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 مهتا 
زمانی نیک

روز جهانی کودک ۲۰ نوامبر 
است اما هر کشوری آن را در 
یک روز خاص نامگذاری کرده 
و جشن می گیرد و این روز در 
ایران هر ساله ۱۶ مهرماه برگزار می شود. هدف 
این روز تالش برای رسیدن به حقوق کودکان و 
جلوگیری از خشونت علیه کودکان است. کودکان 
آسیب پذیرترین گروه در هر جامعه  هستند بنابراین 
نباید از نیازهای آنها به سادگی عبور کرد. روز 
کودک در سراسر جهان انگیزه ای برای توجه به 
حقوق کودکان است. کشورهای جهان بنابر سنت 
و فرهنگ خود روز کودک را به گونه های مختلف 
برگزار می کنند. در ایران ۱۶ مهر و به میالدی ۲۰ 
نوامبر به عنوان روز جهانی کودک برگزار می شود 
و علت نامگذاری ۱۶ مهر به عنوان روز کودک 
در ایران که در هیچ کشوری این روز را جشن 
نمی گیرند، خطای کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان درخصوص تعیین هشتم اکتبر به عنوان 

روز جهانی کودک بوده است.

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

کودک در قوانین بین الملل
در کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد، 
کودک به هر انسانی که زیر ۱8 سال باشد گفته 
می شود؛ مگر اینکه مطابق قانون حاکم بر آن شخص، 

سن کمتری برای رشد او مقرر شده باشد.

کودک در قوانین ایران
در ایران مانند تعدادی از نظام های حقوقی، دوره 

کودکی به دو دوره تقسیم می شود:
- دوره عدم تمییز

- دوره تمییز
در حقوق ایران، تعریف مشخصی از سن دوره 
تمییز داده نشده است. به کودکی که در دوره تمییز 

باشد، کودک ُمَمیِّز گفته می شود و تعریف آن کودکی 
است که گرچه سن و سال کمی دارد ولی درکش 
به امور روزمره می رسد و هنجارهای روزمره مردم 
را تا حد متعارف درک می کند. کودک غیرتمیز نیز 

کسی است که پا به دوره تمییز نگذاشته است.
در ایران جلسه ای با حضور نمایندگان وزارت 
آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی، کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان و برخی دیگر از نهادها 
تشکیل و در ابتدا منجر به انتخاب روز ۹ اکتبر 
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. 
مصوبه  شورای فرهنگی عمومی نیز در تاریخ ۳۰ 
تیر ۱۳۷۶ و در جلسه  ۴۰۴ شورای عالی انقالب 
فرهنگی به تصویب این شورا رسید. بنابراین در 
تقویم ملی ایران ۱۶ مهر، روز کودک ثبت شده است 
و هر ساله در این تاریخ برای کودکان برنامه هایی 

برگزار می شود.

برنامه  های روز کودک در ایران
برنامه های هفته و روز کودک در سال ۱۳۹۹ به دلیل 
شیوع کرونا به صورت مجازی برگزار شد. روابط 
عمومی شورای کتاب کودک اعالم کرد، هفته ملی 
کودک از روز ۱۶ مهر با شعار »سوار بر قایق کودکی« 
آغاز می شود و تا روز ۲۳ مهر ۱۳۹۹ ادامه دارد. در 
این هفته نشست و برنامه های کتابخوانی، قصه گویی، 
معرفی فرهنگنامه، بازی های بومی و سرگرمی های 
هنری، کودکی نویسنده، شاعر و تصویرگر از زبان  
آنها ، کتابشناسی های موضوعی، تور مجازی و غیره 
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 نام های زیر اعالم شد:

۱۶ مهر: کودک و خیال پردازی
۱۷ مهر: اربعین، تعطیل

۱8 مهر: کودک و کتاب
۱۹ مهر: کودک و جامعه
۲۰ مهر: کودک و بازی

۲۱ مهر: کودک و محیط زیست
۲۲ مهر: کودک و تجربه و یادگیری

۲۳ مهر: کودک 
ایده برگزاری روز جهانی کودک، به »کنفرانس 
جهانی برای رفاه کودکان« بازمی گردد که در ماه 
آگوست سال ۱۹۲۵ میالدی در ژنو برگزار شد. 
در این کنفرانس، نمایندگان ۵۴ کشور 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، به طور رسمی به 
سال های پس از جنگ جهانی دوم برمی گردد. با 
شعله ور شدن آتش جنگ جهانی دوم، میلیون ها 
کودک در سرتاسر جهان گرفتار مصایب بی پایان 
شدند. هزاران کودک در اردوگاه های مرگ جان 
سپردند، صدها هزار کودک در بمباران  شهرها و 
مراکز غیرنظامی دفن شدند و صدها هزار کودک 
معلول و بی سرپرست و بی خانمان از آتش ویرانگر 
جنگ برجا ماندند. سازمان آمریکایی در سال ۱۹۵۲ 
میالدی برای رفاه کودکان، سازمان ملل متحد را 
فراخواند تا روزی را به عنوان روز جهانی کودک 
برگزارکند. بر اساس مصوبه  جهانی سازمان ملل، 
کشورهای مختلف، یک روز را به نام کودک انتخاب 
کرده و هر  ساله آن روز را با هدف توجه جامعه 

به مسائل کودکان جشن می گیرند.
انگلستان در سال ۱۹۵۴میالدی، 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 
کودکان جهان اعالم کرد. در ۲۰ نوامبر ۱۹۵۹میالدی، 
سازمان ملل متحد بیانیه و پیمان نامه 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 

کرده اند یا آن را به وجود آورده اند. 
کودکان در بعضی از کشورها مانند یک کارگر مورد 
استفاده قرار می گیرند و آسیب پذیر در درگیری های 
مسلحانه، زندگی خیابانی، اختالفات مذهبی، مسائل 
اقلیتی یا معلولیت هستند. کودکان احساس می کنند 
که در اثر جنگ و یا به دلیل درگیری مسلحانه 
آواره شده و ممکن است دچار آسیب های جسمی 
و روانی شوند. تخلفاتی هم شرح داده شده است 
مانند؛ استخدام و استفاده نظامی از کودکان، کشتار 
به  و ضرب وشتم کودکان، کودک ربایی، حمله 
مدارس و بیمارستان ها و عدم اجازه به دسترسی 
انسان دوستانه به کودکان است. در حال حاضر، 
حدوداً ۱۵۳ میلیون کودک بین ۵ تا ۱۴ سال، مجبور 

به کار هستند. 
سازمان بین المللی کار در سال ۱۹۹۹، ممنوعیت 
جمله  از  کودکان  کار  شکل  بدترین  حذف  و 
برده داری، فحشا و پورنوگرافی کودکان را تصویب 
کرد. یونیسف اعالم کرد که فقط با اختصاص پنج 
دالر برای هر کودک، می توان جان ۹۰ درصد از 
کودکانی را که ساالنه می میرند را نجات داد و برای 
بهبود چشمگیر زندگی کودکان جهان سوم، کافی 

است که فقط مبلغ ۶ هفته از بودجه تسلیحاتی جهان 
را هزینه کرد. وظیفه انجمن کمک به کودکان یعنی 
یونیسف، مراقبت از کودکان و برآوردن نیازهای 
اولیه  آنها  در سال های آغازین زندگی و ترغیب و 
تشویق والدین به تعلیم آنها است. همچنین تالش 
این انجمن برای کاهش بیماری، مرگ ومیر کودکان 
و حمایت از آنها در مواقع جنگ و حوادث طبیعی 

و غیره است.
در مقدمه کنوانسیون حقوق کودک آمده است که 
کودکان باید در فضایی سرشار از خوشبختی، محبت 

و تفاهم بزرگ شوند.

بیانیه مرجع ملی کنوانسیون حقوق 
کودک

در بیانیه سال ۹۹ مرجع 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 می شود کودکان امروز، 
مدیران فردای کشورند سخنی حکمت آمیز است 
و بر همین مبنا هر میزان هزینه برای سالمت، 
رفاه، آموزش، تامین اجتماعی و تربیت این بخش 
از جامعه، درواقع نوعی سرمایه گذاری بلندمدت 

تلقی می شود.«

در بخشی از بیانیه تصریح شد: فرارسیدن هفته 
ملی کودک، فرصتی است برای یادآوری جایگاه 
حقوق کودکان و نوجوانان؛ این پیام آوران کوچک 
آشتی، مهربانی و راستی و فرصتی است تا یک بار 
دیگر به یاد داشته باشیم که در کنار ما انسان های 
معصوم و کوچکی زندگی می کنند که آینده آنها در 
گرو تصمیم گیری های امروز ماست و وظیفه داریم 
همواره در جهت ارتقای حقوق آن ها تالش کنیم.

پیمان نامه جهانی حقوق کودک
پیمان نامه حقوق کودک، کنوانسیون بین المللی است 
که حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی کودکان را بیان می کند. دولت هایی که 
این معاهده را امضا کرده اند موظف به اجرای آن 
هستند و شکایت های مربوط به آن به کمیته حقوق 
کودک ملل متحد ارائه می شود. این کنوانسیون در 
۲۰ نوامبر ۱۹8۹ میالدی مورد پذیرش مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد قرار گرفت و از ۲ سپتامبر ۱۹۹۰  
میالدی الزم االجرا شد. تاکنون ۱۹۳ کشور )همه 
اعضای ملل متحد به جز ایاالت متحده آمریکا و 
سومالی( این سند را امضا کرده اند و در ۱۴۰ کشور 
اجرا می شود، بنابراین مقبول ترین سند حقوق بشر 

در تاریخ است.

به مناسبت 16 مهر؛ »روزکودک«

دنیای کودکی را پاس بداریم
هفته ملی کودک، 

فرصتی است برای 
یادآوری جایگاه 
حقوق کودکان 

و نوجوانان؛ این 
پیام آوران کوچک 
آشتی، مهربانی و 
راستی و فرصتی 

است تا یک بار 
دیگر به یاد داشته 

باشیم که در کنار 
ما انسان های 

معصوم و کوچکی 
زندگی می کنند که 
آینده آنها در گرو 
تصمیم گیری های 

امروز ماست و 
وظیفه داریم 

همواره در جهت 
ارتقای حقوق آنها 

تالش کنیم

برای تهیه کتاب راهنمای ملی سالمت 
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)قیمت کتاب ۱۵۰ هزارتومان 
است که پس از کسر ۲۰٪ تخفیف 
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