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 « های جلوگیری از آنانواع خشونت علیه کودکان و راه» 

 

؛ روز جهانی مبارزه با کار کودکان اعالم شده است و هدف از آن افزایش آگاهی و فعالیت برای جلوگیری ژوئن ۱۲

و پس از تصویب کنوانسیون  ۲۰۰۲بار در سال المللی کار است. این ایده نخستیناز کار کودکان از سوی سازمان بین

 .حداقل سن کار و کنوانسیون کار کودکان صورت گرفت

و روز جهانی ایمنی و بهداشت محل   (WDACL)  به گزارش ایسنا، به مناسبت روز جهانی مبارزه با کار کودکان

 ۲۰۳۰ سال تا کارگران همه برای مطمئن و  یابی به محیط کار امنکمپین مشترکی برای دست  (SafeDay) کار

تشکیل شده است. دستیابی به این اهداف به نفع نسل بعدی  ۲۰۲۵و برای پایان دادن به انواع کار کودکان تا سال 

سازی ها برای از بین بردن کار کودکان و فرهنگنیروی کار جهانی بوده و نیازمند رویکرد هماهنگ و یکپارچه دولت

 .برای سالمت شغلی است

 و فراغت اوقات آموزش، حق  شمار است. کودکان آزاد هستند ودر مبارزه با کار کودکان بیگذاری بازده سرمایه

 خواهد فراهم فقر کنیریشه و ترگسترده اقتصادی و اجتماعی توسعه اساسی مبانی چنینهم و دارند سالم رشد

 .شد
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 خشنونت علیه کودکان به چه معنا است؟

ودک، کسال است که توسط والدین یا مراقبان  ۱۸خشونت علیه کودکان شامل انواع خشونت علیه افراد زیر 

 .شودها ایجاد میهمساالن، همسران دوم و یا غریبه

می، جنسی، سال خشونت جس ۱۷بر اساس آمار ارائه شده در سال گذشته در جهان یک میلیارد نفر در سنین دو تا 

العمر کودکان تاثیر بسزایی رفاه مادام ران کودکی بر سالمت واند. تجربه خشونت در دوکرده یا عاطفی را تجربه

 .گذاردمی

 دادن پایان هدف نتیجه در و  کودکان قابل پیشگیری است دهد که خشونت علیهشواهد از سراسر جهان نشان می 

 .ودکان استتمام انواع خشونت و شکنجه علیه ک و قاچاق استثمار، سواستفاده، به

ها برای های پنبه شروع به کار کردند و در این کارخانهسال از زمانی که کارخانه ۲۰۰در حال حاضر بیش از 

اغل سخت نیروی کار محسوب وز هم کودکان در مشکردند گذشته است، اما آیا هنن استفاده میریسی از کودکانخ

 ؟دشونمی

هنوز هم کار کودکان در برخی نقاط جهان رایج و معمول است. کودکان کار، ؟ گویندکودکان کار به چه کسانی می

سال بوده که مجبور به کار کردن هستند و به جای آموزش برای کسب درآمد و تامین  ۱۸افراد با سن کمتر از 

توسعه  کنند. این کودکان در کشورهای در حالساعت در روز کار می ۲۰  معاش با دستمزد کم و یا بدون دستمزد

 .بسیارند و انتخابی غیر از این ندارند

در حال حاضر هم کودکان در 

ها، معادن، زمین و دیگر کارخانه

 .کنندصنایع خطرناک کار می

درصد از کودکان کار به  ۷۰تقریبا 

های کشاورزی و فعالیت در زمین

ماهیگیری مشغول هستند و بعضی 

از آنان در شرایط کاری وحشتناکی 

 .برندبه سر می
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در کشورهای فقیرتر که کشاورزی بخش مهمی 

شود، حدود از اقتصاد آن کشور محسوب می

سال در  ۱۵تر از میلیون کودک با سن کم ۱۳۲

 .کنندهای کشاورزی کار میزمین

تر آمار کودکان کار مربوط به کشورهای بیش

جنوب صحرای آفریقا، جنوب آسیا و آمریکای 

 کشورهای در بلکه نیستند، توسعه حال در کشورهای به مربوط تنها  ناگفته نماند کودکان کارالتین است. البته 

 .دارد وجود کودک کار نیروی نیز اوکراین و ترکیه مانند یافته توسعه صنعتی

ترین آمار کار کودکان را دارد صنعت پنبه است. پنبه هنوز هم یکی از الیاف یکی از صنایعی که هنوز هم بیش

های گرم و خشک پنبه در مناطقی با تابستان .معمول مورد استفاده برای لباس، پارچه کتانی، توری و روغن است

کند. تولیدکنندگان اصلی پنبه آمریکا، چین، هند، مصر، پاکستان، و آفتاب بسیار زیاد و رطوبت پایین رشد می

سال پیش  ۲۰۰ها مانند ترین پنبهیکی از با کیفیت ازبکستان، برزیل و ترکیه هستند. پنبه مصر هنوز هم به عنوان

 .است

شود و کودکان بهترین فاده میــروی کار انسانی استــآالت از نیای پنبه به جای ماشینــهاری از کارخانهــدر بسی

نتیکی ها از نظر ژسال پیش بسیاری از پنبه ۲۰۰ خالف بر  ترین نیروی کار در این زمینه هستند. البتهو ارزان

های خطرناک نیز خود بر سالمت کودکان کشاصالح شده هستند و فاقد آفت بوده، اما استفاده از بسیاری از آفت

 .گذاردتاثیر می

کنند. برخی نیز برای کار در مزرعه از بعضی از کودکان نیز در مزارع بزرگ تجاری و یا مزارع خانوادگی کار می

 در  ترین زمان کار این کودکان زمان برداشت محصول است. به عنوان مثالشوند و بیشهایشان دور میخانواده

 .کنندساعت در روز کار می ۱۲ مدت به هاکارخانه و تنباکو و پنبه هایزمین در کودکان که  شده گزارش قزاقستان

و لباس در بسیاری  های دوخت برای تولید پارچه، فرشهای بافندگی و ماشینها در کنار ماشینکودکان در کارخانه

  .ها کوچک، تاریک و کثیف هستندکنند. بسیاری از این مکاناز کشورهای در حال توسعه مانند هند نیز کار می
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آموزان مدارس روستایی در طول برداشت پنبه مشغول به کار در ازبکستان، ترکمنستان و تاجیکستان نیز دانش

مانند. در تا نوامبر است و به مدت چند ماه از تحصیل دور میهای آوریل شوند. کار فصلی کودکان طی ماهمی

 .رسه نروددهند فرزندشان به مدها ترجیح میبرخی کشورها نیز به دلیل پولی بودن مدارس، تحصیل خانواده

های مه تا جوالی برای کار در مزارع پنبه ساله در ماه ۱۲در برخی از کشورها بیش از یک میلیون کودک هفت تا  

 .کنندکنند و روزانه فقط یک دالر دستمزد دریافت میساعت در روز کار می ۱۱شوند. این کودکان بیش از اجاره می

 

 انواع خشونت علیه کودکان

ودک کحل مختلف رشد نوع اصلی خشونت است که در مرا ۶ترین خشونت علیه کودکان شامل حداقل یکی از بیش

 .افتداتفاق می

شامل خشونت جسمی، جنسی، روحی و بدرفتاری: 

عاطفی است و غفلت از نوزادان، کودکان و نوجوانان 

توسط والدین، مراقبان و دیگر افراد اغلب در خانه، 

 .شودها را شامل میمدارس و یتیم خانه

رفتار تهاجمی ناخواسته توسط یک کودک تهدید: 

گروهی از کودکان است و شامل آزار جسمی، دیگر یا 

روانی یا اجتماعی است و اغلب در مدارس و 

 .شودهای کودکان مشاهده میگروه

های اجتماعی خشونت توسط جوانان در میان کودکان و نوجوانان است و اغلب در محیطخشونت توسط بزرگساالن: 

 .دهدها رخ میبین آشنایان و غریبه

شامل خشونت جسمی و عاطفی توسط همسر جدید یا همسر سابق خشونت شریک زندگی )یا خشونت خانگی(: 

 .است. هرچند مردان نیز می توانند قربانی خشونت شریک زندگی شوند اما این رفتار بر زنان تاثیر بیشتری دارد

 .ار قاچاق جنسی شوددفاع بوده که ممکن است گرفتشامل آزار و اذیت جنسی فردی بیخشونت جنسی: 
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ی شامل محدودیت حرکات کودک، خشونت، تهدید وتبعیض و دیگر اشکال غیر جسمخشونت عاطفی یا روانی: 

 .خصمانه است

 تاثیر خشونت بر زندگی و شغل آینده کودکان

ها دارد. خشونت ها، جوامع و ملتالعمری بر سالمت و رفاه کودکان، خانوادهخشونت علیه کودکان تاثیرات مادام

هایی مانند چاقو و اسلحه گرم بوده و بیش تواند: منجر به مرگ شود که اغلب با استفاده از سالحعلیه کودکان می

 .درصد قربانیان پسر هستند ۸۰از 

   آمیز جوانان دلیل رفتارهای خشونتجراحت سخت که به

 .آوردناپذیری به بار میایجاد شده و صدمات جبران

   تحریک مغز و سیستم عصبی با قرار گرفتن در معرض خشونت

های بخشتواند به پیشرفت مغز و دیگر در سنین پایین می

ریز، گردش های غدد درونچنین سیستمصبی و همسیستم ع

ی، سیستم تولیدمثل، تنفسی و سیستم خون، سیستم عضالن

ایمنی بدن آسیب برساند. خشونت علیه کودکان بر پیشرفت 

شناختی نیز تاثیر منفی دارد و مشکالتی در زمینه تحصیالت 

 .و شغل ایجاد خواهد کرد

 مصرف منجربه گیرندمی قرار  پذیر کودکانی که در معرض خشونتتاثیر منفی بر سالمت و رفتارهای ریسک 

ان بیشتر آن. هستند خطر پر جنسی رفتارهای معرض در کودکان این از برخی و شده مخدر مواد و الکل انیات،دخ

 .شونددچار اضطراب، افسردگی و مشکالت دیگر روانشناختی و خودکشی می

 ها به دلیل عروقی، سرطان، دیابت و سایر بیماری -های قلبیاین کودکان بیشتر در معرض خطر ابتال به بیماری

 .رفتارهای منفی و رفتارهای خطرناک مرتبط با خشونت هستند

 یری از خشونت علیه کودکانشگپی

 فردی،) ارتباطی پذیریریسک سطح چهار هر در اصولی هایتالش  پیشگیری از خشونت علیه کودکان مستلزم

 .است (جامعه و اجتماعی خویشاوندی،
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المللی تحت رهبری سازمان جهانی بهداشت یک بسته فنی مبتنی بر شواهد با سازمان بین ۱۰به همین دلیل 

 اند. هفت روش برای پایان دادن به خشونت علیه کودکان را ارائه کرده

است  INSPIRE ها شامل کلمهاست. هر یک از این روش این بسته با هدف کمک به کشورها و جوامع تهیه شده

هایی مانند سالمت روان، آموزش چنین مزایایی در زمینهیانگر اثرات پیشگیرانه در انواع مختلف خشونت و همو ب

 .و کاهش جرم است

 :هفت روش ارائه شده عبارتند از

 و لکل ابرای مثال ممنوعیت اعمال خشونت آمیز و محدود کردن دسترسی به )سازی و اجرای قوانین پیاده

 (سالح گرم

  هاارزشتغییر 

 (شناسایی مناطق با سابقه اعمال خشونت)های امن محیط 

  (به عنوان مثال، ارائه آموزش به والدین )حمایت والدین 

  (مانند آموزش مالی و مالیات بر درآمد)تقویت درآمد و اقتصاد 

 انده خدمات برای افرادی که تحت خشونت قرار گرفتهئارا 

 هایکند و آموزش مهارته شرکت میکه کودکان در مدرساطمینان از اینمانند ) های زندگی آموزش مهارت 

 .(های اجتماعی را فرا گیرندزندگی و مهارت
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