وضعيت کودکان ايران
(تحليل وضعيت ،رويکردها و چالشها)
سپيده يوسف زاده
مسئول مشارکت در ترويج حقوق کودک  -يونيسف ،ايران

چكيده
با پيشرفت تئوريهاي توسعه ،مسائل اجتماعي جايگاه مهمتري در بررسي فقر و توسعه انساني پيدا کرد .براي برنامهريزي در
خصوص کودکان نيز ا بعاد مختلف توسعه کودک (اعم از وضعيت آموزش ،بهداشت ،تغذيه ،دسترسي به سرپناه و…)
نيازمند بررسي است تا برنامهريزان با در نظر گرفتن نقطه شروع ،قادر به تبيين چشم انداز ايدئال برنامهريزي براي
دستيابي به آن باشند .گزارش «وضعيت کودکان جهان» که توسط يونيسف به طور ساليانه منتشر ميشود ،تلاشي در جهت
بررسي کمي ابعاد مختلف رشد کودکان در سراسر جهان ميباشد .يكي از اين شاخصهاي کليدي در اين گزارش ميزان
مرگ و مير زير  5سال است .اين شاخص نمايانگر تعداد کودکاني است که در زماني بين لحظه تولد تا پيش از پنجمين سال
تولد از دست مي روند و در ديدگاه يونيسف ،مهمترين شاخصي است که در حال حاضر ميتواند براي بررسي وضعيت
کودکان مورد استفاده قرار گيرد.
واژگان کليدي :کودکان؛ توسعه؛ ابعاد اجتماعي فقر؛ مرگ و مير زير  5سال؛ رويكرد چندوجهي به رشد و توسعه؛ چرخه زندگي.

مقدمه
آيا «جهان سوم» وجود دارد؟ اين سؤالي است که آدام زيرماي ( )Adam Szirmaiدر کتاب
خود «پوياييشناسي توسعه اجتماعي ـ اقتصادي» 2مطرح ميکند .و «جهان سوم» را به اين ترتيب
تعريف ميکند ...« :واژه جهان سوم ،بعد از جنگ جهاني دوم براي کشورهاي در حال توسعه رايج
شد .اين واژه در مقابل «جهان اول» و به عبارتي ،کشورهاي سرمايهداري پيشرفته و «جهان دوم» يا
کشورهاي صنعتي سوسياليستي در اروپاي شرقي ،مورد استفاده قرار ميگرفت .استفاده از اين واژه
نشان دهنده اين است که همه کشورها در جهان سوم ،در ويژگيها و منافعي با هم مشترک هستند
و شکاف بزرگ و فزايندهاي آنها را از کشورهاي ثروتمند و صنعتي جدا ميکند.»...
در تعاريف و گفتمان توسعه اجتماعي ـ اقتصادي ،تقسيم بنديِ با نام جهان سوم به مرور جاي
خود را به عبارت «در حال توسعه» ميدهد .صرف نظر از اينکه اين تقسيمبنديها و عناوين را
خوشايند بدانيم يا نه و صرفنظر از پيشرفت در برخي از شاخصهاي توسعه ،ايران هنوز در

حقوق بشر ،جلد  ،2شماره  2و جلد  ،3شماره .151 -121 ،1

مهر و آبان 2831

نامه مفيد  /شماره سي و هشتم /
مهر و آبان 2831
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رده بندي جهاني در بين کشورهاي در حال توسعه و در طبقه کشورهايي با درآمدي متوسط ـ پايين
قرار دارد .مشخصه بارز و مشترک اقتصادي کشورهايي که در اين طبقه قرار دارند اين است که
درآمد مفيد /
در آنها نامه
شماره 577تا  1577دلار است .ايران با درآمد سرانه  2831در سال 1111
سرانه بين
سي و هشتم  /مهر و

ميلادي در بين کشورهاي جهان در رده
آبان 2831

 31قرار داشت1.

اگرچه تعاريف فوق در بين اقتصاددانان و برنامهريزان کلان جهاني ،در برنامهريزي ،تحليل و
زمينههاي مختلف مورد استفاده قرار ميگيرد ،اما براي برنامهريزي در حوزههاي تخصصي به
شاخصهاي ديگري نياز است .شاخصهايي که بتواند تغيير در وضعيت زندگي و رفاه انساني را به
نحو ملموستري منعکس کند .به عنوان مثال ،در مورد بهبود وضعيت کودکان ،ابعاد مختلف
توسعه کودک (اعم از وضعيت آموزش ،بهداشت ،تغذيه ،دسترسي به سرپناه و )...نيازمند بررسي
تم
است تا برنامه ريزان با در نظر گرفتن نقطه شروع ـ وضعيت موجود ـ قادر به تبيين چشم انداز
براي /دستيابي به آن باشند.
ريزيمفيد
ايدئال و برنامهنامه
هشتم به فقر به طور کلي و در سطح جهاني ،تمرکز بر مسائل اقتصادي،
سي ومربوط
مطالعات
در شماره
رويکردي غالب بوده است .در طول سالهاي  2531و  2551مسئله عمدهاي که در تئوريهاي
توسعه مورد بررسي قرار ميگرفت «پيشرفت اقتصادي» بود و ميزان و سرعت اين رشد اقتصادي
محکي براي ارزيابي وضعيت هر کشور بود و به مسائل اجتماعي توجه کمتري ميشد .با پيشرفت
نامه مفيد /
تئوريهاي توسعه ،مسائل اجتماعي جايگاه مهمتري در بررسي فقر و توسعه انساني پيدا کرد .به
شماره سي و هشتم
ويژه اينکه بسياري از تجارب دهههاي  31و  51ميلادي نشان دهنده آن بود که رشد اقتصادي به
 /مهر و آبان
خودي خود منجر به بهبود وضعيت انساني نميشود .و رشد اقتصادي ميتواند به طور همزمان در
2831
کنار نابرابريهاي اجتماعي وجود داشته باشد (اورتيز8 .)1115 ،
شاخصهاي غيراقتصادي در بررسي شاخصهاي توسعه
بررسيهاي مربوط به فقر و توسعه در سالهاي اخير مسائل اجتماعي و حقوق انساني را نيز
مورد بررسي قرار ميدهد و وضعيت توسعه انساني در بسترهاي مختلف با شاخصهاي متفاوتي
مورد بررسي تم
قرار ميگيرد .به عنوان مثال ،در آژانسهاي سازمان ملل که در زمينه توسعه حقوق
انساني فعاليت ميکنند ،ميزان دستيابي به توسعه انساني با در نظر گرفتن دستيابي به حقوق
انساني ـ اقتصادي و اجتماعي بررسي ميشود .در اين بررسيها ،دو گزارش کليدي مورد توجه
حقوق
مالکيت و نظم
بازارهاي کارآمد
831

حقوق

وضعيت كودكان ايران … 131
حقوق مالکيت و

برنامهريزان و تحليلگران قرار ميگيرد« :شاخصهاي توسعه انساني» 4که توسط برنامه عمران
نظم بازارهاي کارآمد
سازمان ملل تهيه ميشود و «وضعيت کودکان جهان» 7که صندوق کودکان سازمان ملل (يونيسف)
نظم توجه قرار
آن را تهيه ميکند« .شاخص توسعه انساني» که برنامه عمران سازمان ملل آنترا ومورد

کارآمدآمارتياسن)
(رويکرد
ميدهد ،سه بعد مهم را در دستيابي به توسعه و شکوفايي قابليتهاي انساني
بازارهاي
مورد بررسي قرار ميدهد :اميد به زندگي ،شاخص آموزش و درآمد سرانه.
مالکيت و
هاي اخير،
حقوقدر سال
علاوه بر اين دو گزارش ،سازمانهاي توسعه و حقوق بشري متعدد ديگري
بازارهاي
اقدام به تهيه گزارشهايي مبتني بر بررسي ابعاد مختلف اجتماعي ـنظم
کارآمداز جمله
کردهاند؛
اقتصادي
سازمان ديدبان اجتماعي 8که يک سازمان بينالمللي است که نقش آن بررسي وضعيت فقر در
سطح جهان ،برنامههاي مربوط به فقرزدايي و برابري جنسيتي است.
حقوق مالکيت و
کليدي مورد
شاخصکارآمد
عنوانبازارهاي
وجه مشترک اين گزارشها اين است که بر رشد اقتصادي به نظم
نظر در توسعه انساني تکيه نکرده و ابعاد انساني ،اجتماعي و اقتصادي را با هم مد نظر قرار
مي دهند .بررسي ابعاد انساني و اجتماعي در مورد وضعيت کودکان از اهميتت و نظم
بيشتري برخوردار
کارآمد
بازارهاي
مدت و گاه
طولاني
است .چرا که محروميت کودکان در سالهاي اوليه زندگي ميتواند تاثيرات
برگشتناپذير در زندگي آنها داشته باشد 5.کودکي که در خانواده فقير به سر ميبرد ،فقر را به گونه
حقوق مالکيت و
متفاوتي از ساير اعضاي خانواده خود تجربه ميکند .تبعيض اجتماعي که به دليل طبقه متفاوت،
نظم بازارهاي کارآمد
ظاهر مندرس و پوشش متفاوت تجربه ميکند ،محروميت را به شيوه بيرحمانهاي در سالهاي اول
زندگي به او معرفي ميکند 3.بنابراين اهميت بررسي ابعاد غيرمالي در توسعه کودک از اهميت
ويژه اي برخوردار است .به همين دليل صندوق کودکان سازمان ملل ،علاوه بر استناد به آمار و
ارقام معرفي شده در «شاخص توسعه انساني» ،خود نيز دست به جمعآوري اطلاعات و بررسيهاي
جامعتري مي زند که در قالب گزارش وضعيت کودکان جهان به طور ساليانه ارائه ميشود .گزارش
«وضعيت کودکان جهان» تلاشي در جهت بررسي کمي ابعاد مختلف رشد کودکان در سراسر جهان
ميباشد .اين گزارش پيشرفت شاخصهاي متفاوتي در زمينه شاخصهاي اقتصادي ،بهداشتي،
آموزشي و ميزان تخصيص بودجه دولتها براي خدمات اساسي (به طور عمده بهداشت و آموزش
در مقايسه به هزينههاي دولتي در مصارف دفاعي و نظامي) به طور ساليانه نشان ميدهد.
شاخصهاي متعددي در اين گزارش مورد بررسي قرار ميگيرد ،از قبيل :شاخصهاي پايه (مرگ
ومير زير  7سال ،5مرگ و مير نوزادان ،جمعيت ،نرخ مواليد ،درآمد ناخالص ملي ،21اميد به
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زندگي ،نرخ باسوادي بزرگسالان ،نرخ ثبت نام در مقطع ابتدايي و درآمد خانوار) ،همچنين
شاخصهاي مربوط به تغذيه ،بهداشت ،اچ آي وي /ايدز ،آموزش ،جمعيت ،اقتصاد و شاخصهاي
مفيد /
مربوط به نامه
شمارهاز کودکان.
حمايت
زنان و
سي و هشتم  /مهر و

2831کودکان زير  5سال ،اهميت و چالش
آبان مير
شاخص مرگ و
در گزارشهاي ساليانه «وضعيت کودکان جهان» اگر چه يونيسف تمامي شاخصهاي نام برده
را مورد بررسي قرار ميدهد ،اما يکي از اين شاخصها در بررسي وضعيت کودکان به تنهايي نيز،
داراي اهميت ويژهاي است« :ميزان مرگ و مير زير  7سال» .اين شاخص نمايانگر تعداد کودکاني
است که در زماني بين لحظه تولد تا پيش از پنجمين سال تولد از دست ميروند .اين شاخص در
هر  2111تولدتمزنده مورد محاسبه قرار ميگيرد و در ديدگاه يونيسف مهمترين شاخصي است که
در حال حاضر ميتواند براي بررسي وضعيت کودکان مورد استفاده قرار گيرد ،چرا که:
نامه مفيد /
 -2اين شاخص نتيجه خدمات ،فعاليتها و اقدامات متفاوتي را که براي کودکان انجام ميشود
شماره سي و هشتم
نشان داده و اندازهگيري ميکند ،نه فرايند يا آنچه که سرمايهگذاري شده است (مثلاً :شاخص کالري مورد
استفاده در روز يا ميزان ثبت نام کودکان در مقطع ابتدايي) .22به اين ترتيب ميزان اين شاخص ميتواند
به سياستگذاران و برنامهريزان نشان دهد که نتيجه برنامهها و سرمايهگذاريهاي انجام شده چه بوده و
مفيد /
تا چه ميزان به نامه
نظر براي بهبود وضعيت کودکان نزديک شدهاند.
نتيجه مورد

موردهشتم
سي و
-1شماره
نظر ،پيشرفت وضعيت کودکان را در ابعاد متفاوت در بر ميگيرد .بهبود
شاخص
شاخص ومهرکم وشدنآبان
اين /
ميزان مرگ و مير زير  7سال نشان دهنده اين است که دولتها در ابعاد

ت 2831
مربوط به وضعيت کودکان ،در حال پيشرفت هستند .از جمله :بهبود سوء تغذيه،
متفاو ِ
بيماريهاي تنفسي ،خدمات دوران بارداري و پس از تولد براي مادران و کودکان ،آگاهي مادران،
بهبود نسبي وضعيت اقتصادي خانوادهها ،دستيابي به آب آشاميدني سالم

و 21. ...

 -8در مقايسه با شاير شاخصهاي توسعه ،مرگ و مير زير  7سال ،قابليت بهتري در نشان دادن
تصوير کلي و واقعي دارد .در مورد ساير شاخصهاي توسعه (مثل ميزان درآمد سرانه ساليانه) وضعيت
ميانگين ميتواندتمتفاوت قابل توجهي با وضعيت سطوح بسيار مرفه يا خيلي فقير جامعه داشته باشد .اما
قابليتي طبيعي در محدوده و ساختار شاخص مرگ و مير زير  7سال وجود دارد که آن را متفاوت کرده و
گزارش ميانگين اين شاخص ميتواند تصوير نستباً واقعيتري از کل جامعه نشان دهد28.
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در بررسيهاي کارشناسي جهاني اهميت اين شاخص در بررسي پيشرفت وضعيت کودکان و توسعه
نظم بازارهاي کارآمد
کشورها به حدي مورد توجه بود که يکي ازآرمان هاي توسعه هزاره (آرمان  )4به طور خاص بررسي اين
نظمبه بهبود اين
متعهد
شاخص و مطالعه بهبود آن ميپردازد .طبق بيانيه اهداف توسعه هزاره ،کشورهاي جهانت و

بازارهاياست.
شاخص شدهاند که هدف آن کاهش اين شاخص به ميزان  1/8از سال  2551تا 1127
کارآمد
«وضعيت کودکان جهان» در سال  1113به موضوع «بقاي کودک» پرداخته است و سعي بر
مالکيت و
حقوق
مورد توجه
مسائل
اين دارد که موضوع کودکان و اولويت مسائل مربوط به کودک را به
کارآمد
شاخص در
اي اين
بازاره بر
نظم تمرکز
سياستگذاران و تصميم سازان در سراسر جهان باز گرداند .يکي از دلايل
گزارش اخير ،ميزان مرگ و مير زير  7سال در بعد جهاني در سال  1113است .قديميترين
ميلادي بوده
2581
گزارش موجود در ارتباط با ميزان مرگ و مير زير  7سال در جهان ،در سال
مالکيت و
حقوق
کارآمد» ميزان
بازارهاي 1113
کودکان جهان ـ
است که حدود  11ميليون کودک گزارش شده است« .وضعيت نظم
اين شاخص را در سال  1118نشان ميدهد ،که براي اولين بار به زير  21ميليون رسيده است و
 5/5ميليون مرگ در سراسر جهان گزارش شده است24.
ت و نظم
کارآمد
بازارهاي
سال 2883
کودکان به
در ايران نيز ،قديميترين ميزان گزارش شده در شاخص مرگ و مير
( 2581ميلادي) باز ميگردد که با دو نرخ متفاوت  147و  132گزارش شده است ( گزارشهاي
حقوق مالکيت و
ساليانه وضعيت کودکان جهان يونيسف) .براي سالهاي 2883تا  2581-31( 2873ميلادي)
نظم بازارهاي کارآمد
گزارشي از وضعيت بهبود اين شاخص در دست نيست .اما شاخص سال  2873کاهش قابل
توجهي در ميزان مرگ و مير زير  7سال نشان ميدهد 281 :در  2111تولد زنده .در سال 2853
اين شاخص به  48در  2111تولد رسيد و پس از آن نسبتاً با سرعت کمتري کاهش يافته است.
طبق گزارش وضعيت کودکان در سال  ،1113نيمي از کشورها و مناطق جهان ،از جمله
خاور ميانه و شمال آفريقا (که در تقسيم بندي مناطق يونيسف جمهوري اسلامي ايران در اين منطقه
قرار دارد) هنوز پيشرفت مطلوبي در راستاي دستيابي به آرمان چهارم اهداف توسعه هزاره
نداشتهاند .آخرين گزارش اين شاخص در سال  1118در ايران 84 ،در هر  2111تولد زنده را
نشان ميدهد و با اين نرخ ،ايران در رده  38بين کشورهاي جهان قرار دارد.
البته بايد خاطر نشان ساخت بررسي اين شاخص ،در وضعيت ميانگين آن ،وضعيت متفاوتي
را با وضعيت استانهاي محروم نشان ميدهد .لذا ادامه بررسي اين شاخص به تفکيک مناطق
مختلف استان ـ شهر و روستا از اهميت خاصي برخوردار است .بررسي و تهيه شواهد از وضعيت

131

سپيده يوسفزاده

استان هاي مختلف به تفکيک پسر و دختر و سن ،اطلاعات مورد نظر را در جهت به کارگيري
راهبردهايي براي رفع نابرابريها در دسترس سياستگذاران قرار خواهد داد .استفاده از ميانگين
شاخص،شماره
نامه مفيد /
براي يک برنامهريزي محلي و از بين بردن نابرابريها موثر نيست (مهدوي،
کشوري اين
سي و هشتم  /مهر و

حق دوست ،حجاري زاده ،فلاح ،پورنيک.27)2835 ،
آبان 2831

بدون ترديد بررسي اين شاخص به تنهايي و بدون در نظر گرفتن بستر اجتماعي ،اقتصادي ،سياسي و
توسعه ساير ابعاد انساني نميتواند انجام شود .در عين حال پرسش مهمتر در اين مقطع زماني و توسعه در
ايران اين است که آيا گزارش اين شاخص هنوز ميتواند جنبههاي متفاوتي که نيازمند بررسي و مداخلات
اجتماعي ـ انساني است ،نشان دهد؟ يا با در نظر گرفتن موارد زير نياز به تامل بيشتري در اين زمينه داريم.
در ايران در بسياري از شاخصهاي انساني و اجتماعي پيشرفتهاي قابل توجهي وجود داشته
تم
است که بايد از آنها براي بهبود همه جانبه وضعيت کودکان بهره گرفت (از جمله نرخ باسوادي در بين
فيدبه /خدمات اوليه بهداشتي و  .)...اگر چه هنوز در بسياري از شاخصها ،بين
دسترسي
زنان و مردان ،نامه م
کشوري و وضعيت استانهايي چون سيستان و بلوچستان ،هرمزگان و ...
دستاوردهاي
ميانگين هشتم
شماره سي و
تفاوت قابل توجه وجود دارد (در بخشهاي بعدي اين مقاله به برخي از اين تفاوتها اشاره خواهد
شد) 28.اما بايد در نظر داشت در کنار سياستها و تدابيري که براي از بين بردن نابرابريها به کار
ميرود و به طور هم زمان به بررسي ،نظارت و مداخله در خصوص مسائل و معضلات شايع اجتماعي
نامه مفيد /
متوجه کودکان و نوجوانان از قبيل کودک آزاري ،اچ آي وي /ايدز ،بيکاري و  ...نياز است.
شماره سي و هشتم
رسيدگي به مسائل و معضلات اجتماعي روز که بر وضعيت کودکان و نوجوانان نيز سايه
 /مهر و آبان
مياندازد فراتر از بررسي شاخص مرگ و مير زير  7سال بوده و اين شاخص قادر به در بر گرفتن
2831
اين جنبهها نخواهد بود.
اين شاخص قادر به در نظر گرفتن مسائل مهم کلان در حوزه اقتصادي ،تصميمسازي،
تصميمگيري و همچنين مسائل جنيستي که در وضعيت کودکان موثر هستند نيست.
پيشرفت اين شاخص نميتواند الزاماً ،همراه با تغييرات ساختاري و بنيادي در سيستم مديريت
کلان کشور باشد .به عنوان مثال ،در سالهاي اوليه برقراري «سيستم شبکه بهداشتي» توسط وزارت
تم
بهداشت و درمان پيشرفت بسيار چشمگيري در شاخصهاي بهداشتي و از جمله مرگ و مير مادر و
کودک به دست آمد .در حقيقت بهبود وضيعت بهداشت در ايران از طريق برقراري سيستم شبکه
بهداشتي و ارائه مراقبتهاي بهداشتي اوليه از عوامل اصلي بهبود شاخص توسعه انساني در  81سال
حقوق
مالکيت و نظم
بازارهاي کارآمد
831

حقوق
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حقوق مالکيت و

گذشته است (مهدوي و سايرين .25)2835 ،با اين حال پس از گذشت چند دهه از ايجاد اين سيستم
نظم بازارهاي کارآمد
برنامهريزي و رويکرد موجود در طيف سيستم مديريتي هنوز بسيار متمرکز است و عناصر بسيار
ابتدا در بهبود
بهداشتي ودرنظم
کمرنگي از تمرکززدايي و مشارکت جامعه محلي دارد .طراحي سيستم شبکه ت
کارآمد به ماهيت
اما با توجه
شاخصهاي بهداشتي در سالهاي اوليه راه اندازي سيستم بهداشتي موثر بوده است.
بازارهاي
مشکلات روز که بعد بسيار قوي اجتماعي دارد ،اين سيستم قادر به پاسخگويي بيشتر ،بهبود روند
مالکيت
دلايل ومتفاوتي
حقوق در
شاخصها با سرعت پيشين و از بين بردن شکافهاي موجود نيست .اين امر ريشه
اجراييبازاره
دارد که بعضاً به نوع طراحي سيستم شبکه و رويکردهاي مديريتي و نظم
کارآمداز جمله
اي است،
مربوط
شاخصههاي کم رنگ مشارکت ،و رويکرد صرفاً بهداشتي به مسائلي که پرداختن به آنها نيازمند بررسي و
است .وبه عنوان
مداخلات اجتماعي نيز است .کندي پيشرفت در شاخصها نيز به نوعي بيانگر اين
مسئلهمالکيت
حقوق
کارآمدميتواند
بازارهايدرماني
بهداشتي و
مثال ،بررسي مرگ و مير زير  7سال ،علاوه بر مشکلاتي که سيستمنظم
پاسخگوي آن باشد (از قبيل دسترسي به موقع به خدمات دوران بارداري و مراقبتهاي مادر و کودک)
ميتواند در مسائل اجتماعي ،روابط قدرت در خانواده ،و مسائل جنسيتي ريشه ت
نظم که سيستم
داشتهوباشد
کارآمد
بازارهاينيست.
شبکه بهداشت به ترتيبي که در حال حاضر فعاليت ميکند قادر به پاسخگويي به آنها
با توج ه به دلايل فوق ،براي پيشبرد هر چه بهتر وضعيت کودکان و مقابله با معضلاتي که
حقوق مالکيت و
ريشه در مسائل اجتماعي دارد و همچنين دستيابي به توسعه همه جانبه ،علاوه بر شاخص «مرگ و
نظم بازارهاي کارآمد
مير کودکان» بايد در فکر شاخصهاي کليدي و چند وجهي ديگري نيز بود.
اين مقاله علاوه بر بررسي برخي از شاخصهاي آماري در گزارش «وضعيت کودکان جهان»
سال  ، 1113به برخي از مسائل کليدي که در بررسي وضعيت کودکان مهم است نيز ميپردازد.
پس از بررسي برخي آمارهاي کلان ،چند رويکرد کليدي در سياستهاي يونيسف براي تحليل
وضعيت کودکان معرفي ميشود .و سپس زمينههايي که براي بررسي و برنامهريزي بهتر در
وضعيت کودکان ايران ميبايست مورد تحقيق و تحليل بيشتر قرار گيرد ،معرفي ميشود.
بررسي برخي شاخصها در وضعيت کودکان ايران
مرگ و مير کودکان زير  7سال :بررسي روند شاخص مرگ و مير زير  7سال در ايران ،بر

اساس جدول شماره  ،2کاهشي با سرعت زياد در سالهاي  2551تا  2551نشان ميدهد .مقايسه
اين شاخص در ايران و ميزان پيشرفت آن در بين کشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا به
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طور کلي وضعيت نسبتاً بهتري را نشان ميدهد (اما کشورهايي از قبيل اردن با نرخ  ،17تونس
 ،18سوريه  24در وضعيت به مراتب بهتري نسبت به ايران هستند) .چنانچه در بخش قبل نيز گفته
مفيد /
شد ،روند نامه
شماره مير کودکان در ايران تا سال  2853روند نسبتاً سريعي داشته است .که
مرگ و
کاهش
سي و هشتم  /مهر و

اين امر به دليل به کارگيري موثر سيستم شبکه بهداشتي ،افزايش دسترسي ،بهبود کيفيت خدمات و
آبان 2831

افزايش آموزش پرسنل بهداشتي بوده است .در بخشهاي بعدي اين مقاله توضيحات بيشتري در
مورد اين شاخص ارائه خواهد شد.
جدول  -2نرخ مرگ و مير زير  5سال و مقايسه آن در مناطق مختلف جهان

2991

تم

زير  5سال

ميزان کاهش نسبت به سال

منطقه

نرخ مرگ و مير زير  5سال

نرخ کاهش ساليانه در مرگ و مير

2991
/

2991

1112

2991-2991

2991-1112

شماره
سي و هشتم148
آفريقا
صحراي

235

281

2/8

2/1

24

شرق آفريقا

111

287

282

2/4

2/4

12

غرب و مرکز آفريقا

184

113

238

2/1

1/5

22

257

55

48

4/7

8/4

41

آبان255

218

38

1/4

1/7

88

2831
آسيا
شرق

212

77

15

8/5

4/5

45

آمريكاي لاتين

218

77

15

4/1

4/4

72

نامه مفيد

شمال مفيد /
خاورميانه و نامه
شماره سي و هشتم
آفريقا
مهر و
/
جنوب آسيا

اروپاي مرکزي و
شرقي/کشورهاي

52

78

15

1/5

4/1

45

مستقل مشترک المنافع
کشورهاي صنعتي

کشورهاي درتمحال
توسعه
جهان
ايران

15

21

8

7/1

8/1

41

284

218

55

1/8

2/5

18

247

58

51

1/1

2/8

18

252

51

84

4/5

4/5

78

حقوق
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بازارهاي کارآمد
831
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حقوق مالکيت و

نظم بازارهاي کارآمد
درآمد ناخالص ملي 23و توليد ناخالص داخلي :29از ديگر شاخص هايي که براي تحليل
وضعيت کودکان مورد بررسي قرار مي گيرد ،رشد درآمد ناخالص ملي است .برخي از مدافعين
ت و نظم
حقوق کودک بهبود در وضعيت اين شاخص را مهم دانسته و تاثير آن را در وضعيت کودکان
بازارهاي کارآمد
بررسي کرده اند .در عين حال بين کارشناسان و متخصصين حقوق کودک براي در نظر گرفتن
مالکيت وکودکان
حقوقوضعيت
اين شاخص و به طور کلي بررسي شاخص هاي کلان اقتصادي در تحليل
بحث و اختلاف وجود دارد .به عنوان مثال ،سازمان غيردولتي « نجات کودکان»11
کارآمددرکتاب
نظم بازارهاي

«سياست هاي کلان اقتصادي و حقوق کودک» (دويلدر 12)1111 ،ضمن اشاره به اين شاخص
خاطر نشان مي سازد که حمايت از حقوق کودک به خودي خود و بدون ارجاع به محاسبات
حقوق مالکيت و
اقتصادي قابل دفاع و نيازمند مداخله دولت ها است .اين کتاب ،برخورداري از دوران کودکي
نظم بازارهاي کارآمد
شاد را به تنهايي به عنوان يک هدف نهايي مهم معرفي مي کند .اما با اين وجود همين منبع
نظمقانع کردن
کودک و
اشاره به اين مهم دارد که براي بحث با سياست گذاران در زمينه حقوق ت و
شاخصهاي
استفاده از
کارآمد
آنان در تخصيص منابع بيشتر در اولويت هاي مربوط به کودکان،بازارهاي
اقتصادي و تحليل آنها مي تواند بسيار مهم و تاثيرگذار باشد.
مالکيت
شاخص درآمد ناخالص ملي در ايران نيز در «وضعيت کودکان حقوق
طورو سالانه
جهان» به
گزارش مي شود .اين شاخص از سال  2538تا  2533با افزايش نظم
کارآمد 1281و
بازارهاياست (
روبرو بوده
 8781دلار) و از سال  2551با افت چشمگيري ( 1471دلار) به کاهش ادامه داده و به
کمترين ميزان خود در سال  2558رسيده است ( 2188دلار) .افزايش تدريجي اين شاخص از
سال  2555تا کنون ادامه داشته است .آخرين آمار موجود طبق «وضعيت کودکان جهان -
 »1113مربوط به سال  1118است که ميزان آن  8111دلار اعلام شده است11.پس از انقلاب
اسلامي در ايران ،دلايل متفاوتي در نوسان و در مقاطعي در کاهش رشد اقتصادي موثر
بوده اند که تحليل آنها در بحث اين مقاله نمي گنجد .اما مرور مختصر ،روند اين شاخص از
پس از انقلاب تا کنون نشان مي دهد که تغييرات و نوسانات اين شاخص ارتباط تنگاتنگي با
روند بهبود در شاخص مرگ و مير کودکان نداشته است .بررسي آمار معرفي شده در کتاب
«سياست هاي کلان اقتصادي و حقوق کودک» نشان مي دهد که بين شاخص توسعه انساني و
رشد اقتصادي مي تواند شکاف عمده اي وجود داشته باشد .در همين زمينه اين منبع به «شاخص

131

سپيده يوسفزاده

توسعه انساني» و « توليد ناخالص داخلي» در چند کشور (و از جمله ايران) اشاره مي کند که
در آن برخي کشورها به ميزاني از «توليد ناخالص داخلي» دست يافته اند که با در نظر گرفتن
شاخصشماره
نامه«مفيد /
توسعه انساني» در آنها بايد بهتر باشد.
آن وضعيت
سي و هشتم  /مهر و

در جدول شماره  ، 1ميزان دست يابي چند کشور به شاخص توسعه انساني با در نظر
آبان 2831

گرفتن رتبه آن کشور در توليد ناخالص داخلي مورد بررسي قرار گرفته است .اين جدول ابتدا
شاخص هاي فوق را در سال  2555معرفي مي کند و سپس اين دو شاخص را در کنار هم قرار
مي دهد و وضعيت اين دو شاخص را نسبت به هم مي سنجد ( 2و  ) 1تا تعيين کند آيا توسعه
انساني به دست آمده نسبت به رتبه موجود توليد ناخالص داخلي قابل انتظار است يا خير.
شاخص منفي (که در مورد ايران نيز صدق مي کند) نشان دهنده آن است که با در نظر گرفتن
تم
وضعيت اقتصادي و شاخص توليد ناخالص داخلي ،وضعيت موجود در توسعه انساني پايين تر
ساير ستون ها ،شاخص مرگ و مير کودکان ،آموزش و تغذيه نسبت به
است .مدر
فيد /
از حد انتظار نامه
هشتمتوليد ناخالص ملي بررسي شده اس ت و منفي يا مثبت بودن آن نشان
نظر در
شمارهمورد
رتبه کشور
سي و
دهنده اين است که آيا دست يابي به شاخص در سطح قابل انتظار است يا بر اساس ميزان
توليد ناخالص داخلي شاخص بايد در حد بهتري باشد .در مورد ايران در سال مورد بررسي
( ) 2555شاخص مرگ و مير کودکان و رتبه توسعه انساني با توجه به رتبه توليد ناخالص
نامه مفيد /
داخلي پايين تر از حد انتظار بوده است.
شماره سي و هشتم
 /مهر و آبان
2831

تم

حقوق
مالکيت و نظم
بازارهاي کارآمد
831

حقوق
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حقوق مالکيت و

جدول  - 1شاخص توسعه انساني در برخي کشورها ((2999

18

نظم بازارهاي کارآمد

کشور

رتبه توليد ناخالص داخلي ()2

رتبه شاخص توسعه انساني ()1

(*)1( -)2

بازارهاي کارآمد

آموزش14

مرگ و مير کودکان

شكاف در شاخص

وضعيت تغذيه

ويتنام

288

221

18

281

ت و نظم

حقوق مالکيت و

نظم18بازارهاي -9
کارآمد

سريلانكا

221

91

11

92

81

-25

تانزانيا

291

252

22

42

1

24

بنگلادش

252

251

2

41

کره جنوبي

88

81

8

28

-82
مالکيت و
 9حقوق
8

*

کارآمد
نظم4بازارهاي
22

نيكاراگوئه

212

212

1

59

السالوادور

219

212

2

-29

-12

پرو

99

31

-8

-14

*

پاکستان

285

283

-8

-29

لبنان

29

98

-4

-5

*

موريتاني

219

249

-11

-92

ايران

22

95

-19

-11

-14
مالکيت و
 5حقوق

8

ت و نظم3

کارآمد-
28
-23
بازارهاي

2

*
*

نظم بازارهاي کارآمد

الجزيره

93

219

-82

-82

22

5

گواتمالا

35

229

-81

-23

-84

-25

ناميبيا

92

225

-44

-41

-23

-22

بوتسوانا

51

211

-91

-18

1

-1

در بخش ديگري از همين منبع برخي از فقيرترين کشورها و مناطق جهان با شاخصهاي
مشابه مورد بررسي قرار گرفته اند و وضعيت کودکان در آنها تحليل شده است .از جمله ايالت
کرالا ،که يکي از فقيرترين ايالتها در هند است .بررسي وضعيت کودکان در اين ايالت نشان
ميدهد که مرگ و مير کودکان و مادران در کرالا ،بسيار پايينتر از ساير ايالتها است .همچنين
مرگ و مير زير  7سال د ر کرالا ،از کشورهايي از قبيل عربستان سعودي ،ونزوئلا و آرژانتين
کمتر است .کشورهاي نامبرده تفاوت قابل توجهي در درآمد سرانه با ايالت کرالا دارند و در
وضعيت بسيار مطلوبتري به سر مي برند .بنابراين ،وضعيت اقتصادي به تنهايي و منحصراً در
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وضعيت کودکان تعيين کننده نيست و ميتوان نتيجه گرفت اگر مداخلات مقتضي در هر منطقه با
توجه به وضعيت جامعه محلي اعمال شود ميتوان به نتايج چشمگيري دست يافت .در پايان بايد
مفيد  /شماره
اشاره کردنامه
شاخصهاي اقتصادي و تاثير آنها در وضعيت توسعه نياز به تحليل عميق تر
بررسي
سي و هشتم  /مهر و

اقتصادي ـ آماري دارد.
آبان 2831

قابليتهاي اساسي و تفاوت برخي شاخصها در بين زنان و مردان :سازمان ديدبان اجتماعي براي
بررسي «شاخص قابليتهاي اساسي» سه بعد را مورد نظر قرار ميدهد :درصد کودکاني که تحصيلات مقطع
ابتدايي را تکميل کرده اند ،مرگ و مير زير  7سال و درصد تولدهايي که توسط افراد دوره ديده انجام شده
است .کشورهاي مختلف جهان به تناسب ميانگين دستيابي به اين شاخص و نزديک بودن آنها به 211
درصد ،رتبهبندي ميشوند .البته بايد اشاره کرد دستيابي به مقدار مورد انتظار ( )211به معني دستيابي به
تم
سطح ايدئال توسعه نبوده بلکه نشان دهنده آن است که کشورها در پوشش همگاني 17خود ضروريات
شهروندان خود به نحوي ارائه ميکنند که براي پيشبرد و بهبود رفاه آنان لازم
حداقل» مرافيدبه /
«اساسي» و « نامه
هشتمقابليتهاي اوليه» در واقع نقطه خروج است (از وضعيتي که هنوز افرادي از
شاخص
نگاه «
است .با اين
سي و
شماره
جامعه از خدمات اساسي و حداقل محروم هستند) ،نه مقصد .در سال  ،1113در بررسي اين شاخص توسط
ديدبان اجتماعي 258 ،کشور مورد بررسي قرار گرفتند که تنها  12کشور پيشرفت قابل توجهي نسبت به
سال  1111داشتند 77 ،کشور ديگر پيشرفت آهسته و کمي داشتند و  55کشور ديگر پيشرفتي نداشته و
نامه مفيد /
وضعيتشان ثابت بود .در سال  ،1113اين شاخص براي ايران  52/7بوده است (بيسيو18.)1113 ،
شماره سي و هشتم
 /مهر و

آبان
جدول شماره  - 8پيشرفت در شاخص قابليتهاي اساسي

2831

19

شاخص قابليتهاي اساسي  -ميزان تغيير نسبت به سال 1111

منطقه

شاخص قابليتهاي اساسي در سال 1119

تغيير نسبت به سال 1111

شمال آمريكا

55

8/8

اروپا

53/8

1/3

آسياي مرکزي

58/8

2

خاورميانه و شمال آفريقا

52/1

2/8

آمريكاي لاتين و کارائيب

35/7

2/5

شرق آسيا و پاسيفيک

33/8

1/2

صحراي آفريقا

51/5

2/8

88/8

4/3

تم

جنوب آسيا

حقوق

مالکيت و نظم
بازارهاي کارآمد
831

حقوق

وضعيت كودكان ايران … 111
حقوق مالکيت و
13

ديدبان اجتماعي همچنين شاخصهاي توسعه را با بررسي و مقايسه وضعيت زنان و مردان
نظم بازارهاي کارآمد
و تحليل آن مد نظر قرار ميدهد .به منظور اين تحليل مقايسهاي ،سه شاخص فعاليت اقتصادي،
توانمندي و آموزش مورد بررسي قرار ميگيرد (جدول شماره  .)4اين شاخص در طيفي از 211-1
ت و نظم
مورد بررسي قرار ميگيرد و نرخ پايينتر نشانه نابرابري بيشتراز نظر توسعه انساني بين زنان و
بازارهاي کارآمد
مردان است .طبق گزارش ديدبان اجتماعي در سال  ،1115رتبه ايران در بين کشورهاي جهان 74
بوده است .در بين ده کشوري که بهترين وضعيت را در دستيابي به برابري شاخصها در بين
حقوق مالکيت و
مردان و زنان داشتند ،وجه مشترک آنها دستيابي به برابري بيشتر در شاخص آموزش بوده است
نظم بازارهاي کارآمد
که تقريباً در تمام آنها (به جز کشور رواندا) نزديک به  211است.
جدول  - 4شاخص برابري در بين زنان و مردان

19

حقوق مالکيت و

کشور

زنان

آموزش

زنان

اقتصادي

فعاليت

زنان

توانمندي

مردان

بين زنان و

شاخص

برابري در

نظم بازارهاي کارآمد

سوئد

211

34

34

ت و35نظم

فنلاند

211

55

57

34

رواندا

35

37

32

34

نروژ

211

32

85

38

آلمان

55

85

57

باربيدوس

211

38

73

بازارهاي کارآمد
مالکيت و
حقوق 31
نظم

بازارهاي31کارآمد
55

دانمارک

211

55

75

آيسلند

55

55

73

55

نيوزيلند

211

58

75

53

هلند

211

51

88

55

برخي کشورهاي شمال آفريقا و خاور ميانه
تونس

54/8

88/7

23/8

45

لبنان

55/5

88/1

8/1

45

اردن

55/5

88/7

3/5

45

مراکش

55/3

15/2

12/4

48

مصر

53/8

17/2

27/8

41

ايران()1113

57/4

47/5

11/7

74

برخي کشورهاي هم رده ايران در شاخص برابري بين زنان و مردان
جمهوري کره

34/1

78/5

18/7

74

سريلانكا

38/5

41/5

81/2

78

اندونزي

52/5

71/3

21/4

71
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بررسي اين شاخص ها از اين نظر حائز اهميت است که زنان فقط در نقش «مادر» و
وظايفي که در خانه بر عهده دارند در وضعيت کودکان موثر نيستند .بلکه به عنوان عضوي از
نظر/ازشماره
صرفمفيد
جامعه ـ نامه
مادر بودن ـ نقش مهمي در سلامت و توسعه جامعه خود دارند .اين نقش نه
سي و هشتم  /مهر و

تنها در جايگاه هاي به نسبت سنتي و خدماتي (از قبيل معلم ،پرستار و  )...تاثيرگذار است بلکه
آبان 2831

در نقش هايي ديگر در سطح کلان نيز موثر است؛ از قبيل :نماينده مجلس ،سياستگذار ،مدير
و  ...که در فرايند تصميم سازي و تصميم گيري شرکت مي کنند .لذا بسيار مهم است زناني که
قرار است مادران فردا باشند از تغذيه ،بهداشت و آموزش مناسب بهره مناسب را داشته باشند.
اما به همان اندازه نيز مهم است که زنان آماده مشارکت در زمينههاي اقتصادي ،سياسي و اجتماعي
شوند ،آموزش مورد نظر را در اين زمينهها ببينند و براي بهبود شاخصهاي توسعه در سطح کلان
تم
نقش موثر داشته باشند.
نامه مفيد /

جدول  -4نرخ ثبت نام ابتدايي به تفكيک زن و مرد در طي سالهاي  2883تا  2834در ايران

شماره سي و هشتم

نرخ ثبت نام

2883

ابتدايي

ناخالص

ناخالص

مرد/زن

15/78

32/222

81

2853-2822

2823-2894

2895-2893

2893-2834

2893-2834

خالص

ناخالص

ناخالص

خالص

32/38

37/33

211/211

52/211

نامه مفيد /

جدول  - 5نرخ ثبت نام راهنمايي به تفكيک زن و مرد در طي سالهاي  2853تا  2834در ايران

شماره سي و هشتم

نرخ ثبت نام /مقطعمهر
راهنمايي

2853
و-2822آبان

2823-2894

2831

مرد/زن

81/45

85/55

82

2895-2893

2893-2834

2893-2834

ناخالص

ناخالص

خالص

57/32

53/38

57/55

چنانچه در جدولهاي  4و  7مشاهده ميشود حتي در شاخصهاي اوليه ،شکاف قابل توجهي
بين دخت ران و پسران در آموزش ابتدايي و راهنمايي وجود دارد .ضمناً بايد خاطر نشان ساخت اين
شاخصها ميانگين وضعيت کشور را نشان ميدهد و انتظار ميرود شکاف بين دختران و پسران،
تم
در استانهاي محروم در مقايسه با استانهاي برخوردار و در شهر در مقايسه با روستا ،در اين زمينه
بيشتر باشد .آخرين آماري که از وضعيت آموزش به تفکيک استان ـ دختر و پسر ـ در دست است
درصد اين شاخص را نشان نميدهد و تنها تعداد دانش آموزان در هر مقطع را معرفي ميکند 81.اما
حقوق
مالکيت و نظم
بازارهاي کارآمد
831

حقوق

وضعيت كودكان ايران … 113
حقوق مالکيت و

براي اشاره اي مختصر به شکاف آموزشي در شهر و روستا ،مربوط به دختر و پسر ،ميتوان به
نظم بازارهاي کارآمد
گ زارش جمعيت و بهداشت که توسط وزارت بهداشت با همکاري مرکز آمار ايران ،يونيسف و
صندوق جمعيت ملل متحد در سال  1111تهيه شده است مراجعه کرد:

ت و نظم
کارآمد
بازارهاي
88

جدول شماره  - 2سطح سواد و آموزش در جمعيت  2سال و بيشتر در ايران

حقوق مالکيت و
نظم بازارهاي کارآمد

حقوق مالکيت و
نظم بازارهاي کارآمد
ت و نظم
بازارهاي کارآمد
حقوق مالکيت و
نظم بازارهاي کارآمد
براي اينکه سياستگذاران و برنامهريزان بتوانند به نحو موثر و با توجه به مقتضيات هر
منطقه به شکاف موجود پاسخ دهند نياز به آمار تفکيکي دختر -پسر و شهر -روستا براي هر استان
است .آمار ارائه شده در جدول شماره  ،8مربوط به سال  1111است و براي برنامهريزي موثر نياز
به دسترسي به آمار جديد ميباشد .با اين حال با بررسي اين جدول سؤالي که نيازمند تحليل و
پاسخگويي است اين است که آيا برنامهريزي کلان آموزش در سال  1111با در نظر گرفتن
وضعيت ميانگين انجام شده است ( 32/4درصد) يا اينکه اقدامات و ملاحظاتي نيز براي دختران و
زنان روستايي در استان سيستان و بلوچستان وجود داشته است ( 47/2درصد) تا اين شکاف
بزرگ را کاهش دهد.
با توجه به اينکه برنامهريزي در سطح کلان در تمامي شاخه ها (بهداشت ،آموزش و  )...در
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تهران و به صورت متمرکز انجام ميشود ،جزئيات و مقتضيات مربوط به هر استان و همچنين شهر
و روستا بايد در اختيار برنامهريزان قرار گيرد .همانطور که ملاحظه ميشود ،ميانگين کشوري در
مطلوبي شماره
سطح نسبتاًنامه مفيد /
است .اما براي از بين بردن شکاف موجود ،يک الگوي يکسان کشوري به
سي و هشتم  /مهر و

سختي ميتواند جوابگوي ميانگين کشوري باشد و شاخصها را در سطح کلان در کشور ارتقا
آبان 2831

بخشد ،به نياز دختران دانشآموز در استان سيستان و بلوچستان پاسخگو باشد و شاخصهاي
مدارس را در روستاهاي کشور ارتقا بخشد.
چالشها و شيوههاي موجود در تحليل وضعيت کودکان
همانطور که در بخشهاي قبلي نيز گفته شد ،در مورد وضعيت کودکان و برنامهريزي جهت
بهبود هر چه تم
بيشتر شاخصها و همچنين از بين بردن شکافهايي که در سطوح ملي و جهاني وجود
دارد ،برخي از شيوه هاي موجود بايد مورد بازنگري قرار گيرد .به عنوان مثال ،در مورد مشکلاتي از
نامه مفيد /
قبيل مرگ و مير مادران در نتيجه حاملگي زير  23سال ،نميتوان در تحليل اين مشکل و يا
شماره سي و هشتم
برنامه ريزي جهت بهبود آن تنها به مقطع نوجواني پرداخت .بلکه بايد به جريان رشد کودکان (پسر
و دختر) ،آموزشها و مهارتهايي که در اين جريان رشد ميبينند ،فرايند اجتماعي شدن آنها و
نقشي ک ه والدين و جامعه در اين فرايند دارد نيز نگاه کرد .علاوه بر اين نگاه جامعه نسبت به فرزند
دختر و شکافنامه
مفيددر/اين زمينه وجود دارد ،قابل بررسي است .در عين حال تحليل وضعيت
هايي که

اينهشتم
سي و
بايد نشانشماره
گونه مرگ و مير دقيقاً چه حقوقي از فرد ضايع شده و چه افرادي در اين
دهد در
مکلفمهر و
زمينه /
آبان اينگونه بررسيها ،حداقل دو نوع رويکرد در تحليل مشکلات و
هستند .براي

2831
متعاقب آن وجود دارد که در اين بخش به آن اشاره ميشود:
برنامهريزي

الف) چرخه زندگي :يکي از مواردي که در بررسي مشکلات کودکان و تحليل علل ريشهاي
آنها کمتر مورد توجه قرار گرفته است ،در نظر گرفتن چرخه زندگي کودکان است .اين رويکرد در
برنامههاي يونيسف غالباً مورد استفاده قرار ميگيرد .با اين حال در بيشتر مواقع چرخه زندگي
دختران و زنان ارزيابي شده است و کمتر اين رويکرد در مورد پسران يا مردان هم به کار ميرود.
تم
مزيت استفاده از اين رويکرد در عمل براي برنامهريزان اين است که در هر مرحله با در نظر گرفتن
مشکلاتي که در آينده متوجه زندگي فرد خواهد بود يا با در نظر گرفتن نقش مثبتي که هر فرد در
بهبود وضعيت خود و ساير افراد جامعه ميتواند داشته باشد ،مداخله مورد نياز (اعم از آموزش،
حقوق
مالکيت و نظم
بازارهاي کارآمد
831

حقوق

وضعيت كودكان ايران … 115
حقوق مالکيت و

خدمات بهداشتي و  )...در زمان مناسب و از دوران کودکي انجام ميشود.
نظم بازارهاي کارآمد
به عنوان مثال ،در تحليل علل ريشهاي مرگ و مير زير  7سال يا مرگ و مير مادران به دليل

نظمکاهش آن
مردان،و در
عواقب ناشي از بارداري ،نقشي که افراد و گروههاي مختلف ،از جمله ت
کارآمد در بهبود
تاثيري که
ميتوانند داشته باشند ،بررسي ميشود و براي بررسي نقش پدر يا همسر و
بازارهاي
وضعيت ميتوانند داشته باشند ،چرخه زندگي مردان مورد توجه قرار ميگيرد .پدر و همسري که
مالکيت
حقوق
چرخهو زندگي
طول
نسبت به کاهش معضل مرگ و مير کودکان و زنان نقش موثر ميگيرد ،در
کارآمد
موردبازاره
نسبت به اين مسئله حساس شده است و با کسب آگاهي و آموزشنظم
ايفاي نقش
نيازايبراي
مطلوب آماده است .کسب اين نقش موثر و مطلوب در بين مردان نياز به اين دارد که مردان نيز در
مالکيت وبه جامعه
حقوقمورد نياز
کنار زنان آموزش ببينند .که در حال حاضر در کشور ما اين آموزش و آمادگي
کارآمدو چرخه
مراحل رشد
يک از
بازارهاي
و به خصوص پسران و مردان داده نميشود .در ايران ،غالباً در هيچ نظم
زندگي مردان يا پسران در زمينه مرگ و مير کودکان ،حاملگي زودرس و عواقب آن ،حاملگي
ناخواسته ،مرگ و مير زنان به دلايل ناشي از حاملگي و زايمان و  ...آموزش ت
لازمو رانظمنميبينند .از
کارآمد
بازارهاي
براي مشاوره
ازدواج و
طرفي ،تنها مقطع مراجعه به مراکز بهداشتي  -درماني توسط مردان پيش از
قبل از ازدواج است .بنابراين از طرفي در مراحل کليدي و در آموزش رسمي در مدارس و به ويژه
حقوق مالکيت و
دبيرستانها در خصوص توسعه و شاخصهاي مربوط به آن ،وضعيت ايران ،مشکلات و معضلاتي
نظم بازارهاي کارآمد
که بايد مورد توجه قرار گيرد ،نقش جامعه و مخصوصاً مردان در توسعه و بهبود شاخصهاي مهمي
از قبيل مرگ و مير زير  7سال و مرگ و مير مادران و  ،...آموزشي به آنان داده نميشود .و از
طرفي ديگر ،پس از ازدواج نيز امکان دسترسي به اينگونه آموزشها به طور مستقيم وجود ندارد
چرا که عليرغم نهادينه شدن اهميت مراجعه به مراکز بهداشتي (براي دريافت آموزش يا خدمات)
در بين زنان ،اين نگاه براي مردان وجود ندارد (يا به ميزان خيلي کمتري وجود دارد).
طبق تعريفِ يونيسف در رويکرد چرخه زندگي ،براي ايجاد تغيير واقعي و پايدار ،حداقل
يک نسل زمان لازم است (فومبي ،لوويچ 84.)2555 ،کار با گروههاي سني متفاوت ميتواند
سرعت اين فرايند را افزايش دهد به ترتيبي که در نهايت بتوان به نتايج مورد نظر با اطمينان و
سرعت بيشتري دست يافت .در اين رويکرد دورههاي متفاوت سني به طور جداگانه مورد بررسي
قرار ميگيرد :کودکي ،نوجواني ،جواني ،ميانسالي و مقتضيات هر يک از اين دورهها با در نظر
گرفتن بستر اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي و تاثير آن در وضعيت فرد بررسي ميشود .اين نوع
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تحليل فرصت خوبي را براي برنامهريزان و سياستگذاران فراهم خواهد کرد تا رويکرد متفاوت
جامعه را نسبت به کودکان که بر اساس دختر يا پسر بودن آنها است (و نه با در نظر گرفتن حقوق
شمارهمورد تحليل و ارزيابي قرار دهند و مداخله مورد نياز را جهت بهبود اين
مفيد /فرد)
نامه يک
آنها به عنوان
سي و هشتم  /مهر و

نگرش و رفتار انجام دهند.
آبان 2831

در بررسي چرخه زندگي ،شيوههاي اجتماعي شدن دختران و پسران مورد تحليل قرار
ميگيرد .بررسيهاي موجود نشان ميدهد که روند اجتماعي شدن براي پسران و دختران متفاوت
است چون انتظار و نگاه جامعه و والدين از فرزند پسر و دختر متفاوت است .بنابراين بررسي اين
تفاوتها و بازنگري در آنها در شيوه چرخه زندگي ضروري به نظر ميرسد.
ب) رويكرد مبتني به حقوق انساني :در سال  ،1112کميته حقوق اقتصادي ،اجتماعي و
تم
فرهنگي سازمان ملل بيانيه اي صادر کرد که در آن موضع اين کميته در مورد فقر نيز بيان شده بود.
گيري،فيدفقر/به عنوان پديدهاي چند وجهي مورد توجه قرار ميگيرد که متغيرهاي
در اين موضع نامه م
هشتم و وابسته به هم ،مورد تحليل قرار ميگيرند .اين بيانيه بسيار مهم است
طور ومرتبط
متفاوت آن به
شماره سي
چرا که رويکرد مبتني بر حقوق انساني نسبت به فقر دارد (ديد،

87 .)1118

کميته معتقد است که فقر نتيجه انکار و غفلت از حقوق انساني است [...] .در سالهاي
گذشته فقر غالباً با درآمد ناکافي براي خريد حداقل خدمات و سبد غذايي تعريف ميشد [...] .فقر
نامه مفيد /
مي تواند به عنوان وضعيت انساني تعريف شود که مشخصه آن محروميت مزمن از منابع ،قابليتها،
شماره سي و هشتم
انتخاب ها ،امنيت و قدرت لازم براي برخورداري از استانداردهاي کافي زندگي و ساير حقوق
 /مهر و آبان
مدني ،فرهنگي ،اقتصادي ،سياسي و اجتماعي است.
2831
آژانسهاي بينالمللي در سطح جهان استفاده از اين شيوه را در سطوح مختلف برنامهريزي،
اجرا و ...تعهد کردهاند .با اين حال به کار گيري اين شيوه با چالشهايي همراه است که در بسياري
از موارد اجراي آن را سخت و گاه ناممکن ميکند.
در اين رويکرد معضل مورد نظر با در نظر گرفتن اصول کليدي پيماننامه حقوق کودک
(جهانشمولي ،اصل عدم تبعض ،اصل مشارکت و )...مورد بررسي قرار ميگيرد تا ابعاد و عمق آن
تم
مورد تحليل هدفمند قرار گيرد.
اصل عدم تبعيض (ماده  1پيمان نامه حقوق کودک) به بررسي وضعيت کودکاني که در
حاشيه قرار گرفته اند و از جريان اصلي توسعه دور هستند ،تک يه دارد .دسترسي به اطلاعات
حقوق
مالکيت و نظم
بازارهاي کارآمد
831

حقوق
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حقوق مالکيت و

تفکيکي براي بررسي اين گروه ها کليدي است .اصل بهترين منافع کودک (ماده  8پيمان نامه) به
نظم بازارهاي کارآمد
تنهايي مي تواند به عنوان يک رويکرد کودک -محور مورد بهرهگيري قرار گيرد .اين اصل
نظم ميشناسد.
سميت
کودک را به عنوان يک شهروند که داراي حقوق تعريف شدهاي است ،به رت و
جانبه دارد و
بازارهاي همه
اصل بقا و رشد کودک (ماده  8پيمان نامه) نسبت به رشد کودک يک رويکرد
کارآمد
به ابعاد مختلف حقوق مدني ،اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگي و سياسي اهميت يکسان ميدهد .اين
مالکيت و
حقوق تفکيکناپذير و جهان شمول هستند .بنابراين ابعاد متفاوت رفاه حقوق
تواند اين
کودک بايد ب
جنبهها را در بر بگيرد (اشر،

88.)1115

نظم بازارهاي کارآمد

اين شيوه به بررسي نقش دست اندرکاران کليدي و موظفين و مکلفين ميپردازد .به عنوان
دولت،و جامعه
مدرسه،مالکيت
مثال ،در بررسي مشکلي که متوجه کودک است نقش والدين ،جامعه ،حقوق
مشخصي در
وظيفه و
نقشکارآمد
بازارهاي
بينالمللي و ...بررسي ميشود .با توجه به اينکه هر يک از اين حلقههانظم
قبال برآورده کردن حقوق کودک دارند ،اين بررسي خلا و نقص موجود را تحليل کرده و ريشههاي
آن را بررسي ميکند و پيشنهاد راه حل مينمايد .سعي بر اين است که اينت و
نظم با همراهي
بررسي
گروههاي ذينفع (از قبيل سازمانهاي دولتي ،جامعه هدف  )...انجام شود.بازارهاي کارآمد
نتيجهگيري

حقوق مالکيت و

کارآمد کودک
بازارهاينسبت به
نظمرويکرد
بررسي روند تغيير ،در بررسي و گزارش وضعيت کودکان ،تکامل
را نشان ميدهد .خطوط کلي اين تغيير را ميتوان در پيشرفت شاخصها در گزارش

«بقاي»85

کودکان ،تا گزارش «بهبود» 83وضعيت کودکان و بالاخره گزارش وضعيت «رفاه» 85کودکان
(اشر 41.)1115 ،در نتيجه اين تکامل ،برخي از منابع ،به اهميت استفاده از شاخصهاي مثبت توجه
مشاهده نمود .اما طراحي و معرفي شاخصهاي چند جانبه که روي رفاه کودک تکيه داشته و
وضعيت مثبت را گزارش ميکنند خود چالشي است که پاسخگويي به آن نياز به مطالعات عميق و
کيفي دارد.
چنانچه گفته شد به منظور دستيابي به وضعيت ايدئال در مورد کودکان و اطمينان از اينکه
کودک به حقوق اجتماعي و اقتصادي خود دستيابي خواهد داشت ،شاخصهاي اجتماعي ميبايست
در بررسيها با اهميت بيشتري انجام شود.
با در نظر گرفتن اينکه با پيشرفت جوامع ،معضلات اجتماعي که در سطح جهاني گريبانگير
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کودکان و نوجوانان ميشود ،از نوع و کيفيت متفاوتي برخوردار است .شاخصهاي بررسي
وضعيت بايد بتوانند اين زمينههاي جديد را نيز تحليل کنند.
مفيد /
شماره سطوح ملي و محلي در خصوص دستيابي به شاخصها ،نابرابريهاي
اينکه در
نامه به
با توجه
سي و هشتم  /مهر و

فاحشي وجود دارد ،بررسي شاخصها در سطوح ملي بايد به تفکيک مناطق مختلف ،شهر و روستا
آبان 2831

و پسر و دختر انجام شود تا دست اندرکاران بتوانند از نتايج آن استفاده موثر کنند.
در بررسي مشکلات ،علل ريشهاي بايد مورد توجه و تحليل قرار گيرد و براي پاسخگويي به
علل ريشهاي شيوههاي تحليل نيازمند به بازبيني و بهبود است.

تم
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نامه مفيد /
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کارآمد
بازارهاي
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