌیش٘ذٚ .اِذیٗ احتٕاَ داسد دچاس ايتیاد  ٚجذایی ض٘ٛذ  ٚوٛدن  ٓٞاحتٕاَ داسد تٝ
سٚی تیاٚس٘ذ (.)13-14
وقص جامؼٍ آماسی دس کىتشل جمؼیت کًدکان کاس ي خیابان ي مؼضالت ػذم
يجًد جامؼٍ آماسی
تشای پیذاوشدٖ سا ٜحُ تشای وٙتشَ  ٚواٞص تًذاد وٛدواٖ واس  ٚخیاتاٖ ٘یاصٔٙذ
یه جأً ٝآٔاسی اص جًٕیت  ٚتًذاد وٛدواٖ ٞستیٓ .تش اساس آخشیٗ آٔاس ،آٔاس
وٛدواٖ ایشاٖ تیٗ  3تا ٔ 7یّی ٖٛاست و ٝایٗ آٔاس جًٕیت وٛدواٖ واس  ٚخیاتاٖ ٚ
حتی وٛدوا٘ی و ٝدس فػ ٚ َٛسايات خاظ ٔطغ َٛت ٝواس ٞستٙذ سا دستش ٔیٌیشد وٝ
ٔتأسفا٘ ٝسضذ صیادی داضت ٝو ٝدالیُ اغّی آٖ ٕٞا٘كٛس و ٝروش ضذ ،فمش التػادی ٚ
ٔحشٔٚیت است  ٚت ٝدِیُ ٘ثٛد جأً ٝآٔاسی دلیك اختالف  3تا ٔ 7یّی ،ٖٛاختالف
فاحص  ٚدسد٘اوی است ( .)15ایٗ آٔاس ٘طاٖدٙٞذ ٜایٗ است و ٝتالش وافی دس ایٗ
صٔی ٝٙغٛست ٍ٘شفت ٝاست  ٚقشح ٞای حٕایتی دس صٔی ٝٙوٛدواٖ واس  ٚخیاتاٖ ت ٝتٗ
تست خٛسد ٜاست تا جایی و ٝایٗ قشحٞا اص جّٕ ٝقشح جٕىآٚسی وٛدواٖ اص سكح
جأً ،ٝت ٝجای ٔثاسص ٜتا واس وٛدواٖ ٘ٛيی ٔثاسص ٜتا وٛدواٖ تٛد ٜاست  ٚایٗ قشحٞا
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ا٘جاْ واسٞای ٘أتًاسف ٔا٘ٙذ لاچاقٛٔ ،اد ٔخذس ،تٗفشٚضی یا ٔسائُ آسیةصای دیٍشی
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تايث سية ٚ ٚحطت تیٗ وٛدواٖ ٚ ٚخیٓتشوشدٖ ٚؾًیت وٛدواٖ واس  ٚخیاتاٖ ضذٜ
است .یىی اص ایٗ ا٘تمادٞای اغّی  ٚپیأذٞای ٔٙفی قشح جٕىآٚسی وٛدواٖ واس ایٗ
است و ٝوٛدواٖ ت ٝضغُٞای ٘أٙاسة  ٚصیشصٔیٙی سٚی آٚسدٜا٘ذٚ .سٚد ایٗ وٛدواٖ تٝ
ٔطاغُ صیش صٔیٙی صٔی ٝٙسٛءاستفاد ٜاص ایٗ وٛدواٖ سا تیص اص پیص فشا ٓٞوشد ٜاست.
ساٌکاس ي اقذامات تأمیىی بشای جلًگیشی ي کىتشل پذیذٌ کًدکان کاس ي خیابان
ساٜواس  ٚالذأاتی ؤ ٝی تٛاٖ تشای جٌّٛیشی  ٚوٙتشَ ایٗ پذیذٛٔ ٜسد استفاد ٜلشاس
نقذ و بررسی سیاستها و راهکارهای ارائهشذه برای حمایت از...

داد:
1ـ حمایت اقتصادی
لثُ اص ایٗو ٝتشای وٛدواٖ واسی ا٘جاْ دٞیٓ ،ا َٚتایذ اص ایٗ ًٔؿُ اجتٕايی
جٌّٛیشی وٙیٓ .اص جّٕ ٝيٛأّی و ٝتايث دٚسضذٖ وٛدن اص خا٘ٛاد ٚ ٜپٙاٜتشدٖ تٝ
ٔحیف خیاتاٖ ت ٝسثة تذسفتاسی ،قالق  ٚايتیاد ٔیضٛد ،فمش التػادی است و ٝاص
ٟٔٓتشیٗ دالیُ سٚصافض ٖٚجًٕیت وٛدواٖ واس  ٚخیاتاٖ است .فمش التػادی تايث
ٔیضٛد تا خا٘ٛاد ٜاص ٌ ٓٞسیخت ٝضٛد  ٚتشای تأٔیٗ ٔایحتاج ص٘ذٌی ،وٛدواٖ ٔطغَٛ
ت ٝواسوشدٖ ض٘ٛذٙٔ .اسةتشیٗ ساٜواس دس ایٗ ساتك ٝایٗ است و ٝخا٘ٛادٜٞای وٛدواٖ
وٓدسآٔذ و ٝصیش خف فمش لشاس داس٘ذ  ٚدس ٚؾًیتی تسیاس سخت ٞستٙذ ٞ ٚش آٖ احتٕاَ
داسد وٛدواٖ تشای واس وشدٖ ت ٝتیش ٖٚاص خا٘ ٝسا٘ذ ٚ ٜاص تحػیُ تاص تٕا٘ٙذ سا ضٙاسایی ٚ
تحت پٛضص حٕایت ٔاِی  ٚالتػادی لشاس دٞیٓ .تٕٞ ٝیٗ سثة الصْ است اص ٚؾًیت
التػادی خا٘ٛادٜٞای وٛدواٖ آٔاس دلیمی ت ٝدست آیذ ،سپس دستٍاٜٞای ریستف تایذ
ت ٝغٛست ٔستٕش اص خا٘ٛادٜٞای آ٘اٖ حٕایت التػادی وٙٙذ  ٚقثك یه تش٘أٝسیضی
ًٔیٗ اص آٖٞا سشوطی ت ٝيُٕ آیذ تا وٛدواٖ صیش ایٗ چتش حٕایتی التػادی تٛسف
دستٍاٜٞای ریستف ت ٝحشفٝآٔٛصی ،سٛادآٔٛصی ،آٔٛصشٞای تشتیتی  ٚاخاللی ٚ
اضتغاَ پایذاس سٚی آٚس٘ذ تا ت ٝيٛٙاٖ یه ضٟش٘ٚذ فًاَ ٔ ٚفیذ دس خذٔت جأًٚ ٝ
اجتٕاو تاضٙذ .ایٗ واس تايث جٌّٛیشی اص تشٚص ٔطىالتی ٔیضٛد ،اص جّٕ1 :ٝـ خا٘ٛادٜ
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ٚلتی حٕایت ٔاِی ضٛد  ٚتحت پٛضص ساصٔاٖ ٞای ٔشتٛق ٝلشاس ٔیٌیشد ،تايث
واٞص جًٕیت وٛدواٖ واس  ٚخیاتا٘ی ٔیضٛد؛ 2ـ حٕایت ٔاِی اص خا٘ٛاد ٜسثة
ٔیضٛد تا تٙیاٖ خا٘ٛاد ٜت ٝدِیُ فمش اص  ٓٞپاضیذ٘ ٜطٛد  ٚتايث واٞص ًٔؿُ قالق
ٔیضٛد؛ 3ـ حٕایت ٔاِی اص خا٘ٛاد ٜسثة پیطٍیشی اص ايتیاد ٔیضٛد  ٚاٌش خا٘ٛادٜ
دسٌیش ايتیاد ضذ ،سثة واس وٛدن دس خیاتاٖ ٔ ٚطاغُ سخت ٔیضٛد  ٚاٌش واس وٛدن
تايث تشقشفوشدٖ ٞضیٞٝٙای ٔٛاد ٔخذس ت ٝسثة ايتیاد ٚاِذیٗ ٘طذ ،ايؿای خا٘ٛاد ٜاص
جّٕ ٝوٛدواٖ ت ٝدصدی  ٚلاچاق سٚی ٔی آٚس٘ذ .تٙاتشایٗ یىی اص يٛأُ ٔ ٟٓجٟت
پیطٍیشی ٔ ٚماتّ ٝتا پذیذ ٜوٛدواٖ واس ،تحت پٛضص لشاسٌشفتٗ خا٘ٛادٜٞای آ٘اٖ
است.
اص جّٕٛٔ ٝاسدی ؤ ٝیتٛاٖ تحت يٛٙاٖ پیطٍیشی  ٚجٌّٛیشی اص افضایص جًٕیت
وٛدواٖ واس  ٚخیاتاٖ ٘اْ تشد ،آٔٛصش ٔشدْ  ٚيّیاِخػٛظ خا٘ٛادٜٞای تیتؿايت
است .سفتاسٞای ٘ادسست  ٚت ٝدٚس اص ضأٖ تًؿی اص خا٘ٛادٜٞا تا وٛدواٖ ،ؾشب  ٚضتٓ
وٛدواٖ تٛسف خا٘ٛادٜٞا تذ ٖٚدِیُٚ ،اداسوشدٖ وٛدن ت ٝواسوشدٖ دس ٔطاغُ خیاتا٘ی
 ٚسخت اص جّٕٛٔ ٝاسدی است و٘ ٝطاٖدٙٞذ ٜيذْ دسن  ٚف ٟٓغحیح خا٘ٛادٚ ٜ
ٚنایفی و ٝدس لثاَ فشص٘ذ داس٘ذٔ .یتٛاٖ تا آٔٛصش غحیح خا٘ٛادٜٞا جّٛی ایٌٗٝ٘ٛ
سفتاسٞا سا ٌشفت  ٚاٌش دس ایٗ صٔی ٝٙوٛتاٞی وٙیٓ ضاٞذ آٖ ٞستیٓ و ٝوٛدن اص ٔحیف
خا٘ٛاد ٜقشد  ٚتٔ ٝحیف ٘اأٗ خیاتاٖ سٚی ٔیآٚسد  ٚتشای ٌزسا٘ذٖ أٛسات خٛد ٔجثٛس
ت ٝواسوشدٖ دس ٔطاغُ سخت ٔیضٛد .تٙاتشایٗ ٔیتٛاٖ تا آٔٛصش غحیح خا٘ٛادٜٞا اص
افضایص جًٕیت وٛدواٖ واس جٌّٛیشی وشد .ایٗ أش ٘یاصٔٙذ ٞضیٞٝٙا  ٚايتثاسات است تا
تا ت ٝواسٌیشی ٔذدواس ٔ ٚطاٚس ت ٝخا٘ٛادٜٞا آٔٛصش دٙٞذ  ٚاص آٖٞا حٕایت وٙٙذ.
ساصٔاٖٞای ریستف ٘یض ٔٛنف ٞستٙذ تا تش ٚؾًیت خا٘ٛادٜٞا ٘هاست داضت ٝتاضٙذ.
٘هاست ٘ ٓٞثایذ ت ٝغٛست ٔمكًی تاضذ ،صیشا تايث دس دستشس٘ثٛدٖ خا٘ٛادٚ ٚ ٜؾًیت
وٛدواٖ سا ت ٝتاس ٔیآٚسد .الصْ ت ٝروش است و ٝحٕایت ٔطاٚسیٗ ٔ ٚذدواساٖ ٘سثت تٝ
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خا٘ٛادٜٞا تایذ دٚقشف ٝتاضذ ،یًٙی دس لثاَ حٕایتی و ٝاص سٛی ساصٔاٖٞای ریستف
ٔیض٘ٛذ ،آٖٞا  ٓٞتایذ ٕٞىاسیٞای الصْ سا داضت ٝتاضٙذ (.)16
3ـ افضایص مغالؼات ي بشسسیَای آماسی
یىی دیٍش اص الذأات  ٚساٜواسٞایی ؤ ٝیتٛاٖ تشای جٌّٛیشی  ٚوٙتشَ پذیذٜ
وٛدواٖ واس  ٚخیاتا٘ی ٘اْ تشد ،ت ٝواسٌشفتٗ ٔكاًِات  ٚتش٘أٝسیضیٞای دلیك  ٚسیستٓ
جأى آٔاسی دس ایٗ صٔی ٝٙاست1 :ـ ٔكاًِات  ٚتش٘أٝسیضیٞای دلیك؛ 2ـ اسائ ٝسیستٓ
جأى آٔاسی دلیك دس ٔٛسد پذیذ ٜوٛدواٖ واس  ٚخیاتا٘ی.
نقذ و بررسی سیاستها و راهکارهای ارائهشذه برای حمایت از...

4ـ اصالح قًاویه حمایتی دس صمیىٍ کًدکان
یىی دیٍش اص ایٗ الذأات دس ایٗ صٔی ،ٝٙاغالحوشدٖ لٛا٘یٗ حٕایتی دس صٔیٝٙ
وٛدواٖ واس  ٚخیاتاٖ است ؤ ٝیتٛاٖ ت ٝسختٍیشیٞای تیطتشی دس صٔی ٝٙتٝ
واسٌیشی وٛدواٖ دس ٔطاغُ سخت  ٚخكش٘ان ٔ ٚطاغُ سیا ٜؤ ٝتٛج ٝواسفشٔایاٖ ٚ
خا٘ٛادٜٞا است اضاس ٜوشد یا سختٌیشیٞای تیطتشی دس صٔی ٝٙخا٘ٛادٜٞا ٔتٛج ٝوشد
و٘ ٝثایذ وٛدواٖ سا اص تحػیُ  ٚآٔٛصش تاصداس٘ذ  ٚاٌش ایٗ چٙیٗ وٙٙذ ،لٛا٘یٗ سختی
تشایطاٖ ايٕاَ ضٛد .ت ٝواسٌیشی سیاستٞای ٔٙاسة دس ایٗ صٔیٔ ٝٙیتٛا٘ذ تايث
جٌّٛیشی  ٚواٞص جًٕیت وٛدواٖ واس  ٚخیاتاٖ ضٛد .ت ٝقٛس ٔثاَ ساٜا٘ذاصی
واسٌاٜٞای آٔٛصش فٙی  ٚحشفٝای دس ایٗ صٔی ٝٙتشای وٛدواٖ  ٚخا٘ٛادٜٞا ٔیتٛا٘ذ
ٔمذٔات اضتغاَ آٖٞا سا دس ٔطاغُ ٔفیذ تٚ ٝجٛد آٚسد (.)17
5ـ افضایص آگاَی ػمًمی تًسظ سساوٍ
اص جّٕٛٔ ٝاسدی ؤ ٝیتٛاٖ تحت يٛٙاٖ الذأات ٔؤثش تشای جٌّٛیشی  ٚوٙتشَ
جًٕیت وٛدواٖ واس  ٚخیاتاٖ ٘اْ تشد٘ ،مص تیتذیُ سسا٘ٞٝا ٔ ٚكثٛيات دس ایٗ صٔیٝٙ
است .سسا٘ٞٝا ٔ ٚكثٛيات ٔیتٛا٘ٙذ تا یه تش٘أ ٝاص پیص تش٘أٝسیضیضذ ٜتشای
جٌّٛیشی ،وٙتشَ  ٚآٔٛصش ٘مطی دس ایٗ ًٔؿُ ایفا وٙٙذ .ت ٝقٛس ٔثاَ ضثىٞٝای
سسٕی غذا  ٚسیٕا تا تِٛیذ یه تش٘أٔ ،ٝستٙذ ،فیّٓ ٔ ...ٚفاٞیٓ آٔٛصضی ،اخاللی ٚ
تشتیتی سا تٔ ٝخاقثاٖ خٛد اسائ ٝدٙٞذ یا ضثىٞٝای اجتٕايی ٔیتٛا٘ٙذ تا اسائٔ ٝكاِة

 / 105فصلنامه حقوق کودک

سال اول ،شماره اول ،بهار 8931

ٔفیذ  ٚتطشیح لا٘ ٖٛحٕایت اص وٛدواٖ واس  ٚخیاتاٖ اص ت ٝواسٌیشی وٛدواٖ دس ٔطاغُ
سخت  ٚخكش٘ان جٌّٛیشی ت ٝيُٕ آٚس٘ذ (.)18
6ـ تخصیص بًدجٍ بٍ وحًٌ ػادالوٍ
اص جّٕٛٔ ٝاسدی و ٝپیص٘یاص تشای تٚ ٝجٛدآٔذٖ ًٔؿّی دس جأً ٝتحت يٛٙاٖ
وٛدواٖ واس  ٚخیاتاٖ است٘ ،اتشاتشی يذاِتی دس تمسیٓ تٛدجٞٝای تخػیعیافت ٝاست
و ٝدس ایٗ لسٕت ٘یاصٔٙذ تالش ٔسؤِٚیٗ است .دِٚت ٔحتشْ ،دستٍاٜٞای ٔشتٛقٚ ٝ
ٔجّس ضٛسای اسالٔی تایذ تٛدجٞٝای فشٍٙٞی ،يٕشا٘ی ،غًٙتی ،التػادی  ...ٚسا دس
ضٟشٞای وٛچهتش تشای جٌّٛیشی اص ٟٔاجشت  ٚخاِی اص سىٝٙضذٖ ضٟشٞای وٛچه ٚ
سٚستاٞا ٔتٕشوض وٙذ ،صیشا تا خاِی اص سىٝٙضذٖ ٔٙاقك وٛچهتش ٟٔ ٚاجشت آٖٞا تٝ
التػادی دس ضٟشٞای تضسي ت٘ ٝاچاس تایذ اص وٛدواٖ خٛد تشای واسوشدٖ استفاد ٜوٙٙذ،
ِزا تشای جٌّٛیشی اص ٌستشش تیص اص ا٘ذاص ٜایٗ ٔطىُ تایذ دستٍاٜٞای ٔسؤ َٚتٝ
ٔیذاٖ تیایٙذ تا  ٓٞاضتغاَ دس ضٟشٞای وٛچه  ٚسٚستاٞا افضایص یاتذ  ٓٞ ٚاص افضایص
تًذاد وٛدواٖ واس  ٚخیاتاٖ جٌّٛیشی ضٛد.
7ـ بشخًسد قاعغ با متخلفیه تًسظ ویشيی اوتظامی ي اسگانَای مسؤيل
اص يٛأّی و ٝدس صٔی ٝٙجٌّٛیشی  ٚوٙتشَ وٛدواٖ واس  ٚخیاتاٖ ٔیتٛاٖ ٘اْ تشد،
استفاد ٜاص نشفیتٞای ٘یشٚی ا٘تهأی دس ایٗ صٔی ٝٙاست .ت ٝایٗ غٛست وٝ
ساصٔاٖٞای ٔشتٛق ٝتا ضٙاسایی ٔشاوضی و ٝت ٝغٛست غیش ٔجاص اص وٛدواٖ دس ٔطاغُ
سیأ ٜا٘ٙذ لاچاق ،تٗفشٚضی  ٚسٛءاستفاد ٜجٙسی ٛٔ ٚاد ٔخذس استفادٔ ٜیض٘ٛذ سا تٝ
٘یشٚی ا٘تهأی ٚاٌزاس تا اص ادأ ٝفًاِیت ٔشاوض غیش ٔجاص جٌّٛیشی ت ٝيُٕ آیذ ٚ
خاقیاٖ ایٗ ٔشاوض دستٍیش  ٚتٔ ٝمأات لؿایی ًٔشفی ض٘ٛذ  ٚدستٍا ٜلؿایی تایذ تشای
آ٘اٖ ٔجاصات سختتشی ايٕاَ وٙذ تا تشای آ٘اٖ  ٚتمیٔ ٝشدْ جٙث ٝتاصداس٘ذ ٜداضتٝ
تاضذ .نشفیت دیٍش ٘یشٚی ا٘تهأی دس ایٗ صٔیٚ ٝٙاحذ پّیس ٔطاٚس ٜاست ؤ ٝیتٛا٘ذ
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ضٟشٞای تضسيتش تايث افضایص حاضی٘ٝطیٙی دس ایٗ ضٟشٞا ٔیضٛد  ٚتا ٔطىُ فمش
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تا اسائٔ ٝطاٚسٞ ٜای الصْ دس ٔحیف خیاتاٖ یا دس ستادٞای ٔشتٛق ٝاص افضایص وٛدواٖ واس
 ٚخیاتاٖ جٌّٛیشی ت ٝيُٕ آٚس٘ذ (.)19
وتیجٍگیشی
وٛدواٖ واس ،افشادی ٞستٙذ و ٝلثُ اص سسیذٖ ت ٝسٗ  15ساَ تٕاْ ضٕسی ٚاسد
تاصاس واس ٌطت ٚ ٝدسآٔذ خا٘ٛاد ٜت ٝواس ایٗ وٛدواٖ ٚاتست ٝاست  ٚوٛدواٖ خیاتا٘ی تٝ
آٖ دست ٝاص وٛدوا٘ی اقالق ٔیٌشدد و ٝدس خیاتاٖٞا  ٚیا دس ٔىاٖٞای ئٕٛی ٔا٘ٙذ
نقذ و بررسی سیاستها و راهکارهای ارائهشذه برای حمایت از...

تاصاسٞا ،پاسنٞا  ...ٚص٘ذٌی  ٚواس ٔیوٙٙذ .وٛدوا٘ی و ٝدس خیاتاٖٞا ص٘ذٌی ٔیوٙٙذ تا
تٛج ٝت ٝحمٛلی و ٕٝٞ ٝوٛدواٖ جٟاٖ داس٘ذ ،لادس ت ٝدسیافت آٔٛصش ٔ ٚشالثت
تٟذاضتی ٕٞ ٚچٙیٗ اٚلات فشاغت  ٚسفى ٘یاصٞای اساسی ٘ثٛد ٚ ٜفٛقاًِاد ٜآسیةپزیش
ٞستٙذ .يٛأُ ٔختّفی اص جّٕ ٝسیاستٞای ٔتفاٚت  ٚآسیةصای ٔسؤِٚیٗ ،يٛأُ
اجتٕايی  ٚفشٍٙٞی  ٚخا٘ٛادٌی دس تشٚص ٌ ٚستشش پذیذ ٜوٛدواٖ خیاتا٘ی ٔؤثش
ٔی تاضٙذ و٘ ٝإٍ٘ٛٞی لٛا٘یٗ دس وطٛس ،يذْ سيایت لٛا٘یٗ ٔٛجٛد  ٚؾٕا٘ت اجشای
٘اوافی دس تشخٛسد تا ٔتخّفیٗ  ٚيذْ آٌاٞی خا٘ٛادٜٞا اص حمٛق وٛدواٖ  ٓٞتش ایٗ
ٔطىالت افضٚد ٜاست.
اِضأات  ٚسیاستٞای لا٘٘ٛی دس لاِة حٕایت ساصٔاٖٞای ریستف ،افضایص
ٟ٘ادٞای ٘هاست تش أٛس ٔشتٛـ ت ٝخا٘ٛادٔ ٜیتٛا٘ذ ٘مص ٔؤثشی دس حفم حمٛق ایٗ
وٛدواٖ داضت ٝتاضذٛٔ .اسدی سا ت ٝيٛٙاٖ پیطٟٙاد ٔیتٛاٖ يٛٙاٖ ٕ٘ٛد و ٝتايث وٙتشَ
 ٚپیطٍیشی اص پذیذ ٜوٛدواٖ واس  ٚخیاتاٖ است و ٝيثاستٙذ اص:
1ـ حٕایت التػادی اص خا٘ٛادٜٞایی و ٝسكح دسآٔذ پاییٙی داس٘ذ و ٝوفاف ٘یاصٞای
آٖٞا سا ٕ٘یوٙذ.
2ـ آٔٛصش فشد فشد افشاد جأً ٝتٛ٘ ٝيی و ٝتا حمٛق وٛدواٖ آضٙا ضذ ٚ ٜایٗ
آٌاٞی سثة حٕایت تیطتش آٖٞا اص وٛدواٖ ٌشدد.
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3ـ افضایص ٔكاًِات  ٚتشسسیٞای آٔاسی دس خػٛظ ایٗ پذیذ ٜتا آ٘ى ٝساٜواس ٔؤثش
دس ٔماتّ ٝتا افضایص ایٗ پذیذ ٜسا تتٛاٖ وطف ٕ٘ٛد.
4ـ اغالح لٛا٘یٗ حٕایتی دس صٔی ٝٙوٛدواٖ  ٚؾٕا٘ت اجشاٞای ٔؤثش دس ٔٛسد
تشخٛسد تا ٔتخّفیٗ.
5ـ افضایص آٌاٞی تٛسف سسا٘ ٝت ٝيٛٙاٖ یىی اص ٚسایُ استثاـ جًٕی و ٝدس
دستشس يٕ ْٛافشاد جأً ٝتٛد٘ ٚ ٜمطی تیتذیُ سا دس ایٗ صٔی ٝٙایفا ٔیٕ٘ایذ.
6ـ تخػیع تٛدج ٝيادال٘ ٝتٙٔ ٝاقك ٔحش ،ْٚتٛ٘ ٝيی و ٝخا٘ٛادٜٞا دس ایٗ ٔٙاقك
ت٘ ٝح ٛوافی تٟشٜٙٔذ تٛد٘ ٚ ٜیاصی ت ٝاستفاد ٜاص ٘یشٚی واس وٛدواٖ ٘ذاضت ٝتاضٙذ.
تٙاتشایٗ ٔیتٛا٘یٓ تا ت ٝواسٌیشی سیاست  ٚساٜواسٞای ٔٙاسة اص افضایص جًٕیت
حسین خوببخت ،بنتالهذی نیکنامی

وٛدواٖ واس  ٚخیاتاٖ جٌّٛیشی  ٚواٞص دٞیٓ.

8931  بهار، شماره اول،سال اول
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