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وقتی صحبت از مشــارکت در شهرها می شــود عموما دو برداشت کلی از مشارکت 
در اذهان شــکل می گیرد: یکی برآمده از آرمان  های جامعه یا شــنیده  های دانشگاهی؛ 
مشــارکتی همه  شمول و همه  جانبه که حق فرد اســت و در تمامی مراحل و به صورت 
ایدئال باید انجام شود اما این «باید» صرفا در برگه  های کاغذ و همان مقاالت و کالس  های 
دانشــگاهی و نهایتا سخنرانی  های مسئوالن است. مشــارکت عنوان دقیق ترش را شاید 
بتوان شــراکت آن هم از نوع صرفا مالی گذاشــت و بیشتر گروه  های ساکن در بافت  های 
به اصطالح فرسوده با آن مواجه هستند که چنین مشارکتی نیز در عمل سابقه چندانی 
ندارد و برمی  گردد به کمبود منابع مالی که مســبب اصلی جلب مشارکت مردم شد. با 
چنین سوابقی، از گوشه و کنار دنیا مفهومی تحت عنوان «مشارکت کودکان و نوجوانان 
در شــهر دوستدار کودک» به گوش می  رسد! یعنی مشارکت یکی از گروه های به حاشیه 

رانده شده در فرایند توسعه شهری و آن هم در شهری که دوستدار کودک است.
«مشارکت کودکان» و «شهر دوستدار کودک» دو اصطالحی هستند که الزم و ملزوم 
یکدیگرند، به عبارتی شــهر دوستدار کودک بدون مشــارکت کودکان ممکن نمی شود و 
از طرفی بســتر جلب مشارکت کودکان در شــهر و جامعه  ای ایجاد می شود که دغدغه 
مناسب  ســازی آن برای کودکان و به عبارتی محقق کردن شــهر دوســتدار کودک وجود 
داشــته باشد. در راستای پیوند این دو مفهوم به یکدیگر ما به شهروندانی مسئولیت  پذیر 
که مشــارکت را وظیفه و تکلیف خود و فرزندانشــان بدانند و همچنین مســئوالنی که 
مشــارکت را به جز حق شــهروندان، تکلیف خود بدانند نیاز داریم. با پیش  فرض وجود 
چنین شــرایطی که مسئله  ای اساسی و کلیدی اســت، می  توان تأکید داشت که در اینجا 
منظور از «مشــارکت»، مشــارکتی حقیقی و عملیاتی اســت، چراکه تجربه  های فرایند 
توسعه شــهری نشــان داده اســت وقتی گروه هدف، کودکان و نوجوانان باشند بیشتر 
فعالیت  ها و اقدامات به ســمت استفاده نمایشی از آنان سوق داده شده است، در حالی 
که باید مشــارکتی در مراحل مختلف تصمیم  سازی و تصمیم  گیری و حتی نظارت باشد. 
مشــارکتی که همه گروه های مختلف را به صورت عادالنه دربر گیرد. جلب مشــارکت 
شــهروندان از جمله کودکان فوایدی همچون تقویت حس تعلق آنان به جامعه  شــان 
و بهره  منــدی از نظــرات عمیق و تیزبینانه افرادی دارد که با مســائل به صورت هرروزه 
دست به گریبان هستند. گذشته از این فواید به صورت عام، مشارکت کودکان و نوجوانان 

فواید فراوانی همچون موارد زیر را به دنبال دارد:
 مشــارکت به افراد نوجوان کمک می کند تا به یکدیگر گــوش دهند، به تفاوت عقاید 

احترام بگذارند و زمینه مشترکی را پیدا کنند.
 ظرفیت های تفکر انتقادی، ارزیابی و انعکاس را افزایش می دهد.

 از فرایند اکتشاف، آگاهی و حل مسئله گروهی حمایت می کند.
 به بسط آگاهی و مهارت های ایجاد تغییر در جهان افراد کمک می کند.

الزمه بهره  مندی از چنین مشــارکتی، در درجه اول دیده شدن در سیاست گذاری  ها و 
ســاختار قانونی کشــور و ســپس آگاهی از روش  ها و ابزارهای مختلف مشارکت است. 
مشخص  ترین سند سیاســت گذاری حوزه معماری و شهرسازی که مشارکت کودکان را 
به رســمیت می  شناسد و اخیرا مورد تصویب شــورای  عالی شهرسازی و معماری ایران 
قرار گرفته اســت؛ الزامات و ضوابط عام شهر دوســتدار کودک مصوب ۱۴۰۰/۵/۴ است 
که عالوه بر اشاره مستقیم به مشارکت کودکان و نوجوانان در سند پشتیبان این مصوبه، 
ســازمان شهرداری  ها و دهیاری  های کشور و معاونت معماری و شهرسازی وزارت راه و 
شهرســازی را ملزم به تهیه و ابالغ دستورالعمل شورای مشورتی شهری کودکان کرده 
اســت. در بخش شش سند پشــتیبان ذیل عنوان «بسترســازی رویه ای جریان دوستدار 
کودک در شهرها و روستاها» به مشارکت کودکان پرداخته شده است. به این ترتیب که: 
«در تمامی فرایند برنامه  ریزی، طراحی و مدیریت فضاهای دوســتدار کودک، مشــارکت 
کودکان باید به عنوان یکی از بخش  های اصلی جریان تولید اســناد طرح  های توســعه 
شــهری وجود داشته باشــد. روش  ها و تکنیک  های مختلفی برای جلب مشارکت آنها 
حتی به تفکیک ســن، گروه اجتماعی و جنسیت اعم از نقاشی، مصاحبه، بازدید میدانی 
و... وجود دارد. برخی روش  های پیشنهادی برای جلب مشارکت کودکان در فرایند تهیه 
طرح  هــا که هریک یا همه آنها بنا به موضوع طرح قابلیت کاربــرد دارند، عبارت اند از: 
آموزش طرح، نظرخواهی مشارکتی، بهره  گیری از ظرفیت  های نهادی مرتبط با کودکان و 
نوجوانان برای تهیه، نظارت و اجرای طرح، توان  افزایی کودکان و نوجوانان برای مشارکت 

در فرایند اجرای طرح و ارائه نوآوری در طرح مطابق با اصول شهر دوستدار کودک».
چنین سیاســت گذاری  ای به نظر نقطه شروع خوبی برای تحقق مشارکت کودکان و 
نوجوانان در شهرهای دوستدار کودک است. هرچند کم نیستند ضوابط، دستورالعمل  ها و 

سیاســت  هایی که تنها زینت کتابخانه  ها یا نهایتا ســرفصل  های درسی شده و تحقق و 
اجرای آن، رؤیای گروه هایی محدود و همچنان امیدوار شده است.

شهر دوستدار کودک و الزامات تحقق آن
شهر دوستدار کودک یک شهر یا سکونتگاه متعهد به برآوردن حقوق کودکان است، 
شامل حقوقی از کودکان به منظور: تأثیرگذاری بر تصمیمات راجع به شهرشان، مشارکت 
در خانواده، جامعه و زندگی اجتماعی، نوشیدن آب سالم و دسترسی به سیستم فاضالب 
مناســب، محفوظ بودن از خشــونت و سوءاســتفاده، پیاده  روی امن در خیابان ها، دیدار 
دوستان و بازی با آنها، داشتن فضاهای سبز، زندگی در محیط زیست غیرآلوده، مشارکت 
در اتفاقات اجتماعی و فرهنگی و یک شهروند برابر بودن با دسترسی به هرگونه خدماتی 
صرف نظر از مبدأ قومی، مذهب، درآمد، جنس یا ناتوانی. سه استراتژی عمده برای تحقق 

شهرهای دوستدار کودک ارائه شده است:
۱- تغییرات شکل شهری: پیوند ایمن خانه های کودکان و خدمات مربوطه با گسترش 

حمل ونقل عمومی (شهر دوستدار کودک).
۲- تقویت طرح واحدهای همسایگی: افزایش امنیت، خوانایی، جذابیت و... (محله 

دوستدار کودک).
۳- تغییرات در ارزش های اجتماعی: حرکت آهسته، حرکت از فردگرایی به مسئولیت 

جمعی بزرگ تر و تحقق معنای والدین خوب.
امکان تغییرات اساســی در شــهرها از طریق احیای ارزش های درونی که هم اکنون 
در میان کودکان هســت، وجود دارد. از طریق زمان گذاشــتن برای دیدن کودکان، ممکن 
است دوباره کشــف شویم: لذت های آهستگی، ارزش اجتماع و کار با یکدیگر (گروهی) 

و کودک درونمان.

کودک کنشگر؛ پیش  شرط توسعه فردا
در جهــان پرســروصدای امروز که هرکس بــه مدد فراگیــری فضای مجازی 
صدایی دارد و تریبونی، گروهی هســتند با صدایی رسا ولی بدون تریبون. این گروه 
همان هایی هستند که پرداختن به حوزه  شان قدمت زیادی ندارد. گروهی مهم که 
ماحصل تمام تالش های امروز جامعه بشری هدیه ای به اوست و او سرنوشت ساز 
فرداست: کودک. نگاه به ایده کودکی به اواخر قرن ۱۷ میالدی برمی گردد. آنجایی 
که جان الک می گوید: تجربه نخستین آدمی عمیقا بر زندگی بعدی او اثر می گذارد. 
تا چند دهه گذشــته خانواده مهم ترین مرجع آموزش، تعامل، حضور و تربیت 
فرزند بود. این در حالی اســت که با تخصصی شــدن نهادهــای اجتماعی یعنی 
رســانه، آموزش، اقتصاد، سیاســت و مذهب، نقش تربیتــی همه جانبه از دوش 
خانواده ها برداشته شده و هریک از این نهادها نقشی اختصاصی در تربیت و رشد 
فرزنــدان بر عهده گرفته اند. هیچ یک از این نهادها در خأل بر کودک اثر نمی گذارند، 

یکی از مهم ترین فضاهای اثرگذار بر کودک محیط شهر است.
ابتکار شهر دوستدار کودک در روند جهانی شدن و سرعت گرفتن نرخ شهرنشینی 

در ســال های ۱۹۹۶ آغاز شد تا پاسخ گوی نیازها و زیست مطلوب گروهی باشد که 
صاحب تریبون نیست، اما از شــهروندان مؤثر شهر است. در دو ساحت باید شهر 
دوســتدار کودک را بررســی کرد. نخست، شــهر به مثابه میدانی که کودک در آن 
توانایی کنشــگری و حضور مؤثر داشته باشــد، و دوم تربیت عادت واره ها و سبک 
زندگــی ای کــه کودک در آن امکان بــروز و ظهور خویــش را از طریق عضویت و 
نقش آفرینــی در اجتماعات کودک محور مهیا ببیند. برای تحقق آنچه عنوان شــد 
چه در ساحت ساختاری و چه در ساحت عاملیت، اصل فرایند محوری و استمرار 
ضروری اســت. تجهیز و بازآفرینی شــهر به مثابه میدان برای کودک، از یک ســو 
نیازمند درک این اصل اســت که شهر دوستدار کودک یک عبارت نمادین است که 
اشــاره به محله ها و اجتماعات محدود متناســب با زیست کودک دارد، نه تجهیز 
و آماده سازی تمامی فضاهای شــهری، چراکه بسیاری از فضا-مکان های شهری 
همچون بسترهای صنعتی و امثالهم محیطی نامناسب برای حضور کودکان است.  
نکته اینجاست که در ایجاد بسترهای الزم برای فضاسازی های شهری، محیطی و 

همچنین ایجاد اجتماعات دوستدار کودک کسی که درباره نیازها و خواسته هایش 
ســخن می گوید خود کودک اســت، نه مربیان و والدین و متخصصانی که با نگاه 
خود درباره زیست جهان کودکی می اندیشند و نظر می دهند. در واقع باید گفت که 
تدوین برنامه برای محله های مورد نظر جهت تبدیل شدن به محله های دوستدار 
کودک باید مبتنی بر فرضیات برای کودکان، اســناد باالدســتی، نمونه های موفق 
جهانــی، پیمایش های میدانی دقیق از وضعیت محالت و امکانات اولیه و از همه 
مهم تــر بهره گیری از نــگاه ذی نفعان و مصرف کنندگان اصلــی یعنی کودکان (از 
طریق دریافت نظراتش با استفاده از نقاشی کشیدن، انشانوشتن، مدل سازی کردن و 
گوش دادن به نظراتشان) باشد. در سطحی دیگر برای آنکه بتوان کودک و کودکی 
را به گروه و موضوعی حائز اهمیت و نه تنها فانتزی برای والدین، سیاســت گذاران، 
صاحبان مشــاغل و صنایع، دانشــگاهیان، فعاالن مدنی و سازمان های مردم نهاد، 
رسانه ها، هنرمندان، سالمندان و... تبدیل کرد، نیازمند تفسیر جهان کودکانه و ارائه 
نیازهــا و خواســته های او به زبان قابل فهم برای دیگران هســتیم، و در این میان 

هیچ چیز جز حضور فعال و واقعی او به مثابه کنشگر در فضاهای مختلف شهری 
نمی توانــد این عــدم ارتباط یا به عبارتی عدم درک مطلــب را حل کند. همین که 
کودک به عنوان بازدیدکننده ای از کنار ویترین های تمام شیشــه ای مغازه های پاساژ 
عبور می کند و به رنگ ها و طرح ها واکنش نشان می دهد، هم خود را در تجربه ای 
جدید از محیط شــهری می  بیند و هم به والدین و فروشندگان اطالعی از سلیقه و 
خواسته زیبایی شناسی دوره کودکی ارائه می کند. وقتی او این فرصت را به دست 
می آورد تا شــهر دلخواهش را نقاشــی کند و شهر مد نظرش دور از تمام بایدها و 
نبایدهای آموخته در ذهن من بزرگســال پر از رنگ، تنوع حیوانی و حضور تمامی 
اقشار با تمامی سلیقه هاست، از فضای مطلوب مورد نظرش برای زیستن در شهر 
سخن می گوید. همچنین در ساحتی دیگر زمینه های درک و پذیرش آنان به عنوان 
شــهروندانی تمام عیار را برای خود آنان و دیگر گروه های شهروندی فراهم آورند 
تا کودک نیز حس شــهروندی را زیست کرده و بتواند رابطه ای تعاملی و سازنده با 

محیط پیرامونی خویش برقرار کند.

پنجشنبه
۳۰ تیر  ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۳۱ شهر و شورا

مروری بر زمینه های حقوقی و نظام مدیریتی
شهر دوستدار کودک ایرانی

نگاهی به مشارکت کودکان در شهر دوستدار کودک

احیای ارزش های دنیای کودکی

بر اســاس آمار رســمی کشــور در ســال ۱۳۹۵، ۲۴ درصد از کل جمعیت کشــور 
را جمعیت زیر ۱۸ ســال یعنی قشــر کودک و نوجوان تشــکیل می دهد. این ســهمیِه 
قابل توجه جمعیت شــناختی شامل ۱۹ میلیون نفر، شامل قشــری است که امروزه به 
دلیل محدودیت های مختلف ساختاری و اجتماعی تحمیل شده به آن، به حساس ترین 
و شــکننده ترین الیه اجتماعی جامعه ایران بدل شده اند. کودکی مهم ترین و مؤثرترین 
دوران زندگی آدمی اســت که به شــهادت بسیاری از روان شناســان و جامعه شناسان، 
کیفیت این دوران می تواند تأثیر فراوانی بر شاخص های توسعه یافتگی جوامع در آینده 
داشته باشد. باوجوداین، نظام شهرسازی و مدیریت شهری در ایران به نیازهای این گروه 
آسیپ پذیر و در عین حال خالق توجهی نداشته است؛ در چند دهه اخیر شهرهای ایران 
با پیروی از روند شهرنشینی شتابان و الگوی شهرسازی تقلیدی، آمرانه و صرفا کالبدی 
دچار نوعی اُفت کیفیت زندگی شده و در این میان به کودکان به عنوان «نسل فردا» که 
توان دفاع از حقوق خود را نداشــته، کمترین توجه شــده است و در نتیجه آن بیش از 
ســایر اقشار اجتماعی متضرر و مورد غفلت واقع شده اند. همچنین چالش های عدیده 
زندگی شــهری از جمله انواع آلودگی ها، مشــکالت ایمنــی و محدودیت ها در محیط 
خانه، مدرســه، کوچه و خیابان و فضاهای بازی، آمار نگران کننده جراحات و تصادفات 
رانندگی (به عنوان دومین عامل مرگ و میر کودکان)، مســائل مربوط به خشــونت علیه 
کودکان و مقوله کودك آزاری، کاهش ســالمت روان و نشاط کودکان از جمله مهم ترین 
آسیب هایی هستند که نظام مدیریت شــهری در کشور به دلیل ناکارآمدی نتوانسته به 

کاهش آنها کمک کند و همین مســئله موجب شده تا محیط های شهری برای حضور 
شــاد، ایمن و خالقانه کودکان و نوجوانان آمادگی های الزم را نداشــته باشند. این قشر، 
خــود طیف متنوعی از کودکان با نیازهای ویژه اعم از ســندروم داون، اوتیســم، دارای 
معلولیت، پروانه ای و ... در کنار کودکان کار و خیابان و کودکان در شرایط دشوار را دربر 
می گیرد که هر کدام نیازهای ویژه دارند و همین موضوع بغرنج بودن مسئله بی توجهی 
به کودکان و نوجوانان در نظام شهرسازی و مدیریت شهری ایران را بیش از پیش آشکار 
می کند. این چالش ها و نگرانی ها، شــکل گیری موضوعی به نام شهر دوستدار کودك را 
در ایران به ضرورتی حیاتی بدل ســاخته است؛ چنانچه خانه، مدرسه و فضای شهری 
ســه محیط اصلی برای پرورش کودک فرض شــوند، کودک در خانه و مدرســه توسط 
والدین و نظام رســمی آموزش و پرورش کشور دارای متولی است  اما فضای شهری نیاز 
به آماده سازی برای حضور کودکان و نوجوانان دارد. به ویژه اینکه در دهه ها شهرسازی 
اتومبیل محور، فضاهای شهری در کشور، ایمنی و استاندارد های الزم برای تأمین نیازهای 
کودکان و نوجوانان را نداشــته و نیازمند اصالحات متعدد و مختلفی هستند. موضوع 
تأمین حقوق کودکان و توجه به نیازهای آنها در سیاســت گذاری ها ســابقه ای ۳۰ ساله 
دارد؛ نخســتین کنوانســیون جهانی حقوق کودک توسط ســازمان ملل در سال ۱۹۸۹ 
(۱۳۶۸ش) به امضای ۱۹۶ کشور رسید و کشور ایران نیز در اسفندماه ۱۳۷۲ به موجب 
ماده واحده ای که به تصویب مجلس شــورای  اسالمی رسید، به این کنوانسیون ملحق 
شد. این کنوانسیون مشتمل بر یک مقدمه و ۵۴ ماده است و در آن دولت ها ضمن آنکه 
موظف به رفع تبعیض از کودکان هستند، باید حقوق آنان را رعایت کرده و هویت آنها 
را به رسمیت بشناســند. یونیسف با مشارکت برنامه اسکان بشــر، با استفاده از همین 
پایه حقوقی، در ســال ۱۹۹۶ ابتکار شهرهای دوستدار کودک (CFCI) را با هدف کمک 
به شــهرداری ها و دولت های محلی برای تحقق اهداف و اصول مندرج در کنوانسیون 
ایجاد کرد. این ابتکار همچنین شــبکه ای از اجتماعات و شهرداری های دوستدار کودک 
را گــرد هم آورده تا با تبادل تجارب و همفکری محیطی بهتر برای کودکان و نوجوانان 

خود فراهم آورند. در ایران نیز با اســتفاده از بندهای ۶ و ۲۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری و 
نیز قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (مصوب سال ۱۳۹۹ مجلس شورای اسالمی) با 
مشارکت متخصصان، گروه های مردم نهاد، شهرداری ها و همچنین بخش های مختلف 
دولت تاکنون پنج ســند مهم در خصوص شهرهای دوســتدار کودک تهیه و ابالغ شده 
اســت؛ دســتورالعمل نحوه مکان یابی و احداث اتاق های مادر و کودك، دستورالعمل 
شهرهای دوستدار کودك و شــیوه نامه تهیه اطلس شهری کودکان و نوجوانان توسط 
سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، استانداردهای یازده گانه مربوط به مکان یابی 
و طراحی فضاهای بازی کودکان توسط سازمان ملی استاندارد و سند ضوابط و الزامات 
عام شهر دوســتدار کودك توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.  با وجود این 
تحقق شهر دوستدار کودک ایرانی نیازمند هم آوایی، هماهنگی و هم صدایی نهادهای 
دولتی، عمومی و خصوصی متولی حوزه کودکی اســت. شهر دوستدار کودک مسیری 
دشــوار و پر چالش اســت که مطالبه گری حقوق کودک از سیاســت گذران و کارگزاران 
بخش عمومی، نهادینه کردن حقوق کودک و نوجوان در ساختارهای فیزیکی، فرهنگی، 
اقتصادی و برنامه ریزی و مدیریت شــهری و روســتایی، نهادینه کردن مشارکت کودکان 
در فرایند توســعه فضاهای کمی و کیفی فضاهای کودک محور در شهرها با مالحظات 
مربوط به طیف ســنی، جنســی و نیازهای ویژه کودکان، توسعه فرایندهای نرم  افزاری، 
فکر افزاری و ســخت افزاری شــهر دوستدار کودک و همچنین آگاه ســازی خانواده ها و 
نهادهای آموزشــی و پرورشی نسبت به حقوق اساســی کودک (مندرج در کنوانسیون 
جهانی حقوق کودک و قوانین موضوعه کشــور) از جمله مهم ترین چالش هایی است 
که برنامه ریزی شــهر دوســتدار کودک و فعاالن این حوزه با آن مواجه اند. فلسفه شهر 
دوســتدار کودک ایرانی می تواند بر اســاس همین چالش آخر پایه ریزی شــود؛ چرا که 
افزایش آگاهی و آموزش بزرگســاالن و خانواده ها برای شناخت و رعایت حقوق کودک 
و نوجوان و اساســا درک زندگی و نیازهای حوزه کودکی می تواند زمینه ســاز بسیاری از 

تحوالت مثبت برای پیشبرد شهر دوستدار کودک ایرانی باشد.

پژوهشگر اجتماعی
متین رمضانخواه

شهر  یک  کودک  دوستدار  شهر   
یا سکونتگاه متعهد به برآوردن 
حقوق کودکان اســت، شامل حقوقی از 
کــودکان به منظــور: تأثیرگــذاری بــر 
مشارکت  شهرشان،  به  راجع  تصمیمات 
در خانــواده، جامعه و زندگی اجتماعی، 
نوشیدن آب سالم و دسترسی به سیستم 
فاضــالب مناســب، محفوظ بــودن از 
امن  پیاده  روی  سوءاستفاده،  و  خشونت 
در خیابان ها، دیدار دوســتان و بازی با 
آنها، داشتن فضاهای ســبز، زندگی در 
در  مشارکت  غیرآلوده،  زیســت  محیط 
یک  و  فرهنگی  و  اجتماعــی  اتفاقــات 
شــهروند برابر بــودن با دسترســی به 
هرگونه خدماتی صرف نظر از مبدأ قومی، 

مذهب، درآمد، جنس یا ناتوانی.

طراح شهری و فعال اجتماعی
مهرناز عطاران

پژوهشگر و عضو کمیته ملی شهر دوستدار کودک
موسی پژوهان

دیـدگـاه

حق بر شهر و تضمین حقوق کودک

کودکان جمعیت قابل مالحظه ای از ســکونتگاه ها را به خــود اختصاص داده اند و 
به عنوان آســیب پذیرترین قشر هر جامعه نیازمند حمایت های ویژه و ابتکار سازوکارهای 
خاص در جهت تضمین حقوق خود هســتند. کودک براساس کنوانسیون حقوق کودک 
مصوب ۱۹۸۹ هر فرد زیر ۱۸ ســال اســت که باید از حقوق بشری خود بدون هیچ گونه 
تبعیضی بهره مند شود. از دیدگاه حقوق بشر، اگرچه حق بر شهر جزء نسل سوم حقوق 
بشر موسوم به حقوق همبستگی با ویژگی حقوق جمعی مبتنی بر زندگی اجتماعی بشر 
است، حقی است متعلق به تمامی ساکنان شهر که خود می تواند مقدمه ای برای تحقق 
حقوق مدنی-سیاســی، اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی و دیگر حقوق نسل سوم حقوق 
بشر باشد. این حق از سوی دیگر به عنوان یک حق توزیعی متعلق به نسل های کنونی و 
آتی نیز تلقی می شود. در نتیجه عواملی که حق بر شهر به مثابه یک حق بشری در اختیار 
قرار می دهد، در حمایت و تضمین حقوق کودک به ویژه از سوی نهادهای تصمیم گیرنده 
شهری بسیار به کار خواهد آمد. در ادامه خواهیم دید این حقوق چگونه در هم تنیده و به 

هم متصل هستند که حمایت از یکی مقدمه تضمین دیگری خواهد بود.
حق بر کرامت انســانی ایجاب می کند محل زیســت کودک، محلی برای ســکونت 
در خور شــأن و کرامت انســانی باشد، کودکی که درگیر فقدان ســرپناه، تغذیه مناسب، 
آب آشــامیدنی و محیط زیست سالم است و با فقر، کارنامناسب، بازماندگی از تحصیل، 
بدسرپرستی و محرومیت از فراغت و سرگرمی دست و پنجه نرم می کند، از حقوق دیگر 
خود به عنوان یک شــهروند با زمی ماند. از طرف دیگر بر فــرض تحقق حقوق ابتدایی 
کودک، شــهر باید محلی برای تمرین دموکراســی باشــد؛ حق شنیده شــدن، مشارکت 
در تصمیم گیری هــای مربوط به کــودک، آزادی بیان و مطالبه گــری از رهگذر تبیین و 
مفهوم سازی حق بر شــهر محقق می شود. حق بر شهر فقط مربوط به حق دسترسی 
به امکانات شــهری نیست  بلکه حق شنیده شدن و تبدیل شهرها به مکان بهتری برای 
زندگی کودکان است. هرروز در سرتاسر جهان، کودکان زیادی دیده نشده و شنیده نشده، 
در انتظار تصمیماتی هســتند که خود هیچ گونه نقشــی در آن ندارند. حق بر مشارکت 
در تصمیم گیری هــای مربوط به کودک با نظارت جوامــع مدنی و مردم نهاد، احترام به 
حق تنوع فرهنگی کودکان در کالن شــهرهای مهاجرپذیر با داشــتن اقلیت های قومی، 
مذهبی و زبانی از طریق شوراهای کودکان و نوجوانان قابل تحقق است. این تجربه به جز 
کشــورهای اروپایی و آمریکایی در کالن شــهرهای ایران نیز تجربه شده است. در بافت 
شــهری، «حق بر شهر» فرصتی برای مشــارکت در اداره شهر است. شوراهای کودکان 
و نوجوانان با رویکرد محله  محور چنین فرصت هایی را با بودجه ای اندک و اســتقرار در 
فضاهای شهری فراهم می کنند. تصمیم گیرندگان شهری به عنوان حکومت های محلی، 
تجربه دموکراسی برای کودکان را از طریق چنین شوراهایی باید در دستور کار خود قرار 
دهند. الزامات یونیسف در برند شــهر دوستدار کودک حاوی رویکردی مبتنی بر تحقق 
حقوق کودک و حق بر شهر است. ابتکار شهرهای دوستدار کودک بر اساس کنوانسیون 
حقوق کودک بر چهار محور کلیدی استوار است. اصل عدم تبعیض، مراقبت و حمایت 
برای تضمین بهترین منافع کودک، حق ذاتی کودک بر حیات، بقا و توسعه و احترام به 
نظرات کودک و مشارکت در تصمیماتی که بر آنها تأثیر می گذارد. مناسب سازی فضای 
شهری جهت حق بر فراغت، دســترس پذیری، طراحی مبلمان شهری، تدبیر اتاق های 
مادر و کودک در پایانه ها و مراکز تفریحی، شــاید نخســتین رسالت شهرهای دوستدار 
کودک باشد  اما در واقع شهر دوستدار کودک شهری است که در آن همه الزامات حق بر 
شهر برای کودکان رعایت شده باشد؛ شهری پویا که حقوق مندرج در کنوانسیون حقوق 
کودک و اسناد باالدستی در جهت حق بر تنوع فرهنگی در آن بومی سازی شده و حق بر 
آموزش و یادگیری مستمر برای نیل به حقوق شهروندی ساکنان آن در دستورکار پارلمان 
شهری قرار داشــته باشد. شهری که در آن سرمایه گذاری شــهری، بهره وری از فضای 
شــهری، طراحی، برنامه ریزی و اجرای پروژه های شهری با در نظر گرفتن منافع کودکان 
باشــد. در سوی دیگر حق ها، تکالیف وجود دارد. کودکان به عنوان قشر آسیب پذیر حق 
بر بهره مندی از حمایت هــا و تضمین های ویژه ای را دارند که این مهم بر عهده دولت، 
حکومت های محلی و نیز بازیگران غیردولتی اســت. برای تحقق شهری فراگیر، ایمن، 
تاب آور و پایدار، تحقق حداکثری حقوق شهروندی و رشد مفهوم شهروند مسئولیت پذیر 
و مطالبه گر، مســئولیت و پاســخ گویی دولت و حاکمان محلی در صدر اهمیت است. 
تحقق حقوق کودک از رهگذار حق بر شــهر ایجاب می کند شــهر و تصمیمات شهری 
بیش از پیش برای شهروندان دســترس پذیر و مشارکت پذیر باشد. تصمیم گیران شهری 
موظف انــد، درخصــوص حمایت از حقوق کــودک، صدای آنــان در طراحی و اجرای 

پروژه های شهری باشند. 

مدرس حقوق و پژوهشگر حقوق کودک
لیال میربد
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