ﻻﯾﺤﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﺑﺪﺳﺮﭘﺮﺳﺖ در اﻧﺘﻈﺎر
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻬﺎﯾﯽ

ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﺑﺪﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ:
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﭘﺲ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ آن
اﯾﺮاداﺗﯽ وارد داﻧﺴﺖ ﮐﻪ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺮرﺳﯽ و رﻓﻊ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﭘﺲ از اﺻﻼح ،ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ در ﺻﺤﻦ ﻋﻠﻨﯽ
ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﭘﺲ از اﺻﻼح ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﻠﺲ رﻓﺖ و در ﺻﺤﻦ ﻋﻠﻨﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺠﺪداً ﺑﺮای ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﻪ
ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ارﺳﺎل ﺷﺪ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻔﺮﯾﻪ ﻣﻌﺎون اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﻬﺮﺧﺎﻧﻪ ،ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ در ﻣﻮرد ﭘﻨﺞ اﯾﺮاد ﻣﺠﺪد ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﻪ
ﻻﯾﺤﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﺑﺪﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اﯾﻦ اﯾﺮادات را ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﻧﺪاﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن 23
اﯾﺮاد ﺑﻪ ﻻﯾﺤﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﻠﺲ اﯾﺮادات ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪ .ﭘﺲ از  23اﯾﺮاد اﺑﺘﺪاﯾﯽ ،اﯾﺮادات ﺑﻪ
ﭘﻨﺞ ﻣﻮرد ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﭘﻨﺞ اﯾﺮاد ،ﭼﻬﺎر ﻣﻮرد آن اﻧﺸﺎﯾﯽ و ﯾﮏ ﻣﻮرد آن ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﺑﻮد.
ﻣﺸﺨﺼﺎت واﻗﻌﯽ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ واﮔﺬار ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،در ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد
ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن در اﯾﺮادات ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت واﻗﻌﯽ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ واﮔﺬار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ در ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﭘﻨﺞ اﯾﺮادی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن از ﻻﯾﺤﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﺑﺪﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ و از ﻣﺠﻠﺲ
ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را در ﻻﯾﺤﻪ ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﺪ .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻈﺮ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺑﺮرﺳﯽ ﻻﯾﺤﻪ اﯾﻦ
ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻮرا را ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺷﺎن واﮔﺬار ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﻤﻮاره از ﻫﻮﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﺎﺧﺒﺮ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
اﺣﺘﻤﺎﻻً اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﯾﮏ ﻧﺎم در ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺷﺎن را
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﻧﯿﺰ در ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎن ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ واﻗﻌﯽآﻧﻬﺎ در آن ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﻣﯽ
ﺷﻮد.
ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻔﺮﯾﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ اﯾﺮاد ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت واﻗﻌﯽ ﮐﻮدک ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ در
ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ وارد ﺷﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻻﯾﺤﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﺛﺒﺖ اﺣﻮال
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﻗﺼﺪ داﺷﺘﯿﻢ ﺑﺎ درج ﺷﺪن« ﮐﺪ »ﻣﺸﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را
ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ.
ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﺑﺪﺳﺮﭘﺮﺳﺖ وﺻﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد

ﻧﻔﺮﯾﻪ در ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ اﯾﺮاد ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﻪ ﻻﯾﺤﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﺑﺪﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﻻﯾﺤﻪ آﻣﺪه ﺑﻮد ،در ﺻﻮرت
ﭘﯿﺪا ﺷﺪن ﭘﺪر و ﻣﺎدر ،اﯾﻦ دو ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺴﺦ ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ را درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن« ﺟﺪ ﭘﺪری و وﺻﯽ »را ﻧﯿﺰ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن اﯾﻦ دو واژه ﺑﻪ ﺑﻨﺪ اﯾﺮادی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻨﺪ ﻣﻮرد اﯾﺮاد ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن اﺷﺎره و ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ اﻓﺮاد اﺧﺘﯿﺎردار ﮐﻮدک ﺑﻮد
ﮐﻪ در آن ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺪر ،ﻣﺎدر و ﺟﺪ ﭘﺪری ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن در اﯾﺮاد ﺧﻮد آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ« وﺻﯽ »ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد.
در ﺷﺮاﯾﻂ واﮔﺬاری ﮐﻮدک «،وﺻﯽ »ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻌﺎون اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ،اﯾﺮاد دﯾﮕﺮ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﻣﻮرد« ﺷﺮاﯾﻂ واﮔﺬاری ﮐﻮدک »ﺑﻮد .در ﻻﯾﺤﻪ آﻣﺪه ﺑﻮد ،اﮔﺮ
ﭘﺪر ،ﻣﺎدر و ﺟﺪ ﭘﺪری ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﻮدک را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،آﻧﻮﻗﺖ دادﮔﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺼﻠﺤﺖ،
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﻮدک را ﺑﻪ اﻓﺮاد واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ واﮔﺬارد .ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن وﺻﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺷﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺮاد آﺧﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﺑﻨﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺧﻮاﺳﺘﺎر« ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻨﺪ ﺗﻘﯿﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم واﺟﺒﺎت و
ﺗﺮک ﻣﺤﺮﻣﺎت و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ادﯾﺎن ﻣﺼﺮح در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﻮدک »ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻻﯾﺤﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺪﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ در ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ
ﻣﻌﺎون اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺠﺪداً ﻻﯾﺤﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن را
در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار دادﻧﺪ و اﯾﺮادﻫﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ وﯾﺮاﯾﺸﯽ ﺑﻮد را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﭘﺲ از
اﺻﻼح ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﻠﺲ رﻓﺖ و در ﺻﺤﻦ ﻋﻠﻨﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺠﺪداً ﺑﺮای ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ارﺳﺎل
ﺷﺪ.
وی در ﭘﺎﯾﺎن اﻓﺰود :ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ  2ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ،ﺟﻮاب ﻧﻬﺎﯾﯽ را ﺑﺪﻫﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﯿﻢ ﺑﻪ
اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﻻﯾﺤﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و
ﺑﺪﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺪه و ﺑﻪ اﺟﺮا در ﻣﯽآﯾﺪ.

