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  دهستن  فقردهيي آار زا آودآان :النيا
  

  ١٣٨٨تير   ٢٣شنبه سه                                                                                                                      یمحمد نوروز  
 

خواهد؛ ی مین معضل عزم مليحل ا  

ده فقر هستنديي آار زا آودآان  
 

شودآه از نظرروحی،جسمی و اجتماعی و  آارهايی گفته می آارآودك به تمامی:ايلنا

براساس يك . رحمانه است اخالقی برای آودآان خطرناك بوده و برای آنان بی

منتشر ) يونيسف(آه از سوی صندوق حمايت از آودآان سازمان ملل متحد  تخمين

سراسر جهان جزو آودآان آار  ميليون آودك در ١٥٨آه  شده است مشخص شده

  . شوند های مختلف به خدمت گرفته می هستند و در بخش

های رسمی آه از سوی  آه براساس گزارش به گزارش خبرنگارايلنا،اين درحالی است

است آه شود اين نكته حائز اهميت  نمايندگان يونيسف درآشورهای جهان آه به صندوق حمايت از آودآان سازمان ملل متحد ارسال می

. شوند  سال توسط عامالن دارای قدرت و در آشورهای مختلف خريد و فروش شده و به آار گمارده می١٤ تا ٥آودآان در رده سنی 

آار ... ها و براين اساس ميليون، آودك، چه درآشورهای در حال توسعه و چه درآشورهای پيشرفته و صنعتی،در معادن،آارخانه

  . آنند می

آودآان آار، آودآانی هستند آه بيشتر : آند آودآان آار و خيابان تصريح می زاده عضو شبكه ياری تر فاطمه قاسمدر همين خصوص دآ

شوند و اين آار آنان از روی اجبار و با  ای آه از تحصيل آه حق مسلم آنان است محروم می گونه پردازند، به وقت خود را به آار می

  . استثمار آنان همراه است

قوانين آشور :گويد داند و می و يونيسف می )I.L.O(المللی آار های سازمان بين ياد شده از آودآان آار را براساس شاخصهوی تعريف 

ما شفافيت الزم را در خصوص تعريف آودك آارندارد، جز اينكه در برخی موارد اشاراتی به اين موضوع شده است آه ازآن جمله 

  .  سال ممنوع شده است١٥آردآه در آن به آارگماردن افرادآمتر از   قانون آار اشاره٧٩توان به ماده  می

 سالگی هستند آارگر نوجوان گفته شده است آه برای اين آارگران نوجوان ١٨ تا ١٥همچنين در قانون آار به افرادی آه در سنين 

نون آار در مورد تحصيل اين دسته از افراد لحاظ شده است، هرچند قا... آاری و امتيازاتی مانند ممنوعيت شب آاری، ممنوعيت اضافه

  . سكوت آرده و مورد خاصی اشاره نكرده است) آارگر نوجوان(

   آمار قابل استنادی از آودآان آار نداريم

به رسد تاآنون درباره مسايل مربوط  به نظر می: وی با بيان اينكه آمار مستند و قابل اتكايی از آودآان آار آشور نداريم، اظهار داشت

  . آه شايسته بوده آار نشده است زيرا گسترش آودآان آار نشان از اين موضوع دارد آودآان آارآنگونه

نامه گام  مجلس پنجم با تصويب اين پيمان:  پذيرفته است، گفت١٣٧٣زاده با اشاره به اينكه ايران پيمان نامه حقوق آودك را در سال قاسم

 سال مشخص نشده ١٥نامه بعد از گذشت  آشورمان برای پذيرش نهايی و اجرای اين پيمانخوبی برداشت اما متاسفانه هنوز شرايط 

  . رسد اين موضوع به فراموشی سپرده شده است اند و به نظر می های ششم و هفتم هم در اين زمينه فعاليت مطلوبی نداشته است و مجلس

  نامه حقوق آودك اجباری نيست پذيرش تمامی مفاد پيمان

ای تدوين شده است آه آشورها مجبور به پذيرش تمامی مفاد آن  نامه حقوق آودك به گونه پيمان:  آودآان آار تصريح آرداين فعال

  . نامه با فرهنگ و قوانين آنان در تضاد باشد آن مفاد را قبول نكنند توانند در صورتی آه برخی از مفاد اين پيمان نيستند و می



  

   ل اجراستطرح ساماندهی آودآان آار در حا

به طور قطع : های آشور در حال اجراست گفت او با بيان اينكه در حال حاضر طرح ساماندهی آودآان آار در برخی از استان

  . تواند نتايج بهتری داشته باشد ها با سازمان بهزيستی می همكاری شهرداری

آنی و حذف آودآان آار را به طور آامل شاهد بود،  توان ريشه اين فعال آودآان آار و خيابان با بيان اينكه به دليل فقر اقتصادی نمی

های الزم آموزش داده شود و اولويت اين باشد  بهترين شيوه اين است تا آودآان آار را توانمند آرده و به آنان مهارت: آرد خاطرنشان

  . سواد نباشند آه آودآان آار حتما مدرسه بروند و بی

  . توان با انجام آن به بهبود شرايط اين افراد آمك قابل توجهی آرد  از اقدامات ديگر دانست آه میاو بهبود شرايط آار آودآان را

انجام اين آار از عهده يك وزارتخانه و سازمان :وی حل اساسی موضوع آودآان آار را نيازمند عزم ملی دانست و خاطرنشان آرد

  . لتی بايد بخواهندآه اين معضل آاهش يابدهای دو ها و ارگان خارج است بنابراين تمامی وزارتخانه

   فقر اقتصادی عامل اصلی گسترش آودآان آار است

با بهبود وضعيت اقتصادی جامعه :اين عضو شبكه ياری آودآان آار و خيابان،فقر اقتصادی را عامل اصلی آار آودك دانست وگفت

انی بيشترين آمارآودآان آار در آشورهای آسيايی مانند هند، توان به بهبود شرايط اين افراد آمك آرد زيرا طبق آمارهای جه می

  . پاآستان و بنگالدش است و قاره آفريقا نيز رتبه دوم آودآان آار را دارد و پس از اين قاره،آمريكای جنوبی قرار دارد

ر انسانی تفاوتی ندارد آه آودآان او اظهار اميدواری آرد تا شاهد آاهش آمار آودآان آار در تمامی آشورهای دنيا باشيم زيرا از نظ

  . اهل چه آشوری هستند

  کار ايرانخبرگزاری 

  گزارش از محمد نوروزی
     


