
 ؛المللي بين رسمي آمارهاي اساس بر  

   دارد وجود جهان در کار کودک ميليون 812 

. است دهش تبديل دنيا در قشر اين اصلي معضالت از يکي به کودکان عليه خشونت عبارتي به يا آزاري کودک مساله     

 توجه مورد بودنشان ساده دليل به. ندارند ها بزرگ آدم ما مانند توقعاتي و هزينه که هستند داشتني دوست موجوداتي کودکان،

 ا«وس مورد تا شده باعث انساني جامعه در آزار بي موجودات اين بودن ساده همين اما. هستند خواستني اکثرا و گرفته قرار

 از مايتح صندوق تعريف ايسنا، گزارش به. بگيرند قرار خشونت مورد ديگران از بيش و گرفته قرار اذيت و آزار و ستفاده

 عليه قدرت و زور اعمال خشونت، که است ترتيب بدين کودکان عليه خشونت از ،«يونيسف» متحد، ملل سازمان کودکان

 رد کار، محل در ها، خيابان در يا و ها خانه يتيم نظير کودکان از نگهداري موسسات مدرسه، در تواند مي و است کودکان

 جنسي و رواني و روحي جسمي، هاي گونه به کودکان عليه خشونت اساس، اين بر. بگيرد صورت منازل در يا و ها دارالتاديب

 همين به. شود يم تبديل وي از ناپذير جدايي جزيي به و گذاشته کودک بر نامطلوبي تاثيرات گونه سه هر که شود مي تقسيم

 براي اييانته که تويي هزار به و شده تبديل آن در خورده گره و پيچيده مقوله يک به انساني روابط که امروز جامعه در دليل

 ينب هاي سازمان و ها انجمن و شده بدل اعتنا قابل امر يک به کودکان عليه خشونت مساله است، شده بدل ندارد، وجود آن

 زيادي دح تا کودکان عليه خشونت اعمال از خاصي تمهيدات با و کرده استفاده خود نفوذ و قدرت از يونيسف نظير المللي

 در هک کنند مي زندگي سودجويي هاي آدم خاکي، کره اين کنار و گوشه در هم هنوز حال، اين با. اند آورده عمل به جلوگيري

 ،متحد ملل سازمان کودکان از حمايت صندوق نمايندگان هاي گزارش اساس بر. زنند مي دست کار اين به پنهان و خفا

 داليل به کودکان که چرا ;ماند مي پنهان دنيا مختلف نقاط در کودکان عليه خشونت عبارتي به يا ها آزاري کودک از بسياري

 م،ه طرفي از. دهند نمي گزارش کنند، مي استفاده «سو ها آن از که افرادي توسط شدن مجازات يا ترس نظير مختلفي

 مي شونتخ گزارش عقوبت يا و شدن تنبيه از طوري را ها آن کنند، مي استفاده «سو مختلف داليل به کودکان از که افرادي

 انجام را کار ينا نتوانند ببرند، شکايت کسي نزد يا دهند گزارش روزي بخواهند هم اگر برگشته بخت کودکان اين که ترسانند

 .دهند

 اين با کودک که است دليل همين به و دارد وجود کند، مي رشد آن در کودک که جوامعي در آزاري کودک و خشونت    

 هاي بخش در و اي جامعه در آزاري کودک که  هنگامي. است جامعه از بخشي خشونت که چرا ;شود مي بزرگ مساله

 اين زا کودک اگر و کند نابود و بخشکاند را آن ريشه راحتي به تواند نمي سازماني و انجمن هيچ دواند، ريشه آن مختلف

 يا و گانگستري هاي گروه مخدر، مواد قاچاق هاي گروه به ورود نظير ناخوشايند کارهاي به بزرگسالي در نماند، دور به محيط

 .آورد مي روي انزواطلبي

 دگيبالن و رشد بر کودکان عليه خشونت و آزاري کودک متحد، ملل سازمان کودکان از حمايت صندوق گزارش اساس بر    

 انجام در شرکت نظير ديگر مثبت کارهاي يا يادگيري ميزان سالمت، بر آزاري کودک اين، بر عالوه. است اثرگذار نيز کودک

 از کودک شود، مي باعث مواقع اغلب در کودکان عليه خشونت. گذارد مي تاثير ديده آزار کودک يک گروهي هاي فعاليت

 رب عالوه. بگيرد قرار چيست، داند نمي که خطرهايي معرض در کودک تا شود مي باعث خود عامل اين و بگريزد خود خانه



 کيلتش عهده از خوبي به نتواند آينده در او تا شود باعث و گيرد مي وي از را کودک يک نفس به اعتماد آزاري کودک اين،

 و شده ردهافس کودکان ساير از بيش اند، گرفته قرار آزاري کودک معرض در که کودکاني. برآيد فرزندانش تربيت و  خانواده

 مانساز سوي از شده منتشر رسمي آمارهاي اساس بر. است زياد بسيار ها آن در بزنند، خودکشي به دست که اين احتمال

 جنسي و رواني فيزيکي، هاي خشونت و آزاري کودک از جهان سراسر در سال 11 زير کودک ميليون 04 جهاني، بهداشت

 در تهگرف صورت آماري تحقيق يک اساس بر که  طوري به هستند، اجتماعي و بهداشتي هاي مراقبت نيازمند و برده رنج

 يرندگ مي قرار شتم و ضرب مورد و خورند مي کتک والدينشان توسط کشور اين در کودکان درصد 73 که شد مشخص مصر،

 معلوليت چارد يا و رفتن کما به بدن، مختلف هاي قسمت در شکستگي نظير جراحاتي دچار دليل اين به نيز ديگر درصد 82 و

 اول ماهه شش در هندي مادران درصد 72 که است آمده همچنين آماري بررسي اين در. شوند مي جسمي و ذهني هاي

 هم درصد 14. کنند مي تنبيه عبارتي به يا داده قرار آزاري کودک مورد برنده و تيز اجسام با را ها آن کودکانشان، زندگي

 مادران از درصد 82. کشند مي زمين روي بر و گرفته چنگ به را ها آن موهاي درصد 82 زنند، مي کتک را خود کودکان

 آن ود،خ کودکان زبان روي بر قرمز فلفل ريختن با هم درصد سه و کوبند مي خود کودکان صورت و سر به پا با نيز هندي

 .کنند مي تنبيه را ها

 ميالدي، 1221 سال در متحد ملل سازمان کودکان از حمايت صندوق توسط گرفته صورت پژوهش و بررسي يک اساس بر    

 .کنند مي بيهتن و تهديد اسلحه يا و داغ تيز، «اشيا از استفاده با را خود کودکان آمريکايي والدين از درصد پنج که شد مشخص

 ست،ا شده انجام جنوبي آفريقاي در يونيسف پژوهشگران توسط اخيرا که آماري بررسي يک اساس بر اين، بر عالوه    

 مورد دوستان و بستگان والدين، نظير مختلف افراد توسط داشتند، ماه 2 از کمتر اکثرا که کودک هزار 81 که شد مشخص

 استفاده «سو مورد نفر يک کودک 72 از که است آمده گزارش اين در که حاليست در اين. است گرفته قرار استفاده «سو

 .اند گرفته قرار جنسي

 شد، انجام ميالدي 8442 سال در جهان سطح در که متحد ملل سازمان توسط گرفته صورت مطالعات اساس بر همچنين    

 به مدرسه سنين در کودکان از درصد 21 تا 84. اند رسيده قتل به ميالدي 8448 سال در کودک هزار 17 که شد مشخص

 مختلف کشورهاي در سال 12 زير پسر ميليون 37 و دختر ميليون 114 و گرفته قرار آزار و اذيت مورد فيزيکي يا زباني صورت

 ميليون 104 تا 144 بين که است آمده مذکور گزارش در که حاليست در اين. اند گرفته قرار جنسي استفاده «سو مورد جهان

 ايدز ويژه به مقاربتي هاي بيماري به آزاري کودک و کودکان عليه جنسي هاي خشونت وقوع دليل به جهان سطح در دختر

 قرار کار کودکان جزو و شده گمارده سخت کارهاي به جهان سطح در کودک ميليون 812 گزارش، اين اساس بر. شدند دچار

 و نميليو يک. اند شده گرفته کار به معادن در کار نظير پرخطر کارهاي انجام در کودک ميليون 182 ميان اين از که داشتند

 قاچاق قرباني نيز کودک هزار 844 و ميليون يک و شده گرفته کار به «نگاري هرزه» هاي فيلم تهيه در کودک هزار 244

 لبد جهان سطح در و گير همه موضوع يک به آزاري کودک يا کودکان عليه خشونت چه اگر  حال، اين با. شدند کودکان

 سي،جن هاي خشونت کند، حمايت را ها آن از که قانوني مراجع نبودن يا و امنيت نداشتن دليل به کودکان اکثر اما شده،

  وريط به کند، مي ايفا مهمي بسيار نقش آزاري کودک در نيز کودک جنسيت و سن. دهند نمي گزارش را روحي و جسمي



 خشونت ضمعر در باشند، دختر اگر نوجوانان و گرفته قرار جسمي خشونت معرض در بيشتر تر پايين سنين در کودکان که

 .گيرند مي قرار جسمي خشونت مورد بيشتر باشند پسر اگر و نگاري هرزه هاي فيلم تهيه يا و جنسي

 رد کودکان عليه آزاري کودک و خشونت ديگر عوامل از نيز ها خانواده ديني اعتقادات و تحصيالت ميزان درآمد، سطح    

 کانکود يا و فقير هاي خانواده در کودکان معلول، کودکان مانند کودکان از برخي همچنين. رود مي شمار به مختلف جوامع

 در اين. گيرند مي قرار آزاري کودک و مختلف هاي استفاده «سو مورد خود همساالن ساير از بيشتر مهاجر هاي خانواده در

 در نکودکا عليه خشونت که است آمده متحد ملل سازمان کودکان از حمايت صندوق نمايندگان گزارشات در که حاليست

 نظر از و هشد کبد و قلب ريه، نظير بدن حياتي اعضاي در نارسايي و مقاربتي هاي بيماري آمدن وجود به باعث رشد، سنين

 در اين، بر عالوه. شود مي اجتماعي هاي هنجاري نا بروز سبب درازمدت در و کرده پرخاشگر را کودک رواني و روحي

 عضوي به بزرگسالي در اند گرفته قرار خشونت مورد که کودکاني اکثر که است آمده يونيسف سالمت روانشناسان گزارشات

 .شوند مي تبديل سايرين و خود جامعه براي ناخوشايند
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