)ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ(

راﻫﺒﺮد ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک
ﺧﻼﺻﻪ
راﻫﺒﺮد ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻧﻘـﺶ ﯾﻮﻧﯿـﺴﻒ را در ﺗﻼﺷـﻬﺎی ﻣﻠـﯽ و ﺑـﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر
ﺑﺮآورده ﻧﻤﻮدن ﺣﻘـﻮق ﮐﻮدﮐـﺎن و ﻧﯿـﻞ ﺑـﻪ اﻫـﺪاف ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻫـﺰاره در ﻗﺎﻟـﺐ ﻃـﺮح راﻫﺒـﺮد ﻣﯿـﺎن ﻣـﺪت
) (MTSPﺑﺮای ﺳﺎل ﻫﺎی  2006-2009ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾـﻦ راﻫﺒـﺮد ﭘـﺲ از ﻣـﺸﻮرت ﻫـﺎی
ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺎ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﺷﺮﮐﺎی ﻋﻤﺪه و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻫﯿﺄت اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻨﺪرج در ﺑﺨﺶ  7را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ
ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎدی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

اﻧﺘﺸﺎر :ﻣﺤﺪود
2008/5/20
ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﯽ :اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
ﺟﻬﺖ اﻗﺪام
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ﻫﺪف راﻫﺒﺮدی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک

 .1ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک در ﻫﺮ ﮐـﺸﻮری اﻣـﺮی ﻣﻬـﻢ ﻣﺤـﺴﻮب ﻣـﯽ ﮔـﺮدد و ﺑـﺮای ﯾﻮﻧﯿـﺴﻒ ﯾـﮏ
اوﻟﻮﯾﺖ اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮐﻨﻮاﻧـﺴﯿﻮن ﺣﻘـﻮق ﮐـﻮدک و ﺳـﺎﯾﺮ ﻣﻌﺎﻫـﺪات ﺑـﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ ،ﻫﻤـﻪ
ﮐﻮدﮐﺎن از ﺣﻖ ﺣﻤﺎﯾـﺖ ﺷـﺪن در ﺑﺮاﺑﺮآﺳـﯿﺐ ﺑﺮﺧﻮردارﻧـﺪ .ﭼـﺎرﭼﻮب ﻣﻘﺮراﺗـﯽ ﺑـﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ
ﻣﻮﺟﻮد در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و ﺳﯿﺎﺳـﺘﻬﺎی ﺗﻮاﻓـﻖ ﺷـﺪه در ارﮐـﺎن ﺑـﯿﻦ اﻟـﺪوﻟﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤـﺪ ،ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﻫـﺎی ﯾﻮﻧﯿـﺴﻒ را ﻫـﺪاﯾﺖ و رﻫﻨﻤـﻮن ﻣـﯽ ﻧﻤﺎﯾـﺪ .اﯾـﻦ راﻫﺒـﺮد ،ﺑـﺎ
ﻫﻤﮑﺎری ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻣﯿﺰﺑﺎن اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 .2ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﺑﻬﺮه ﮐﺸﯽ و آزار ﮐﻮدﮐﺎن ﻻزﻣﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻘﻮق آﻧﺎن در زﻣﯿﻨﻪ
ﺣﯿﺎت  ،رﺷﺪ و رﻓﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﮕﺮش و روﯾﮑﺮد ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺣﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ در آن
دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان رﻫﺎ از ﻫﺮ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﺑﻬﺮه ﮐـﺸﯽ و ﺟـﺪاﯾﯽ ﻏﯿـﺮ ﺿـﺮوری از ﺧـﺎﻧﻮاده ﻗـﺮار
دارﻧﺪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،ﺧﺪﻣﺎت ،رﻓﺘﺎرﻫﺎ و روﯾﻪ ﻫﺎ ،آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ ﻣـﯽ رﺳـﺎﻧﺪ و
ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺧﻄﺮزا را ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫـﺪ و اﻧﻌﻄـﺎف ﭘـﺬﯾﺮی ﮐـﻮدک را ﺗﻘﻮﯾـﺖ ﻣـﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺳـﺖ و ﺑـﺮ ﭘﯿـﺸﮕﯿﺮی و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻣـﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دوﻟـﺖ ﻫـﺎ
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ورزد ،ﮐﺎرآﯾﯽ ﮐﻤﮏ ﻫﺎ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻇﺮﻓﯿـﺖ ﭘﺎﯾـﺪار ﻣﻠـﯽ ﺑـﺮای ﺣﻤﺎﯾـﺖ از
ﮐﻮدک ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻘﺶ ﺧﻮد ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋـﺎﻣﻼن ﺗﻐﯿﯿـﺮ و
ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﺣﺎﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 .3ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی آﻏﺎز ﺷﻮد .اوﻟﻮﯾـﺖ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ
ﺷﺪه ﺑﺮای آﻣﻮزش ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺰاره و ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ
ﻫﺎی ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ  ،اﯾﻦ راﻫﺒﺮد ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ را از ﺟﻤﻠﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗـﺮار ﻣـﯽ دﻫـﺪ.
روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﺣﺴﺎس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدک در ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه ای اﯾﻔـﺎ
ﻧﻤﺎﯾﺪ :ﻫﺪف از ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﺠﺪد ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ ﺑﺮ اﺛﺮﮔﺬاری ﺑﺮ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻫﺎ ،در ﮐﻨﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در زﻣﯿﻨـﻪ
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک ،ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﯿـﺸﺘﺮ ﺑـﻪ ﮐﻮدﮐـﺎن در ﭼـﺎرﭼﻮب ﻧﻈـﺎم ﻫـﺎی ﻣﻠـﯽ ﺣﻤﺎﯾـﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ داﺧﻠﯽ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻣﻌﺎﻓﯿـﺖ از
ﻣﺠﺎزات ﻋﺎﻣﻼن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ دﻫﻨـﺪ و ﺑـﺮای ﮐﻮدﮐـﺎن اﻣﮑـﺎن دﺳﺘﺮﺳـﯽ ﺑـﻪ
ﻋﺪاﻟﺖ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺿﺮوری و اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 .4ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﻮی از ﮐﻮدک ،ﺳﻨﮕﺮی را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺒﮑﻪ ای از ﺧﻄﺮات و آﺳﯿﺐ ﭘـﺬﯾﺮی ﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ
زﯾﺮﺑﻨﺎی ﺑﺴﯿﺎری از آﺳﯿﺐ ﻫﺎ و ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎﺳﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از :آزار و ﺑﻬـﺮه
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ﮐﺸﯽ ﺟﻨﺴﯽ؛ ﻗﺎﭼﺎق؛ ﮐﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک؛ ﺧﺸﻮﻧﺖ؛ زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎر ﮐﺮدن در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ؛ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ
ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ از ﻗﺒﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوﻫﺎ و ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ؛ روﯾﻪ ﻫﺎی ﻣـﻀﺮ از ﻗﺒﯿـﻞ
ﺧﺘﻨﻪ  /ﻗﻄﻊ آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ دﺧﺘﺮان و ازدواج ﮐﻮدک؛ ﻧﺒﻮد دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻋـﺪاﻟﺖ و ﻗـﺮاردادن ﻏﯿـﺮ
ﺿﺮوری ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻮدک .ﻣﺤﯿﻂ ﺣﺎﻣﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﻋﺚ اﻓـﺰاﯾﺶ ﭘﯿـﺸﺮﻓﺖ
ﻫﺎی رﺷﺪی و ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،ﺗﺤﺼﯿﻞ و رﻓﺎه ﮐﻮدﮐـﺎن و ﻇﺮﻓﯿـﺖ ﻫـﺎی در ﺣـﺎل ﺗﮑﺎﻣـﻞ آﻧـﺎن
ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ ،ﺷﻬﺮوﻧﺪان و اﻋﻀﺎی ﻣﻔﯿﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد .از ﺳـﻮی دﯾﮕـﺮ ،روﯾـﻪ ﻫـﺎی
ﻣﻀﺮ و آزاردﻫﻨﺪه ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻓﻘﺮ،اﻧﺰوای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز ﻣﯽ ﺷـﻮد و
اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺴﻞ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﺎ ﺧﻄﺮات ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﻣﻮاﺟـﻪ ﺷـﻮﻧﺪ را اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣـﯽ دﻫـﺪ .از اﯾﻨـﺮو،
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻢ و ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ را در ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﻋﻼﻣﯿـﻪ و اﻫـﺪاف ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ای ﻫﺰاره اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 .5دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک ،ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻓﺮاﻣﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ :ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐـﻮدک در
ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻫﻢ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ و ﻫﻢ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎ ﺛﺒﺎت اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ.
 .6ﻫﺪف اﯾﻦ راﻫﺒﺮد ،ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ آﺳـﯿﺐ ﻫـﺎ از ﻃﺮﯾـﻖ اﻗـﺪاﻣﺎت ﺗـﺴﺮﯾﻊ ﮐﻨﻨـﺪه ای
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺣﺎﻣﯽ را ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن در ﻫﻤﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎ ﺗﻘﻮﯾـﺖ ﻣـﯽ ﻧﻤﺎﯾـﺪ و اﯾـﻦ اﻗـﺪاﻣﺎت
ﺳﺮﯾﻊ را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ راﻫﺒﺮدی و در ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ راﻫﺒﺮد از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ و ﺑـﻪ
ﺗﻘﻮﯾﺖ اﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ راﻫﺒﺮد اﻫﺪاف 1و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک اراﺋﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﮔـﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺣـﻮزه ﺣﻤﺎﯾـﺖ از
ﮐﻮدک ،ﺳﻌﯽ در اراﺋﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻮزه را ﻧـﺪارد .ﯾﻮﻧﯿـﺴﻒ از ﻃﺮﯾـﻖ
 . 1ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد در ﺟﻬﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﻬﻢ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک در "ﻃﺮح
راﻫﺒﺮد ﻣﯿﺎن ﻣﺪت  "2006-2009اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ .اﯾﻦ اﻫﺪاف ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 .1ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت دوﻟﺘﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ آﮔﺎﻫﯽ ﻫﺎی ﻓﺰاﯾﻨﺪه از ﺣﻘﻮق ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک و ﺑﻬﺒﻮد داده ﻫﺎ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎ در
زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک ﻗﺮار دارد.
 .2ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺎرآﯾﯽ ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری و اﺟﺮاﯾﯽ و ﺑﻬﺒﻮد ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی واﮐﻨﺸﯽ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﮐﻮدﮐﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﺑﻬﺮه ﮐﺸﯽ و ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎر ﺑﻬﺮه ﮐﺸﺎﻧﻪ ) اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮاﻧﻪ( از ﮐﻮدک
 .3ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﻬﺘﺮ از ﮐﻮدﮐﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ آﺛﺎر ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ و ﺑﻼﯾﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ) ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﻬﺪات ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ در ﻣﻮرد
ﮐﻮدﮐﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری(
 .۴ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﻫﺎﻱ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ  ،ﺷﺎﻫﺪ ﻭ ﺑﺰﻫﻜﺎﺭ ﺍﺯ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ
ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻧﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ ﻧﻘﺶ ﺍﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
 .۵ﺑﻪ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺁﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺍﻱ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ
ﺍﻧﺰﻭﺍﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
٣

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻗﺪاﻣﺎت راﻫﺒﺮدی در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﻮی از ﮐﻮدک در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮ
روﯾﮑﺮدﻫــﺎی دﯾﮕــﺮ ﺑــﺎزﯾﮕﺮان ﻓﻌــﺎل در ﻋﺮﺻــﻪ ﺣﻤﺎﯾــﺖ از ﮐــﻮدک  ،ﺣﻘــﻮق ﺑــﺸﺮ و ﺗﻮﺳــﻌﻪ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد ﺗﺎ ﺗﻼش ﻫﺎی ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻣـﺎ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﺑﺨـﺸﯽ ﺑﯿـﺸﺘﺮی داﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،ﺗﺤﺼﯿﻞ ،ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨـﯽ ﯾـﺎ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺛﺮات اﯾﺪز ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻄﻮر ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ،و ﻧﻪ ﺗـﻀﻌﯿﻒ ﺣﻤﺎﯾـﺖ از ﮐـﻮدک ﻃﺮاﺣـﯽ
ﺷﻮﻧﺪ.
 .7راﻫﺒﺮد در ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻘﺮرات ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در زﻣﯿﻨـﻪ ﺣﻤﺎﯾـﺖ از ﮐـﻮدک و ﺗﻮﺻـﯿﻪ
ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در زﻣﯿﻨـﻪ ﺧـﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿـﻪ ﮐﻮدﮐـﺎن
اﺳﺘﻮار اﺳﺖ اﯾﻦ راﻫﺒﺮد ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺳﻬﯿﻢ ﮐﺮدن داﻧﺶ و  ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺰوای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،در ﻧﻈـﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک در ﻫﻤﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و در ﺷﺮاﯾﻂ
ﺑﺤﺮان؛ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎزی دوﻟﺖ ﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﻻ دﺳﺘﯽ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﮐـﺴﺐ ﻧﺘـﺎﯾﺞ
ﭘﺎﯾﺪار ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد .در اﯾﻦ راﻫﺒﺮد ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ ﺑﺮ ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﺑـﺮ اﻫﻤﯿـﺖ ﻣـﺸﺎرﮐﺖ در ﻫﻤـﻪ ﺳـﻄﻮح از
ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﮐﻮدﮐﺎن اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ.
 .8ﭘﻨﺞ ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ راﻫﺒﺮد ﺑﺮ اﺳﺎس روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻋﻤﺪه اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﺣﺎﻣﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از) :اﻟﻒ(
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ) ب( ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ؛ ) ج( ﺗـﺮوﯾﺞ ﺣﻤﺎﯾـﺖ از
ﮐﻮدک در ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ و ﺑﻼﯾﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ .ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ) د( ادﻟـﻪ ﺳـﺎزی
و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و )ه( ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪه و ﺗﺴﺮﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮ.
 .9اﯾﻦ راﻫﺒﺮد در ﻫﺮ ﺣﻮزه ،ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی درس ﻫﺎی آﻣﻮﺧﺘﻪ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮری و ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ روﯾﮑﺮدﻫﺎ
ی ﻣﻮﺟﻮد در راﻫﻨﻤﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐـﻮدک ﺑـﺎ روﯾﮑﺮدﻫـﺎی ﺟﺪﯾـﺪ و ﻣـﺴﺘﺤﮑﻢ دﯾﮕـﺮ اﺳـﺘﻮار
اﺳﺖ .اﻗﺪاﻣﺎت راﻫﺒﺮدی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ:
 اﻧﺘﻈﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ از رﻫﺒﺮی ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮔﺴﺘﺮده ای ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻨـﺎﻓﻊ ﻓـﺰون ﺗـﺮی را در زﻣﯿﻨـﻪ ﺣﻤﺎﯾـﺖ از ﮐـﻮدکاﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
 ارزش اﺗﮑﺎ ﺑﺮ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪی ﻣﺤﯿﻂ ﺣﺎﻣﯽ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻨﺠﺶ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ازﮐﻮدک در ﯾﮏ دوره ده ﺳﺎﻟﻪ
 ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﮏ ﻣﺴﺎﻋﯽ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻧﻬﺎد ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻧﯿـﻞ ﺑـﻪ اﻫـﺪافﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک

٤

.II

ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﻣﺤﯿﻂ ﺣﺎﻣﯽ

 .10اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﻗﺪاﻣﺎت راﻫﺒﺮدی ﮔﺴﺘﺮده و ﺧﺎص را ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک ﺑﺮ ﻣﯽ ﺷـﻤﺮد.
ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺤﯿﻂ ﺣﺎﻣﯽ )  (PEFﮐﻪ در ﯾﺎدداﺷـﺖ راﻫﻨﻤـﺎی ﻋﻤﻠﯿـﺎﺗﯽ ﯾﻮﻧﯿـﺴﻒ در ﺳـﺎل 2002
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻫﺸﺖ ﻋﻨﺼﺮ ﮔﺴﺘﺮده را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑـﺮای ﯾـﮏ ﺣﻤﺎﯾـﺖ ﺧـﻮب
ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻬﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﻧﻔﺮاداً و ﺟﻤﻌﺎً ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾـﺖ ﺣﻤﺎﯾـﺖ و ﮐـﺎﻫﺶ
آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻗﺪاﻣﺎت ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ در زﻣﻨﯿﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﺣـﺎﻣﯽ در راﺳـﺘﺎی
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﺎﻫﺶ اﺧﺘﻼﻓﺎت در دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ،ﻣﺸﺎوره ﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ
ﺧﻮاه اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻮاﻧﻊ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﯾﺎ اﻗﺘـﺼﺎدی ﺑﺎﺷـﺪ ﯾـﺎ ﺗﺒﻌـﯿﺾ ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ ﺟﻨـﺴﯿﺖ،
ﺳﻦ،ﻗﻮﻣﯿﺖ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ.

ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺤﯿﻂ ﺣﺎﻣﯽ
 .1ﺗﻌﻬﺪدوﻟﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺮای ﺣﻘﻮق ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ :ﺷﺎﻣﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﻮدﺟـﻪ
ﮐﺎﻓﯽ ،ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﻨﺎد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 .2ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری و اﺟﺮا :ﺷـﺎﻣﻞ ﯾـﮏ ﭼـﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮﻧﮕـﺬاری ﮐـﺎﻓﯽ ،اﺟـﺮای ﻣـﺴﺘﻤﺮ آن،
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی و ﻧﺒﻮد ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از ﻣﺠﺎزات )ﺑﺮای ﻣـﺮﺗﮑﺒﯿﻦ ﺧـﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿـﻪ ﮐﻮدﮐـﺎن(
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 .3ﻧﮕﺮش ﻫﺎ ،ﺳﻨﺖ ﻫﺎ ،رﻓﺘﺎر و روﯾﻪ ﻫﺎ :ﻫﻨﺠﺎر ﻫـﺎ و ﺳـﻨﺖ ﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ را در ﺑـﺮ ﻣـﯽ
ﮔﯿﺮد ﮐﻪ روﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﻀﺮ را ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻮدﮐﺎن را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ
و از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺣﺎﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
 .4ﺑﺤﺚ آزاد ﺑﺎ دﻋﻮت از رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ :ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺤﯿﻂ ﺣﺎﻣﯽ ﺳﮑﻮت را ﺑـﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺎﻧﻊ ﻋﻤﺪه در ﺗﻌﻬﺪ ﺧﻮاﻫﯽ از دوﻟﺖ ﻫﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،از روﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺜﺒـﺖ
ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻮدﮐﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 .5ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ  ،داﻧﺶ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻮدﮐﺎن :ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﻢ دﺧﺘﺮ و ﻫﻢ ﭘﺴﺮ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮد از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﻔﺎده از آﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮد در زﻣﯿﻨـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از
ﺣﻘﻮق ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺧﻮد و ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﭘﺮﻫﯿﺰ و واﮐﻨﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻄﺮات ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

٥

 .6ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻓﺮادی ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﮐـﻮدک در ﺗﻤـﺎس ﻫـﺴﺘﻨﺪ :ﺷـﺎﻣﻞ آﮔـﺎﻫﯽ ،اﻧﮕﯿـﺰش
وﺣﻤﺎﯾﺖ ﻻزم ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ و اﻋـﻀﺎی اﺟﺘﻤـﺎع ،ﻣﻌﻠﻤـﯿﻦ ،ﻣـﺪدﮐﺎران ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 .7ﺧــﺪﻣﺎت اوﻟﯿــﻪ و ﻣــﻮرد ﻧﻈــﺮ :ﺧــﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ،ﺑﻬﺪاﺷــﺘﯽ و آﻣﻮزﺷــﯽ اوﻟﯿــﻪ را ﮐــﻪ
ﮐﻮدﮐﺎن ﺑـﺪون ﺗﺒﻌـﯿﺾ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ آن ﺣﻘـﻮﻗﯽ دارﻧـﺪ و ﻧﯿـﺰ ﺧـﺪﻣﺎت ﺧﺎﺻـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺑﻬﺮه ﮐﺸﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ و ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ،ﺣﻤﺎﯾـﺖ و ﮐﻤـﮏ ﺑـﻪ
ادﻏﺎم ﻣﺠﺪد در وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده و ﺟﺪاﯾﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 .8ﻧﻈﺎرت و ﻣﺮاﻗﺒـﺖ :ﺷـﺎﻣﻞ ﻧﻈـﺎم ﻫـﺎی ﮐﺎرآﻣـﺪ ﻧﻈـﺎرﺗﯽ از ﻗﺒﯿـﻞ ﮔـﺮدآوری داده ﻫـﺎ و
ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪﻫﺎ و واﮐﻨﺶ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 .11اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ روﯾﻬﻢ رﻓﺘﻪ ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺗﻮﺻـﯿﻒ ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ .
ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻋﻨﺎﺻﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن دوﻟﺘﻬـﺎ دارای ﻣـﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اوﻟﯿـﻪ
اﻗﺪام ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺗﻌﻬـﺪ دوﻟـﺖ ،ﻗﺎﻧﻮﻧﮕـﺬاری ،ﻣﻘـﺮرات و ﺿـﻮاﺑﻂ اراﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت،
ﻧﻈﺎرت ،و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎزی اﻧﺴﺎﻧﯽ .ﺑﺤﺚ آزاد ،ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﻣـﺸﺎرﮐﺖ ﺧـﻮد ﮐﻮدﮐـﺎن
ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﻬـﺮه ﻣﻨـﺪی از ﺣﻤﺎﯾـﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋـﺎت و ﺟﻮاﻣـﻊ ﻣـﺪﻧﯽ اﺳـﺖ و در اﯾﻨﺠـﺎ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺗﻐﯿﯿـﺮ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .در ﻋﻤﻞ ،اﯾﻦ روﯾﮑﺮدﻫﺎ ﺑـﻪ ﺷـﺪت در ﻫـﻢ ﺗﻨﯿـﺪه ﻫـﺴﺘﻨﺪ:
ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری در ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ)ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐـﻮدک( و
ﻣﻘﺮرات ﻣﺸﺎرﮐﺖ دارد و اراﺋﻪ آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻣﺪارس زﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرآﻣﺪ ﺗﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ از اﻗﺒﺎل و اﺟﻤﺎع ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی اﯾـﻦ روﯾﮑﺮدﻫـﺎ ﺑـﻪ اﻧﺘﻘـﺎل
اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﮐﻪ ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﺣﺎﻣﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾـﺪ
و اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ،ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﮐﻮدﮐﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ را در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
 .IIاﻟﻒ .اﯾﺠﺎد ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ
 .12ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎ ،ﻣﻘﺮرات و ﺧـﺪﻣﺎت ﻻزم
در ﻫﻤﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ـ ﺑﻪ وﯾﮋه رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،اﻣﻨﯿﺖ و دادﮔﺴﺘﺮی ـ اﺳـﺖ
ﮐﻪ از ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و واﮐﻨﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻄﺮات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﻫﺎ ﺑﺨﺸﯽ
ازﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻓﺮاﺗﺮ از آن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ .در ﺳﻄﺢ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﻫـﺪف آﻧﻬـﺎ ﺗﻘﻮﯾـﺖ و
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺰوای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮐـﻢ ﻧﻤـﻮدن ﺧﻄـﺮ ﺟـﺪاﯾﯽ ،ﺧـﺸﻮﻧﺖ و ﺑﻬـﺮه
ﮐﺸﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
٦

 .13ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎً در ﺑﯿﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﻘﺎﻣـﺎت ﻣﺤﻠـﯽ و
اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ و ﮔﺮوﻫﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣـﯽ ﺷـﻮد واﯾﺠـﺎد ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑـﯿﻦ ﺳـﻄﻮح و
ﺑﺨﺸﻬﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﻣﺮﺳﻮم ارﺟﺎع ) ﻣﻌﺮﻓﯽ( ﯾﮏ ﺟﺰء ﺿﺮوری ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﺪ ﺣﻤﺎﯾـﺖ از
ﮐﻮدک ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻘﻮﯾﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎم ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻـﻼح ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻇﺮﻓﯿـﺖ ﻧﻬـﺎدی
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ،ﺑﻮدﺟﻪ رﯾﺰی ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ ﺑﻄﻮر ﺧﺎص ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮ ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﻨﺠﺎری ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن از ﻃﺮﯾﻖ اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺳﯿﺎﺳـﺖ و اﻗـﺪاﻣﺎت
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ روﯾﮑـﺮد ﺑﺎﻻدﺳـﺘﯽ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺣﻤﺎﯾـﺖ از ﮐـﻮدک در
ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮری و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ و داﻧﺶ ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ و ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺎری ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﺗﺎ ﮐﺎرآﻣﺪی و ﮐﺎرآﯾﯽ ﺣﻤﺎﯾـﺖ ﯾﻮﻧﯿـﺴﻒ را ﺑـﺎ ﻫﻤﮑـﺎری ﻧﺰدﯾـﮏ ﺳـﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫـﺎی
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک و ﺳﺎﯾﺮ اﺳﻨﺎد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﻫﺪف اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﮐﻤﮏ ﺑﻪ دوﻟﺘﻬﺎ در
زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮآورده ﻧﻤﻮدن اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻬﺎﺳﺖ.
 .14اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻈﺎم ،ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﮐﺸﻮرﻫﺎی دارای ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﮐـﻢ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﺪاﻗﻠﯽ از ﺧﺪﻣﺎت و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐـﻮدک و ﺳﯿﺎﺳـﺘﻬﺎ و
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻧﻬﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺲ از ﺑﺤﺮان ﻗـﺮار دارﻧـﺪ
ﺑﺮ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺠﺪد ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾـﺖ از ﮐـﻮدک در ﺑﺨـﺸﻬﺎی ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد .ﮐﺸﻮرﻫﺎی دارای درآﻣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪ اﺻﻼح و ﺑﻬﺒﻮد ﻧﻈﺎم
ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ .دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ) ﻣﺸﺘﺮک( ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ
ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻗﺪرت ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺸﻬﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ
و اﺑﺘﮑﺎرات ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻫﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎی آﺳﯿﺐ ﭘـﺬﯾﺮ
 ،ﻣﻨﺰوی)ﻣﻄـﺮود( و ﯾـﺎ« ﻧـﺎﻣﺮﺋﯽ« در اﺟﺘﻤـﺎع در ﭼـﺎرﭼﻮب دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺎم ﺣﻤﺎﯾـﺖ از ﮐـﻮدک
ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺄﮐﯿﺪ وﯾﮋه ای اﺳﺖ.

اﻗﺪاﻣﺎت راﻫﺒﺮدی در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک
 .15ادﻏﺎم ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐـﻮدک در ﻓﺮآﯾﻨـﺪ ﻫـﺎی ﻣﻠـﯽ و ﻏﯿـﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐـﺰ از ﻗﺒﯿـﻞ راﻫﺒﺮدﻫـﺎی ﺣﻤﺎﯾـﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .اﯾﻦ اﻗﺪام در راﺳﺘﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ ﻣﺘﺤـﺪ در زﻣﯿﻨـﻪ ﺧـﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿـﻪ
ﮐﻮدﮐﺎن .راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠـﯽ  ،راﻫﺒﺮدﻫـﺎی ﺣﻤﺎﯾـﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ
رﯾﺰی راﻫﺒﺮدی ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ  ،آﻣﻮزش  ،رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و دادﮔﺴﺘﺮی ﻓﺮﺻـﺘﻬﺎﯾﯽ را ﺑـﺮای ادﻏـﺎم
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻈﺎم ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﻫﺪف اﯾﻦ ﺗـﻼش ﻫـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﺗﻌﻬـﺪات
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ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﮐﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣـﺆﺛﺮ در ﮐـﺎﻫﺶ
ﻓﻘﺮ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
 ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﺪاﻗﻠﯽ از ﺧـﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾـﺖ از ﮐـﻮدک و ﺣﻤﺎﯾـﺖ از ﮔﻨﺠﺎﻧـﺪن آﻧﻬـﺎ درراﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ و ﺑﺨﺸﯽ و اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﯿﻦ.
 ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﯾﮏ اﺑﺰار ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﻃـﺮح رﯾـﺰی و ارزﯾـﺎﺑﯽ ﺳﯿﺎﺳـﺘﻬﺎی ﻣﻮﺟـﻮد در زﻣﯿﻨـﻪﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺴﻨﺪه و ﮐﺎﻓﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻮاﻧﻊ و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه
در دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎی آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﯾﺎ ﻣﻨﺰوی ) ﻣﻄﺮود( .
 اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾـﺖ از ﮐـﻮدک و دﻓـﺎع از اﺧﺘـﺼﺎص ﺑﻮدﺟـﻪﮐﺎﻓﯽ.
 ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ،ﯾﺘﯿﻢ ،اﻗﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ و ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﺑﻮﻣﯽ و ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﺪز.
 .16ﺗﻀﻤﯿﻦ اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻪ اﺻﻼح ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ در دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺣﻤﺎﯾـﺖ از ﮐـﻮدک ﻧﻘـﺶ
آﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ .ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﻓﺰاﯾﻨـﺪه ﺑـﺮ ﺣﻤﺎﯾـﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ در ﻗﺎﻟـﺐ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺑـﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ از ﺟﻤﻠـﻪ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﺪز ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ای ﺷﺎﯾﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﺮﺻﺘﯽ را ﺑﺮای ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﯿـﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ
) واﮐﻨﺸﯽ(ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﻄﻪ ﺛﻘﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺴﺎس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدک ﻓـﺮاﻫﻢ
ﻣﯽ ﺳﺎزد .اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺎﻣﻞ آﻣﻮزش ﻓﺮزﻧﺪ آوری ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ روزاﻧﻪ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺧـﺪﻣﺎت
ﺟﻮاﻧــﺎن ،ﻣــﺪدﮐﺎری اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ و ﻣﺮاﻗﺒــﺖ ﺟــﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﺳــﺖ .ﺗﻮﺻــﯿﻪ ﺷــﻤﺎره  3ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﺧــﺸﻮﻧﺖ ﺑــﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎﯾﯽ اﺷﺎره ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾـﺪ ﮐـﻪ ﻓﻘـﺮ و ﺳـﺎﯾﺮ اﺧﺘﻼﻓـﺎت و ﺗـﻀﺎدﻫﺎ را ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار ﻣـﯽ دﻫـﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﻓﺎع ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ دﻏﺪﻏﻪ ﻫـﺎی ﺣﻤـﺎﯾﺘﯽ در ﻃﺮاﺣـﯽ اﻧﺘﻘـﺎل ﻫـﺎی ﻧﻘـﺪی ﯾـﺎ
ﺟﻨﺴﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﺻﺖ ﻧﻔﻮذ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺨﺶ رﻓﺎه اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻣـﺪ ﻧﻈـﺮ ﻗـﺮار
ﮔﯿﺮد.
 ﺣﻤﺎﯾــﺖ از ادﻏــﺎم ﻧﺘــﺎﯾﺞ ﺣﻤﺎﯾــﺖ از ﮐــﻮدک و ﺗﺄﮐﯿــﺪ ﺑــﺮ ﺗــﺪاﺑﯿﺮ ﺗﻘﻮﯾــﺖ ﮐﻨﻨــﺪه ﻧﻈــﺎم در ﻫﻤــﻪراﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.
 ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﭘﻮﺷﺶ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧـﺪﻣﺎت رﻓـﺎه اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑـﺮا ی دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪآﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اوﻟﻮﯾﺖ.
 .17ﺗﺮوﯾﺞ ﻋﺪاﻟﺖ در ﭼﺎرﭼﻮب دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن .ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷـﻤﺎره  9ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺧـﺸﻮﻧﺖ ﺑـﺮ
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻧﻈﺎم ﻫﺎی دادﮔﺴﺘﺮی و ﺑﺨﺶ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺣﻤﺎﯾـﺖ از ﮐﻮدﮐـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ در ﺗﻤـﺎس ﺑـﺎ
ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ از ﻗﺒﯿﻞ ﺑـﺰه دﯾـﺪﮔﺎن ) ﻗﺮﺑﺎﻧﯿـﺎن ﺟـﺮم( ،ﺷـﻬﻮد و ﺑﺰﻫﮑـﺎر و ﭘﺎﯾـﺎن ﺑﺨـﺸﯿﺪن ﺑـﻪ
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ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از ﻣﺠﺎزات ﺟﺮاﯾﻢ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺣﻮزه ﮔـﺴﺘﺮده ای ﺑـﺮای ﺑـﺴﻂ ﻫﻤﮑـﺎری
ﻫﺎی ﻣﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺣﺎﮐﯿﻤﺖ ،ﺻﻠﺢ و اﻣﻨﯿﺖ و اﺻﻼح ﺑﺨﺶ دادﮔﺴﺘﺮی
و اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺨﺼﺺ ﻣﺎ در ﺑﻬﺒﻮد اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﺑﺮای ﻣﺜﺎل از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی
ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ وﺟﻮد دارد.
 ﺗﺮوﯾﺞ ﯾﮏ روﯾﮑﺮد ﻣﺸﺘﺮک ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻋـﺪاﻟﺖ در ﺑـﯿﻦ ﮐﻮدﮐـﺎن ﺑـﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺗﻼش ﻫﺎی ﺣﺎﮐﯿﻤﺖ ﻗﺎﻧﻮن ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاری ﻫـﺎی ﻧﻬﺎدﻫـﺎی
ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺑﺨﺶ دادﮔﺴﺘﺮی) دادرﺳﯽ( در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻤﺎﯾـﺖ از ﻣـﺴﺎﯾﻞ
ﮐﻮدﮐﺎن
 ﺑﻬﺒﻮد و اﻧﺘﺸﺎر آﮔﺎﻫﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن در ﻧﻈﺎم ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮ دوﻟﺘـﯽاز ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻀﺎزداﯾﯽ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻫـﺎی ﺣـﺴﺎس ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﮐـﻮدک و ﺣﻤﺎﯾـﺖ از اﻃـﻼع رﺳـﺎﻧﯽ،
ﻣﻮاﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﻣﺪاﺧﻼت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای.
 ﺗﺮوﯾﺞ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻮدﮐﺎن  ،زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻣﻨـﺰوی ) ﻣﻄـﺮود( و ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻣـﺪﻧﯽ ﺑـﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد دﺳﺘﺮﺳﯽ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺟﻬﺖ ﺟﺒﺮان ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺧـﻮد ،ﮐﻤـﮏ ﺑـﻪ ﻗﻄـﻊ ﭼﺮﺧـﻪ
ﻓﻘﺮ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺑﻬﺮه ﮐﺸﯽ.
 .18ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﻧﻈﺎم ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک .ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی ﺷـﻤﺎره  5و  6ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺧـﺸﻮﻧﺖ
ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﯿﺰ ﺗﻘﻮﯾﺖ واﮐـﻨﺶ و ﺧـﺪﻣﺎت
ادﻏﺎم ﻣﺠﺪد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن ﻣﻨﻈﻢ دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐـﻮدک در ﻗﺎﻟـﺐ ﻗﻮاﻋـﺪ رﻓﺘـﺎری ﺑﺨـﺶ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،آﻣﻮزش،دادﮔﺴﺘﺮی و اﻣﻨﯿﺘﯽ ،آﻣﻮزش ﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای و ﻧﻈﺎم ﻫـﺎی اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ و ﻣـﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺎﯾـﺪ
ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﺗﯽ ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑـﯿﻦ اﯾـﻦ ﺑﺨـﺶ ﻫـﺎ و ﺗﺄﺳـﯿﺲ ﻧﻈـﺎم ﻫـﺎی ﮐـﺎرﮐﺮدی
ارﺟﺎﻋﺎت ﺑـﺮای ﮐﻮدﮐـﺎن و ﺧـﺎﻧﻮاده ﻫـﺎی درﯾﺎﻓـﺖ ﮐﻨﻨـﺪه ﺧـﺪﻣﺎت ﺑـﻪ ﻣﻮﻗـﻊ ،ﻣﻨﺎﺳـﺐ  ،در دﺳـﺘﺮس و
دوﺳﺘﺪار ﮐﻮدک ﻣﻬﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻫﺎ و وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﺑﺨـﺶ ﻫـﺎی آﻣﻮزﺷـﯽ ،ﺑﻘـﺎیﮐﻮدک و اﯾﺪز ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ .اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای  ،ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ارﺟﺎع و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در
ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ،ﺳﯿﺎﺳﺖ و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﻮد.
 ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی دادﮔﺴﺘﺮی ،اﻣﻨﯿﺖ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎندر ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﺎی دادرﺳﯽ و ادﻏﺎم ﻣﺠﺪد در اﺟﺘﻤﺎع.
ﺗﺮوﯾﺞ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ و ﺑﯿﻦ ﻧﻬﺎدی و ﺟﺮﯾـﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﻋﻤﻠﯿـﺎﺗﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐـﺰ ﺑـﺮ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺣﻤﺎﯾـﺖ از
ﮐﻮدک در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اداری و اﺟﺮاﯾﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی اﺑﺪاﻋﯽ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ
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 .19ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺨﺶ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .روﯾﮑﺮدﻫﺎی راﻫﺒﺮدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺨـﺶ رﻓـﺎه اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺮ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻧﻈﺎرت و ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﻤﯿﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮ ﻧﻈﺎرﺗﯽ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 ﺣﻤﺎﯾﺖ از وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ در ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻠـﯽ ﺣﻤﺎﯾـﺖاز ﮐﻮدک .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻇﺮﻓﯿﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی راﻫﺒﺮدی و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﻻزم
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰم دﻓﺎع از اﺧﺘﺼﺎص ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدﺟﻪ اﺳﺖ.
 ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎی ﻣﻨﻈﻢ در ﮐﯿﻔﯿﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪدﮐﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺨﺼﺺ ﮔﺮاﯾﯽ آن ﺗﺮوﯾﺞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و رﻫﻨﻤﻮن ﻫﺎی ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﻬﺒـﻮد ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﺧـﺪﻣﺎت ﺗﻮﺳـﻂ ﺑـﺎزﯾﮕﺮان ﻏﯿـﺮدوﻟﺘﯽ و اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﯽ.
 .20ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺛﺒﺖ ﻣﻮاﻟﯿﺪ .ﺛﺒﺖ ﻣﻮاﻟﯿـﺪ ﯾـﮏ ﺣـﻖ اﻧـﺴﺎﻧﯽ اﺳـﺖ و ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﺎﻋـﺚ ﺗﻘﻮﯾـﺖ دﺳﺘﺮﺳـﯽ
ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺧﺪﻣﺎت اوﻟﯿﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺿﻤﻦ ﺑﻬﺒﻮد داده ﻫﺎی ﻣﻠﯽ  ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﺑﻮدﺟـﻪ
ﺷﻮد .ازاﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻠﯽ در زﻣﯿﻨـﻪ ﺳـﻦ ﺣـﺪاﻗﻞ از ﺟﻤﻠـﻪ ﮐـﺎر ﮐـﻮدک  ،اﺳـﺘﺨﺪام ﮐـﻮدک و ازدواج
ﮐﻮدک ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﺗـﻼش ﻫـﺎی ﭘﯿﮕﯿﺮاﻧـﻪ در ﺟﺎﯾﯿﮑـﻪ ﮐﻮدﮐـﺎن از واﻟﺪﯾﻨـﺸﺎن ﺟـﺪا ﻫـﺴﺘﻨﺪ
ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻧﻤﻮدن راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﮐﻮدک واﻟـﺪﯾﻨﺶ و ﻣﺤـﻞ ﺗﻮﻟـﺪ ،ﺛﺒـﺖ ﮐـﺴﺐ ﺗﺎﺑﻌﯿـﺖ از
ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﻟﺪ و ﻧﺴﺐ ر ا ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﯽ ﺗﺎﺑﻌﯿﺘﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،دوﻟﺘﻬﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻏﯿـﺮ دوﻟﺘـﯽ ﺑـﺮای ﺗﻘﻮﯾـﺖﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺛﺒﺖ ﻣﻮاﻟﯿﺪ ،ﺿﻤﻦ اﻋﻤﺎل ﺗﺄﮐﯿﺪ وﯾﮋه ﺑﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎی آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ و ﻣﻨﺰوی ) ﻣﻄﺮود(.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ  ،درس ﻫﺎی آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ
 .21ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻓﺰاﯾﻨـﺪه ای ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﺗﻘﻮﯾـﺖ ﻧﻈـﺎم از
ﺟﻤﻠﻪ اﺻﻼح ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﻧﻬﺎدی و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎزی وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی رﻓـﺎه اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و دوﻟـﺖ ﻣﺤﻠـﯽ ﻏﺎﻟﺒـﺎً ﺑـﺎ
ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ و ﺷﺮﮐﺎی دو ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﭼﻨـﺪ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ،ﯾﻮﻧﯿـﺴﻒ
ﺑﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠـﯽ و اﺳـﻨﺎد
راﻫﺒﺮد ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮ ادﻏﺎم ﺷﺪه و در اﺻﻼح ﻧﻈﺎم دادرﺳﯽ وﯾﮋه اﻃﻔﺎل ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
 .22ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮری ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻃﯿﻔﯽ از ﻧﻘﺎط ورود ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺮای ﺗﻘﻮﯾـﺖ ﻧﻈـﺎم ﻫـﺎی
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک از روﯾﮑﺮدﻫـﺎی ﺟـﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ﻣﺆﺳـﺴﻪ ای در  CEE/CISﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺗـﺎ اﯾـﺪز در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻨﻮب ﺻﺤﺮای آﻓﺮﯾﻘﺎ و ﺑﻬﺮه ﮐﺸﯽ و ﻗﺎﭼـﺎق ﺗﺠـﺎری ﺟﻨـﺴﯽ و در ﺷـﺮق آﺳـﯿﺎ و آﻣﺮﯾﮑـﺎی
ﻻﺗﯿﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
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 .23ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﮐﻞ ﺑﻪ ﭘﺮﻫﯿـﺰ از دوﺑـﺎره ﮐـﺎری ﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ
ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺻﺮﻓﺎً ﻋﻤﻮدی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ در اﻧﺰوا ﺑﺮای ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﺧﺎﺻﯽ از ﮐﻮدﮐـﺎن ﺻـﻮرت
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ای ﺑﺎﻻﺧﺺ آﻧﻬـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺮای ﺑﻬﺒـﻮد ﺣﻤﺎﯾـﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺸﺮﯾﮏ ﻣﺴﺎﻋﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻧﻈﺎم ﻫﺎی واﮐﻨـﺸﯽ ﺣﻤﺎﯾـﺖ
از ﮐﻮدک ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺧﺎص از ﻃﺮﯾـﻖ ﺗـﻀﻤﯿﻦ اﯾـﻦ اﻣـﺮ ﮐـﻪ اﺷـﮑﺎل ﺧـﺎص
آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﺴﯿﺖ ،ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،اﯾﺪز و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻣـﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ را ﺑﺮای ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺴﻨﺠﻨﺪ اﺳﺘﻮار ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 .24اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻣﺒﯿﻦ ﯾﮑﺴﺮی ﭼﺎﻟﺶ ﻫـﺎ ﺑـﻪ وﯾـﮋه در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﻧﻘـﺶ وزارﺗﺨﺎﻧـﻪ ﻫـﺎ و ﺑﺨـﺶ ﻫﺎﺳـﺖ.
وزراﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻫﺴﺘﻪ اﺻﻠﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ دﭼﺎر ﻓﻘﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫـﺴﺘﻨﺪ و
ﻏﺎﻟﺒﺎً از ﻧﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺣﺘﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وﻣﻘﺮر ﺧﻮد ﻧﺎﺗﻮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺨﺶ ﻫـﺎی
دادﮔﺴﺘﺮی و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﻮﺟﻪ اﻧـﺪﮐﯽ ﻣـﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ و ﺑﺨـﺶ ﻫـﺎی آﻣﻮزﺷـﯽ و ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ ﻋﻠﯿـﺮﻏﻢ
اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد  ،ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻓﺎﻗﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐـﻮدک ،ﻗﻮاﻋـﺪ رﻓﺘـﺎری و آﯾـﯿﻦ ﮐـﺎر ﻣﺸﺨـﺼﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 .25ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﯾﮏ ﭘﺪﯾـﺪه
در ﺣﺎل ﺗﮑﻮﯾﻦ و ﻇﻬﻮر اﺳﺖ .ﮐﺴﺐ ﺗﺄﯾﯿﺪ اﻫﻤﯿﺖ و ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﻫـﺎی ﺣﻤﺎﯾـﺖ از ﮐـﻮدک ﯾـﮏ ﭼـﺎﻟﺶ ﺑـﻪ
ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺘﺮ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎی آﻣﻮزش و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻮدﺟﻪ  ،ﻧﻈﺎرت  ،ﺳﻨﺠﺶ
ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻻزم ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
.26ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک ،ﮐﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐـﻪ ﺗﻤﺮﮐـﺰ اﯾـﻦ ﻧﻈـﺎم ﻫـﺎ
ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ای در ﻣﯿﺎن ﻣﺪت ﺷـﻮد .ﻫﻤـﯿﻦ ﮐـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾـﺖ ﺧـﺎﻧﻮاده ،ﺳـﺎزو ﮐـﺎر ﻫـﺎی
ارﺟﺎع،ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ،واﮐﻨﺶ ﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎه دادرﺳﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺰه دﯾﺪه در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﻣـﯽ
ﯾﺎﺑﺪ ،ﺳﻬﻢ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑـﺪ ،از ﮐـﺎر ﺧﻄﺮﻧـﺎک ﮐـﻮدک
ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺮﯾﻌﺎً ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد وﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
.IIIب .ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
 .27ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﻬﺘﺮ از ﮐﻮدک ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻗﺒﺎل و اﺟﻤﺎع اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﯾـﺎدآوری ﻣـﯽ ﻧﻤﺎﯾـﺪ
ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن در اﻧﺪازه ،داﻣﻨﻪ و ﻋﺪم ﮔﺰارش دﻫﯽ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐـﻪ ﻫﻤـﻪ آﻧﻬـﺎ ﻣـﻮرد
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از اﺷـﮑﺎل ﺧـﺸﻮﻧﺖ را ﮐـﻪ رﯾـﺸﻪ در رﻓﺘـﺎر ﻫـﺎی ﺗﺒﻐـﯿﺾ آﻣﯿـﺰ و ﻧـﺎﺑﺮاﺑﺮی
ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و روﯾﻪ ﻫﺎ ی ﻣﻀﺮی دارد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﯿﻘﺎً ﺑﺎ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗـﻮان ﺑـﺎ ﻣـﺸﺎرﮐﺖ ﻫﻤـﻪ
ذﯾﻨﻔﻊ ﻫﺎ در اﺟﺘﻤﺎع ﺗﻐﯿﯿﺮ داد.
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.28در ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری ،اﯾﺠﺎد ﺧﻠﻞ در ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑـﺮد و
ﺑﻪ ﺷﺪت آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﮐﻮدﮐﺎن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻤﺎﻧﯽ و از
دﺳﺖ دادن ﺳﺮﭘﻨﺎه اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ .در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﺪز ،ﻧﮕﺮش ﻫﺎی و روﯾﻪ ﻫﺎی ﺗﺒﻌﯿﺾ آﻣﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ
ﺗﺸﺪﯾﺪ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻧﮕﺮش ﻫـﺎ و رﻓﺘـﺎر ﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪآرام ﺑﺎﺷﺪ و ﻟﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻣﻨﺎﻓﻊ آن ﺳﺮﯾﻌﺎً ﻧﻤﻮد ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺷﻨﺎﺧﺖ و آﺷﻨﺎﯾﯽ
ﺑﺎ ﺧﺘﻨﻪ دﺧﺘﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﮕﺮش ﻫﺎﯾﯽ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾـﺰی اﯾﺠـﺎد ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ
ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﺎرزی از دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪن از روﯾﻪ ﻫﺎﯾﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ) ﻣﺒﺘﻼ( ﻣﯽ
ﮔﺮدد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻨﺠﺎر ﻫﺎ و ارزش ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را در ﮐﺎرﮐﺮد ﻧﻬﺎدﻫﺎی رﺳﻤﯽ اﯾﻔﺎ ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ و ﺟﺎﻣﻌـﻪ
ﻣﺪﻧﯽ و ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻬﻤﯽ را ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﻗﻮی ﺗـﺮ دوﻟـﺖ ﻣـﯽ
ﺷﻮد ﺑﺎزی ﮐﻨﻨﺪ.
اﻗﺪاﻣﺎت راﻫﺒﺮدی در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
.29اﻓﺰاﯾﺶ داﻧﺶ و آﮔﺎﻫﯽ و ﮔﺮدآوری داده ﻫﺎ .از ﺳﺎل  ،2003ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ ﺑـﺎرزی در ﭘﯿـﺸﺒﺮد
ﺷﻨﺎﺧﺖ و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣـﺎل
ﻣﻮارد زﯾﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی ﺑﯿـﺸﺘﺮ  ،ﮔـﺮدآوری و ﺗﺠﺰﯾـﻪ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ داده ﻫـﺎ در
ﻣﻮرد راﻫﺒﺮد ﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻐﯿﯿﺮات رﻓﺘﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
 ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑـﺮ ﭼـﺎﻟﺶ ﻫـﺎی ﺧﺎﺻـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻫﻨﺠـﺎر و روﯾـﻪ ﻫـﺎیاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻀﺮ ﺑﺮا ی ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه دﺧﺘﺮان ارﺗﺒﺎط دارد.
 دادن اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ داده ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﻨﺠﺎر ﻫﺎ و روﯾﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﻧﺠﺎم ﯾﺎ ﺗﺮوﯾﺞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﻮآوراﻧﻪ اﺟﺮای ﻃﺮح ﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رﻓﺘﺎری و ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﻃﺮح ﻫﺎ در ﻣﻘﯿﺎس وﺳﯿﻊ ﺗﺮ درﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺷﻬﺮی  ،ﺣﻮﻣﻪ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ
 .30ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻘﺶ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﻮﯾﺎً ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ
از ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوری ﺣـﺴﺎس ﺑـﻪ ﺟﻨـﺴﯿﺖ و اراﺋـﻪ ﮐﻨﻨـﺪه ﻣﺮاﻗﺒـﺖ اﺟـﺮا ﻧﻤﺎﯾـﺪ ﺗـﺎ از
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ در ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺎری از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ
ﻣﻮارد ﺑﺎﺷﺪ) :اﻟﻒ( اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻨﺎﺧﺖ و آﮔﺎﻫﯽ واﻟﺪﯾﻦ و ﻣﺮاﻗﺒﺎن در زﻣﯿﻨﻪ رﺷـﺪ ﺟـﺴﻤﯽ ،رواﻧـﯽ،ﺟﻨـﺴﯽ،
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﻮزادان)،ب( ﺗﺮوﯾﺞ رواﺑﻂ ﻏﯿﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ و و اﺷﮑﺎل ﻏﯿﺮ ﺧـﺸﻦ ﺗﻨﺒﯿـﻪ و ﻣﻬـﺎرت ﻫـﺎی ﺣـﻞ
ﻣﺸﮑﻼت)ج( ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ.
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 oﺗﺮوﯾﺞ آﻣﻮزش ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻫﺎی اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺗﺮﺑﯿﺖ
 oﮐﻮدﮐﺎن
 oﺗﺄﻣﯿﻦ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی آﺳﺒﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ
 oﺗﻘﻮﯾﺖ دﻓﺎع از ﻣﺤﻮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان در ﺧﺎﻧﻪ ،ﻣﺪرﺳﻪ  ،ﺟﺎﻣﻌﻪ
 .31ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻘﺶ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺟﻮاﻣﻊ .ﺟﻮاﻣﻊ اﺑﺘﺪاﺋﺎً ﻣﻨﺒﻊ ﺣﻤﺎﯾﺖ و اﻧﺴﺠﺎم ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﻫـﺴﺘﻨﺪ .ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ در
ﺳﻄﺢ اﺟﺘﻤﺎع ﺷﯿﻮه ﻣﺆﺛﺮی ﺑﺮای ﺗﺮوﯾﺞ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه از ﻃﺮﯾﻖ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻏﯿـﺮ اﺟﺒـﺎری و ﻏﯿـﺮ
ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ رﻋﺎﯾﺖ و اﺟﺮای ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی دﺧﻨﺘﺮان و زﻧﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد.
 اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮔﻔﺘﮕﻮی آزاد در ﮐﻤﯿﻨﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک و روﯾﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﻣﻨﺘﻬـﯽ ﺑـﻪاﻧﺰوای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد.
 ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻤﮏ اﻋﻀﺎی اﺟﺘﻤﺎع ﺑـﻪ ﮔﺮوﻫﻬـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑﻬـﻢ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺮای ﮐـﺴﺐ اﺟﻤـﺎع ﻻزم ﺟﻬـﺖاﻋﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺜﺒﺖ.
 ﺣﻤﺎﯾﺖ /ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﻧﻈﺎرت ﻧﻤﺎﯾـﺪ و ﺗﻐﯿﯿـﺮرﻓﺘﺎری را ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﻨﺪ و ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ و از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ و روﯾﻪ ﻫـﺎی ﻣـﻀﺮ ﺣﻤﺎﯾـﺖ ﺑـﻪ
ﻋﻤﻞ آورد.
 .32ﺗﺮوﯾﺞ ﻣـﺸﺎرﮐﺖ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳـﺎزی ﻫﺪﻓﻤﻨـﺪ ﮐـﻮدک .دﺧﺎﻟـﺖ دادن ﮐﻮدﮐـﺎن در ﮔﻔﺘﮕـﻮی ﻓﻌـﺎل و
ﺗﺮوﯾﺞ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎﻫﻬﺎی آﻧﺎن ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﺑـﻪ آن اﺷـﺎره ﺷـﺪه اﺳـﺖ
ﺑﺮای ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزﯾﮕﺮاﻧﯽ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﻮد و ﻫﻤﺴﺎﻻن ﺧﻮد ﻣﻬﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾـﻦ
اﻣﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻮدک در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﺎی دادرﺳﯽ رﺳﻤﯽ و ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ اﺳﺖ.
 ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ در ﻣﺴﺎﯾﻞ آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز و ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮانﻋﺎﻣﻼن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻇﺮﻓﯿـﺖ در ﺣـﺎل ﺗﺤـﻮل آﻧـﺎن از ﺟﻤﻠـﻪ از ﻃﺮﯾـﻖ آﻣـﻮزش ﻣﻬﺎرﺗﻬـﺎی زﻧـﺪﮔﯽ ،
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﺪﻧﺎم ﺷﺪن و ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﻻن
 ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﺸﺎرت و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺮوﯾﺞ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺣﻘﻮﻗﯽ دﺧﺘـﺮان  ،ﭘـﺴﺮان و ﺧـﺎﻧﻮاده ﻫـﺎ از ﺟﻤﻠـﻪ از ﻃﺮﯾـﻖ آﮔـﺎﻫﯽ ﻫـﺎی ﺣﻘـﻮﻗﯽ وﺿﻮاﺑﻂ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻣﺸﺎوره ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﺳﻄﺢ اﺟﺘﻤﺎع
 .33ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﮔﻔﺘﮕﻮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .ﮔـﺮدﻫﻢ آﯾـﯽ ﻫـﺎی اﻓـﺰاﯾﺶ آﮔـﺎﻫﯽ ﻋﻤـﻮﻣﯽ در
ﮐﺎﻫﺶ ﻧﮕﺮش ﻫﺎ ،ﺑﺎورﻫﺎی ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب و ﺗﺒﻌﯿﺾ آﻣﯿﺰ و روﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﻀﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﻘـﺶ اﯾﻔـﺎ ﻣـﯽ
ﮐﻨﻨﺪ.
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 ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﺴﻂ ﯾﮏ روﯾﮑﺮد ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﻣـﺸﻮق دﺳـﺖ ﮐـﺸﯿﺪن از روﯾـﻪ ﻫـﺎ وﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﻣﻀﺮ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.
 ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﮕﻮی آزاد درﻣﻮرد ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک در ﻣﺪارس،ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻣﺮاﮐـﺰاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ ،درﺳﻬﺎ ی آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ
 .34ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ ﻗﻮﯾﺎً در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ از ﺟﻤﻠﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ  9ﻣـﻮرد ﻣـﺸﻮرت ﺑـﺎ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ دوﻟﺘﻬﺎ  ،ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ  ،ﮐﻮدﮐـﺎن ،ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻏﯿـﺮ دوﻟﺘـﯽ ،رﺳـﺎﻧﻪ ﻫـﺎ و ﻧﻬﺎدﻫـﺎی
ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﺸﺎرک داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫـﺪف اﺻـﻠﯽ ،ﺷﮑـﺴﺘﻦ ﺳـﮑﻮت ﭘﯿﺮاﻣـﻮن ﺧـﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿـﻪ
ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻮد .ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﮔﺴﺘﺮده ای را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ وآﻣﺎدﮔﯽ دوﻟﺘﻬﺎ ﺑـﺮای
اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮرﺳﯽ ﻫـﺎی ﻣﻬـﻢ و ﺟﺪﯾـﺪ ﯾﺎﻓـﺖ .ﭼـﺎﻟﺶ ﻫـﺎی ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ داده ﻫـﺎی ﺿـﻌﯿﻒ ،
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ و ﺳﻨﺘﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
 .35اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ای ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ روﯾﻪ ﻫﺎی ﺳـﻨﺘﯽ از ﻗﺒﯿـﻞ
ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻀﺮ و ﭘﺬﯾﺮش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رﻓﺘﺎر ﺧﺸﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن از ﻃﺮﯾـﻖ اﻗـﺪام ﺟﻤﻌـﯽ
در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ و ﺷﺮﮐﺎ اﯾﻦ اﻟﮕﻮی ﺟﻤﻌﯽ را ﺑﺮای ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ در
ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان و ﺗﺮوﯾﺞ ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ :ﻋﻼوه ﺑـﺮ
راﻫﺒﺮد ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﺪه ﺟﻬﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﺬف ﺧﺘﻨﻪ دﺧﺘﺮان در ﯾﮏ ﻧﺴﻞ ،ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ در ﺣـﺎل ﺑﺮرﺳـﯽ
اﻋﻤﺎل اﯾﻦ روﯾﮑﺮد در ﺳﺎﯾﺮ روﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ازدواج از ﻗﺒﯿﻞ ازدواج ﮐﻮدک و ﻣﻬﺮﯾـﻪ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ.
ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻻزم ﺑﺮای اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪﺗﯽ را ﺑﺮای ﻇﺮﻓﯿﺖ اﯾﺠﺎد
ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
.IIج  .ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک در ﻣﺨﺎﺻﻤﺎت ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ و ﺑﻼﯾﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ
 .36ﻣﺨﺎﺻﻤﺎت و ﺑﻼﯾﺎ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﻮی ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮ و ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺧﻄﺮات ﺣﻤـﺎﯾﺘﯽ
اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﺗﺮ از ﺧﻄﺮات ﻣﻮﺟﻮد اﺳـﺖ .اﻗـﺪاﻣﺎت راﻫﺒـﺮدی ،ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ ﺣﻘـﻮق ﺑـﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻞ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ و ﺑﺸﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺠﺮﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎی اﺿﻄﺮار ی ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮ ﯾﮏ
ﺣﺎوی ﯾﮏ راﻫﺒﺮد و اﺑﺰار ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﻗﺪاﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑـﺎ
ﻫﻤﺘﺎﯾﺎن داﺧﻠـﯽ ،ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺑـﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ  /داﺧﻠـﯽ ﻧﻬﺎدﻫـﺎی داﻧـﺸﮕﺎﻫﯽ و ﭘﮋوﻫـﺸﯽ در ﺳـﻄﺢ
ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻣﻠﯽ اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﺎی ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﯿﻦ ﻧﻬـﺎدی از ﻗﺒﯿـﻞ روﯾﮑـﺮد
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ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ "ﮐﻤﯿﺘﻪ داﺋﻤﯽ ﺑﯿﻦ ﻧﻬﺎدی" ) (IASCو ﻣﺄﻣﻮرﯾـﺖ ﻫـﺎ و وﻇـﺎﯾﻒ ﻫﻤﺎﻫﻨـﮓ
ﺷﺪه ،ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
 .37ﺗﻌﻬﺪات ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ در ﻣﻮرد ﮐﻮدﮐﺎن در وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎی اﺿﻄﺮاری ﮐﻪ ﺣـﻮل دﺳـﺘﻪ ﻫـﺎﯾﯽ از ﻧﻘـﺾ
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﺳـﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ،واﮐـﻨﺶ ﻗﺎﺑـﻞ ﭘـﯿﺶ ﺑﯿﻨـﯽ ﺳـﺮﯾﻊ ﯾﻮﻧﯿـﺴﻒ را
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻣﺤـﺪود ﻧﻤـﻮدن دوﺑـﺎره ﮐـﺎری در ﺗـﻼش ﻫـﺎ ،ﮐـﺎﻫﺶ ﺑـﺪﻧﺎﻣﯽ
ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ) ﻫﺪف( و ﺗﻘﻮﯾﺖ واﮐﻨﺶ ﻫﺎ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎﯾﺮ دﺳـﺘﻪ ﻫـﺎی ﻣﻬـﻢ
دﯾﮕﺮ ﮐﻮدﮐﺎن آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ،ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ در ﺣﺎل اﻧﻄﺒـﺎق روﯾﮑـﺮد ﻧﻈـﺎم ﻫـﺎ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺣﻤﺎﯾـﺖ از
ﮐﻮدک در ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری و اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫـﺎﯾﯽ در ﺳـﻄﺢ اردوﮔـﺎه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ و ﺣﻤﺎﯾﺖ اوﻟﯿﻪ و ارﺟﺎع )ﻣﻌﺮﻓﯽ( ﺑـﻪ ﻃﯿﻔـﯽ از
ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤـﺎﯾﺘﯽ ) ﺣﻤﺎﯾـﺖ رواﻧـﯽ،ﯾـﺎﻓﺘﻦ ﺧـﺎﻧﻮاده،دﺳﺘﺮﺳـﯽ ﺑـﻪ ﺗﺤـﺼﯿﻞ( را اراﺋـﻪ ﻧﻤﺎﯾـﺪ .ﺑـﺮ
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و واﮐﻨﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﺑﻬﺮه ﮐﺸﯽ وﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ دﺳـﺘﻪ ﺧﺎﺻـﯽ از
ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد .راﻫﺒﺮد ﻓﻌﻠﯽ ﻣﮑﻤﻞ ﺗﻌﻬﺪات ﺑﻨﯿـﺎدﯾﻦ در ﻣـﻮرد ﮐﻮدﮐـﺎن در ﺷـﺮاﯾﻂ
اﺿﻄﺮاری اﺳﺖ و اﻧﺴﺠﺎم و ﺗﺸﺮﯾﮏ ﻣﺴﺎﻋﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾـﺰی ﺣﻤﺎﯾـﺖ از ﮐـﻮدک در ﺷـﺮاﯾﻂ
اﺿﻄﺮاری و ﻏﯿﺮ اﺿﻄﺮاری را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﻗﺪاﻣﺎت راﻫﺒﺮدی ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک در ﻣﺨﺎﺻﻤﺎت و ﺑﻼﯾﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ.
 .3اﯾﺠﺎد ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﻣﻠﯽ ) ﻣﺤﻠﯽ( ﺣﻤﺎﯾـﺖ از ﮐـﻮدک .در ﺑـﺴﯿﺎری از ﺑﻼﯾـﺎی ﻃﺒﯿﻌـﯽ دارای ﻣﻘﯿـﺎس
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﯾﺎ ﻣﺨﺎﺻﻤﺎت ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻏﯿﺮ ﺷﺪﯾﺪ ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک ﺗﺎ اﻧﺪازه ای ﺑـﻪ ﺣﯿـﺎت ﺧـﻮد
اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .در ﯾﮏ وﺿﻌﯿﺖ اﺿﻄﺮاری ﮐﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ،اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﻫﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤـﯽ
را در واﮐﻨﺶ ﻗﻮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﺿﻄﺮاری اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨـﺪ .راﻫﺒـﺮد ﻫـﺎی ﺣﻤـﺎﯾﺘﯽ ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﺮاﻗـﺖ
ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﯾﺎ ﻧﺎﺑﻮدی ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک ﻧـﺸﻮد و ﺣﺘـﯽ اﻻﻣﮑـﺎن ﺑـﻪ ﺗﻘﻮﯾـﺖ
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﻣﻠﯽ و ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺴﺌﻮل ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک ﺑـﺮای ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﭼـﺎﻟﺶ ﻫـﺎی ﺣﻤـﺎﯾﺘﯽ در
وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎی اﺿﻄﺮاری ﺑﭙﺮدازد .اﯾـﻦ اﻣـﺮ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺷـﺎﻣﻞ ﺑﺨـﺶ ﻫـﺎی رﻓـﺎه اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺣﻤـﺎﯾﺘﯽ،
آﻣﻮزش ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن و دادرﺳﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎﺗﯽ از ﻗﺒﯿـﻞ ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ و ﺷـﺮاﯾﻂ
ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺳﺎزو ﮐﺎرﻫﺎی ارﺟﺎع ﺑﺮای آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﺗﺮﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
 .39در ﺟﺎﯾﯿﮑﻪ ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک وﺟﻮد ﻧﺪارد ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑـﺎزﯾﮕﺮان
ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻇﺮﻓﯿـﺖ ﺑـﺎزﯾﮕﺮان ﻣﺤﻠـﯽ از ﺟﻤﻠـﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ،در راﺳﺘﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﺑﻨـﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ .ﺷـﺮاﯾﻂ ﭘـﺲ از اﺿـﻄﺮار ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ
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ﻓﺮﺻﺘﻬﺎﯾﯽ را ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠـﺎد ﯾـﮏ ﻧﻈـﺎم دادرﺳـﯽ
وﯾﮋه اﻃﻔﺎل ﺷﻮد.
 ﺗﻮﺳــﻌﻪ و اﺟــﺮای ﯾــﮏ ﭼــﺎرﭼﻮب در زﻣﯿﻨــﻪ ﻧﻈــﺎم ﻫــﺎی ﺣﻤﺎﯾــﺖ از ﮐــﻮدک در وﺿــﻌﯿﺖ ﻫــﺎیاﺿﻄﺮاری و اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ
 ﺣﻤﺎﯾــﺖ از ادﻏــﺎم آﻣ ـﺎدﮔﯽ اﺿــﻄﺮاری ﺣﻤﺎﯾــﺖ از ﮐــﻮدک و ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ رﯾــﺰی واﮐــﻨﺶ در ﻗﺎﻟــﺐﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﻠﯽ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿـﺰ دوﻟﺘﻬـﺎ و ﺳـﺎﯾﺮ ﺑـﺎزﯾﮕﺮان ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ و
واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﯾﺎ ﻧﻮﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک.
 ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﺟﺮای اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک در وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎی اﺿﻄﺮاری. .40ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺜﺒﺖ .راﻫﺒﺮد ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎ ﺟﻮاﻣﻊ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ
در آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﮔﻔﺘﮕﻮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣـﺸﺎرﮐﺖ و ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪ ﺳـﺎزی دﺧﺘـﺮان و
ﭘﺴﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﻣﻬـﻢ اﺳـﺖ و ﺳـﺎز و ﮐﺎرﻫـﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑـﺮ ﻃﯿﻔـﯽ از ادﻏـﺎم ﻣﺠـﺪد و ﻧﻮﺳـﺎزی
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬارﻧﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺮوﯾﺞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
 ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺮای ﺗـﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺻـﻠﺢ) از ﻗﺒﯿـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻋـﻀﻮﯾﺖ در ﮔﺮوﻫﻬـﺎ ،ﺧـﺸﻮﻧﺖﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ( از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ روﯾﻪ ﻫﺎی ﺧﻮب در ﻣﻮرد ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ،ﺧﺎﻧﻮاده ﻫـﺎ
و ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺮای ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺑﺴﯿﺞ ﺣﻮاﻧﺎن ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
 ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﺴﻂ روﯾﮑﺮدﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در در دوره اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻧﺘﯿﺠـﻪﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری ،ﺑﺎﻻﺧﺺ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری.
 .41ﺑﺮرﺳﯽ ،روزآﻣﺪ ﻧﻤﻮدن ،ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﺟﺮای رﻫﻨﻤﻮن ﻫﺎ و ﺳﺎز و ﮐﺎر ﻫﺎی دارای ﭼﻨﺪ ﻃﺮف وﯾـﮋه
وﺿﻌﯿﺖ اﺿﻄﺮاری .رﻫﻨﻤﻮن دارای ﭼﻨﺪ ﻃﺮف ﻫﻤﮑﺎری ﻣـﺆﺛﺮ را ﺑـﻪ وﯾـﮋه در وﺿـﻌﯿﺖ اﺿـﻄﺮاری
ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ  .ﻓﺮآﯾﻨﺪ رﻫﻨﻤﻮن در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻬﺘﺮی را اراﺋﻪ ﻣـﯽ ﻧﻤﺎﯾـﺪ.
رﻫﻨﻤﻮن دارای ﭼﻨﺪ ﻃﺮف ﺑﯿﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ و ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺑـﯿﻦ
اﻟﺪوﻟﯽ ﺑﺴﻂ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از رﻫﻨﻤﻮن ﻫﺎی "ﮐﻤﯿﺘﻪ داﺋﻤﯽ ﺑﯿﻦ ﻧﻬﺎدی" )(IASCدر زﻣﯿﻨـﻪ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎ ی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ،و اﯾﺪز ،اﺻﻮل ﭘﺎرﯾﺲ،ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤـﺪ،اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی اﻟﺤـﺎق ﻣﺠـﺪد،
اﺻﻮل راﻫﻨﻤﺎی ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺪون ﻫﻤﺮاه و ﺟﺪاﺷـﺪه ،اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺣـﺪاﻗﻞ در ﻣـﻮرد وﺿـﻌﯿﺖ ﻫـﺎی
اﺿﻄﺮاری و ﺳﺎﯾﺮ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی در ﺣـﻮزه ﻣـﯿﻦ ﻫـﺎی زﻣﯿﻨـﯽ ،ﺳـﻼﺣﻬﺎی ﮐﻮﭼـﮏ و ﺑﻘﺎﯾـﺎی ﻣـﻮاد
ﻣﻨﻔﺠﺮه ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه از ﺟﻨﮓ.
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 ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﺴﻂ رﻫﻨﻤﻮن وﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای واﮐﻨﺶ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ دﻏﺪﻏﻪ ﻫـﺎی ﺣﻤﺎﯾـﺖ از ﮐـﻮدکدر ﻃﯽ و ﭘﺲ از ﺑﻼﯾﺎی ﻃﺒﯿﻌـﯽ و ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت در ﺣـﺎل ﺗﮑـﻮﯾﻦ از ﻗﺒﯿـﻞ دادرﺳـﯽ در
وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎی اﺿﻄﺮاری ،اﺻﻼح ﺑﺨﺶ اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺳﺎز و ﮐﺎر ﻫﺎی دادرﺳﯽ
اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ.
 ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی"ﮐﻤﯿﺘﻪ داﺋﻤﯽ ﺑﯿﻦ ﻧﻬﺎدی" ) (IASCو ﺳﺎﯾﺮ رﻫﻨﻤـﻮن ﻫـﺎی ﻣﻮﺟـﻮد ازﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ و ﮔﺰارش دﻫﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  1612ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ.
 ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ در روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﻧﻬﺎدی در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎای ﺑﺮای آﻣﻮزش ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫﺎی ﺻﻠﺢ ﺳﺎزی در ﻣﻮرد اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎیﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ ،درس ﻫﺎی آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ
 .42ﺗﻌﻬﺪات ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ در ﻣﻮرد ﮐﻮدﮐﺎن در وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎی اﺿﻄﺮاری ﺑﻪ ﻧﯿـﻞ ﺑـﻪ ﭘﯿـﺸﺮﻓﺘﻬﺎﯾﯽ در ﺣـﻮزه
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک ﮐﻤﮏ ﮐﺮده اﺳـﺖ .ﯾﻮﻧﯿـﺴﻒ ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻧﻘـﺶ ﻓﻌـﺎﻟﯽ را در ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ،
اﺑﺰارﻫﺎ و ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﻧﻬﺎدی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻼش ﻫﺎ ،واﮐﻨﺶ ﻫـﺎ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ
ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺧﺎﻧﻮاده وﺷﺮاﯾﻂ ﺣﻤﺎﯾﺖ رواﻧـﯽ در ﺑﻼﯾـﺎی ﻃﺒﯿﻌـﯽ و ﭘﯿـﺸﮕﯿﺮی از اﺳـﺘﺨﺪام و اﻟﺤـﺎق ﻣﺠـﺪد
ﮐﻮدﮐﺎن در ﻧﯿﺮوﻫﺎ وﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻣﺴﻠﺢ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺗﻌﻬﺪات ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ در ﻣـﻮرد ﮐﻮدﮐـﺎن در
وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎی اﺿﻄﺮاری و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ را ﺑﺮای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در
راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺎﯾﻤﺎن ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳـﺖ .ﻗﺎﻟـﺐ ﺣﻤـﺎﯾﺘﯽ در ﺟﺎﯾﯿﮑـﻪ ﯾﻮﻧﯿـﺴﻒ ﻣﺮﮐـﺰ
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک اﺳﺖ ﻫﻤﮑﺎری ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺎ را در ﺳﻄﺤﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﻓﺮاﺗﺮ از ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺳـﻨﺘﯽ
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 .43ﺗﺨﺼﺺ و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﮔـﺴﺘﺮده ای ﺑـﺮای ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت ﺧـﺎص و دﺳـﺘﻪ
ﻫﺎﯾﯽ از ﮐﻮدﮐﺎن در وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎی اﺿﻄﺮاری وﺟﻮد دارد و ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﺟـﺮای ﻧﻈـﺎم ﻫـﺎی ﺣﻤﺎﯾـﺖ از
ﮐﻮدک در وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎی اﺿﻄﺮاری ﺿﻤﻦ ﺗﺪاوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﺧـﺎص ﻧﻘـﺾ ﺣﻤﺎﯾـﺖ از
ﮐﻮدک از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻮارد ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ،اﺷﻐﺎل ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ،ﻧﺴﻞ ﮐﺸﯽ ،ﺟـﺮاﯾﻢ ﻋﻠﯿـﻪ
ﺑﺸﺮﯾﺖ ،ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﯾﺎ ﮔﺮوﮔﺎن ﮔﯿﺮی ﯾﺎ در ﺟﺎﯾﯿﮑﻪ ﻧﯿﺮوﻫـﺎی ﺣﻔـﻆ ﺻـﻠﺢ اﻋـﺰام ﻣـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ ﻣـﺴﺘﻠﺰم
ﺗﻼش،ﻧﻈﺎرت و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ اﺳﺖ .در وﺿﻌﯿﺖ ﻫـﺎی اﻧﺘﻘـﺎﻟﯽ ،ﻧﻮﺳـﺎزی ﺑﺨـﺶ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ را ﻧﻤـﯽ
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﻤﻮد .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐـﺎن ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﺒﻨـﺎی ﻣـﺸﺘﺮﮐﯽ
ﺑﺮای ﮔﻔﺘﮕﻮ و اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺗﻼﺷﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎزﺗﻮاﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
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 .44ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎرآﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﮐﻤﮏ
ﻧﻤﺎﯾﺪ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ در اﻗﺪاﻣﺎت و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﻧﻬﺎدی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و و از ﺗـﻼش
ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ادﻏﺎم ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک در داﺧﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﻤﻪ ﺑﺨﺶ ﻫـﺎی ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺣﻤﺎﯾـﺖ ﻣـﯽ ﻧﻤﺎﯾـﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ ﺑﻪ ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک در ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻫـﺎی ﻣﻨـﺴﺠﻢ و ﻫﻤﺎﻫﻨـﮓ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣﺎﻟﮑﯿـﺖ و ﺷـﻨﺎﺧﺖ دﻏﺪﻏـﻪ ﻫـﺎی ﺣﻤﺎﯾـﺖ از ﮐـﻮدک در ﺑـﯿﻦ
رﻫﺒﺮی ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد.

 .IIIاوﻟﻮﯾﺖ در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻋﺮﺿﯽ
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اﻟﻒ .ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزی ادﻟﻪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ

 .45ﺑﻬﺒﻮد ﮔﺮدآوری و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و اﺳﺘﻔﺎده داده ﻫﺎ ﻣﺒﻨﺎی ﻫﻤﻪ ﺣـﻮزه ﻫـﺎی ﮐـﺎری ﯾﻮﯾﻨﯿـﺴﻒ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ راﻫﺒﺮد در ﺻﺪد ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺒﻨﺎی ادﻟﻪ در ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾـﺖ از ﮐـﻮدک اﺳـﺖ در ﺳـﺎﯾﺮ
ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی داﻧﺶ ﻣﺸﺎرﮐﺖ دارد و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ادﻟﻪ ﺑـﺮای ﺑﻬﺒـﻮد ﺳﯿﺎﺳـﺘﻬﺎ و ﻗـﻮاﻧﯿﻦ و
اﺟﺮای آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺆﺛﺮی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﻧﻈﺎرت ﻣﻠﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک ﻗـﻮی
ﺗﺮ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺸﻮری ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از اﯾﻦ ﺗـﻼش ﻫـﺎ را ﺗـﺸﮑﯿﻞ ﻣـﯽ دﻫـﺪ .ﯾﻮﻧﯿـﺴﻒ ،ﺑـﺎ داﺷـﺘﻦ
رﻫﺒﺮی ﻓﮑﺮی در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﮔﺎم ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی را در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺮوﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ داﺷـﺖ ﺑـﺮ
ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﯾﻨﻮﭼﻨﺘﯽ ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ و ﺷـﺮﮐﺎی آﮔـﺎﻫﯽ دﻫﻨـﺪه
ﺧﺎرﺟﯽ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی،ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در زﻣﯿﻨـﻪ ﺣﻤﺎﯾـﺖ از ﮐـﻮدک در
ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ای  ،ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ ﻧﻘﺶ رﻫﺒﺮی ﻓﮑﺮی ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﺣﻮزه اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ.
اﻗﺪاﻣﺎت راﻫﺒﺮدی در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزی ادﻟﻪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ
 .46ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ .ﯾﻮﻧﯿـﺴﻒ ﻇﺮﻓﯿـﺖ و ﻣـﺸﺎرﮐﺖ داﺧﻠـﯽ ﺧـﻮد را از ﺟﻤﻠـﻪ ﺑـﺎ
داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن ﺑﺮای اﯾﺠﺎد و ﺗﻘﺴﯿﻢ و اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺶ ،داده ﻫﺎ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ در
زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪﻧﻤﻮد .ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣـﻮرد ﻇﺮﻓﯿـﺖ دوﻟﺘﻬـﺎ ﺷـﺮﮐﺎ و
ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺮای ﮔﺮدآوری و اﺟﺮای اﺑﺰارﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ.
 ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻤﮑﻬﺎ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻓﻨﯽ در ﻣﻮرد ﮔﺮداوری داده ﻫﺎ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎزو ﮐﺎرﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ و دوﺟﺎﻧﺒﻪ.
 ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری ﯾـﮏ ﻣﺨـﺰن) ﻣﻨﺒـﻊ( از داﻧـﺶ ،روﯾـﻪ ﻫـﺎی ﺧـﻮب ،اﺑـﺪاﻋﺎت و درﺳـﻬﺎیآﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک و ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻧﺘﺸﺎر آﻧﻬﺎ
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 اﯾﺠﺎد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از روﯾﻪ ﻫﺎدر زﻣﻨﯿﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک .47ﺑﻬﺒﻮد ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ دوﻟﺘﻬـﺎ ﻧﻈـﺎم ﻫـﺎی ﮔـﺮدآوری داده ﻫـﺎ و اﻃﻼﻋـﺎت را ﺑـﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ زﯾﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ی آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ  ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و ﭘﯿـﺸﺮﻓﺖ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ
ﻫﺪف ﭘﯿﺸﯿﮕﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﻈـﺎم ﻫـﺎی ﻧﻈـﺎرﺗﯽ و
ﮔﺰارش دﻫﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای اراﺋﻪ داده ﻫـﺎی ﻣﺒﻨـﺎﯾﯽ وﺟـﻮد دارد .ﮔـﺮدآوری داده ﻫـﺎی ﻣﻠـﯽ در
زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏ اﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻨﺴﯿﺖ ،ﺳـﻦ و ﺳـﺎﯾﺮ
ﻋﻮاﻣﻞ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﻮق ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دوﻟﺖ ﺑﺮای ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﻤـﺎﯾﺘﯽ اﺳـﺖ .ﯾﻮﻧﯿـﺴﻒ ﺑـﻪ
ﻧﻘﺶ رﻫﺒﺮی ﺧﻮد در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد و ﺑﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑـﯿﻦ ﺳـﺎز و
ﮐﺎر ﻫﺎی ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک و ﻧﻈﺎرت ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺣﻤﺎﯾـﺖ از ﮐـﻮدک ﺗﺄﮐﯿـﺪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
 ﮔﺮد ﻫﻢ آوردن ﺷﺮﮐﺎ ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﺟﻤﺎع در زﻣﯿﻨﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾـﺖ از ﮐـﻮدک و ﺗـﺮوﯾﺞﻧﻈﺎرت ﻣﻨﻈﻢ ﻣﺤﻠﯽ ،ﻣﻠﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ
 ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺿﺮاﯾﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک در ﺳـﻨﺠﺶ ﭼﻨـﺪ وﺟﻬـﯽ ﺷـﺎﺧﺺ و ﻣﺮﺳـﻮم ﻧﻤـﻮدن اﯾـﻦﻣﻮارد در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﻨﺠﺶ ﭼﻨﺪ وﺟﻬﯽ ﺷﺎﺧﺺ و ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﮔﺮدآوری داده ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ.
 در ﺷــﺮاﯾﻂ اﺿــﻄﺮاری ،اﯾﺠــﺎد اﺟﻤﺎع،ﺣﻤﺎﯾــﺖ و اﺟــﺮای ﺷــﺎﺧﺺ ﻫــﺎ ی ﺑــﺮای ارزﯾــﺎﺑﯽ ﻫــﺎیاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه ﺳـﻨﺠﺶ ﭼﻨـﺪ وﺟﻬـﯽ ﺷـﺎﺧﺺ در وﺿـﻌﯿﺖ ﻫـﺎی اﺿـﻄﺮاری و ﺳـﻨﺠﺶ ﺗـﺄﺛﯿﺮ
ﻣﺪاﺧﻼت
 ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن ادﻏـﺎم ﻣـﻨﻈﻢ و اﺿـﻄﺮاری ﻧﻈـﺎرت و ﮔـﺰارش دﻫـﯽ ﻧﻈـﺎم ﺣﻤﺎﯾـﺖ از ﮐـﻮدک وﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ  1612ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز و ﮐﺎر ﻫـﺎی ﻧﻈـﺎرت و ﮔـﺰارش دﻫـﯽ در ﭼـﺎرﭼﻮب
ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ
 .48ﺗﻘﻮﯾﺖ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک .ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻠـﯽ ﺣﻤﺎﯾـﺖ از
ﮐﻮدک ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻄـﺮات ﺣﻤﺎﯾـﺖ از ﮐـﻮدک  ،ﺳﯿﺎﺳـﺘﻬﺎ ،ﺳـﺎﺧﺘﺎرو ﺧـﺪﻣﺎت
ﻣﻮﺟﻮد ﮐﻪ ﻫﺪف آﻧﻬﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐـﺎن اﺳـﺖ و ادﻏـﺎم دﯾـﺪﮔﺎﻫﻬﺎی ﺧـﻮد ﮐﻮدﮐـﺎن ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ.
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ از ﮐﺸﻮری ﺑﻪ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ از ﻗﺒﯿﻞ زﻧـﺪﮔﯽ
و ﮐﺎر ﮐﻮدﮐﺎن در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﯽ از اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ
وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺎی ﻣﻠﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و ﺗﻮﺳﻌﻪ را
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آﮔﺎه ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﭘﮋوﻫﺶ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت در ﺣﺎل ﺗﮑﻮﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﯿﺎز ﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐـﻮدک ﺗـﺄﺛﯿﺮ
ﮔﺬار اﺳﺖ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد.
 ﺑﻬﺒﻮد و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻤﻮدن ارزﯾﺎﺑﯽ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺸﺎن دادن ﺗﺄﺛﯿﺮ و ﮐﻤﮏ ﺑـﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨـﮓ ﺳـﺎزیروﯾﮑﺮد ﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ
 ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک ﺑﺮای ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺳﯿﺎﺳـﺘﯽو ﺗﺠﺰی و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ
 ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در ﺧﺼﻮص ﺧﻼء ﻫﺎی ادﻟـﻪ ای از ﻗﺒﯿـﻞ ﮐﺎرآﻣـﺪی ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﻣـﺪاﺧﻼتﻣﺘﻌﺪد ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک،ارزﯾـﺎﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎی ادﻏـﺎم ﻣﺠـﺪد ﮐـﻮدک ،ﭘﮋوﻫـﺸﻬﺎی ﻃـﻮﻟﯽ،
دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اﻣﻨﯿﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐـﻮدک ،و ﺣﻤﺎﯾـﺖ از ﮐـﻮدک و ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﻓﯿﺰﯾﮑـﯽ ﻣﺤـﯿﻂ
زﯾﺴﺖ
 ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻋﺎﻟﯿﺮﺗﺒﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ و ﺣﻤﺎﯾـﺖ ازﻧﯿﺎزﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ  ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﻣﻠﯽ
 ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻧﻤﻮدن ،ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک در وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎیاﺿﻄﺮاری و ﺗﺮوﯾﺞ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ ،درس ﻫﺎی آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ
 .49ﺗﻼش ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ادﻟﻪ ﻣﺤﮑﻢ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻣﻞ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺟﻤﻠـﻪ ﺟﻨـﺴﯿﺖ ،و داده ای ﮐـﻪ ﺗـﺼﻤﯿﻤﺎت را اﻃـﻼع ﻣـﯽ دﻫـﺪ و ﺣﻤﺎﯾـﺖ از ﭘﯿﮕﯿـﺮی
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﺧﺎﺻـﯽ ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﯾـﮏ از اﯾـﻦ ﻣـﻮارد ارﺗﺒـﺎط
دارﻧﺪ :ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺘﻮان داده ﻫﺎﯾﯽ را در ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﻧـﺎ ﻣـﺸﺮوع ﯾـﺎ ﺣـﺴﺎس
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮔﺮدآوری ﻧﻤﻮد؛ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻠﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷـﺎﺧﺺ ﻫـﺎی ﻣﻬﻤـﯽ در زﻣﯿﻨـﻪ ﺣﻤﺎﯾـﺖ ﻫـﺴﺘﻨﺪ؛ و
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎً اﻧﺪک و دارای ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮی اﺳﺖ.
 .50از ﺳﺎل  ،2002ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺎ ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﻫـﺎی اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺷـﺪه ﻣـﺸﺘﺮک
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐـﻮدک ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﮐـﺮده اﺳـﺖ .ﺷـﺮﮐﺎی ﻓﻌـﺎل در زﻣﯿﻨـﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ و ﮔـﺮدآوری داده ﻫـﺎی
ﺷﺎﺧﺺ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐـﺎر ،ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،اداره آﻣﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ  ،اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده و ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﮐﻮدﮐﺎن و اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻧﻬﺎدی در زﻣﯿﻨﻪ دادرﺳﯽ وﯾﮋه اﻃﻔﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 .51اﮔﺮ ﭼﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک و ﮔﺮدآوری داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺎرزی از ﺳـﺎل
 2002ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ ﮔﺮدآوری داده ﻫﺎ ﺣﺮﮐـﺖ آراﻣـﯽ داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ .داده ﻫـﺎی ﺟﻬـﺎﻧﯽ در
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زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻨﺠﺶ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﺎﻧﻮار از ﺟﻤﻠﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﻮاﻟﯿـﺪ ،ﮐـﺎر ﮐـﻮدک  ،ازدواج
ﮐﻮدک ،ﺧﺘﻨﻪ دﺧﺘﺮان ،ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ و ﺗﻨﺒﯿﻪ ﮐﻮدک ﺗﻮﺳـﻂ ﯾﻮﻧﯿـﺴﻒ ﮔـﺮدآوری ﻣـﯽ ﺷـﻮد .در ﻣـﻮرد
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟـﯽ داده ﻫـﺎﯾﯽ در ﻣـﻮرد دادرﺳـﯽ وﯾـﮋه اﻃﻔـﺎل ،ﻣﺮاﻗﺒـﺖ رﺳـﻤﯽ ﮐـﻪ
ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺖ  ،در ﺟﻬﺎن وﺟﻮد ﻧـﺪارد .داده ﻫـﺎی ﺟﻬـﺎﻧﯽ در ﻣـﻮرد
ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻣﺪارس ،ﺳﻼح ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺳﺒﮏ ،و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺣـﺴﺎس
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ دارای ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺟﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ از ﻗﺒﯿﻞ ﻗﺎﭼﺎق و ﺳﻮء اﺳـﺘﻔﺎده ﺟﻨـﺴﯽ در اﺧﺘﯿـﺎر ﻧﻤـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ.
ﻧﻈﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ  DevInfoﺑﺮای ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن داده ﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک ﺗﻮﺳﻌﻪ داده
ﻣﯽ ﺷﻮد EPI-Info .در ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﺠﺮوﺣﯿﺖ ﻫﺎ و ﻣﺮ گ و ﻣﯿﺮ ﻫـﺎی
ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﯿﻦ ﻫﺎی زﻣﯿﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
 .52ﭼﻨﺪﯾﻦ دوﻟﺖ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی اﺟﺒﺎری ﮔﺮدآوری داده ﻫﺎ را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ در ﺣﺎل
اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫـﺎی ﻣﻠـﯽ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻫـﺴﺘﻨﺪ .داده ﻫـﺎ
ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿـﺖ ﺗﻔﮑﯿـﮏ ﺷـﺪه اﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺳﯿﺎﺳـﺘﮕﺰاران
اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫـﺎ ﯾـﺎ ﺧـﺪﻣﺎت ﻣﻘﺘـﻀﯽ ﺑـﺮای آﻧﻬـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در
ﻣﻌﺮض ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺧﻄﺮ ﯾﺎ اﻧﺰوا ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ اراﺋﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
 .53ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻨﻈﻢ ﺗﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک ،ﯾﺎدﮔﯿﺮی را در ﭼـﺎرﭼﻮب ﯾـﺎ ﻓﺮاﺗـﺮ از ﯾﻮﻧﯿـﺴﻒ
ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ .ادﻟﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﻪ ﺷﺪت در ﺣﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ.ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ و اﻧﺘﺸﺎر ﭼﻨﯿﻦ ادﻟـﻪ ای و
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
 .IIIب .ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪه و ﺗﺴﺮﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮ
 .54از ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﺗﺎ ﻧﻘﺶ رﻫﺒﺮی در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک ﺑـﺮ ﻋﻬـﺪه ﺑﮕﯿـﺮد.
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ را ﺑﺮای اﻗﺪام ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾـﮏ ﻣـﺪاﻓﻊ ،ﻣﯿﺰﺑـﺎن و ﺷـﺮﯾﮏ
ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﻮق و ﻧﻪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺸﺎرﮐﺖ دﯾﮕﺮان ﺑﺎﺷﺪ.
 .55ﻣﺪاﺧﻼت ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ از ﻃﺮﯾـﻖ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻇﺮﻓﯿـﺖ ﺑـﺎﻟﻘﻮه ﻣـﺸﺎرﮐﺖ ﺑـﺎ ﻧﻬﺎدﻫـﺎی
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ ،دوﻟﺘﻬـﺎی ﻣﻠـﯽ ،ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻣـﺪﻧﯽ ،ﺑﺨـﺶ ﺧـﺼﻮﺻﯽ و ﺟﻮاﻣـﻊ
اﻋﺘﻘﺎدی ﺗﺴﺮﯾﻊ و اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ .ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دارای ﮐـﺎرﮐﺮد ﺗـﺴﺮﯾﻊ ﮐﻨﻨـﺪه ﻣﻔﯿـﺪی در واﺳـﻄﻪ
ﮔﺮی ﮐﻤﮑﻬﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺷﺮﮐﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ و اﻗﺪام ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﺷـﻮد
ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ دور ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل اﻧﺮژی و ﺣﻤﺎﯾـﺖ
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ﺑﺎﻟﻘﻮه از ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .ﮐﺎرﮐﺮد ﺗﺴﺮﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه و اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪه ﯾﻮﻧﯿـﺴﻒ ﺑﻮاﺳـﻄﻪ
اﯾﺠﺎد و ﺗﺒﺎدل داﻧﺶ و داده ﻫﺎ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺑﺴﻂ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﻗﺪاﻣﺎت راﻫﺒﺮدی در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪه و ﺗﺴﺮﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮ
 .56ﺗﺮوﯾﺞ ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﺟﺮای رﻫﻨﻤﻮن ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک دارای ﭼﻨﺪ ﻃﺮف ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و دﻓﺎع .ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ
ﭘﯿﮕﯿﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﺎ و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮاﺿﻊ و روﯾﮑﺮد ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﺸﺘﺮک از
ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺮﮐﺎ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ.
 اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد و اﯾﺠﺎد ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑـﺮای ﺗﻮﺳـﻌﻪ و ﺣﻤﺎﯾـﺖ ازاﺟﺮای روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک
 اﯾﺠﺎد ﺗﻌﻬﺪات ﻋﻤﻮﻣﯽ و دوﻟﺘﯽ ﻋﻤﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﺧﺎص ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺤﺖ ﺗـﺄﺛﯿﺮ) ﻣﺒـﺘﻼ( ـ ازﻗﺒﯿﻞ ﮐﻮدﮐﺎن ﯾﺘﯿﻢ ﯾﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﺪز ،ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺎﭼﺎق ﺷﺪه ﯾﺎ ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮ ﻟﯿﺖ ـ ﺿﻤﻦ ﺗـﺸﻮﯾﻖ
ﯾﮏ روﯾﮑﺮد ﮔﺴﺘﺮده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی
 ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ و رﻫﺒﺮی ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻮﺿﻌﺎت ﻣﻬﻢ اﺿﻄﺮاری ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐـﻮدک از ﺟﻤﻠـﻪ "ﮐﻤﯿﺘـﻪ داﺋﻤـﯽﺑﯿﻦ ﻧﻬﺎدی" )(IASCﻗﺎﻟﺐ ﻓﺮﻋـﯽ ﺣﻤﺎﯾـﺖ از ﮐـﻮدک  ،ﺣﻤﺎﯾـﺖ رواﻧـﯽ  ،ﮐﻮدﮐـﺎن ﺟـﺪا ﺷـﺪه از
ﺧﺎﻧﻮاده ،دادرﺳﯽ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ،ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻄﻮر ﻏﯿﺮ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳـﺘﺨﺪام ﺷـﺪه ﯾـﺎ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﺨﺎﺻﻤﺎت ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ و آﻣﻮزش ﺧﻄﺮات ﻣﯿﻦ
 .57ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ .ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک اﯾﻔﺎ ﻣـﯽ
ﮐﻨﺪ.ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻧﻔﺮادی ﯾـﮏ ﮔﻔﺘﮕـﻮی ﮔـﺴﺘﺮده ﺑـﺎ ﺑﺨـﺶ ﺧـﺼﻮﺻﯽ را ﺗـﺸﻮﯾﻖ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺗﻼش ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺴﻮﻟﯿﺖ ﺟﻤﻌـﯽ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑـﺮای اﻫـﺪاف ﺣﻤﺎﯾـﺖ از ﮐـﻮدک در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
 ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺎی دارای ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺿﻤﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﺮوﯾﺞ روﯾﻪ ﻫﺎی ﺧﻮب و ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻗﺪاﻣﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ  ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﮐﺸﻮری.
 .58ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﺎ.ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی
دو ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ از ﻗﺒﯿﻞ ﻧﻬﺎد ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ  ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫـﺎی ﺑﯿـﺸﺘﺮی
در ﺑﺨﺸﻬﺎی دارای ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک ﺷﻮد .ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺎ ﺑﺮای ﺗـﺮوﯾﺞ ﺣﻤﺎﯾـﺖ راﻫﺒـﺮدی
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮل دوﻟﺘﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻗﺒﯿـﻞ رﻓـﺎه اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﺧﻮاﻫـﺪ ﮐـﺮد و
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک ﺑـﻪ رﺳـﻤﯿﺖ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣـﯽ ﺷـﻮد و ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣـﻨﻈﻢ در
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اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار ﺧﻮاﻫـﺪ ﮔﺮﻓـﺖ .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﯾﻮﻧﯿـﺴﻒ از ادﻏـﺎم راﻫﺒـﺮد ﻫـﺎی
واﮐﻨﺸﯽ و آﻣﺎدﮔﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫـﺎی ﻣﻠـﯽ و ﺣﻔـﻆ ﺻـﻠﺢ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
 ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک در ﻗﺎﻟﺐ دادرﺳﯽ ،ﺣﺎﮐﻤﯿـﺖ ،ﺣﻤﺎﯾـﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﺳـﺎﯾﺮ دﺳـﺘﻪﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻟﯽ و ﻧﻬﺎد ﻫﺎی ﺷﺮﯾﮏ
 ﺣﻤﺎﯾﺖ از ادﻏﺎم اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐـﻮدک در اﺻـﻼﺣﺎت ﺑـﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ و ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﻫـﺎی ﺻـﻠﺢﺳﺎزی و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﻠﺢ از ﺟﻤﻠﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ.
 ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎی ﺳﻮدﻣﻨﺪ در ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی راﻫﺒﺮد ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی.
 ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ آﻣﻮزش ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری و ﺗﻮﺳﻌﻪ ای. ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن ﻇﺮﻓﯿﺖ واﮐﻨﺶ و آﻣﺎدﮔﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﻠﯽ ـ ﺑـﻪ وﯾـﮋهﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﺑﻼ ﺧﯿﺰ  ،در اﺳﻨﺎد ﻣﻠﯽ راﻫﺒﺮدی ﻓﻘﺮ زداﯾﯽ،ﭼﺎرﭼﻮب ﻫـﺎی ﮐﻤﮑﻬـﺎی ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ای ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﮐﺸﻮر و ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﺎی ﮐﻤﮏ ﮐﺸﻮری.
 اﯾﺠﺎد ﻣﺸﺎرﮐﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺣﻔﻆ ﺻﻠﺢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻨﮑـﻪﻧﯿﺮوﻫﺎی آﻧﻬﺎ در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﺣﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
 .59ﺗﻘﻮﯾﺖ دﻓﺎع .ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک را از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺮوﯾﺠﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ،ادﻟﻪ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮدو ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗـﺮوﯾﺞ
ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد .اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺮوﯾﺠﯽ و ﺣﻤـﺎﯾﺘﯽ ﯾـﺎ ﺗـﻼش ﻫـﺎی ﺑﺎﻻدﺳـﺘﯽ ﯾـﺎ
ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﻮﻧﯿﺴﺴﻒ ﺑﺎ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﮐـﻮدک ،دﻓﺘـﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه وﯾـﮋه
دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ،و دﻓﺎﺗﺮ ﮐﻤﯿﺴﺎرﯾﺎی ﻋﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و
ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﻬﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ و ﺟﻮاﻧﺎن در اﯾﻦ ﺗﻼش ﻫﺎ ﯾـﮏ
اوﻟﻮﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﺎﻟﯿﺮﺗﺒﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﻘﻮﯾـﺖ ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت وواﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ و در ﺣﺎل ﺗﮑﻮﯾﻦ ) اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ،ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮدﮐـﺎن
در ﺗﺼﺎوﯾﺮﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ،و ﮐﻮدﮐﺎن و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﺎﺷﺪ(
 ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﺴﻂ راﻫﺒﺮدﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ادﻏﺎم اﻫﺪاف ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻫﺎی ﺗﻮﺳـﻌﻪای ،ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺗﻮﺟـﻪ ﺳﯿﺎﺳـﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕـﺬاری ﺑـﻪ دﻏﺪﻏـﻪ ﻫـﺎی ﺣﻤﺎﯾـﺖ از
ﮐﻮدک
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 ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻋﻼم ﺑﺮ ﻧﻘﺾ ﺧﺎص ﺣﻘـﻮق ﺣﻤـﺎﯾﺘﯽ از ﮐﻮدﮐـﺎن ﺑـﻪوﯾﮋه زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺗﻔﺎوت ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻤـﮏ ﻧﻤﺎﯾـﺪ ﯾـﺎ ﻣـﺸﺎرﮐﺖ در
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺜﺒﺖ در ﻧﮕﺮش ﻫﺎ ،روﯾﻪ ﻫﺎ ﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﺪت ﯾﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت.
 ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺮوﯾﺠـﯽ و ﺣﻤـﺎﯾﺘﯽ ﺑـﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ ﺧـﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿـﻪ ﮐﻮدﮐـﺎن از ﻃﺮﯾـﻖﻫﻤﮑﺎری و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﯾﮋه دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤـﺪ و ﮔـﺮوه ﺑـﯿﻦ ﻧﻬـﺎدی در زﻣﯿﻨـﻪ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﻨﻈﻢ ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﻫـﺎی ﻣﻨـﺪرج در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ دﺑﯿﺮﮐـﻞ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ
ﻣﺘﺤﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن
 در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻤﯿﺘـﻪ ﻫـﺎی ﻣﻠـﯽ ﺑـﺮای ﯾﻮﻧﯿـﺴﻒ ﺑـﻪﻣﻨﻈﻮر اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺮوﯾﺠﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک
 ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺪاﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدکﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ ،درس ﻫﺎی آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ
 .60ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮔﺴﺘﺮده ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک در ﺳـﻄﺢ ﺟﻬـﺎﻧﯽ در ﺳـﻨﺪ ﻣﺮﺟـﻊ راﻫﺒـﺮدی ) ﺳـﻨﺪ ﭘـﯿﺶ
زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﻀﻢ ﺑﻪ راﻫﺒﺮد( ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ در ﺳـﻄﻮح ﻣﻠـﯽ و ﻣﻨﻄﻘـﻪ
ای ﻣﺆﺛﺮ و ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ در ﻫﺰاران ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﺑﺨـﺸﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﯾـﺰی و ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ
ﻫﺎی ﺗﺮوﯾﺠﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮری ﻣﺸﺎرﮐﺖ دارد .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫـﺎ
و اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺮوﯾﺠﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑـﺎ ﻟﺤـﺎظ ﻧﻘـﺶ رﻫﺒـﺮی ﯾﻮﻧﯿـﺴﻒ در ﺣﻤﺎﯾـﺖ از
ﮐﻮدک  ،ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ اﻧﺴﺠﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤـﺪ دﺳـﺘﻮر ﮐـﺎر
ﮐﺎرآﯾﯽ ﮐﻤﮏ ،و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ارﮐﺎن ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ.
 .61ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﺎزی ﭘﯿﺮاﻣﻮن دادرﺳﯽ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮب از ﻣﺤﯿﻂ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه
ﺗﻮﺳﻂ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤـﺪ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .ﮔـﺰارش ﻫـﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿـﺖ ﻗـﺎﻧﻮن و ﺗـﺼﻤﯿﻤﺎت
ﻣﺮﺗﺒﻂ دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻬﺎد ﭘﯿﺸﺮو در زﻣﯿﻨﻪ دادرﺳﯽ وﯾﮋه اﻃﻔﺎل ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن را ﻗﺎدر ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪی را ﺑﺎ ﺳـﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫـﺎ ﺑـﺮای ﺗﻬﯿـﻪ و ﺑـﺴﻂ ﯾـﮏ روﯾﮑـﺮد ﮔـﺴﺘﺮده
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دادرﺳﯽ ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﯾـﻦ اﻣـﺮ ﻓﺮاﺗـﺮ از ﮐﻮدﮐـﺎن ﻣﻌـﺎرض ﺑـﺎ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺮش ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺠـﺮی ﻗـﺎﻧﻮن و
دادﮔﺴﺘﺮی اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻬﺎﯾﺘـﺎً ﺗﻮﺟـﻪ ﻣﺒـﺬول ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﮐﻮدﮐـﺎن را در ﺳﺮاﺳـﺮ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨـﺎی دﺳـﺘﻮر ﮐـﺎر ﮔـﺴﺘﺮده ﺗـﺮ اﺻـﻼح
ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ،اﻣﻨﯿﺖ و دادﮔﺴﺘﺮی ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻮزه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن دادرﺳﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ
ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ادﻏﺎم ﺷﻮد ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺑﺴﻂ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
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 .62ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﯾﮏ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦ ﯾﻮﻧﯿـﺴﻒ ،ﺑﺎﻧـﮏ ﺟﻬـﺎﻧﯽ و ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑـﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ
ﮐﺎر /ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺤﻮ ﮐﺎر ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣـﺸﺘﺮک ﭘﮋوﻫـﺸﯽ ﺗﻔـﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣـﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﮔﺰارش ﻫﺎﯾﯽ را در زﻣﻨﯿﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺗﺤﺼﯿﻞ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﮐﺎر ﮐﻮدک ﺗﻬﯿﻪ ﮐـﺮده
اﺳﺖ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺮوﯾﺠﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑـﺎاﯾﻦ ﺣـﺎل ،ﮔﻨﺠﺎﻧـﺪن
ﮐﺎر ﮐﻮدک در ﺣﻮزه ﻫﺎی دارای اوﻟﻮﯾـﺖ از ﻗﺒﯿـﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ای اﻗﺘـﺼﺎﺋﯽ و اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑﺎﻧـﮏ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﯾﺎ اﻫﺪاف ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﺖ.
 .63ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ دارای ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾـﺖ از ﮐـﻮدک
از ﻗﺒﯿﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده و ﻗﻮاﻋﺪ رﻓﺘﺎری ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎی اﻣﯿﺪوارﮐﻨﻨـﺪه ای از ﮐـﺎﻫﺶ و
ﺣﺬف اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮدﮐﺎن در ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺸﺎورزی و اﺳﺘﺨﺮاﺟﯽ ،ﺑﻬـﺮه ﮐـﺸﯽ ﺟﻨـﺴﯽ از
ﮐﻮدﮐﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮت و ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﻓﺮوش ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺒﯿﻦ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از ﮐـﻮدک وﺟـﻮد
دارد .در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ،ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را در ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﻬﺮه ﮐـﺸﯽ از ﮐﻮدﮐـﺎن در
ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺧﻮد اﺗﺨﺎذ ﮐﺮده اﻧﺪ و در ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوﻫﻬـﺎی ذی ﻧﻔـﻮذ،
ﻣﺪاﻓﻌﺎن و ﻣﺒﻠﻐﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﻮده اﻧﺪ.
 .64ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺮوﯾﺠﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐـﻮدک در ﮐـﺸﻮرﻫﺎی ﺻـﻨﻌﺘﯽ
ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ای ﺗﻮﺳـﻂ ﮐﻤﯿﺘـﻪ ﻫـﺎی ﻣﻠـﯽ ﯾﻮﻧﯿـﺴﻒ ـ ﺗﻘﺮﯾﺒـﺎً ﻫﻤﯿـﺸﻪ از ﻃﺮﯾـﻖ ﻣـﺸﺎرﮐﺖ ﺑـﺎ ﺳـﺎﯾﺮ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ـ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ از ﻗﯿﺒﻞ ﻗﺎﭼـﺎق ﮐﻮدﮐـﺎن ) ﮐﻤﯿﺘـﻪ اﻧﮕﻠـﺴﺘﺎن( و ﺧﺘﻨـﻪ
دﺧﺘﺮان ) ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺳﻮﺋﯿﺲ( اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .65ﻧﻘﺶ ﺟﻮاﻧﺎن در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺮوﯾﺠﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺗﺮ و آﺷـﮑﺎرﺗﺮ ﺷـﺪه
اﺳﺖ .ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼـﺎﻟﺶ ﻫـﺎی ﺣﻤـﺎﯾﺘﯽ ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻣـﺪاﻓﻌﺎن ﺑـﺴﯿﺎر ﮐﺎرآﻣـﺪی در زﻣﯿﻨـﻪ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ و ﺷﮑـﺴﺘﻦ ﺳـﮑﻮت در ﻣـﻮرد ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت ﺣـﺴﺎس
ﺑﻮده اﻧﺪ.
 .IVﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﻔﺎده راﻫﺒﺮدی ﻣﻨﺎﺑﻊ
 .66ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ ﺗﻼش ﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ داﻧﺶ و آﮔﺎﻫﯽ در ﻣﻮرد ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﻋﻀﺎ در ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک ،و اﻋﺰام ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﺑـﺮای
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺎ ﻧﯿﺰ از اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ.
ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ ﻗﻮاﻋﺪ رﻓﺘﺎری ﯾﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ را ﺑﺮای ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و روﯾﻪ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﮐـﻪ ﻣﺒـﯿﻦ
اﺻﻮل ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک اﺳﺖ ﺗﺮوﯾﺞ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
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 .67ﮐﺎرﮐﻨﺎن .ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک ﯾﻮﻧﯿـﺴﻒ ﻣﺒـﯿﻦ اراﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت اﻧـﺪﮐﯽ اﺳـﺖ و ﺗﻘﺮﯾﺒـﺎً
ﺗﺄﻣﯿﻨﯽ ﻧﺪارد و ﻋﻤﺪﺗﺎً از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ  ،ﺣﻤﺎﯾﺘﻬﺎی ﻓﻨـﯽ ،ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﻫـﺎی ﺗﺮوﯾﺠـﯽ و ﺣﻤـﺎﯾﺘﯽ
ﺑﺮای اﺛﺮ ﮔﺰاری ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ و ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻫﺎ ،ارﺗﺒﺎط ﺳـﺎزی و اﺗﺤـﺎد ﺳـﺎزی اﻗـﺪام ﻣـﯽ ﺷـﻮد .اﯾـﻦ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ای اﺳﺖ .در ﻧﺒﻮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐـﻮدک
دارای ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻻزم  ،اﻫﺪاف ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮآورده ﺷﻮﻧﺪ.
 .68ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺨﺶ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک ﺑﻄﻮر ﺳﻨﺘﯽ دارای ﺳﻮاﺑﻘﯽ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺣﻘـﻮق ،ﻣـﺪدﮐﺎری
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و وﮐﺎﻟﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻗـﻀﺎوت ﺳﯿﺎﺳـﯽ و ﻣﻬﺎرﺗﻬـﺎی ﺗﺠﺰﯾـﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻠـﯽ ﻣـﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻋﻠﻮم رﻓﺘﺎری و ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ؛ و ﺷﺒﮑﻪ ﺳـﺎزی
و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯽ اﻧﺪازه ﻣﻬﻢ اﺳـﺖ .ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن و ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﮐـﺸﻮرﻫﺎ در ﺳـﺎﯾﺮ ﺑﺨـﺶ ﻫـﺎ ﻧﯿـﺰ ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ
ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺘﻨﯽ ﻧﻤﻮدن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک در ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾـﺰی و دﻓـﺎع ﯾﻮﻧﯿـﺴﻒ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 .69در ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺳﻄﻮح ﮐﺸﻮری  ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی ،ﻣﺪت زﻣﺎن اﺷﺘﻐﺎل ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﮐﺎرآﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
اﻗﺪام راﻫﺒﺮدی
 اﺗﺨﺎذ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﻧﺴﺎﻧﯽ راﻫﺒﺮدی ﺑﺮای ادﻏﺎم اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎ در اﺳﺘﺨﺪام و آﻣﻮزش ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ راﻫﺒﺮد آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺘﺤﺪ در زﻣﻨﯿﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻏﯿﺮ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ. .70ﺑﻮدﺟﻪ .ﺣﻤﺎﯾﺖ از راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻘﻮﯾـﺖ ﻧﻈـﺎم ﻫـﺎ و ﺗﻐﯿﯿـﺮ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑـﻪ
ﺻﻮرت ﯾﮏ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن
اوﻟﻮﯾﺖ ﮐﻤﺘﺮی داده اﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ .راﻫﺒﺮدﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﯾـﺖ ﺣﻤﺎﯾـﺖ از اﻗـﺪاﻣﺎت
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﺴﻂ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
اﻗﺪام راﻫﺒﺮدی
 اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺿﺎﻓﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک از ﻃﺮﯾﻖ دوﻟﺘﻬﺎ،ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و ﺷﺮﮐﺎی ﻧﻬﺎد ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ و ﺳـﺎﯾﺮ ﺣـﻮزه ﻫـﺎی
اوﻟﻮﯾﺖ ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ.
 ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎی اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک. .71اﻋﻤﺎل اﺻﻮل ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک در ﻋﻤﻞ .اﺻﻮل ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک ﻧﯿﺰ در ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و روﯾﻪ ﻫﺎی
ﺗﺠﺎری ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻗﺎﻟﺐ ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺗﺴﺮی ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳـﺖ.
در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﺪم ﺗﺴﺎﻣﺢ) ﻋﺪم ﺗﺤﻤـﻞ( ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳﻮءاﺳـﺘﻔﺎده و ﺑﻬـﺮه ﮐـﺸﯽ
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ﺟﻨﺴﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﺶ ﯾﺎﺳﺎﯾﺮﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻣﺘﻌﻬـﺪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ.ﺑـﻪ ﻋـﻼوه،
ﺑﻮﻟﺘﻦ دﺑﯿﺮﮐﻞ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺧﺎص در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻬﺮه ﮐﺸﯽ و ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻗﻮاﻋﺪ رﻓﺘﺎری ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻗﺪام راﻫﺒﺮدی
 اﻧﻌﮑﺎس ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﺪم ﺗﺴﺎﻣﺢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﮐﺸﯽ و ﺳـﻮء اﺳـﺘﻔﺎده ﺟﻨـﺴﯽ از ﮐﻮدﮐـﺎن از ﻃﺮﯾـﻖﮔﻨﺠﺎﻧﺪن ﺿﻮاﺑﻂ ﺳﯿﺎﺳﺖ در ﻗﺮاردادﻫﺎی ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ ،ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎر ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ و ﻃﺮف
ﻫﺎی ﻗﺮاردادﯾﻮﻧﯿﺴﻒ) ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻی ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ(
 ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و روﯾﻪ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ اﺷﮑﺎل ﺑﻬـﺮهﮐﺸﯽ و ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده.
 .Vﭘﯿﮕﯿﺮی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ.
 .72ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح راﻫﺒﺮد ﻣﯿﺎن ﻣﺪت ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑـﺮ
ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ،ﯾﻮﻧﯿﻒ در ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﻨﺠﺶ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺗﻼﺷﻬﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮای ﺑﻬﺒـﻮد
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ ﺗﺪاﺑﯿﺮ و ﺿﻮاﺑﻂ ذﯾﻞ را ﺑﺮای ﺳﺎل  2010ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ:
 ﺑﺮرﺳﯽ دوﺳﺎﻻﻧﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐـﻮدک ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﮔـﺰارش اراﺋـﻪ ﺷـﺪه در زﻣﯿﻨـﻪ وﺿـﻌﯿﺖﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻊ راﻫﺒﺮی ﻋﺎﻟﯿﺮﺗﺒﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک
 ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎ و ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک در ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﻣﺘﺨﺐ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻤﮑﻬﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ای رﺳﻤﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻣﻌﯿﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ دادرﺳﯽ وﯾﮋه اﻃﻔﺎل و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ارزﺷﻤﻨﺪی ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک ﻣﻮرد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ .VIﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی.
 .73اﻣﻨﯿﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﮐﻮدﮐﺎن در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﯾﮏ ﻗﺎﻋﺪه و اﺻﻞ ﺑﺎﺷﺪ.دوﻟﺘﻬﺎ ﺗﻌﻬﺪات ﮔﺴﺘﺮده
ای را در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﮐﻮدﮐﺎن از ﻣﻮرد ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﻬﺮه ﮐﺸﯽ ﻗﺮار ﮔـﺮﻓﺘﻦ و واﮐـﻨﺶ ﻣـﺆﺛﺮ در
زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻗﺒﻮل ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺣﺘﯽ در ﮐﺸﻮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ زﯾﺎدی در ﺣﯿﺎت و آﻣﻮزش
و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻮدﮐﺎن دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﺣﻤﺎﯾـﺖ ﮐﺎﻣـﻞ از ﮐـﻮدک در ﮐـﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘـﻪ و در ﺣـﺎل
ﺗﻮﺳﻌﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
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 .74در ﻃﯽ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک در دﺳﺘﻮر ﮐـﺎر ﯾﻮﻧﯿـﺴﻒ و ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑـﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ ﺑﯿـﺸﺘﺮ ﺷـﺪه
اﺳﺖ .ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﺴﺘﺮده ای از اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ وﺟﻮد دارد ﮐـﻪ ﮐﻮدﮐـﺎن در ﮐـﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘـﻪ و در
ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﺮات ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻓﺮاﻣﺮزی ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮔﺴﺘﺮده ای از ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ از ﮐﻮدک و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻫـﺰاره
وﺟﻮد دارد .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ راﻫﺒﺮد ﺑﻪ روﺷﻦ ﺷﺪن ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی زﯾﺎدی در زﻣﯿﻨـﻪ ﺗﻘﻮﯾـﺖ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠـﯽ در ﻗﺎﻟـﺐ ﺣﺎﮐﻤﯿـﺖ ﻗـﺎﻧﻮن و ﺳـﺎﯾﺮ ﺗـﻼش ﻫـﺎی
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ واﻗﻌﯽ و ﺑﻬﺒﻮد واﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﺑـﺸﺮ دوﺳـﺘﺎﻧﻪ وﺟـﻮد
دارد.ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺒﻨﺎی ادﻟﻪ ای  ،ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﯽ و ﺗﺪﻗﯿﻖ و اﺟﺮای
دروس آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺗﻮﺳـﻌﻪ و ﺣﻤﺎﯾـﺖ از ﮐـﻮدک و ﻋﻬـﺪه دار ﺷـﺪن رﻫﺒـﺮی در
زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و ﺗﻘﻮﯾﺖ و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺆﺛﺮ از ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
 .VIIﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﺗﺼﻤﯿﻢ
 .75ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﯿﺄت اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﺗﺼﻤﯿﻢ ذﯾﻞ را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ:
ﻫﯿﺄت اﺟﺮاﯾﯽ
راﻫﺒﺮد ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک )  (E/ICEF/2008/5/Rev.1ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻨﺪ راﻫﺒـﺮدی
ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت در زﻣﯿﻨﻪ ﭘـﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺣﻤﺎﯾـﺖ از ﮐـﻮدک ﻣـﻮرد ﺗﺄﯾﯿـﺪ و ﭘـﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.
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