خشونت عليه كودكان
«مروري بر انديشه جهاني و اقدام ملي براي حمايت
از كودكان در برابر آسيب»
کريستين سالازار فلکمن  -نماينده يونيسف در ايران
برگردان :علي نورمحمدي

در سال  ،1002سازمان ملل نخستين مطالعه جهاني در مورد خشونت عليه كودكان را به ثمر
رساند .اين تحقيق نشان ميدهد كه آزار جسمي و جنسي ،همچنين سهلانگاري و بهرهكشي از
كودكان در تمامي جوامع دنيا وجود دارد .نگراني عمده از آن جهت است كه چنين پديدههايي
اغلب در داخل خانواده ،كانوني كه كودكان ميبايست در آن با عشق و مهرباني پرورش يافته و
مراقبت شوند ،اتفاق ميافتد .ريشههاي خشونت عليه كودكان در داخل خانواده بسيارند .اغلب
اوقات چنين مشكلاتي از افزايش فشار بر والدين و اين باور كه تنبيه بدني ،راه مؤثري براي كنترل
و تأديب كودك است ،ناشي ميشود .در حاليكه مستندات علمي بيشماري در جهان وجود دارد
كه نشان ميدهد ،تربيتِ همراه با خشونت ،منجر به بروز مشكلات رواني و ديگر مشكلات پرورشي
در كودك ميشود .به عنوان مثال ،روشهاي آموزشي همراه با خشونت ،باعث تضعيف توانايي
كودك در تمركز در مدرسه ميشوند .اين روشها عزت نفس كودك را كاهش داده و منجر به
رفتار غيراجتماعي يا خودآزاري كودك ميشوند .تنبيه بدني كودكان از بعد اخلاقي نيز پسنديده
نيست ،چنانكه گفتهاند« :كتك زدن انسانها كار اشتباهي است؛ كودكان نيز انسان هستند ».بهطور
كلي هر گونه سهلانگاري ،آزار رواني و جسمي كودك غيرقابل قبول است؛ زيرا بر سلامت و
آموزش كودكان تأثير منفي گذاشته و باعث رفتار اجتماعي ناپسند شده و كرامت و حقوق آنها را
نقض ميكند.
با در نظر گرفتن موارد ذكر شده ،براي پيشگيري از هرگونه كودكآزاري ،اقداماتي منسجم و
مستمر ضروري است .براي حمايت از كودكان و مجازات افرادي كه مرتكب كودكآزاري ميشوند،
نياز به اقدامات قانوني است .بايد براي حمايت و ارائه مشاوره به كودكان آسيبديده و خانوادههايشان،
خدمات اجتماعي ارائه گردد .همزمان ،نيازهاي بسياري در زمينه بالا بردن سطح آگاهي ميان اقشار
حقوق بشر ،جلد  ،2شماره  2و جلد  ،3شماره .33 -22 ،1

مهر و آبان 2831

نامه مفيد  /شماره سي و هشتم /
مهر و آبان 2831
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مختلف جامعه در زمينه پيشگيري از كودكآزاري وجود دارد .اما افزون بر اين ،كارهاي زيادي
براي آگاهي بخشيدن به همه سطوح جامعه درباره نحوه اجتناب از كودكآزاري ،بايد انجام داد .بالا
شماره سي و
آگاهي مفيد /
بردن نامه
خودي خود نمي تواند يك هدف باشد؛ اين موضوع را بايد بهصورت
عمومي به
هشتم  /مهر و آبان 2831

عيني تري درآورد يعني تغيير در نگرش و رفتار .بدين دليل است كه انتقال دانش و مهارت در
زمينه آموزش و تربيتِ بدون خشونت به والدين ،آموزگاران و سرپرستان و هر كسي كه نقشي در
زندگي كودك ايفا ميكند ،بسيار مهم است .مطالعه و تحقيق جهاني ،شامل فهرستي از توصيههايي
است كه بيانگر چگونگي حمايت از كودكان و پيشگيري از خشونت نسبت به آنان است ،كه به
اختصار ذكر ميشوند:
تم
 -2در هر كشور بايد نوعي استراتژي ملي ،سياست يا برنامه عملي در زمينه خشونت عليه
كودكان با اهداف واقعگرايانه و زمانمند تدوين و در فرآيند برنامهريزي ملي گنجانده شود و
نامه مفيد /
سازماني كه بتواند بخشهاي مختلف را گردهم آورد بايد عهدهدار هماهنگي در اين امر شود.
شماره سي و هشتم
 -1وضع قوانين و سياستهايي براي منع تمامي انواع خشونت عليه كودكان در همه عرصهها
بايد صورت پذيرد .هيچ شخص زير  23سال نبايد اعدام يا محكوم به حبس ابد ،بدون امكان
آزادي گردد.
نامه مفيد /
 -8اولويتبندي راههاي جلوگيري از خشونت عليه كودكان از طريق توجه به علل اصلي.
شماره سي و هشتم /
 -4انجام اقداماتي به منظور تغيير نگرشهايي كه باعث اغماض ،پذيرش و اشاعه هر گونه
مهر و آبان 2831
خشونت عليه كودكان ميشود شامل نقشها و تبعيض جنسيتي كليشهاي ،پذيرش تنبيه بدني و
رسوم سنتي زيانآور.
 -5تربيت و آموزش مداوم افرادي كه با كودكان كار ميكنند به منظور آماده نمودن آنها
براي پيشگيري ،شناسايي و واكنش به خشونت عليه كودكان.
 -6دسترسي به بهداشت قابل حصول و با كيفيت ،مخصوص كودك ،و ارائه خدمات
تم
اجتماعي و معاضدت حقوقي مستقل براي كودكان و خانوادههايي كه خشونت را تجربه كردهاند
 -2توجه جدي به كودكان و احترام به نظرات ايشان در تمامي جنبههاي مربوط به پيشگيري،
عكسالعمل و كنترل خشونت عليه آنها.
مالكيت
قابلواعتماد ،قابل دسترس و كاملاً تبليغ شده براي كودكان ،نمايندگانشان
حقوق امن،
 -3ايجاد طرق
كارآمدخشونت عليه كودكان.
بازارهايگزارش
نظم بهمنظور
و افراد ديگر
831
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 -9افزايش پاسخگويي افرادي كه مرتكب خشونت عليه كودكان ميشوند.
نظم بازارهاي كارآمد
20طراحي و اجراي سياستها و برنامههايي با رويكرد جنسيتي و مورد توجه قرار دادن
خطرات گوناگوني كه دختران و پسران را در ارتباط با خشونت تهديد ميكند .ت و نظم
كارآمددر معرض
كودكان
 -22بهبود سيستمهاي اطلاعات و گردآوري دادهها بهمنظور شناسايي
بازارهاي
خطر ،آگاه گردن تصميمگيران و برنامهريزان و پيگيري پيشرفت كار.
تصويب و اجراي تمامي معاهدات و تعهدات بينالمللي.

حقوق مالكيت و
نظم بازارهاي كارآمد

وضعيت ايران
ايران ،گام هاي بسيار مثبتي در زمينه حمايت از كودكان در برابر خشونت برداشته است كه
حقوق مالكيت و
نشانگر توجه بسيار عالي رهبران ،مديران اجتماعي و نمايندگان مجلس به حقوق كودك ميباشد.
نظم بازارهاي كارآمد
به تازگي ايران پروتكل اختياري پيماننامه حقوق كودك در زمينه خريد و فروش ،فحشا و
پيشگام مبارزه با
هرزهنگاري كودكان (پورنوگرافي) را به تصويب رساند .بهعلاوه ايران در منطقه،
ت و نظم

كارآمدو مؤثر در
بازارهاي فعال
خشونت عليه كودكان شده است .كارشناسان و رهبران ديني ايران به صورت
فرايند آماده سازي تحقيق و مطالعه جهاني درباره خشونت عليه كودكان شركت كردهاند .هيئت
مالكيت و
حقوق
تحقيق در
مطالعه و
نمايندگي ايران در سازمان ملل متحد در نيويورك ،نمايندگاني را براي آغاز
كارآمد به زبان
بازارهاي تحقيق
نظمترجمه اين
اين زمينه اعزام كرد .ايران ،نخستين كشور در منطقه بود كه مبادرت به

محلي نمود و در بهار سال  ، 1002اقدامي ملي براي تحقيق و بررسي مشترك با پروفسور پين
هيرو ( ،) Pinheiroكارشناس مستقل دبير كل سازمان ملل متحد ،در مورد خشونت عليه كودكان
نمود .همچنين چند همايش در سطح عالي در سالهاي  1006و  1002با اين موضوع در ايران برگزار
گرديد .در سال  ،1002در روز جهاني كودك نيز رسانههاي ملي در اين زمينه اطلاعرسانيهاي
گستردهاي انجام دادند .چندين شخصيت برجسته مذهبي بيانيههايي در حمايت از مبارزه با خشونت
عليه كودكان صادر نمودند و همچنين رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و رئيس مجلس
خبرگان ،به طور علني حمايت كامل ايران از اين اقدامات را اعلام نمودند .سازمان بهزيستي كشور،
بر اساس مطالعات و تحقيقات سازمانهاي دولتي مرتبط و با بهرهگيري از رويكردي مشورتي و
مشاركتي كه بيش از چهل سازمان دولتي و غيردولتي و بسياري از كارشناسان مستقل در آن دخيل
بودند ،كار تدوين طرح ملي اقدام در برابر خشونت عليه كودكان را به انجام رسانيده است.
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در عين حال بايد بدانيم كه اطلاعات موثقي درباره ميزان گستردگي خشونت عليه كودكان
وجود ندارد .هيچ گونه تحقيق و بررسي ملي در ايران ،تقريباً در اين زمينه ،انجام نشده و ادله و
اساسسي و
بر شماره
مفيد /
شواهد نامه
گفته افراد است و يا مبتني بر تحقيقاتي در مقياس كوچك .مثالي براي
موجود يا
هشتم  /مهر و آبان 2831

اين تحقيقات محدود ،برنامهاي است كه در چارچوب طرح پيشگيري از كودكآزاري به عنوان بخشي
از همكاري ميان يونيسف و وزارت بهداشت در سال  1001انجام پذيرفت .اين تحقيق در مورد
 4932كودك متعلق به خانوادههاي شهري و روستايي استانهاي خراسان ،خوزستان ،گيلان،
لرستان ،زنجان و سمنان انجام پذيرفت .آمار نشان داد كه طبق گفته والدين ،در  14ساعت قبل از
بررسي 82/8 ،درصد كودكان  2تا  5سال 10/5 ،درصد كودكان  6تا  22سال و  3/2درصد
تم
كودكان  21تا  23سال توسط مراقبين خود مورد تنبيهبدني قرار گرفته بودند كه آثار كبودي و
زخم در  1/1درصد از كودكان  2تا  5سال 2/5 ،درصد كودكان  6تا  22سال و  2/2درصد
نامه مفيد /
كودكان  21تا  23سال مشهود بوده است.
شماره سي و هشتم
بر اساس گفته والدين ،در يك هفته قبل از بررسي 43/3 ،درصد كودكان  2تا  5سال83/3 ،
درصد كودكان  6تا  22سال و  22/3درصد كودكان  21تا  23سال توسط مراقبين خود مورد تنبيه
بدني قرار گرفته بودند كه معالجه سرپايي در بيمارستان براي  2/8درصد از كودكان  2تا  5سال و 2
نامه مفيد /
درصد از كودكان  6تا  22سال و  3درصد از كودكان  21تا  23سال ضروري بوده است.
شماره سي و هشتم /
اين بررسي و ديگر مطالعات نشان ميدهد كه عامل بيشتر كودكآزاريها ،بهويژه در
مهر و آبان 2831
مواردي از قبيل سهلانگاري ،تنبيههاي بدني و آزارهاي عاطفي ،والدين هستند و تنها درصد اندكي
شامل افراد ديگر ميشود .يكي از عمده دلايل بهكارگيري تنبيه بدني توسط والدين ،ناآشنايي
والدين با مهارتهاي تربيت كودكان و فقدان آگاهي آنان از روشهاي جايگزين براي تربيت
فرزندان است .آموزش فنون مثبت توانمندسازي والدين (مانند تشويق كودك به جاي تنبيه وي)
ميتواند نقش مهمي در پيشگيري از كودكآزاري داشته باشد .يافتههاي حاصل از اين بررسي
تم
بيانگر آن هستند كه كودكان بين سنين  2تا  5سال بيشتر در معرض آزار و اذيت هستند .پس از
آنها كودكاني كه بين سنين  6تا  21سال هستند .اين سنين در شكلگيري شخصيت كودك بسيار
حائز اهميت است و هر گونه آزار يا سوءرفتار ،زمينه اختلال عاطفي و رفتاري وي در آينده را مهيا
مالكيت و
رسد كه اكثر والدين از تأثير منفي اي كه هرگونه آزار يا سوءرفتار
حقوقنظر مي
ميسازد .چنين به

نظم بازارهاي
كارآمدباشد ،بيخبرند.
فرزندانشان داشته
ميتواند بر
831
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اقدامات يونيسف
نظم بازارهاي كارآمد
يونيسف ،كشورهاي سراسر دنيا را در پيشگيري از خشونت عليه كودكان ياري ميرساند.
نظماز كشورها
حمايت
اين ياريرسان ي ،مبتني بر مأموريت يونيسف و سازمان كودكان ملل متحد در ت و
حق بنيادين
خشونت،
و جوامع در تحقق حقوق كودكان است .حق حيات در محيطي عاري از
كارآمد
بازارهاي
بشري كودك است ،حقي كه مخصوصِ تمامي افراد بشر است .در ماده  29پيماننامه حقوق
مالكيت و
لازم را به
حقوقآموزشي
كودك آمده است« :دولتهاي عضو ،كليه اقدامات قانوني ،اجرائي ،اجتماعي و
كارآمديا آزار،
بازارهاي صدمه
نظميا رواني،
عمل خواهند آورد تا از كودك در برابر كليه اشكال خشونت جسمي

سهلانگاري يا رفتار توأم با سهلانگاري ،سوءرفتار يا بهرهكشي ،از جمله آزار جنسي در حين
مالكيت وعهدهدار
ديگري كه
مراقبت والد (يا والدين) ،سرپرست (يا سرپرستان) قانوني يا هر شخصحقوق
مراقبت از كودك است ،حمايت كنند».
نظم بازارهاي كارآمد
در ايران ،يونيسف با همكاري دولت از سال  ،1005مسئله كودكآزاري را مورد توجه قرار
سياست و نظم
ت
گذاري ،آموزش
داده است .اين همكاريها شامل كمك فني در زمينه اصلاح قانون و
كارآمد
بازارهاي
تأسيس خط
آزاري،
كاركنان بهداشت و مددكاران اجتماعي در شناسايي اوليه و كنترل كودك
تلفن امداد براي كودكان آسيبديده از خشونت و همينطور ترويج عمومي و انجام تحقيق و
حقوق مالكيت و
پژوهش در اين موضوع بوده است .از آن زمان تا كنون اقدامات مبتكرانه و مهم بسياري آغاز شده
نظم بازارهاي كارآمد
است؛ براي نمونه يك واحد خدماتي تخصصي براي كودكان قرباني بدرفتاري و خانوادههايشان در
بندر عباس ـ مركز استان هرمزگان ـ تأسيس شده است كه در اين واحد تخصصي ،خدمات
ضروري نظير حمايتهاي رواني -اجتماعي به آسيبديدگان ارائه ميشود .پيش از اين ،به
كاركنان بهداشت مربوطه در همين بيمارستان آموزش داده شده است .همچنين خط تلفن امداد
براي ارائه مشاورههاي ابتدايي به كودكان و خانوادههايشان در بندرعباس تأسيس شده است .اين
خط تلفن توسط سازمان بهزيستي اجتماعي تأسيس شده است و ميتواند پروندههاي كودكآزاري
را ـ به مسئولان مربوط ـ ارجاع داده و در موارد كودكآزاري مداخله كند .بهعلاوه ضوابط و
دستورالعملهاي مربوط به رفتار آموزگاران ،كاركنان بهداشت و مددكاران اجتماعي در حال
تدوين است.
اقدامات مذكور ،اقدامات عملي مهم براي كمك به كودكان در حال رنج و آزار است .اما
مهمترين وجه مبارزه با خشونت عليه كودكان ،پيشگيري است؛ بدين معنا كه ميبايست آگاهي
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مردم نسبت به موضوع خشونت عليه كودكان افزايش يابد .يونيسف ايران همراه با همكاران خود
در دولت و جامعه مدني چندين رويداد حمايتي براي بررسي خشونت عليه كودكان ترتيب داده
اخير،سي و
هاي /شماره
سالمفيد
است .در نامه
سلسله سمينارهايي براي مقامات بلندپايه دولتي و سياستگذاران با
هشتم  /مهر و آبان 2831

موضوع چگونگي ايجاد «محيط حمايتي براي كودكان» برگزار شده است .همچنين چندين
كنفرانس مطبوعاتي ،مصاحبه عمومي و سخنراني به ميزباني يونيسف به ارتقاي آگاهي عموم مردم
ايران در اين خصوص ،كمك كرده است .علاوه بر اين در سال  ،1004يونيسف به منظور پرداختن
شايسته به موضوعات خشونت ،سوءرفتار ،بهرهكشي و تبعيض كودكان در سطوح خانواده ،جامعه
و سياستگذاريها از شكلگيري نوعي استراتژي ارتباطي همهجانبه حمايت كرد .اهداف ويژه اين
تم
استراتژي ارتباطي عبارتاند از:
 -2تشويق و ترغيب تعامل درون خانواده از طريق فراهم آوردن آگاهي و مهارتهاي بهتر
نامه مفيد /
براي والدين در خصوص پرورش كودك به منظور ايجاد محيطهاي توانمندسازي براي كودكان.
شماره سي و هشتم
 -1اعتبار و غنابخشيدن به ظرفيتهاي محيط مدرسه در ارتباط با پرورش كودك به منظور
ايجاد محيطهاي توانمندسازي براي كودكان.
 -8ايجاد ظرفيت در كودكان براي رويارويي و مقابله با سوءرفتار از طريق ايجاد فرصتهايي
نامه مفيد /
براي گفتوگو در خانوادهها انجمنها و توسعه همزمان توانايي كودكان براي گفتوگو.
شماره سي و هشتم /
 -4تقويت ارزشهاي موجود در خانواده به وسيله رسانهها از طريق ارتقاي ايدئالهاي تربيت
مهر و آبان 2831
مطمئن و سازنده كودك.
مجموعهاي مقدماتي از اين فعاليتها براي تحقق اين برنامه ارتباطي انجام يافته است .اين
فعاليتها شامل :تحليل موقعيت ،گسترش مخاطبين بالقوه و استراتژيهاي ارتباطي ،طراحي يك
استراتژي مناسب ،تهيه مطالب مرتبط مناسب براي استراتژي و پيشآزمون مطالب تهيه شده در
جوامع گوناگون و در سراسر كشور ميباشد.
تم
از جمله ابزارهاي ارتباطي توليد شده ميتوان به هفت ميانبرنامه تلويزيوني با موضوع
كودك آزاري اشاره كرد كه در راستاي همكاري با وزارت بهداشت و صدا و سيماي جمهوري
اسلامي ايران توليد شده است .علاوه براين ،سه بروشور آموزشي و يك كتاب داستان درباره تربيت
كودكانمالكيت
سازنده و مفيد حقوق
توسط ووالدين در حال چاپ و توزيع در سطح وسيع ميباشد.
كارآمد
بازارهاي
نظم
خشونت عليه كودكان مطرح ميشود ،رهبران ديني و دانشگاهيان،
مسئله
هنگامي كه
831

حقوق مالكيت و
نظم بازارهاي كارآمد
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خشونت عليه کودکان …
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همكاران فوقالعاده مهمي براي يونيسف محسوب ميشوند .آنها تأثير بسزايي در جامعه و هدايت
نظم بازارهاي كارآمد
انديشه و عمل ميليونها انسان مؤمن دارند .آنها از وجاهت اخلاقي و معنوي براي تأثيرگذاري بر
آموزش كودكان
عقايد اجتماعي و رفتار اجتماعي ،مخصوصاَ ازدواج ،زندگي خانوادگي وت و نظم
كارآمددرخواست
بازارهايكشور
برخوردارند .از اين رو ،يونيسف ايران ،از رهبران و عالمان برجسته ديني
حمايت و همكاري در زمينه مبارزه با خشونت عليه كودكان نموده است .هر يك از اين
روحانيون و عالمان ديني ،درخواست مسئولان يونيسف براي ملاقات را حقوق
مالكيت وروي باز
بلافاصله و با
كارآمدخصوص
بازارهايدر اين
نظم خود را
پذيرفتهاند .همه رهبران ديني اي كه ما با آنها ملاقات كرده ايم ،نگراني
كه خ شونت بر روابط والدين با كودكان در برخي خانوادهها ،خواه در ايران و يا كشورهاي
نظراتو مذهبي
ديگر ،حاكم است ابراز داشته اند .بسياري از آنها موافقت كرده اند كه دانش
حقوق ومالكيت
قرار دهند.
مخاطبين
بيشتريارآمد
بازارهاي ك
خود را در زمينه آموزش بدون خشونت در اختيار يونيسف و نظم
علماي برجسته د يني بر اساس قرائت خود از متون ديني و تحليل عبارات مرتبط ،به هفت سؤال
درباره روش هاي صحيح آموزش اسلامي پاسخ داده اند .افزون بر اين ،مجموعهتايو نظم
حاوي مطالبي
كارآمد كودكان،
بازارهايرفتار با
در مورد حقوق كودك ،خشونت عليه كودكان و نظرات اسلام دربارة شيوههاي
مخصوص روحانيون تهيه شده است .اين مجموعه شامل يك كتابچه ،چندين بروشور و پوستر
حقوق مالكيت و
است كه بعد از چاپ ميان روحانيون توزيع خواهد شد .همچنين ،در حال حاضر ،دانشگاه مفيد
نظم بازارهاي كارآمد
در حال انجام يك تحقيق مهم درباره حقوق كودك در اسلام است .اين كار پژوهشي شامل
تحليل و بررسي حق كودك بر حمايت در مقابل خشونت و آسيب ميباشد .در همين زمينه
همكاري فني ميان يونيسف ايران و قوه قضائيه در زمينه اصلاح دادرسي نوجوانان شايان ذكر
است .بيش از  20سال است كه يونيسف و سيستم قضايي ايران در زمينههاي حقوقي با هم
همكاري مي كنند .در حال حاضر يونيسف و قوه قضائيه در حال كار بر روي طرح پيشنويس
قانوني براي حمايت از كودكانِ در معرض خطر و قربانيان كودكآزاري است.
يونيسف و بخش لوايح معاونت توسعه قضايي و حقوقي قوه قضائيه در حال كار دقيق و
كامل بر روي تدوين يك پيشنويس مقدماتي ميباشند .از آنرو كه پيشنويس در بردارندة مواد
قانوني است كه مربوط به ديگر بخشها ومسئوليتهاي آنها است (نظير وزارت آموزش و پرورش،
وزارت بهداشت ،سازمان بهزيستي) به مجرد اينكه اين كار تحقيقاتي به اتمام برسد كارشناسان
تمام بخشهاي مرتبط ،به بررسي آن خواهند پرداخت .علاوه بر اين ،يونيسف با ارائه كمك فني،
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زمينههاي لازم را براي قوه قضائيه فراهم ساخته است تا لايحهاي دربارة دادرسي نوجوانان به مجلس
ارائه دهد كه به موجب آن ،قضات اين امكان را مييابند كه با در نظر گرفتن مسئله بلوغ نوجوانان،
شماره
آنانمفيد /
از اعدام نامه
سي ودر حال حاضر اين لايحه در مجلس در حال بررسي است و اميد آن
كنند.
اجتناب
هشتم  /مهر و آبان 2831

ميرود كه بهزودي تصويب گردد.
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