ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن ،دﻏﺪﻏﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان

ﻃﺮح :ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮدا ﺟﺰو آن دﺳﺘﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮاﻇﺒﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق آن ﻫﺎ از ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ و اﻫﻤﯿﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ؛ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ رﻏﻢ اﯾﻦ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ،ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق آن ﻫﺎ ﺷﺎﯾﺪ آﺳﺎن ﺗﺮ از
دﯾﮕﺮان ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﻫﯿﭻ ﮔﺎه از ﺧﻮد ﭘﺮﺳﯿﺪه اﯾﻢ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در ﻻﺑﻪ ﻻی ﭼﺮخ دﻧﺪه ﻫﺎی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﻠﻮغ در ﺣﺎل ﺧﺮد ﺷﺪن ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﭼﻪ ﻓﮑﺮی ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن
ﺧﻮد و آﯾﻨﺪه آﻧﻬﺎ ﮐﺮده اﯾﻢ؟
ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﺷﻨﯿﺪن ﺧﺒﺮﻫﺎ و دﯾﺪن وﻗﺎﯾﻌﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ از رﻧﺞ ﻫﺎ و آزارﻫﺎﯾﯽ دارد ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮه ﻧﺤﯿﻒ ﮐﻮدﮐﺎﻧﻤﺎن وارد ﻣﯽ ﺷﻮد .از
ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺧﺒﺮﻫﺎ ﺷﺮﻣﻨﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ؛ ﺷﺮﻣﻨﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ از دﺳﺖ ﻫﺎ و ﺻﻮرت ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ و ﺗﻮ ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ آورده ﺑﻮدﯾﻢ ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﺮﻣﺎی ﺟﺎﻧﮑﺎه زﻣﺴﺘﺎن ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه و ﻣﺎﻣﻨﺸﺎن ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﻼﯾﯽ ﺳﻮزاﻧﺪه ﺗﺮ از آﺗﺶ ﺷﺪ ﺑﺮ رﺧﺴﺎره زﯾﺒﺎﯾﺸﺎن.
از ﮐﺪام درد ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺗﻦ و روح ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻮ راﻧﺪه ﺷﺪ؟ ﺑﺒﺨﺶ اﮔﺮ در اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭼﺜﻪ
را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮﮔﻮش در ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﺪرﺳﻪ روی ﻫﻢ رﯾﺨﺘﯿﻢ و ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﻢ .ﺑﺒﺨﺶ اﮔﺮ »ﺗﻮ« و ﻫﻢ ﻗﺪ و ﻗﻮاره »ﺗﻮ« ﮐﻮﭼﮑﺖ 10 ،ﺗﺎ
ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻬﺪﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ آن واﮔﺬار ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺣﯿﻮان رﻓﺘﺎر ﮐﺮد؛ ﺑﺒﺨﺶ اﮔﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮای ﺗﻮ اﯾﻤﻦ ﻧﺒﻮد و ﺗﻮ
ﺑﺒﺨﺶ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﭼﯿﺰی ﻫﻢ …از ﻇﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺟﺴﻢ و روح ﺗﻮ رﻓﺖ و ﺗﺮﺳﯿﺪی ﮐﻪ ﮐﻼﻣﯽ ﺑﺮ زﺑﺎن ﺑﯿﺎوری »ﻧﻔﻬﻤﯿﺪی« و »ﻧﺪاﻧﺴﺘﯽ«
!!ﻫﯿﺴﺴﺲ … ﺑﮕﻮﯾﯽ ،ﻓﺮﯾﺎد زدﯾﻢ:
دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺳﺮآﻏﺎز زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﮔﯿﺘﯽ اﺳﺖ؛ ﺑﺪون ﺷﮏ دوران ﮐﻮدﮐﯽ و ﺧﺎﻃﺮه ﻫﺎی ﺗﻠﺦ و ﺷﯿﺮﯾﻦ آن ،ﺷﯿﻄﻨﺖ ﻫﺎ و
ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎی ﻣﻔﺮح و ﺑﯽ دﻏﺪﻏﻪ آن در ذﻫﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ رﻧﮓ و ﻧﻘﺶ ﺧﺎﺻﯽ دارد و ﻫﺮ زﻣﺎن ﺑﻪ ﯾﺎد آن ﻣﯽ اﻓﺘﯿﻢ ﻟﺒﺨﻨﺪی در ﮔﻮﺷﻪ ﻟﺒﺎﻧﻤﺎن ﻧﻘﺶ
ﻣﯽ ﺑﻨﺪد .ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ اﯾﻦ دوران ﺗﺎ ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮه ﺗﻠﺦ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺣﺘﯽ ﺗﺎ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺮگ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آدﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و
در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻟﻄﻤﻪ ﻫﺎی ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
رﺷﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﮐﻮدک ﺑﺪون ﺷﮏ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﺤﯿﻄﯽ آرام ،دور از آﺳﯿﺐ و ﺗﻨﺶ و ﺳﺮﺷﺎر از ﻧﺸﺎط و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺎ و ﻣﻘﺮرات در
ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺒﺎب ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻓﺮاﻫﻢ آورد.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﭼﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺤﺎف ،ﺑﯽ رﺣﻤﯽ و ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ و اﺗﻔﺎق ﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮه ﺷﺪه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺶ
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻫﺎ و ﺗﻼش ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎ و از ﯾﮏ ﺳﻮ واﮐﺎوی و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و-ﻫﺎی ﺑﺰرگ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺣﻘﻮق وﯾﮋه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل  1381ﺑﻪ »ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک« اﯾﺮان در ﺳﺎل  1372ﺑﻪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد ﺑﻮده ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﺑﺮای »اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن« ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ رﺳﯿﺪ.
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ در ﺳﺎل  ،1373ﺑﻌﺪ از اﻣﻀﺎی ﻣﺸﺮوط ﭘﯿﻤﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک از
ﻃﺮف دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﻏﯿﺮﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ،ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ و داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻎ ،ﺗﺮوﯾﺞ و ﺗﻔﻬﯿﻢ ﭘﯿﻤﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک و
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎدی ازﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ.
درﺑﺎره اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن
اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻋﻀﺎی داوﻃﻠﺐ ﺧﻮد در راﺳﺘﺎی ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﮔﺎم ﺑﺮ ﻣﯽ
دارد .اﻫﺘﻤﺎم اﻧﺠﻤﻦ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻫﻤﻮار ﺳﺎﺧﺘﻦ راه ﻫﺎی رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﮐﻮدﮐﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی رﺷﺪ ﺟﺴﻤﯽ،
ذﻫﻨﯽ ،ﻋﺎﻃﻔﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻫﻤﭽﻮن آﻣﻮزش ،اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن آﺳﯿﺐ دﯾﺪه
و ﮐﻮدﮐﺎن آﺳﯿﺐ دﯾﺪه از ﺑﻼﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ،ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر ،ﮐﻮدﮐﺎن آزار دﯾﺪه )ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﮐﻮدک آزاری( و ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﺸﺎوره راﯾﮕﺎن ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮداﺧﻠﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﺧﺒﺮی اﯾﺮﻧﺎ ،در ﺧﺼﻮص ﺳﺎﺧﺘﺎر اﯾﻦ »ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﻋﺴﮕﺮی«
اﻧﺠﻤﻦ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ،اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه اداره ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﯿﺎت ﻫﺮ دوﺳﺎل ﯾﮏ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ اﺻﻠﯽ و دو ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ ﻋﻠﯽ اﻟﺒﺪل )ﻋﻀﻮ ﻓﺮﻋﯽ ﯾﺎ واﺑﺴﺘﻪ( ،ﯾﮏ ﺑﺎزرس اﺻﻠﯽ و
ﯾﮏ ﺑﺎزرس ﻋﻠﯽ اﻟﺒﺪل اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﻣﺠﻮز اﻧﺠﻤﻦ از ﺳﻮی وزارت ﮐﺸﻮر ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ و در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وزارت ﮐﺸﻮر ﺣﻀﻮر دارد .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻤﮏ
ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ ،ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑﺮای ﺣﺎﻣﯿﺎن ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﮔﺰارش ﻫﺎی ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر داوﻃﻠﺒﺎن وﺣﺎﻣﯿﺎن ﻣﺎﻟﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪی
اﻗﺪام ﮐﺮده اﺳﺖ» .اﯾﺰو  «9001ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺎن
اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ و دوﻟﺖ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ و ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن
ﺣﺴﺎس ﺗﺮ ﺳﺎزد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای اﻟﺰام آور ﺷﺪن اﺣﺘﺮام و رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ آورد .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﻧﺠﻤﻦ
ﺧﺪﻣﺎت و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ واﺣﺪ ﻫﺎی ﺳﺘﺎدی ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ،ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎ و ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ،ﺟﻠﺐ ﻫﻤﮑﺎری
رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮﯾﮋه ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ،اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺪدﮐﺎری ،ﻣﺸﺎوره ،ﺣﻘﻮﻗﯽ ،آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﮔﺴﺘﺮه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﻧﺠﻤﻦ
اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﺮده اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و -اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن از اﺑﺘﺪای ﺗﺸﮑﯿﻞ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد را در ﺳﻪ ﮔﺴﺘﺮه ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
اﺳﺖ .اﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در وﻫﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدک و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﻮد ﮐﻮدﮐﺎن
اﺳﺖ.
ﺑﺤﺚ آﻣﻮزش ﻫﺎی اﻧﺠﻤﻦ در ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ و آﻣﻮزش ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ،
ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻼش در راﺳﺘﺎی ﮐﺎﻫﺶ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﺪرﻓﺘﺎری ،آزار و ﻫﺮ
ﻧﻮع ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ،ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ،ﺑﻬﺮه ﮐﺸﯽ ،ﺗﺒﻌﯿﺾ و رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن آﺳﯿﺐ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ ،از دﯾﮕﺮ
وﻇﯿﻔﻪ ﻫﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪ آﻣﻮزﺷﯽ اﻧﺠﻤﻦ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮداﺧﻠﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ آﻣﻮزش ،ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﻫﺎی ﻻزم در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری ،ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ،
ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ ﮐﻮدک و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ و ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻪ از ﻃﺮف داوﻃﻠﺒﺎن اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ اراﯾﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻋﺴﮕﺮی اراﯾﻪ ی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ را در وﻫﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮای داوﻃﻠﺒﺎن و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ،ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮداری ،ﻣﻬﺪﻫﺎی
ﮐﻮدک ،ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﺎی ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ و ﻏﯿﺮه ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد.
در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ،اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻤﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ و ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺳﻦ و ﺣﺪ ﮐﻮدﮐﺎن و ﺑﻪ
زﺑﺎن ﺳﺎده اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد.
ﻋﺴﮕﺮی در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﻋﻼم ﮐﺮد :ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ ،رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻢ ﺑﺎﯾﺪ از
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺎل ﻫﺎی ﮐﻮدﮐﯽ و در ﻣﻘﻄﻊ دﺑﺴﺘﺎن ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،زﯾﺮا در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻓﺮاﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ دﺷﻮارﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﺻﻮرت

ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ آﺳﯿﺐ زا را ﻓﺮا »ﻧﻪ ﮔﻔﺘﻦ« ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻧﯿﺰ ،ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺳﺎزی و ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮدن آن ﭼﻨﺪان ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﮐﻮدک ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﺑﮕﯿﺮد و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﮔﺬر از ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی آﺳﯿﺐ زا را داﺷﺘﻪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﺧﻮدش دﻓﺎع ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی اﮔﺮ ﮐﻮدﮐﯽ آﻣﻮزش ﻧﺒﯿﻨﺪ ،در ﺳﻨﯿﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﻗﺪرت ﻧﻪ ﮔﻔﺘﻦ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ
ﻧﯿﺰ اﻣﺮی ذاﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﻣﺮی اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ اﺳﺖ و واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻻزم را »ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮب ﺑﻮدن«
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
وﯾﮋه ﭘﺪرﻫﺎ و ﻣﺎدرﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ »ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک« ﻣﺪﯾﺮ داﺧﻠﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اداﻣﻪ داد:
ﻫﻤﯿﻦ روﯾﮑﺮد ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺮﺧﻮرداری از آﻣﻮزش و ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺎ
اﺳﺖ و ﮐﻮدک ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ »ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﻮدک« ﮐﯿﻔﯿﺖ از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﻦ آوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺟﺰو
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﻧﯿﺎز دارد ﺗﺎ ﺧﻼﻗﯿﺖ وی را ﺷﮑﻮﻓﺎ ﺳﺎزﻧﺪ.
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻫﻢ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ از وﮐﻼ و ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻮدک و زﻧﺪﮔﯽ او ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ،ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد .ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺳﻮد ﮐﻮدﮐﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮای اﺻﻼح ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از آن ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ اﺳﺖ.
ﻋﺴﮕﺮی ﺑﺎ ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮔﻔﺖ :ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد ﺑﺎزوی دوﻟﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻣﺎ در ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎی اﻧﺠﻤﻦ ،از ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﺑﺪﻧﻪ دوﻟﺖ
دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورده و ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﯿﻢ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه در اﯾﻦ
ﺧﺼﻮص ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﺮح و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﺣﻀﺎﻧﺖ و اراﯾﻪ ﻃﺮح اوﻟﯿﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺼﻮب ﺳﺎل 1381
اﺷﺎره ﮐﺮد.
وی اﻓﺰود :از ﺳﺎل  1381ﮐﻮدک آزاری از ﺟﺮم ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﺟﺮم ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ؛ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﻣﺴﺌﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻮدک
آزاری ﻫﺎ را ﺑﻪ دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﯾﺎ اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن اﻃﻼع دﻫﻨﺪ؛ اﯾﻦ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﯾﮏ وﻇﯿﻔﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ و ﮐﻼﻧﺘﺮی و ﻗﻮه
ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ آن را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺻﻮرت ﮔﺰارش ﻧﮑﺮدن ،ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﯾﺎ ﻣﺠﺎزات  6ﻣﺎه ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻋﺴﮕﺮی در ﺧﺼﻮص ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﺣﺎل ﭘﯿﮕﯿﺮی اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﻓﺎﻗﺪ ﻫﻮﯾﺖ ،ﺗﻼش ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮای وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ دوﺳﺘﺪار ﮐﻮدک ،ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ وﮐﺎﻟﺖ
ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﮐﻮدک آزاری ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن و ﭘﯿﮕﯿﺮی و ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮداﺧﻠﯽ اﻧﺠﻤﻦ ،ﻣﺸﺎوره ﻫﺎی رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﺗﻌﺎرض ﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻫﺎی ﻣﺪدﮐﺎری ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺻﻞ ﮐﻪ ﻣﻔﺎد ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮی ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﯾﯽ دارد،
ﺗﻼش ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻫﻤﭽﻮن آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوره راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ اﻧﺠﻤﻦ
اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺎی ﺷﻮش و ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو دو ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮای ﯾﺎری رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ،ﻣﻬﺎﺟﺮ ،ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه
ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن آﻣﻮزش ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،ﺳﻮادآﻣﻮزی ودرﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺪدﮐﺎراﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ … از ﺗﺤﺼﯿﻞ و
ﻣﺮﮐﺰﻫﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای آن ﻫﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﻟﻮازم اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ راﯾﮕﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﯿﺎن وﻋﺪه ﻏﺬاﯾﯽ ﻓﺮاﻫﻢ آورده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻋﺴﮕﺮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﻓﺰود :ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﻻی ﭼﻬﺎرده ﺳﺎل ﻧﯿﺰ دوره ﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ آﻣﻮزی اراﯾﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﻦ دوره ﻫﺎ ﻧﯿﺰ از
ﺳﻮی ﺣﺎﻣﯿﺎن ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺗﻤﻬﯿﺪات و آﻣﻮزش ﻫﺎ در ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻔﺎد ﭘﯿﻤﺎن ﻧﺎﻣﻪ و ﻓﺮاﻫﻢ آوردن
ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ.
در ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺤﺮان ﯾﺎ ﺣﻮادث ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﻧﯿﺰ اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻀﻮر دارد و اﻗﺪام ﻫﺎی ﻻزم در ﯾﺎری رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن آﺳﯿﺐ دﯾﺪه و در ﻣﻌﺮض آﺳﯿﺐ را
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورد .اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻌﺪ از زﻟﺰﻟﻪ ﺳﺎل  1376در ﺟﻨﻮب ﺧﺮاﺳﺎن ،ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺧﻮاﺑﮕﺎه ،ﻣﺪرﺳﻪ و ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺮا و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ و ﻣﻬﺪﻫﺎ
ﻫﻤﺖ ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮ داﺧﻠﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ و ﮔﻮی ﺧﻮد ﺑﺎ اﯾﺮﻧﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت اﻧﺠﻤﻦ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺪدﮐﺎراﻧﻪ
اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺪدﮐﺎراﻧﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻣﺪدﮐﺎران ﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﻨﻮز ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ
در ﻣﻮارد ﮐﻮدک آزاری ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ وارد ﻋﻤﻞ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﻣﺎ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ در ﺻﻮرت اﻃﻼع از ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی ﺑﻪ اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﻃﻼع دﻫﯿﻢ ،ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﻣﺠﻮز ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ؛ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺪدﮐﺎر
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﺎرت ﻣﺪدﮐﺎری ﺧﻮد در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ وارد ﻋﻤﻞ ﺷﻮد.
ﺳﺨﻦ آﺧﺮ

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺑﺤﺚ آﻣﻮزش و ﻟﺰوم اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن در وﻫﻠﻪ
ﻧﺨﺴﺖ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای اﻟﺰام آور ﺷﺪن اﺣﺘﺮام و رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن در ﮔﺴﺘﺮه ﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺖ.
ﺣﻮادﺛﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺷﺪن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽ رﺳﺪ ،زﻧﮓ ﺧﻄﺮ و ﻫﺸﺪاری ﺟﺪی در ﭘﺮرﻧﮓ ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻗﺎﻃﻊ ﺑﻪ ﻣﻌﻀﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﮐﻮدک آزاری اﺳﺖ.
ﭘﯿﮕﯿﺮی و ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺑﺮای آﻧﺎن ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮع
ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی واﺳﻂ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد و ﺗﻤﺮﮐﺰ وﯾﮋه ﻣﺴﺌﻮﻻن در ﺻﺪر ﮐﺎر دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد؛ زﯾﺮا ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ،اﻫﻤﺎل و ﺑﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ در اﯾﻦ ﺑﺮﻫﻪ ،ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی را ﺑﺮای وﺟﻬﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﺸﻮر در
ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻧﯿﺰ از ﺟﻨﺒﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
اﯾﺮﻧﺎ ﻣﻨﺒﻊ:

