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چرا برای  :های توانبخشِی جامعه محور در برابر خشونت درپروژه توان کم حمايت از کودکان (.۰۲١۳) ماريکه، بورسما: ارجاع

، سايت حق کودکی، محدثه، احمر شمسی  ترجمه. های حمايت از کودک نیاز داريم؟  متفاوتی از سیاست توان، به نوع کودکان کم

 ۰۲١۲ فوريه

 

 

 :چکیده

با میزان بیشتری از خشونت  زندگی، نسبت به ديگر همساالن خوددر طول  ،توان کودکان کم

محور توانبخشی جامعه[ ی ها برنامه] مرتبط باهای  سازمان. شوندمواجه می
1

با موارد زيادی از  

ها، هیچ  بسیاری از سازمان. مواجه هستندکنند،  خشونت علیه کودکانی که با آنها کار می[ عمالاِ]

. آنها نیست یتخصص ی هدر راستای حمايت از کودکان ندارند زيرا اين مساله در حیط ای رنامهب

کنند که ِاعمال آنها در شرايط  حمايتی عمل می های ها بر مبنای يکسری سیاست ساير سازمان

یقاتی ی تحق ، به واسطه[رو مطلب پیش]ی  نويسنده. با آن روبرو هستند دشوار استکه  ای واقعی

تالش دارد نشان دهد که در رسانی شده است،  روز که در اتیوپی به عمل آمده و اخیرٌا به

است که در ارتباط با حقوق کودک،  هايی نیاز  محور، به سیاست توانبخشی جامعه[ های برنامه]

 .بیشتر رويکردی جمعی و نه فردی را دنبال کند

 

، رويکرد حمايت جمعی نتوا رفتاری، کودکان کم بد: واژگان کلیدی

 

 خالصه

                                                 
1
 Community Based Rehabilitation 
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 مسالهآمار به دست آمده از تحقیقات مختلف، بیانگر شدت اين . ای است توان، معضل گسترده خشونت علیه کودکان کم

"کودکان[ حمايت از]های  انجمن آفريقايِی سیاست"مطالعات صورت گرفته توسط . است
2

 ۳۲دهد که حدود  نشان می 

انجمن )شوند رو می به ر اتیوپی، سنگال، زامبیا و کامرون در طول زندگی با خشونت روتوان د درصد از کودکان کم

"ِن مردمرزمیس"و مؤسسه ( ۰۲١١، کودکان[ حمايت از]های  آفريقايِی سیاست
3

 ۰۲تا  ١۲دريافته است که بین [ نیز] 

برآورد شده است که خشونت علیه (. ۰۲۲۲اشتوپِلر، )شوند  توان در شرق آفريقا با خشونت مواجه می درصد کودکان کم

است که مطابق با گزارش جهانی  برابر بیشتر از خشونت علیه کودکان ديگر است، اين در حالی ۲.١توان  ودکان کمک

مورد خشونت قرار  ساالن خود و سن برابر بیشتر از ديگر هم ۲تا  ۴توان  ی خشونت علیه کودکان، کودکان کم اخیر درباره

حقیقات زيادی در کشورهای در حال توسعه در خصوص خشونت علیه گرچه تاکنون ت(. ۰۲١١َکِول و ِبِکر، )گیرند می

 . يد گستردگی اين معضل هستندمؤ[ موجود]رسد که تحقیقات  به نظر می [اما]توان صورت نگرفته،  کودکان کم

توان و  به دست آمده از کودکان کم های نويسنده اين مقاله، تحقیقی را بر مبنای روايت ۰۲۲۲-۰۲۲۲های  در سال

ارتباط با اين کودکان از طريق (. ۰۲۲۲، بورسما)ای نوشت  رساله بر همین اساس، ديده در اتیوپی انجام داد و ونتخش

های توانبخشی  پروژه. محور میسر شد های توانبخشی جامعه توان و پروژه های مرتبط با افراد کم مدارس، سازمان

محور، فعالیت  توانبخشی جامعه[ های برنامه]استراتژی . تندمحور، نقشی کلیدی در پیدا کردن اين کودکان داش جامعه 

حین . های زندگی اجتماعی است ورود اين افراد به تمامی عرصه ،ها و هدف اين برنامهبوده  در داخل جامعه توان افراد کم

بر مبنای . شوند می ديده مواجه توان خشونت محور با کودکان کم توانبخشی جامعه[ های برنامه]کار در اجتماع، مددکاران 

روشنايی برای جهان»های  محور برای پروژه به عنوان مشاور توانبخشی جامعه)شخصی   تجربه
4

در اتیوپی، بورکینافاسو، « 

محور  جامعه  های توانبخشی نگارنده به اين نتیجه رسیده است که تقريبًا هیچ يک از پروژه( سودان جنوبی و موزامبیک

برای حمايت از اين کودکان در مواجهه با خشونت انجام داده و در صورت نقض  آمیزی قیتاند اقدام موف نتوانسته

های توانبخشی  اغلب، در کشورهای در حال توسعه، پروژه. در دستیابی به عدالت ياری رسانندآنها را حقوقشان، 

ان منابع تخصصی و کمبود آگاهی دلیل اين امر فقد. کنند های حمايت از کودک استفاده می  محور کمتر از سیاست جامعه

هايی از تجارب  در اين مقاله، با طرح نمونه. توان در برابر خشونت است ها و نیاز به حمايت از کودکان کم درباره امکان

و داليل دشواری دهد  را توضیح میتوان  عوامل مسبب خشونت علیه کودکان کم ،شخصی از تحقیق در اتیوپی، نويسنده

کافی در دسترس نیست، منابع  ی کهدر شرايطو  در مورد اين کودکانرا حمايت از کودک  ای مرسوِمه عمال سیاستِا

محوری که در  محور به جای اينکه رويکرد کودک های توانبخشی جامعه ی نويسنده، پروژه به عقیده. کند بررسی می

ال توسعه بسیار دشوار است را در های حمايت از کودکان توصیه شده و اجرای آن در بیشتر کشورهای در ح سیاست

حمايت از کودک را [ ی مساله]پیش بگیرند، بايد از طريق شناسايی عوامل مسبب خشونت، رويکردی ساختاری نسبت به 

 .دنبال کنند

 توان در برابر خشونت حمايت از کودکان کم

                                                 
2 African Child Policy Forum (ACPF) 
3 Terre des Homes    ای که بر حمایت از حقوق کودکان متمرکز است موسسه بین المللی خیریه   
4   ق معلولین استای متشکل از چند سازمان مردم نهاد اروپایی در حمایت از حقو مجموعه« روشنایی برای جهان»
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ان بیش از ديگر همساالن خود در برابر تو دهند که کودکان کمتر به آنها اشاره شد، گزارش می تمامی مطالعاتی که پیش

شوند بلکه پايان بخشیدن به خشونت و در  اين کودکان نه تنها بیشتر با خشونت مواجه می. پذير هستند آسیب ،خشونت

های  انجمن آفريقايِی سیاست؛ ۰۲۲۲اشتوفر، )صورت نقض حقوقشان، دسترسی به عدالت نیز برای آنها دشوارتر است 

در جريان پژوهش در مورد خشونت علیه اين کودکان، (. ۰۲١١؛ سازمان نجات کودکان، ۰۲١١، کودکان[ حمايت از]

بعضی . اطالع هستندنويسنده متوجه شد که غالبًا اجتماع و در سطحی گسترده جامعه، از وجود اين کودکان بی

 اند، به مدرسه در عین حال، بسیاری از کودکانی که عامدانه پنهان نشده. کنندها کودکان خويش را پنهان می خانواده

در مورد اين کودکان چنین تصور می شود که ارزش . کنندروند و کمتر با هم سن و ساالنشان در محله بازی مینمی

که از لحاظ اقتصادی مولد ی گذاری ندارند، چرا که جامعه بر اين باور است که آنها در آينده به افراد بزرگسال سرمايه

، بورسما)های اين اشخاص دارند  ها و توانمندی ک اندکی از ناتوانیبیشتر افراد جامعه در. تبديل نخواهند شد باشند

ی کودکشان هستند، هیچ  های اين کودکان هنگامی که در جستجوی عدالت برای حقوق نقض شده خانواده(. ۰۲۲۲

 افراد متخصص نظیر ماموران پلیس، کادر پزشکی و حتی معلمین، اشتیاقی برای. کنند همراهی و کمکی دريافت نمی

اشتوفر، )شوند  شان را نقض کرده و مانع دسترسی آنها به عدالت می کمک به اين کودکان ندارند و بدين ترتیب، حقوق

 (.۰۲١١؛ سازمان نجات کودکان، ۰۲١۲، کودکان[ حمايت از]های  انجمن آفريقايِی سیاست؛ ۰۲۲۲

 توان در برابر خشونت و تضمین  دسترسی آنها به عدالت  قانونگذاری در خصوص حمايت از کودکان کم

افراد [ قضايی]ی همانند ساير کشورها، قوانینی در خصوص حمايت از کودکان در برابر خشونت و تعقیب در اتیوپ

اتیوپی کنوانسیون حقوق کودک. شکن وجود دارد قانون
5

توان و کنوانسیون سازمان ملل در خصوص حمايت از افراد کم 
6

 

ايت قرار گرفتن در برابر خشونت را محترم هردوی اين معاهدات، حق کودک مبنی بر مورد حم. را تصويب کرده است

توان  کنوانسیوِن حمايت از افراد کم ١۹و  ۲کنوانسیون حقوق کودک و مواد  ۰،١۶،۰۳،۳۴،۳۲،۳۹،۳۲مواد  –شمارند می

تمامی اقدامات مناسب قانونی، "و نیز  "مند باشند بايد از تمامی حقوق بشر بهرهتوان  کمکودکان "که گويای آن هستند 

 "توان در برابر استثمار، خشونت و بدرفتاری ، اجتماعی، آموزشی و ساير اقدامات در راستای حمايت از اشخاص کماداری

ی کودکان حق دارند در برابر خشونت مورد  دارد که همهاگرچه کنوانسیون حقوق کودک بیان می. بايد صورت گیرد

برای مثال، اتیوپی از دستاوردهای چشمگیری . شوندوش میتوان اغلب فرام کودکان کم ،حمايت قرار گیرند، اما در عمل

، درصد ۰۲١۲-۰۲١١خبر داده است که طی آن، در سال  "آموزش برای همه"در ارتباط با يکی از اهداف توسعه هزاره، 

 هیچ[ با اين وجود(.  ]۰۲١١برنامه توسعه ملل متحد، )درصد افزايش يافته است  ۶۹۶۴در مدارس تا [ محصل]کودکان 

؛ سازمان بهداشت ۰۲١۲يونسکو، )توان در مدارس يافت نشده است  ی قابل اتکايی در خصوص ثبت نام کودکان کم داده

ی آموزش مبتنی بر نیازهای خاص را تدوين  ، دولت اتیوپی طرِح برنامه۰۲۲۹در سال (. ۰۲١١جهانی و بانک جهانی، 

ی  بعد از گسترش برنامه(. ۰۲۲۹وزارت آموزش و پروش، ) کرد تا امکان حضور اين کودکان را در مدارس افزايش دهد

 ۴۰های استثنايی در مدارس معمولی از  مدرسه باقی ماند اما شمار کالس ١۲مزبور، تعداد مدارس استثنايی در اتیوپی 

                                                 
5Convention on the Rights of the Child 
6 UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
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به منظور کسب اطمینان از (. ۰۲١١سازمان بهداشت جهانی و بانک جهانی، )کالس افزايش پیدا کرد  ۰۲۲کالس به 

ای  ها بايد توجه ويژه ها و قانونگذاری ها محروم نشوند، استراتژی ها و کنوانسیون  توان از اجرای سیاست اينکه کودکان کم

 .به اين کودکان داشته باشند

نجات کودکان"در تحقیقی که توسط سازمان 
7

المللی معلولین سازمان بین"و " 
8

در موزامبیک، بوروندی، ماداگاسکار و " 

. دانندتوان ، دستیابی به عدالت را بسیار دشوار می صورت گرفته، گزارش شده که هم بزرگساالن و هم کودکاِن کمتانزانیا 

شان، نظیر کنوانسیون حقوق  شده توسط دولت های تصويب اند که از مفاد کنوانسیون ضات در موزامبیک گزارش دادهُق

بر اساس اين . کنند رده و صرفًا به قوانین داخلی رجوع میتوان استفاده نک کودک و کنوانسیون حمايت از افراد کم

ای مثبت به نفع  رسند و صرفًا شمار معدودی به نتیجهها به مرحله دادگاه می پژوهش، تنها تعداد محدودی از پرونده

 (.۰۲١١سازمان نجات کودک، )شوند  قربانی منجر می

 محور و حمايت از کودک های توانبخشی جامعه پروژه

توان در جامعه  کودکان کممحور در اتیوپی و در اقصی نقاط دنیا، به منظور حمايت از پذيرش  های توانبخشی جامعه هپروژ

المللی توسعه يافته و  محور، در سطح بین مفهوم توانبخشی جامعه. کنندبه زندگی اجتماعی فعالیت می آنهاو وارد نمودن 

محور های توانبخشی جامعه دستورالعمل"در 
9

المللی کار، يونسکو و  سازمان بین که توسط سازمان بهداشت جهانی،" 

المللی ناتوانی و توسعه بین ائتالف
10

های توانبخشی  در پروژه(. ۰۲١۲)به نگارش در آمده، شرح و بسط داده شده است 

موارد بدرفتاری با  ی تعداد انجام می گیرد، اطالعات درباره" روشنايی برای جهان[ "سازمان]محور که با مشارکت  جامعه

کودکان که مددکاران توانبخشی جامعه محور، ساالنه با آن روبرو هستند و اقداماتی که به منظور توقف خشونت صورت 

اند هیچ مورد  ها اعالم کرده قابل توجه اينکه، در حالیکه مديران برخی از پروژه. گرفته است، جمع آوری می گردد

های کودکانی  کالمات خصوصی با کارمندان، نشان داده است که همگی آنها از پروندهخشونتی مشاهده نشده، م[ اعمال]

وبیش  دهد و کممحور، سطح وسیعی را پوشش می کار توانبخشی جامعه. اند آگاه هستند شدهرو  هکه با خشونت روب

های  بسیاری از پروژه. پوشش دهد  در جامعهرا توان  غیرممکن است که يک پروژه، تمامی مسائل مربوط به افراد کم

. توان و حمايت از آنها در برابر خشونت را ندارند محور، دانش و تخصص کافی برای کمک به کودکان کم توانبخشی جامعه

خود را از آنچه که در آن توانمند هستند آغاز  فعالیتکند که محور توصیه می های توانبخشی جامعه نويسنده به پروژه

از آنجايی که هیچ راهکاری برای مقابله با خشونت علیه . ها گسترش دهند ارشان را به ساير زمینهک ،کنند و از آن نقطه

هايی  چنین نمونه کنند وقتی با فعالیت میتوان وجود ندارد، شايد مددکاران اجتماعی که در سطح میدانی  کودکان کم

در نتیجه اين احتمال وجود . گزارش دهندند را رس تی که به نظر غیر قابل حل میمشکال، الزم ندانند شوند مواجه می

اگر به اين موضوع پرداخته . توان بی تفاوت باقی بماند دارد که مديريت پروژه، در خصوص خشونت علیه کودکان کم

محور در سطوح  های توانبخشی جامعه شان و مددکاران پروژه های نشود، ممکن است در بسیاری موارد، کودکان، خانواده

                                                 
7 Save the Children 
8 Handicap International 
9 CBR Guidelines 
10 International Disability and Development Consortium (IDDC) 
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 .ی اين مشکل برآيند تر، سعی کنند که خودشان از عهده پائین

کنند تا از کودکانی که حقوقشان نقض شده حمايت کنند، محور تالش می های توانبخشی جامعه که مديران پروژهزمانی

کار آنان نیز در محیطی . شوند کنند و گاه نیز از هیچ کمکی برخوردار نمی کمک اندکی براِی حل اين مشکل دريافت می

د و نکن توان در برابر آسیب حمايت نمی ها، از کودکان کم گذاری ها و سیاستکنند که اجتماع، متخصصین، سیستممی

کنند اغلب، هايی که برای حقوق کودکان فعالیت می سازمان. دسترسی به عدالت نیز برای آنها با محدوديت مواجه است

که هیچ سیاستی در جهت حمايت  شک، اين معضل تا زمانی بی. کنندمیتوان را در حیطه فعالیت خود وارد ن کودکان کم

های  توان در پروژه از کودک وجود نداشته باشد يا هیچ اقدامی در راستای شناسايی موضوع خشونت علیه کودکان کم

های ملی، آن  رغم وجود قوانین و سیاستگذاری علی. محور صورت نگیرد، به قوت خود باقی خواهد ماند توانبخشی جامعه

هستند، [ توان کودکان کم]کنند و درگیر موارد نقض حقوق  دسته از مددکاران اجتماعی که در سطح میدانی فعالیت می

در عین حال، متخصصینی که بايد به اين موضوع رسیدگی کنند، از مواردی که در آنها . کنند آگاهی الزم را دريافت نمی

 .اطالع هستند شوند بیتوان با خشونت روبرو می کودکان کم

 های حمايت از کودک  محور و سیاست توانبخشی جامعه[ های برنامه]توسعه 

های  ، روی فعالیتابتدای خدمات متمرکز بوده و در  محور بر ارائه های توانبخشی جامعه به صورت سنتی، بسیاری از پروژه

توانی به عنوان يک مفهوم  کم در نظر گرفتنهمیت با افزايش آگاهی در خصوص ا. اند داشتهپزشکی و توانبخشی تمرکز 

ی اجتماعی برساخته
11

های  دستورالعمل .ها اضافه شده است های معیشتی به بسیاری از پروژه، آموزش و فعالیت

المللی کار، يونسکو و ائتالف بین المللی ناتوانی و توسعه،  سازمان بهداشت جهانی، سازمان بین)محور  توانبخشی جامعه

سازی،  توان تدوين شد و اهمیت توانمند تقريبًا همزمان با کنوانسیون سازمان ملل در خصوص حقوق افراد کم(  ۰۲١۲

خدمات اجتماعی، به هدف [ های حوزه]توانی در تمامی  به کم[ عمومی]موانع رفتاری و محیطی معلوم گرديده و توجه 

 .جامعه محور تبديل شد توانبخشِی ی فلسفه

توان شده و مانع دسترسی آنها به عدالت در هنگام نقض  ر به ِاعمال خشونت علیه کودکان کممشکالتی که منج

تر، از جانب جامعه  حقوقشان می گردد، عمدتًا معلول موانع رفتاری و محیطی از جانب اجتماع و در مقیاس وسیع

های آنها، آسیب  توان و خانواده کمتوانمندسازی و کمبود اعتماد به نفس افراد [ فرآيند]در عین حال، نبود . هستند

هر دوی اين مسائل، مشکالت ساختاری هستند که با طرز نگرش و برخورد . دهد پذيری اين کودکان را افزايش می

های حمايت از کودکان چه از  با اين حال، نگاهی به سیاست(. ۰۲۲۲، بورسما)کنند  توان ارتباط پیدا می جامعه با افراد کم

ی افراد  هايی که به طور خاص در حوزه ای مربوط به حوزه کودک به معنای عام و چه از جانب سازمانه جانب سازمان

های حمايت از کودک عمدتًا بر روی يک کودک به طور فردی و  کنند، نشان از آن دارد که سیاستتوان فعالیت می کم

 .شخصی که مرتکب خشونت شده، متمرکز هستند[ نیز]

بر مبنای مطالعه سال )اند  ها برای کاربرد داخلی توسعه داده شده های حمايت از کودک که توسط سازمان  سیاستبیشتر 

                                                 
11 Social Construct 
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توانی يا کودکان به  ی کم هايی که در هر دو حوزه راهکار داخلی حمايت از کودک در سازمان ١۲نويسنده بر روی  ۰۲۲۲

در  را،های حمايت از کودک  دارند و برخی از آنها، فعالیت بر روی کارمندان تمرکز( عام، فعالیت می کردند معنای

کنند که  های حمايت از کودک، کارمندان را راهنمايی می  سیاست. ی خود توصیف می کنند ی با شرکای پروژه رابطه

ی وکارهايی برا شامل ساز[ همچنین]شود، جلوگیری کنند و  هايی که در آن حقوق کودکان نقض می چگونه از موقعیت

در خصوص اينکه چه مواردی مصداق خشونت علیه . اند مقابله با کارمندانی هستند که حقوق يک کودک را نقض کرده

های حمايت  شوند که يا خود سیاستهای همکار نیز تشويق می دهند و سازمان شود توضیحاتی میکودکان محسوب می

ها بر اين است که  ی سیاست ی همه توصیه. مان مبدأ شونداز کودک را تدوين کنند و يا ملزم به اقتباس از سیاست ساز

جهت دستیابی به عدالت برای . آمیز دور شوند کودکانی که در معرض خشونت قرار گرفته اند بايد از موقعیت خشونت

رين ت هايی، اصلی در چنین موقعیت. های روانی و عاطفی نیز مهیا شوند کودک، بايد مراحِل قانونی دنبال شوند و کمک

با اين . های حمايت از کودکان موجه هستند های سیاست تمامی توصیه. ی کودک باشد مساله بايد تامین منافع عالیه

ها در عمل  آنجاست که پیگیری بسیاری از توصیه دشواری کار محور های توانبخشی جامعه وجود، برای بسیاری از پروژه

 .مشکل است

« روشنايی برای جهان»[ ی مجموعه]محور که توسط  ای توانبخشی جامعهه آوری شده از پروژه در اطالعات جمع

های توانبخشی  پروژه. ترين نوع خشونت گزارش شده بود توان در خانه، رايج توجهی به کودکان کم آوری شده، بی جمع

ددکاران بازديدهای مرتب توسط م. ندا عمل کردهمحور در طول چند دهه اخیر، در اين حیطه بسیار موفق  جامعه

[ به کودک]توجهی  هايشان در توانبخشی، سبب کاهش چشمگیر موارد بی محور و فعالیت های توانبخشی جامعه پروژه

[ های برنامه]اند و يا از طريق  توانی فرزندانشان را آغاز کرده ی کم افزايش آگاهی درباره[ تالش برای]ها  خانواده. ه استشد

کمی بعد از شروع مداخالت، توجه . شان توانايی يادگیری و کسب مهارت را دارداند که کودک توانبخشی، متوجه شده

هايی که در آنها کودکان مورد  خانواده. ها مشاهده شده است توان در بسیاری از خانواده بیشتر و حمايت از  کودک کم

و در برخی ( ی با ناتوانی ذهنیکودکان)، بهتر بفهمند ( کودکان ناشنوا)گرفتند تا بهتر گوش کنند  ضرب وشتم قرار می

، تنبیه (پزشکی يا رفتاری کودکانی با مشکل روان)گرفتند  مواقع ضرب و شتم کودک را به عنوان درمان در نظر می

ها که  با باال بردن آگاهی در اجتماع و نشان دادن اين موضوع به خانواده. اند توانی را متوقف کرده کودک به دلیل کم

ها علیه  محور بسیاری از خشونت های توانبخشی جامعه ان فرصت يادگیری و رشد دارند، مددکاران برنامهتوانش کم کودکاِن

محور در جهت بهبود  های توانبخشی جامعه ی اخیر، فعالیت پروژه در طول سه دهه. اند توان را کاهش داده کودکان کم

دين معنی که در برخی موارد، کودکان در ب. توان در محیط زندگی خودشان بوده است شرايط برای کودکان کم

ها را بهتر کرده  ها وضعیت بسیاری از اين محیط اندرکاران اين برنامه ی دست بار باقی مانده و مداخله های خشونت محیط

 .توان در عرض يک شب تغییر نکرده بلکه به آهستگی بهبود يافته است بنابراين، وضعیت کودک کم. است

اين بدان معنا است که کودکان درحالیکه همچنان . محور اين است که درون اجتماع کار کند امعهی توانبخشی ج فلسفه

کنند، توانبخشی و کمک الزم جهت ماندن در خانواده و زندگی اجتماعی را دريافت  های خود زندگی می با خانواده

توصیه می کنند که در بسیاری موارد  بار را های حمايت از کودک، رهايی کودکان از موقعیت خشونت سیاست. کنند می
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محور،  توانبخشی جامعه[ های برنامه]با اين وجود در . شان است ها و جوامع محلی به معنای دور نمودن آنها از خانواده

ثابت [ اين موضوع]شوند و توان از جامعه جدا می شوند که در آن، کودکاِن کم مؤسسات، به مثابه مکانی در نظر گرفته می

مهمترين (. ۰۲١١؛ کُوِول و ِبِکر، ۰۲۲۴ِهَلنِدر، )تر نیستند  به هیچ وجه برای اين کودکان امن[ موسسات مزبور]که  شده

 توانی است که در صورت وقوِع نسبت به موضوع کم ،تر، جامعه مساله، مشخصٌا نگرش منفی اجتماع و در سطح گسترده

های  حتی اگر ترجیح پروژه. کندغالب موارد غیرممکن می خشونت، يافتن مکانی امن برای کودک را دشوار و در

هايشان نگه دارند، بسیاری از کشورهای  محور در برخی از موارد اين باشد که کودکان را دور از خانواده توانبخشی جامعه

. گیرندهايی هستند که سرپرستی کودک را به عهده ب در حال توسعه فاقد تسهیالت الزم مانند موسسات يا خانواده

های حمايتی مرسوم مانند همسايگان يا اعضای  توان نامناسب هستند و سیستم امکانات موجود برای کودکان کممعموال 

های  ی مددکاران پروژه در بیشتر موارد، مداخله. خانواده اغلب تمايلی ندارند اين کودکان را تحت پوشش قرار دهند

ها را کاهش داده و به تدريج باعث توقف آن  ارد خشونت درون خانوادهمحور، پس از گذشت مدتی، مو توانبخشی جامعه

 .می گردد

های حمايت از کودک، مراجعه به پلیس و فعالیت در  های مندرج در بسیاری از سیاست بخش ديگری از راهنمايی

توان  ری از افراد کمی اين مقاله عنوان شد، بسیا همانطور که در مقدمه. توان است راستای تحقق عدالت برای کودک کم

شان جدی گرفته نشده و هرگز به مرحله  های اند که پرونده اند، به اين نتیجه رسیده که به دستگاه قضايی مراجعه کرده

ضات يا توان وجود دارد، ُق در کشورهايی که در آنها قوانین حمايت از کودکان و به ويژه کودکان کم. دادگاه نرسیده است

، کودکان[ حمايت از]های  انجمن آفريقايِی سیاست)کنند  استفاده نمیها از آنها  نیستند يا در دادگاه از اين قوانین آگاه

 تر رسان برخورد با پلیس و دستگاه قضايی، بسیار آسیب های ناموفِق برای کودکان، تجربه(. ۰۲١١؛ نجات کودکان، ۰۲١۲

متخصصانی واقع  نقض حقوق، کودکان مورد بی توجهی همان [ی مساله]صرف نظر از . از خودداری از طرح موضوع است

تر ازساير  افراد اجتماع توان، کم اهمیت شنیدن اين امر که کودکاِن کم. شوند که قرار است از اين حقوق حمايت کنند می

 .در نظر گرفته می شوند کمکی به درمان اين آسیب نمی کند

دچار کمبود  ،ای در حال توسعهبسیاری از کشوره. همچنین، تامین حمايت روانِی توصیه شده از کودکان نیز دشوار است

توانبخشی [ های برنامه]نیروی متخصص شايسته هستند و غیر واقع بینانه است که انتظار داشته باشیم مددکاران 

اين مورد را به فهرست ( کنند شان دريافت می های که غالبًا آموزش کمی در خصوص فعالیت)محور  جامعه

های روانی در اماکن مذهبی و ساير اجتماعات  های سنتی برای دسترسی به حمايت البته راه. شان اضافه کنند های فعالیت

نگرش افرادی که به نوعی با کودکان  ی اول مهم است که چگونگِی شفابخشی سنتی وجود دارد، اما در وهله[ مراکز]و 

د بخشی از جامعه هستند، از آن جا که اين افرا. مشخص شود" توانی کم"نسبت به مساله  ،توان در ارتباط هستند کم

توان و نیازشان به حمايت در برابر خشونت، نگرش منفی داشته باشند، زياد  احتمال اينکه آنها نیز نسبت به کودکان کم

 .است

های اتیوپی،  سازمان در مرکز يکی از استان ۹آوری شده بودند،  سال پیش جمع ۴هايی که  جهت ارزيابی برخی از داده

ها عبارت  اين سازمان. توان مورد سوال قرار گرفتند ی حمايت از کودکان کم شان در حوزه    ا و امکاناته درباره فعالیت
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محور  ی توانبخشی جامعه توان، يک پروژه ی کودکان کم های استثنايی ويژه ی دولتی، دو مدرسه با کالس بودند از دو اداره

ها نه  هیچ يک از اين سازمان. کردکودکان فعالیت می ی ی حمايت از کودک برای همه و يک سازمان که در حوزه

هیچ اطالعاتی در خصوص  .توان نداشتند سیاست و نه فعالیتی در راستای حمايت از کودکان، خصوصٌا کودکان کم

کردند که هیچ پشتیبانی برای ها احساس می آوری نشده بود و افراِد درون سازمان توان جمع خشونت علیه کودکان کم

روی  ین به ابتکار خودبا اين وجود، يکی از معلم. کنند های مربوط به کودک آزاری، دريافت نمی له با موقعیتمقاب

دانست و هر زمان  داد را میی تمام کودکانی که به آنها درس می او آدرس خانه. کرد میحمايت از کودکان کار [ موضوع]

شان  ی فرزندان والدين برای مشورت درباره. کرد و همفکری مالقات میها را برای مشاوره  کرد، خانواده که احساس نیاز می

از آنجايی . کرد شان در مدرسه تشويق می آمدند و معلم، کودکان را به برقراری ارتباط و صحبت از مشکالتبه کالس می

کان در برقراری ارتباط با زبان اشاره ضعیف بودند، کود[ استفاده از]که تمامی کودکان، ناشنوا بوده و بیشتر والدين در 

ی کودکان  در طول ده سال اخیر، آن سازمانی که فعالیتش معطوف به همه. کردند شان احساس راحتی بیشتری می معلم

هايی  بود، تالش کرده بود تا از طريق استقرار افسران پلیس مخصوص کودکان در هر يک از مراکز پلیس، تشکیل دادگاه

سیستم بازگرداندِن مرتکبین بدرفتاری با کودک به سازمان و سیستم اجتماعی برای حمايت ايجاد متناسب با کودکان، 

های حمايت از  توان را در برنامه با اين وجود، آنها کودکان کم. از کودک، فضا را به نفع حمايت از کودکان تغییر دهد

آنها برای حمايت از کودکان . شونت نداشتندخقربانی  تواِن کودک نگنجانده بودند و هیچ اطالعاتی در مورد کودکان کم

شان در حمايت از کودک نبوده  ها مربوط به حوزه تخصصی اند اما اين فعالیت انجام داده های محدودی فعالیت توان کم

 .است

 توان در برابر خشونت در داخل اجتماعات خودشان حمايت از کودکان کم

، شناخت و درکی که  اجتماع و در سطحی وسیعتر جامعه،  شوند از نگرشرو می با آن روبه توان خشونتی که کودکان کم

؛ نجات کودکان، ۰۲١۲، کودکان[ حمايت از]های  انجمن آفريقايِی سیاست)گیرد  توانی دارد، نشأت می درخصوص کم

توان و ترويج درک  پذيری کودکان کم باال بردن آگاهی و آموزِش اشخاص کلیدی در اجتماع در مورد آسیب(. ۰۲١١

افراد ) فارغ از جامعه و رهبران آن . تواند چرخه خشونت را متوقف کندتوان می وق افراد کمها و حق بهتری از توانايی

و ساير افراد  هايی برای پلیس و ساير اشخاص مورد احترام در جامعه، بايد آموزش( مذهبی، سنتی، درون سیستم دولت

درخصوص کنوانسیون سازمان ملل که به ها، باال بردن آگاهی  برای اين گروه. در دستگاه قضايی وجود داشته باشد

 .رسد توان مربوط است، بسیار ضروری به نظر می اشخاص کم

هايی نیز وجود دارند که فعاالنه بر  شوند، سازمان هايی که برنامه های توانبخشی جامعه محور اجرا می در بسیاری از حوزه

های مربوط به  یشتر گفته شد، بسیاری از سازمانطور که پ همان. کنندهای مختلف حقوق کودک فعالیت می روی جنبه

توانند محور می های توانبخشی جامعه پروژه. کنندتوان فعالیت نمی ی کودک به معنای عام، در خصوص کودکان کم حوزه

ی وسیعی که در خصوص  تجربه[ توجه به]ی به خصوص را نیز بهتر درک کنند و با  به آنها کمک کنند تا اين حوزه

آگاهی . توان در مقابل خشونت حمايت کنند از کودک و حقوق کودک دارند،  در همکاری با هم، از کودکان کمحمايت 

توان، هم در سطح محلی و هم جهانی، می تواند از طريق به اشتراک گذاشتن تجارب و  در مورد حمايت از کودکان کم
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توان ممکن  ع برای مقابله با خشونت علیه کودکان کماگرچه، فعالیت داخل اجتما. مستندسازی دستاوردها، افزايش يابد

کارکردن بر روی تغییر . است وقت و انرژی بیشتری بطلبد، اما در عین حال راهی پايدارتر برای حل مشکالت است

در . رويکرد توانبخشی جامعه محور می گنجد[ ی حیطه]نگرش و از میان برداشتن موانع برای کودکان در جامعه، در 

محور، يعنی  های توانبخشی جامعه دستورالعمل اصلِی ی توان، دو حوزه مواجهه با معضل خشونت علیه کودکان کمهنگام 

سه عنصر سالمت، آموزش و معیشت که در . گیرندعنصر اجتماعی و عنصر توانمندسازی، مورد توجه قرار می

المللی کار، يونسکو،  جهانی، سازمان بینسازمان بهداشت )های توانبخشی جامعه محور تشريح شده اند  دستورالعمل

 . نیز به میزان کمتری مورد توجه هستند( ۰۲١۲ائتالف بین المللی ناتوانی و توسعه، 

توان و  های مخصوص افراد کم سازمان[ ارتباط با]توان اين بود که  دست آمده از مصاحبه با کودکان کم يکی از نتايج به

توان، در آگاه کردن آنها نسبت به غیرقابل قبول بودن خشونتی که  اير کودکان کمهای غیررسمی با س نشست[ برگزاری]

افراد  ی ويژه های محلِی های توانبخشی جامعه محور با سازمان بیشتر پروژه. تجربه کرده اند، نقش مهمی داشته است

ودک دخیل باشند چرا که ظاهرًا ها، در تدوين استراتژی حمايت از ک ضروری است که اين سازمان. توان کار می کنند کم

د بدرفتاری قرار توان برای دور شدن از محیطی  که در آن مور سازی افراد کم در باال بردن سطح آگاهی و توانمند

 .گیرند، يا توقف پذيرش خشونتی که به آنان اعمال می شود، نقش مهمی دارند می

بار، کمک برای تحقق عدالت در مورد  های خشونت قعیتهای حمايت از کودک به دنبال دور کردن کودک از مو سیاست

ها در مورد هر کودکی مصداق دارد، اما بايد در  اگرچه اين توصیه. های روانی بعد از بدرفتاری هستند کودک و حمايت

محور،  های توانبخشی جامعه در حال حاضر بسیاری از پروژه. توان نیز به کار بسته شود در مورد کودکان کم ،صورت امکان

محور جهت شناسايی و توجه به موارد خشونت علیه  توانبخشی جامعه[ های برنامه]پشتیبانی الزم را برای مددکاران 

هايی  های حمايت از کودک، در موقعیت  اين است که بسیاری از سیاست ،يکی از داليل. کنند توان فراهم نمی کودکان کم

بنابراين، نگارنده معتقد به نظام . محور با آن مواجه هستند، قابل اجرا نیستند توانبخشی جامعه[ های برنامه]که مددکاران 

های  به جای رويکردی کودک محور، پروژه. محور  است توانبخشی جامعه[ های برنامه]متفاوتی از حمايت از کودک در 

شمارد و هم  وان را مجاز میت توانبخشی جامعه محور بايد در جهت تغییر شرايطی که هم اعمال خشونت به کودکاِن کم

گردد، اقدام کنند، با اين امید که روزی خشونت علیه تمامی کودکان، از  مانع دسترسی به عدالت برای اين کودکان می

 .توان از میان برود و در نتیجه نیازی به رجوع به سیستم قضايی نباشد جمله کودکان کم
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