6

تقویم سالمت

شماره هشتصدوسیزده ده مهر هزار و چهارصد

هفته ملی کودک،
فرصتی است برای
یادآوری جایگاه
حقوق کودکان
و نوجوانان؛ این
پیامآوران کوچک
آشتی ،مهربانی و
راستی و فرصتی
است تا یک بار
دیگر به یاد داشته
باشیم که در کنار
ما انسانهای
معصوم و کوچکی
زندگی میکنند که
آینده آنها در گرو
تصمیمگیریهای
امروز ماست و
وظیفه داریم
همواره در جهت
ارتقای حقوق آنها
تالش کنیم

به مناسبت  16مهر؛ «روزکودک»

دنیایکودکیراپاسبداریم
روز جهانی کودک  ۲۰نوامبر
است اما هر کشوری آن را در
مهتا
زمانینیک
یکروزخاصنامگذاریکرده
و جشن میگیرد و این روز در
ایران هر ساله  ۱۶مهرماه برگزار میشود .هدف
این روز تالش برای رسیدن به حقوق کودکان و
جلوگیری از خشونت علیه کودکان است .کودکان
آسیبپذیرترین گروه در هر جامع ه هستند بنابراین
نباید از نیازهای آنها به سادگی عبور کرد .روز
کودک در سراسر جهان انگیزهای برای توجه به
حقوق کودکان است .کشورهای جهان بنابر سنت
و فرهنگ خود روز کودک را به گونههای مختلف
برگزار میکنند .در ایران  ۱۶مهر و به میالدی ۲۰
نوامبر به عنوان روز جهانی کودک برگزار میشود
و علت نامگذاری  ۱۶مهر به عنوان روز کودک
در ایران که در هیچ کشوری این روز را جشن
نمیگیرند ،خطای کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان درخصوص تعیین هشتم اکتبر به عنوان
روز جهانی کودک بودهاست.

کودک کیست؟

کودک یا بچه به انسان خردسال گفته میشود .در
زبان فارسی واژه بچه برابر با کودک است .این واژه
به بزرگ نبودن و سادگی و پاکی نیز اشاره دارد.

کودک در قوانین بینالملل

در کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد،
کودک به هر انسانی که زیر  18سال باشد گفته
میشود؛مگراینکهمطابققانونحاکمبرآنشخص،
سن کمتری برای رشد او مقرر شده باشد.

کودک در قوانین ایران

در ایران مانند تعدادی از نظامهای حقوقی ،دوره
کودکی به دو دوره تقسیم میشود:
 دوره عدم تمییز دوره تمییزدر حقوق ایران ،تعریف مشخصی از سن دوره
تمییز داده نشدهاست .به کودکی که در دوره تمییز

باشد،کودک ُم َمیّ ِزگفتهمیشودوتعریفآنکودکی
است که گرچه سن و سال کمی دارد ولی درکش
به امور روزمره میرسد و هنجارهای روزمره مردم
را تا حد متعارف درک میکند .کودک غیرتمیز نیز
کسی است که پا به دوره تمییز نگذاشته است.
در ایران جلسهای با حضور نمایندگان وزارت
آموزشوپرورش،سازمانبهزیستی،کانونپرورش
فکری کودکان و نوجوانان و برخی دیگر از نهادها
تشکیل و در ابتدا منجر به انتخاب روز  ۹اکتبر
به عنوان روز ملی کودک شد اما پس از آن ،این
تاریخ به۱۶مهرماه تغییر یافت .تصمیم این گروه به
دفتر یونیسف در ایران اطالع داده شد و این روز
به عنوان روز جهانی کودک در ایران به رسمیت
شناخته شد و شورای فرهنگ عمومی نیز تصویب
کرد که این روز به تقویم رسمی کشور اضافه شود.
مصوب ه شورای فرهنگی عمومی نیز در تاریخ ۳۰
تیر  ۱۳۷۶و در جلس ه  ۴۰۴شورای عالی انقالب
فرهنگی به تصویب این شورا رسید .بنابراین در
تقویم ملی ایران ۱۶مهر ،روز کودک ثبت شده است
و هر ساله در این تاریخ برای کودکان برنامههایی
برگزار میشود.

برنامههای روز کودک در ایران

برنامههای هفته و روز کودک در سال ۱۳۹۹به دلیل
شیوع کرونا به صورت مجازی برگزار شد .روابط
عمومی شورای کتاب کودک اعالم کرد ،هفته ملی
کودک از روز ۱۶مهر با شعار «سوار بر قایق کودکی»
آغاز میشود و تا روز  ۲۳مهر  ۱۳۹۹ادامه دارد .در
اینهفتهنشستوبرنامههایکتابخوانی،قصهگویی،
معرفیفرهنگنامه،بازیهایبومیوسرگرمیهای
هنری ،کودکی نویسنده ،شاعر و تصویرگر از زبان
آنها،کتابشناسیهایموضوعی،تورمجازیوغیره
برای کودکان و نوجوانان ،بزرگساالن و عالقمندان
ادبیات کودک از سوی این شورا تدارک دیده شد.
بر این اساس روزهای هفته ملی کودک سال ۹۹
با نامهای زیر اعالم شد:
 ۱۶مهر :کودک و خیالپردازی
 ۱۷مهر :اربعین ،تعطیل

 ۱۸مهر :کودک و کتاب
 ۱۹مهر :کودک و جامعه
 ۲۰مهر :کودک و بازی
 ۲۱مهر :کودک و محیطزیست
 ۲۲مهر :کودک و تجربه و یادگیری
 ۲۳مهر :کودک
ایده برگزاری روز جهانی کودک ،به «کنفرانس
جهانی برای رفاه کودکان» بازمیگردد که در ماه
آگوست سال  ۱۹۲۵میالدی در ژنو برگزار شد.
در این کنفرانس ،نمایندگان  ۵۴کشور گردآمده
بودند تا منشوری را در دفاع از حقوق کودکان
تصویب کنند .سازمان ملل متحد ۲۰ ،نوامبر را روز
جهانی کودک نامگذاری کرد ،گرچه روز کودک
در بسیاری از کشورهای جهان ،اول ژوئن است
اما تاریخچه روز جهانی کودک ،بهطور رسمی به
سالهای پس از جنگ جهانی دوم برمیگردد .با
شعلهور شدن آتش جنگ جهانی دوم ،میلیونها
کودک در سرتاسر جهان گرفتار مصایب بیپایان
شدند .هزاران کودک در اردوگاههای مرگ جان
سپردند ،صدها هزار کودک در بمبارا ن شهرها و
مراکز غیرنظامی دفن شدند و صدها هزار کودک
معلول و بیسرپرست و بیخانمان از آتش ویرانگر
جنگبرجاماندند.سازمانآمریکاییدرسال۱۹۵۲
میالدی برای رفاه کودکان ،سازمان ملل متحد را
فراخواند تا روزی را به عنوان روز جهانی کودک
برگزارکند .بر اساس مصوب ه جهانی سازمان ملل،
کشورهایمختلف،یکروزرابهنامکودکانتخاب
کرده و هرساله آن روز را با هدف توجه جامعه
به مسائل کودکان جشن میگیرند.
انگلستان در سال۱۹۵۴میالدی ،روز جهانی کودک
را برای اولین بار ،به منظور تشویق همه کشورها
به ارتقای تبادل و تفاهم متقابل درباره مشکالت،
رعایت حقوق کودکان و اقدام عملی برای رفاه
کودکانجهاناعالمکرد.در۲۰نوامبر۱۹۵۹میالدی،
سازمان ملل متحد بیانیه و پیماننامه حقوق کودک
را تصویب کرد.
روز جهانی کودک ،فقط یک روز خاص برای
جشن گرفتن کودکان نیست ،بلکه آگاهی دادن

به کسانی است که در سراسر جهان ،خشونت
را در قالب سوءاستفاده ،استثمار و تبعیض تجربه
کردهاند یا آن را به وجود آوردهاند.
کودکان در بعضی از کشورها مانند یک کارگر مورد
استفادهقرارمیگیرندوآسیبپذیردردرگیریهای
مسلحانه،زندگیخیابانی،اختالفاتمذهبی،مسائل
اقلیتییامعلولیتهستند.کودکاناحساسمیکنند
که در اثر جنگ و یا به دلیل درگیری مسلحانه
آوارهشده و ممکن است دچار آسیبهای جسمی
و روانی شوند .تخلفاتی هم شرح داده شدهاست
مانند؛ استخدام و استفاده نظامی از کودکان ،کشتار
و ضربوشتم کودکان ،کودکربایی ،حمله به
مدارس و بیمارستانها و عدم اجازه به دسترسی
انساندوستانه به کودکان است .در حال حاضر،
حدودا ً ۱۵۳میلیون کودک بین  ۵تا  ۱۴سال ،مجبور
به کار هستند.
سازمان بینالمللی کار در سال  ،۱۹۹۹ممنوعیت
و حذف بدترین شکل کار کودکان از جمله
بردهداری ،فحشا و پورنوگرافی کودکان را تصویب
کرد .یونیسف اعالم کرد که فقط با اختصاص پنج
دالر برای هر کودک ،میتوان جان  ۹۰درصد از
کودکانی را که ساالنه میمیرند را نجات داد و برای
بهبود چشمگیر زندگی کودکان جهان سوم ،کافی

استکهفقطمبلغ ۶هفتهازبودجهتسلیحاتیجهان
را هزینه کرد .وظیفه انجمن کمک به کودکان یعنی
یونیسف ،مراقبت از کودکان و برآوردن نیازهای
اولیه آنها در سالهای آغازین زندگی و ترغیب و
تشویق والدین به تعلیم آنها است .همچنین تالش
این انجمن برای کاهش بیماری ،مرگومیر کودکان
و حمایت از آنها در مواقع جنگ و حوادث طبیعی
و غیره است.
در مقدمه کنوانسیون حقوق کودک آمدهاست که
کودکانبایددرفضاییسرشارازخوشبختی،محبت
و تفاهم بزرگ شوند.

بیانیه مرجع ملی کنوانسیون حقوق
کودک

در بیانیه سال  ۹۹مرجع ملی کنوانسیون حقوق
کودک آمده بود« :در حقیقت آینده هر ملتی بستگی
به چگونگی رشد و تعالی کودکان و نوجوانان
آن ملت دارد .اینکه گفته میشود کودکان امروز،
مدیران فردای کشورند سخنی حکمتآمیز است
و بر همین مبنا هر میزان هزینه برای سالمت،
رفاه ،آموزش ،تامین اجتماعی و تربیت این بخش
از جامعه ،درواقع نوعی سرمایهگذاری بلندمدت
تلقی میشود».

در بخشی از بیانیه تصریح شد :فرارسیدن هفته
ملی کودک ،فرصتی است برای یادآوری جایگاه
حقوق کودکان و نوجوانان؛ این پیامآوران کوچک
آشتی ،مهربانی و راستی و فرصتی است تا یک بار
دیگر به یاد داشته باشیم که در کنار ما انسانهای
معصوم و کوچکی زندگی میکنند که آینده آنها در
گرو تصمیمگیریهای امروز ماست و وظیفه داریم
همواره در جهت ارتقای حقوق آنها تالش کنیم.

پیماننامه جهانی حقوق کودک

پیماننامهحقوقکودک،کنوانسیونبینالمللیاست
که حقوق مدنی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی کودکان را بیان میکند .دولتهایی که
این معاهده را امضا کردهاند موظف به اجرای آن
هستند و شکایتهای مربوط به آن به کمیته حقوق
کودک ملل متحد ارائه میشود .این کنوانسیون در
۲۰نوامبر۱۹۸۹میالدیموردپذیرشمجمععمومی
سازمان ملل متحد قرار گرفت و از  ۲سپتامبر ۱۹۹۰
میالدی الزماالجرا شد .تاکنون  ۱۹۳کشور (همه
اعضای ملل متحد به جز ایاالت متحده آمریکا و
سومالی) این سند را امضا کردهاند و در  ۱۴۰کشور
اجرا میشود ،بنابراین مقبولترین سند حقوق بشر
در تاریخ است.
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