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شما را به خواندن این  مقاله در انتهای مطلب موجود است. افیدیپبه سایت خشونت بس ارسال شده است. نسخه  ایاسترال

 کنیم.ترجمه دعوت می

 پیشگفتار مترجم -1
د به آموزش و رموااین . بیشتر میابودهدر مورد سوءاستفاده جنسی از کودکان  ییهاتیفعالدر چند سال اخیر در ایران شاهد کارها و 

دیده شاید یک دهه قبل چنین تالشی کمتر  .است الزم یکه این خود گام اندپرداختهو کودکان برای پیشگیری  هاخانوادهافزایش آگاهی 

از کمتر دیده شده است پرداختن به نقش دولت و حکومت در برابر سوءاستفاده جنسی از کودکان است. تا کنون آنچه  با این حال .شدیم

 اندرکاردست یهاسازمان، بیشتر در کشور وجود داردهنوز در سطح بسیار ضعیفی وریک آزار جنسی کودکان ئتعلمی و آنجا که مبانی 

 .انددهیپدبا این  برخوردکافی برای  یهااستیسبه سر برده و فاقد ابزارها و و انفعال ال هنوز در استیص

 روزنامه) توسط ناظم مدرسه در غرب تهران یامدرسهسسات دولتی مانند خبر ؤیا سایر م هامدرسهوقتی خبر آزار جنسی کودکان در 

باشگاه ) به کودکان تجاوز محارمپرونده  ۵۲۰۰و یا اخبار  (www.parsine.comورزش )یا در جنوب تهران توسط معلم  (شهروند

آیا این آمارها تنها  .کرددر این زمینه کاری  توانیمآن است که چگونه  رسدیمذهن  ه، آنچه نخست بشودیممنتشر  خبرنگاران جوان(

امعه واقعاً فاقد هرگونه توانایی برای آیا ج ؟و آمارهای واقعی باالتر از این تعداد است رسیدهکه به سطح آگاهی عمومی  تنوک کوه یخی اس

، از در دنیا خوشبختانه کشورهای بسیاریاست.  دفاعیبسوءاستفاده و استثمار جنسی از کودکان  یدهیپدبرخورد سیستماتیک با 

چشمگیری  یهاتیموفقو به  اندبرداشته ترشیپبزرگی را در این زمینه  یهاگام، تا کشورهای در حال توسعهگرفته  افتهیتوسعهکشورهای 

 بهره بگیریم. هاآناز  میتوانیمکه ما  اندافتهیدر کاهش این آمار دست 

 له به انفعال واداشته است.ئمربوطه را در برخورد با این مس یهاارگانضعف قانون و عدم وجود قوانین مورد نیاز، یکی از عواملی است که 

ضعف قانون در این زمینه را  تاله پرداخته ئاز سوی مجلس که به این مس ییهاطرحه ئرااز سوی دولت به مجلس و یا ا ییهاحهیالبردن 

 و شودیمثیرگذار و یک پیام قاطع باشد که در کشور با جدیت تمام از کودکان این سرزمین حفاظت أیک گام ت تواندیمرفع کنند، 

نگی تحول در قوانین به سمت بهبود آن در برخورد با . در این ترجمه به چگوسوءاستفاده جنسی از کودکان تحمل نخواهد شد

 خواهد شد. اشاره افتهیتوسعهدر یکی از کشورهای جنسی  یآزارکودک

و  ، اداراتهاسازمان. نیاز است اندرکاردست یهاارگانهماهنگی بسیار باال میان یک به  این است که ،دهدیمتجارب دنیا نشان آنچه 

باید نقش  یاعمدهوزارت بهداشت، قوه قضاییه، دادگستری، بهزیستی، معاونت زنان و امور خانواده همگی به نحو  مانند پلیس، ییهاارگان

 اساسی خود را در این زمینه ایفا کنند.

 دهدیم، اما تجربه کشورهای دیگر جهان نشان کنندیمبرخورد نیروهای پلیس در کشور با جرایم به صورت عمومی  هرچنداز سوی دیگر 

 هااستانتخصصی، حداقل در مراکز  یهامیتنیروها و تشکیل  تخصصی که برخورد با سوءاستفاده و استثمار جنسی کودکان نیاز به آموزش

که به آموزش پزشکان و نیروهای متخصص بپردازد و در این زمینه  یاژهیودارد. همچنین نقش وزارت بهداشت در تشکیل کارگروه 

 .کید استأا بکند قابل تالزم ر یهایگذاراستیس
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شدن میزان آسیب روحی و روانی به قربانیان سوءاستفاده و استثمار جنسی کودکان و به دلیل فشار جامعه میزان احکام صادره  ترروشنبا 

ان آسیب متناسب با میز مجازات. تشدید شوندیمهر ساله شدیدتر در طول زمان برای جرایم جنسی علیه کودکان در کشورهای پیشرفته 

 شودیماشاره کارآمدی  یهاستمیسگیری از ارتکاب جرایم بوده است. در این گزارش همچنین به پیشثرترین ابزارها برای ؤبه قربانی از م

سساتی که با کودکان ؤم به کمک برای ملی سیستم سیس یکأ. برای نمونه تاندگرفتهکار ه که بسیاری از کشورها چندین سال است ب

را  کانکود از جنسی سوءاستفاده مجرمان ...( تا بتوانند هامارستانیب، هامهدکودکورزشی،  یهاباشگاهند )مانند مدارس، دار سروکار

جزو جرایمی است که احتمال تکرار دوباره آن توسط مجرم حتی  یآزارکودک .شوند دارسابقهشناسایی کنند و مانع استخدام این افراد 

کار کارمندان منوط به ه بسیار باالست. در بسیاری از کشورها در صورت کار با کودکان، آغاز بت به جرایم دیگر نسبپس از آزادی از زندان 

 صادر شود.یا سازمان محافظت از کودکان که هر چند سال یک بار دوباره باید توسط پلیس  اخذ کارت سالمت کار با کودکان است

 حتی یک سیاست مدون توانیمغاز شده و تجربه زیادی در این زمینه وجود ندارد و به ندرت از آنجا که این مسیر در کشور ما به تازگی آ

له سوءاستفاده جنسی از کودکان بپردازد را یافت، امید است که این ترجمه به ایجاد انگیزه و تمایل در ئکه به صورت تخصصی به مس

فصل دوم از یک گزارش  یترجمهودکان کشور کمک کند. این ترجمه، فوری و اساسی در محافظت از ک یهااقدامنهادهای عمومی برای 

 از جنسی سوءاستفاده برابر پلیس در نیروهای آموزش و هااستیس عملکرد، تکامل از تاریخی بررسی یک»تحت عنوان شش فصلی 

را ارائه  دولت در کشوری یهاتیرفظاست. به این دلیل این گزارش برای ترجمه انتخاب شده است که تصویری از رشد و توسعه  «کودکان

 سال اخیر بهبود بخشد. 4۰را در  آن نداد جنسی شده است و توانسته آمار رخ یآزارکودکموفق به برخورد با تا حدود زیادی که  کندیم

 مقدمه -۲
 با تأملرا از کودکان  یستفاده جنسبه اتهامات سوءا سیپلو برخورد پاسخ  بتوانکه در آن  است یانهیزمبستر و  یارائهبخش  نیهدف از ا

از  یعموم یو آگاه هادولتپاسخ  ،یعلوم اجتماع قاتیدر تحق هاشرفتیپحال حاضر بر اساس تا  196۰ یدهه جامعه از یعموم جوِّبر 

ا خفدر از کودکان  یجنس سوءاستفادهمسئله  بیستمقرن  ی ازمیاز ن شیب یبرا .نمودمشاهده را  در کانادا کاناز کود یسوءاستفاده جنس

موضوع  نیا (.Finkelhor ،1984) کرد یریگرهنیز ی قرون وسط تا توانیم یحت رااین مسئله که رد پای وجود آن  با، شدیمنگه داشته 

 یدهه اواخر تاو ( Finkelhor ،1986) ه بودان قرار نگرفتکودکرفاه سالمت روان و  کارشناساندر دستور کار  197۰ یدهه تا اواسط

 & Gomes-Schwartz, Horowitz) نشده بودمطرح  یاجتماع یسطح آگاه دراز کودکان  یجنس سوءاستفادهمسئله  197۰

Cardelli, 1990). مشکلو گستردگی  وعیش یواقع زانیبرآورد م یتالش برااجتماعی را در از مطالعات  یاندهیفزاتعداد  198۰ یدهه 

(Finkelhor ،1986 ) به ارمغان آوردرا از کودکان  یسوءاستفاده جنس نهیقابل توجه دولت فدرال در زم یهاعملو ابتکار  هاطرحو. 

 کیتوسط دولت فدرال با  1981، در سال شناخته شد 3جلیبَ تهیعنوان کم تحت هابعدکه  ۲جواناننوکودکان و  هیعل یجنس میجرا تهیکم

 در جهت ییهاراه شنهادیپ رایبهمچنین و  یودکان در برابر جرائم جنساز ک حفاظت یمنابع اجتماع ریو سا نیقوان یبررس رایدستور ب

 بَجلیگزارش  نامبه  که معموالًی گزارش تهیکماین  1984در سال  .س شدیسأت یجنساستفاده ءسو در برابربهبود حفاظت از کودکان 

 در .شناخت به رسمیت در کانادا یمشکل جد کیبه عنوان را از کودکان  یسوءاستفاده جنسکه در آن  کرد منتشر را شودیمه شناخت

کشف  داشته است که بهوجود  یاجتماع یپژوهش، پاسخ دولت و آگاه نیتعامل ب کیمداوم سال گذشته همچنان به صورت  ستیب

 نید بودن اتوجه به محدو با ان منجر شده است.کودکاز  یمقابله با مسائل سوءاستفاده جنس یبرا دیجد یهاراه یارائهو  دیجد لئمسا

 گرفت.خواهد  حوزه مورد بحث قرار نیدر ا و مهم انتخابیتنها نقاط عطف  ،بخش

 یجنس یآزارکودک فیتعر -۲-1
نشده  فیتعر یاتیعمل یکسان وهنوز به طور  یقاتیمفهوم تحق کیبه عنوان  «یجنس یآزارکودک»که شود اشاره است شروع، مهم  یبرا

 بر لزوم یبه تازگ نیاز محقق یاریدر واقع، بس استفاده شده است و طول متون تحقیقاتی مختلفر مفهوم د کیمتنوع از  فیتعار .است

مشکل به خصوص در  نیا (.Hunter، ۲۰۰6) اندکردهکید أتبحث در مورد مسائل سوءاستفاده از کودکان  برای فیدر تعر یهماهنگ
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کرده بود خاص  تیجمع کیاز کودکان در  یسوءاستفاده جنس زانیرد مکه اقدام به برآواست  گستردگی و شیوع یهیاول یمطالعات آمار

(Finkelhor ،1986).  از  داریمعن نیتخم ه یکئارا اندداشتهرا  سوءاستفادهنوع از  نیا ی ازمتفاوت یاتیعمل فیراکه مطالعات تعزمانی

 .از کودکان مشکل بوده است یوقوع سوءاستفاده جنسمیزان 

 نیب ی)به عنوان مثال، تماس جنساست  برگرفتهرا در  یاگسترده ی، اغلب معناشده فیاز کودکان تعر یجنس سوءاستفاده کهیهنگام

یب دهندیم لیتشکرا از کودکان  یکه سوءاستفاده جنس یتینوع فعال یدربارهاالت ؤس و( ترسالبزرگکودک یک  او ی سالبزرگکودک و 

کودک محور در  یاز تخلفات جنس یامقدمهبا  1988مورد از سال  نیدر ا را هاییراهنمااز  یخکانادا بر کیفری قانون .اندشدهرها  پاسخ

 فراهم کرده است. قانون

 197۰ یدههاز قبل  یجنس یآزارکودک -3

ه مطالع نیاولقدمت  اگرچه بود. بد فهمیده شدهو مشکل ناگفته  کی یادیتا حد ز یجنس یآزارکودکو قبل از آن  196۰ یدهه در

مورد در این دست تنها چهار مطالعه از  اما ،گرددیبرم 19۲9 سالبه  انکودک یتمرکز بر آزار جنسباره گستردگی و شیوع با رد شدهثبت

 فقدان .(Finkelhor ،1984) وجود دارد 198۰ دیگر تا سال موردو پس از آن چند  196۰از کودکان قبل از سال  یسوءاستفاده جنس

از  یسوءاستفاده جنس یمشخص از دامنه واقعنا ریتصو استفاده، یکنوع از سوء نیگزارش ا و کراهت از دیهمراه با ترد مطالعاتاز نوع  نیا

 .ه استبر جای گذاشت 197۰ یدههپیش از کودکان 

محققان  کار یجانت بود. کنندهگمراه محدود و عمدتاً اریاز کودکان بس یجنس سوءاستفادهاز  یاحرفهو  یمدت دانش عموم نیدر طول ا

 یسوءاستفاده جنس تیوجود و جد در یکشکت، کشیده شدجامعه سطح که بدون شک به  4ینزیو آلفرد ک دیفرو گموندیمانند ز هیاولمهم 

 (.Brecher ،1969) ایجاد کرد رااز کودکان 

که رفتار کرد ، استدالل دینام «۵االنسبزرگ (حمله و تشنجهیستری )» 18۰۰ یسدهاو در اواخر  آنچه یدرباره دیفرو ،در طول مطالعه

به  حلقه ارتباطی کی جادیابا اغلب  دیفرو .ه استبود یدوران کودکدر  یسوءاستفاده جنس یجهینتعالمت و  ساالنبزرگدر  کیستریه

استفاده از  قیخود از طر مارانیدر طول جلسات درمان با برا  یدوران کودک یسوءاستفاده جنساز اطالعات افشا شده  ی،کودک راندو

در  که آوردندیم ادی به دیفرو مارانی، بساالنبزرگ یستریرد هامو یهمه در داد که او گزارش .آوردیمبه دست  6آزاد یتداع ای زمیپنوتیه

به بعدها  دیفرو ،این پدیده یمورد یهیاولو مطالعات  یپردازهینظروجود  با .اندقرارگرفته یجنس یحملهاغوا و یا خود مورد  یدوران کودک

 ش،مارانیبازگو شده توسط ب یهاسرگذشت اینکه انیبا بدلیل فشار جامعه و انگی که این موضوع همراه خود داشت، سرانجام بعدها 

 .خواند اعتباریبخود را  یهاافتهی، ه است( بودBrecher ،1969او ) به ترغیب ایساخته و خود

تماس در مورد بزرگ  اسیمقدر  یتجرب قاتیتحق نی، اولمنتشر شد 19۵3در سال که  «7مونثدر انسان  یرفتار جنس» ،ینزیکار کنتایج 

از کودکان  یمطالعه خاص کشف سوءاستفاده جنساین وجود آن که هدف  با .(Brecher ،1969) کردارائه را  بزرگسال-کودک یجنس

، او متوجه نفری 4441 ینمونهحجم  درداد.  ارائهرا  «ساالنبزرگ -تماس کودک» فراوانیمربوط به اطالعات و آمار  ینزیک قی، تحقنبود

 هاآنو حداقل پنج سال از ه سال 1۵مرد حداقل  کیبا  یقبل از نوجوان یتماس جنس ،موردمطالعهاز زنان  چهارمکیبه  کیشد که نزد

از  شیب اندکیدر  ترمسن مرد مرد به کودک بود. یاندام تناسل نمایشاز موارد،  یمیاز ن شیدر ب «تماس» نیا .آورندیم ادیبه را  تربزرگ

 .شدیم ییشناساآشنا یک  ایدوست و  کی عنوان به موارد ٪3۲و در  بهیغر کیاز موارد، به عنوان  یمین

 ,Gomes-Schwartz)بودند ناسازگار با هم  یو پزشک یآمده از مطالعات روانشناسبر ینمجرم یهایژگیودر مورد  هیاول قاتیتحق ریسا

Horowitz Cardelli ،199۰.) یا و  شدندیم فیتوص «یروان ماریب ای ضعیف و ،یذهن ماندهعقب»محارم به عنوان  به تجاوز ینمجرم

                                                           
4 Sigmund Freud and Alfred Kinsey 
5 adult hysterics 

 دیدند. میآمد آموزش  میارش هر آنچه به ذهن به گز مارانیکه در آن ب کیتکن کی6 
7 Sexual Behaviour in the Human Female 
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و سطح عملکرد  یاجتماع یهانهیزمپس ،یتیشخص یهاساختاراز  یاگسترده فیگروه متنوع با ط کی»را به عنوان  هاآن  برعکسکامالً

 .کردندیموصف « یروان

آن  گستردگیو  وجود .ه بودکرد ایجادرا از کودکان  یجنس سوءاستفادهاز  یو گُنگ نامفهومزمان شرح  آن یقاتیتحق یهاافتهیو  هاهینظر

 .بودآمده  دیپد یو نقش کودک در سوءاستفاده جنس یآزارکودک نیاز مجرم کنندهجیگ یریتصاودر مطالعات، مورد پرسش قرار گرفت و 

حاصل از  جیکرد که نتا بیان( 1986) فینکلهور .شتمشکل وجود دا وعیش زانیم نییتع یبرا شمارانگشته محدود و چند مطالع تنها

 یتوجه عموم، یجنس خواهان تحول اطیروانکاوان و احت در مورد دیاز جمله شک و ترد یلیدال به ،و گستردگی وعیشتعیین مطالعات 

درک  و یعلوم اجتماع قاتیبودن تحقندر دسترس  به دلیلدر آن زمان از کودکان  یجنس سوءاستفاده .به خود جلب نکردرا  یاگسترده

 .شناخته نشد تیقابل توجه به رسم یمسئله اجتماع کیبه عنوان ، مشکلابعاد از  اندک

Schwartz, -Gomes) آغاز شد 196۰ یدهه لیدر اوا ایالتیدر سطح  8یآزارکودک ترگسترده، پاسخ به موضوع متحدهاالتیادر 

Horowitz & Cardelli, 1990.) سوءاستفادهدر برابر  التیا ۵۰در  ییهااساسنامه، 1966تا  196۲سال از  هفاصله چهار سال کی در 

از کودکان در کانادا  یجنس سوءاستفادهبه مشکل  ی نسبتخاص یحال، واکنش دولت نیشد. با ا بیاز کودکان توسط مراقبان تصو یجنس

 .دادرخ ن 197۰ یدههتا 

 197۰ یدههدر  یجنس یآزارکودک «کشف» -4

 اندازچشمدر  یاسیرو به رشد س تیکه از اهم جنبش زنان ریثأت .آمد یاجتماع یبه سطح آگاه 197۰ یدهه در اواخر یجنس یآزارکودک

به ارمغان را  از کودکان یاستفاده جنسسوءاستفاده از کودکان، از جمله سوءبه موضوع عمومی ، توجه بودبرخوردار کانادا  قضاییو  یاسیس

 .دش گوآورد و دولت پاسخ

 تحقیقاتیاطالعات  -4-1

از  یمحصول جانب کیبه عنوان  یادیتا حد زکه  شد یآورجمع 197۰ یدهه از کودکان در کانادا در طول یسوءاستفاده جنس موارد آمار

یممنعکس را از کودکان در کانادا  یشناخت رو به رشد سوءاستفاده جنس ،اتاین آمارها و مطالعحال  نیبا ا ؛بود گریمطالعات با اهداف د

از  یآمار سوءاستفاده جنس رایبرا  اهمیتی بامرجع  ،حفاظت از کودکان یاستانساالنه خدمات  گزارش (.Badgley ،1984) کردند

 یسوءاستفاده جنس یهاگزارشتعداد در  یتوجهابلق شیافزا با افزایش هشیاری اجتماعی، به وجود آورد. 197۰ یدهه کودکان در اواخر

 .یافت شیه افزاسال ، هردهه یماندهیباق درو پس از آن آغاز شد  1977سال  ازاز کودکان 

 نوع یموردبررسجمله موضوعات  از .یافتادامه  197۰ یدهه از کودکان در یسوءاستفاده جنس یشناختجامعهو  یشناختروانمطالعه 

Schwartz, Horowitz & Cardelli, -Gomesاز کودکان ) یخانواده و سوءاستفاده جنس طیمح نیو رابطه ب 9مجرمان یشناس

 یشناسبیآسمحارم بر اساس شدت  تجاوز به نیاز مجرم یسلسله مراتب چارت کی 1۰کریسوو  سامیت، 1978سال  در بود. (1990

 نیافتراق بکرد، با  یبندطبقه «تغییر یافته» ایو  «شده تیتثب»ن عنوا تحت ین رامجرم 11، گراث1979سال  در .کردندارائه  تیشخص

یمنشان را  شانگذشته یاز رفتار جنس رییتغ شانکه رفتار یینکودکان و مجرم نسبت به یمداوم از جاذبه جنس یالگو کیبا  ینمجرم

 .داد

 انیدر م یبه طور نامتناسب یسوءاستفاده جنسکه نیاز ا ؛متفاوت بود هاهینظرو سوءاستفاده،  یاجتماع طیمح نیارتباط ب در مورد

 .استفادهسوء رخ داد واختالل در واحد خانواده  نیارتباط ب جادیا تا بیشتر است یو اقتصاد یاقشار اجتماع نیترنییپا

 داشت ثرؤو م یبه توجه فور ازیکه نشده بود  «کشف» یمشکل اجتماع کیاز کودکان به عنوان  یسوءاستفاده جنس 197۰ دهه اواخردر 

 (.199۰، کاردلیو  تسیشوارتز، هوروو-)گومز

                                                           
از کودکان اغلب تحت موضوع  ی. سوءاستفاده جنسنشده بود زیبه عنوان مشکالت جداگانه متما هنوز یآزارکودکاز کودکان و  یدر آن زمان، سوءاستفاده جنس8 

 .گرفت قرار می یآزارکودک
9 typologies of offenders 
10 Summit and Kryso 
11 Groth 
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 پاسخ دولت -4-۲

از  یاریبه بس نسبتموضوع غالباً این اما ، را شروع نموداز کودکان  یبه مشکالت سوءاستفاده جنس یدگیرس، 197۰ دهه دردولت  اگرچه

ند، داشت دیکأ( تBadgley ،1984و غفلت ) یآزارکودک رتگستردهموضوع  ایزنان و  تیوضعبر دولت که  دیگر یهاگزارش و هایبررس

 :بود ریموارد ز ملزمان شاآن  در. ابتکارات قابل توجه دولت کانادا شدیممحسوب  هیثانو

  تهیکم تا این صادر کرد یبهداشت، رفاه و امور اجتماع یدائم تهیکم یبرا رامرجع یک دستور دولت فدرال  1974در سال 

 یبرا یاقداماتهمچنین و  و غفلت یآزارکودکو درمان  صیتشخ ،یریشگیپ یاقدامات مناسب برا»مورد را در  ییهاهیتوص

 پیشنهاد کند. (6، ص 1976)کانادا، «کمیته دیدصالحبه  گریدل ئمسا

  یم شنهادیپکه مجلس سنا م وبهداشت، رفاه و عل یدائم تهیبار به کم نیصادر شد، ا یک دستور مرجع ، دوباره197۵در سال

تحقیق و بررسی کند.  «ییجنا هاییبه عنوان علل رفتار یدوران کودک لیتجارب اوا»مورد مجلس سنا در در  تهیکم کرد

در  تهیتوسط کم تیگزارش، در نها نیا .ندبود ییکایآمر و عمدتاً یفن اریکه اطالعات موجود اندک، بس دادنشان  هیاول قاتیتحق

اشکال سوءاستفاده از کودکان  یتمام اب مرتبط 1۲جزا جرائم مشخص شده در قانون تا کردیم هیتوص که شد مطرح 198۰سال 

 د.نشو دوباره بازبینی و بررسی

 ه ئرا ارادر قانون جزا  یم جنسایجر راتییدر مورد تغ هیتوص ینچند 13زنان تیدر وضع یمشورت یدر طول دهه مذکور، شورا

شامل  تا شدداده  رییموجود تغ یهابخش)به عنوان مثال،  بودکودکان به مربوط به طور خاص  هاهیتوص نیاز ا یبرخ .داد

 .گنجانده شد یمشورت یشورا 197۵در سال  C-71 حهیال خالصهدر  نیا (.دنشونیز  کودکان اب یجنسو مقاربت  دخول

  و  یدهه، وزارت بهداشت مل نیاز تعهد کانادا به ا یعنوان بخش به .ه بودزنان اعالم شد یالمللنیبدهه به نام  198۵-1976دهه

 یمشورت یشورا بود. این کمیتهخشونت در خانواده در دستور کار  توجه به .را تشکیل دادزنان  تیوضع بر یمشورت تهیرفاه کم

 14یجنسحمالت  ازچهار درجه  جادیاز جمله اجزا قانون  دراصالحات  هیتوصبا  1976در سال را طرح  نیزنان ا تیوضع بر

سال تحت  14 ریبه کودکان پسر و دختر ز یمقاربت جنس در مقابلکه حفاظت  کرد هیتوص نیشورا همچن نیاداد. گسترش 

 14 ریز دختر کیبا  یاز قانون از جمله مقاربت جنس یخاص یهابخشکرد که  شنهادیشورا پ ن،یبر ا عالوه .شودارائه  جزا قانون

 .حذف شودنیز  آن زیآمضیتبعاساس به دلیل  ،تحت وعده ازدواج اغواسال و 

  یخشونت خانوادگ یدستور مل در)که بعدها  یآزارکودکبرنامه اطالعات  کی یفدرال برا زیم کی جادی، دولت ا1978در سال 

 .کرد دییأترا ثبت شد(  198۲در سال 

 شده  یطراح یبانیپشت یهاتیفعال ییبا هدف شناسا کودک یسال جهان یبرا ییکانادا ونیسیکم 1978در سال  نیهمچن

 رایدولت فدرال ب درخواست از کیآن  یهاهیتوصاز  یاریبس انیم در .شد سیسأت حقوق، منافع و رفاه کودکان شبردیپ یبرا

 .ارائه گردیدی م جنسایجر نیو اصالح قوان یجنس یکشبهرهدر برابر حفاظت از کودکان  نیقوان بیتصو

  از تعهد خود به  یبه عنوان بخشرا از سوءاستفاده از کودکان  یبررس کی ی، وزارت بهداشت، درمان و رفاه مل1978در سال

مربوط به حفاظت از کودکان در  198۰ دهه لیدر اوا کاریانتشار دو مقاله  به تیکه در نهابر عهده گرفت کودک  یسال جهان

 .شدکانادا منجر 

 اصالحات کرد که منتشر  یجنس میجرا یدرباره یکار یمقالهیک اصالحات قانون کانادا  ونیسی، کم1978در سال  نیهمچن

 از حفاظت مطلق قانوناز جمله  ،کردیم هیدر قانون جزا توص یم جنسایمربوط به جر یهابخشاز  یبرخ در را یاگسترده

 اساسبر  دیجرم جد کو الصاق ی و وضع 18و  14 نیسن نیجوانان بنو یبرا مشروطحفاظت و سال  14سن  ریکودکان ز

 ؛محارم در نظر گرفته شد تجاوزجمله جرم از  قانونموجود در  یهابخشاز  یتعداد یجابه ،یوابستگلیل ه دب یجنس ارتباط

 .گردیدمطرح  198۰دسامبر  19در مجلس در  C-53 حهیال سینوشیپ هیدر ته که

  از  انان بایدکودکان و نوجوکه به این هیتوصبا کید کرد أتموضع خود  بر زنان تیدر وضع یمشورت تهی، کم1979در سال

و  سال و منع آزار 14 ریز یجرائم جنس انیاز قربانحمایت برای در قانون  یجرائم جادیبا ا و شوندمحافظت  یجنس یکشبهره

مربوط  یشورا یهاهیتوصاز  یاریبس .هاستآن نسبت بهکه در موضع قدرت  یسال توسط کس 18 ریجوانان زنو یجنس اجبار

                                                           
12 the Criminal Code 
13 the Advisory Council on the Status of Women 
14 sexual assault 
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قانون  در یتوجهقابل راتییتغ بهمنجر که  شد دهیگنجان C-127 حهیدر ال ییدر قانون جنا نساالبزرگ هیعل یجنس مایبه جر

 .گردید 1984 هیژانو 4در جزا 

 198۰ یدهه و پاسخ در ی: رشد آگاهیجنس یآزارکودک -۵

 ،کردندیم مستندرا  انیآن بر قربان مدتیطوالناثرات  نیو همچن مشکل تیو ماه دامنه هاپژوهش همچنان که، 198۰ دهه طول در

و از کودکان متمرکز  یو پاسخ به سوءاستفاده جنس رشد کرد العادهفوقاز کودکان  یسوءاستفاده جنسنسبت به  یاجتماع یآگاه

به شرح  که گردید محققدهه  نیاز کودکان در کانادا در طول ا یدر مورد سوءاستفاده جنسنخست عطف مهم  طهنقدو  شد. ترمنسجم

 .رندیز

مشکل  تیدامنه و ماهبود که  مفصل یپژوهشگزارش  نیا منتشر شد. 1984در سال است که  1۵بَجلیگزارش  مهم،نقطه عطف  نیولا

مربوط به  یهااستیسو  یی و دیگر قوانینجنا نیقواناز مشکالت در  یاریبس نیو همچن هاییکانادا یبرا از کودکان یاستفاده جنسسوء

 .کرد مستند را یجنسو استثمار سوءاستفاده  در برابرحفاظت از کودکان و نوجوانان 

و اعمال  بیتصو 1988سال  هیژانو 1که در  17کانادا شهادتو قانون  جزا اصالح قانون یبرا ی، قانونبود C-1615 یحهیال ؛نقطه عطف دوم

و سوءاستفاده  در برابران و نوجوانان از کودک حفاظتاصالح قانون  رایمتمرکز توسط دولت فدرال کانادا بتالش  نینخست الیحه نیا .شد

 ( بود.Bala ،199۰) نهیزم نیکانادا در ا یعمده برا ینقطه عطف حقوق نیو اول یجنساستثمار 

 یاطالعات پژوهش -۵-1

 جاآنکه در  ه بودانجام شد متحدهاالتیااز کودکان به طور عمده در  یسوءاستفاده جنس و گستردگی وعی، مطالعات ش198۰ یدههاز  قبل

 با .داشتاز کودکان وجود  یدر مورد موضوع سوءاستفاده جنس شدهنوشته یهاکتابو  یمطالعات، مقاالت علم زیادانفجار در تعداد  کی

از  ینمونه تصادف کی در آنکه بود ( 1984) بَجلیکانادا گزارش  یبرا ینقطه عطف واقع نیکه در باال ذکر شد، اول طورهمانحال،  نیا

استثمار کودکان در کانادا به و  یسوءاستفاده جنسو گستردگی  وعیشدر مورد ، اجتماع و محله مختلف ۲1۰مرد از  1۰۰۲زن و  1۰۰6

زن  4۰1از  ینمونه تصادف کیرا از  ییهاداده زی( ن1986) 18یو رمز یگلیب ،یبازه زمان همینطول  در .گرفتند قرار یموردبررسطور کامل 

 یجنس سوءاستفاده( و قرار گرفتن و مشاهده )از جمله در معرضسالگی  18ناخواسته قبل از  یجنس اعمال مورد در کالگری شهردر 

 .کردند یآورجمعرا  یسالگ 16قبل از سن  یدر دوران کودک یجد

به  نانیاطم تیقابل یبر رومتمرکز  ییهاپژوهشمثال،  یبرا متمرکزتر شد.خاص  یمسائل حقوق بر مدت نیدر طول ا قاتیتحق نیهمچن

و  در کانادا ۲۰یویل، دکتر جان متحدهاالتیادر  19گودمن لیکار دکتر گ برای نمونه، انجام شد مصاحبه یهاکیتکنو  القاءکودک،  شهادت

 در انگلستان. ۲1سیویپروفسور گراهام د

 یگسترهدهه  نیا انیپا در .ندگسترده بود بسیار قیتحق یموضوعات خاص برا، متمرکز شد ترشیب نهیزم نیدر ا قاتیتحق کهیدرحال

و  سیپل یمصاحبه برا یهاروشاعم از  ،متعدد انباشته شده بود یهانهیزمآموزنده در  مطالعاتو  یاز دانش پژوهش یتوجهقابل

 مجرمان. یمشخصات و نوع شناس تا برسد به یاز کودکان قربان یسوءاستفاده جنس مدتیطوالنو اثرات  کارشناسان

 پاسخ دولت -۵-۲

قابل توجه دولت در  یهاطرحشد.  سنجیده و عامدانهمتمرکز و  198۰ دهه از کودکان در یدولت به مشکل سوءاستفاده جنس واکنش

 است: ریزمان شامل موارد ز نیطول ا
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   برگردان: کاوه بیورانی
 

 
 

  گزارش ساالنه خود را  نیاولشده بود  سیسأزنان ت یالمللنیبدر رابطه با دهه که  نیدرون دپارتما تهیکم کی 198۰در سال

و  یپژوهش ،یخدمات اطالعات قانون یبرا یملنهاد  کی یکه وزارت بهداشت و رفاه مل کردیم هیگزارش توص نیا ر کرد.منتش

 .کند جادیو تجاوز به عنف ا یخشونت خانوادگ انیبه قربان تخصصی یهاکمک

  اعالم را  کان و نوجوانانکود هیعل یجنس میجرا تهیاستقرار کم یبهداشت و رفاه مل ریو وز یدادگستر ریوز 198۰در سال

 یبرا تهیکماین . قطعنامه منصوب شدند شناخته شد ۲۲بَجلی ونیسیبه عنوان کم که تهیکم نیا یاعضا 1981. در سال ندکرد

 یبرا ییهاهیتوصه ئارا برایو  بکار گرفته یجنس میکودکان در برابر جرا یبراکه جامعه  یابزارها گریو د نیقوان تیکفا نییتع

مورد در را قانون کانادا  هاآن. کرداجرا  و بررسی قیتحق نیا در دو منظوره را کردیرو کی تهیکم نیبود. ا هاآنظت از بهبود حفا

قرار گرفته  یجنسکودکان مورد آزار  یفعل طیشرادر مورد را  ابیقتیحق یابیارز کی همچنین وکردند  یبررس یجنس میجرا

 .نمودندآغاز 

  شد.  دهیگنجاندر آن  یآزارکودک یبرنامه اطالعات یفدرال برا زیشد و م سیسأت ینت خانوادگخشو یملمرکز  198۲در سال

و  یاطالعات در مورد خشونت خانوادگ یمنابع عموم عیو توز یآورجمع یبر رو ،خود اتیعمل هیدر طول دوره اول این مرکز

 .ستفاده از کودکان متمرکز شداسوء

  میجرا تهیتوسط کمبجلی، گزارش  شناخته شده تحت نام، ۲3کودکان هیعل یجنس میاتحت عنوان، جر یگزارش 1984در سال 

 یهااستیسو  نیقوان ریسا ،یفریک نیاز مشکالت در قوان یاریگزارش بس نیا .گردیدمنتشر  ۲4کودکان و جوانان هیعل یجنس

 بود هیتوص ۵۲ یگزارش حاو نیا .کردند و استثمار مست یاستفاده جنسسوء را در برابرمربوط به حفاظت از کودکان و نوجوانان 

از کودکان و  یکشبهرهو  یمربوط به آزار جنس یدادرس نیمدارک و آئ یآورجمع ،اثباتمربوط به بهبود در  هاآناز  یاریبسکه 

 نوجوانان است.

  حهیال یدادگستر ری، وز1986اکتبر سال  1۵در C-15  کانادا  شهادتقانون  وکیفری اصالح قانون  یبرا قانونیتحت عنوان را

 .نمود افتیدر 1987در ژوئن را  یسلطنت تیرضا الیحه نی. امعرفی کرد به مجلس

  از کودکان  یجنس دالر را در مورد سوءاستفاده ونیلیم ۲۵ ه با بودجهپنج سالیک برنامه و ابتکار ، دولت فدرال 1986در سال

 .کرد اعالمدادستانی کل  وبهداشت و رفاه  ی،دادگستر رهدر ادا

  هاتالشانواع  یهماهنگ یاز وزارت بهداشت و رفاه برا یبه عنوان بخش یاز خشونت خانوادگ یریشگیبخش پ 1986در سال 

 .شد سیسأت فدرال یهابخش گرید انیو در م یملاز کودکان در وزارت بهداشت و رفاه  یسوءاستفاده جنس یدرباره

  مورد در  یگزارش هیشد و دستور ته معرفی یبهداشت و رفاه مل ریوز ژهیبه عنوان مشاور و ۲۵راجرز ریکس 1987در سال

به او داده شد.  هاآن یاجرا و هماهنگ ،انکودکاز  یجنس سوءاستفادهدر مورد فدرال دولت ابتکارات  بلندمدت یریگجهت

 .دیرس انیبه پا 199۰در سال  ۲6حلراهبه  دنیبا عنوان رس او اصلیگزارش 

 حهالی 1988 هیژانو 1 در C-15  ًاز  حفاظتکه  کردروشن ارسال  امیپ کیدولت فدرال  حه،یال نیا نشد. با اعال ناعالعلنا

 و تحمل نخواهد شد. هبود قبولرقابلیغاز کودکان  یو سوءاستفاده جنساست در کانادا اساسی  تیاولو کیجوانان نوکودکان و 

بحث  ازکه  هدف عمدهچهار  برآمده بود از C-15 حهیدر ال ییجنا، اصالحات قانون بَجلیگزارش  یهاهیتوصبر پاسخ به  عالوه

 برای ی( حفاظت بهتر1: )دیبا یکیفر که اصالحات مربوط به قانون کردندیمبیان اهداف  نیا .ه بودشد منتجدر مجلس عوام 

از  یجنس یسوءاستفادهارد مو و به سرانجام رسیدن یقانون گردیپ بهبود( ۲؛ )فراهم کند یجنسسوءاستفاده  / شاهدانانیقربان

و تطبیق  یسازمتناسب( 4؛ و )و مسیر تحقیقات هادادگاهدر  کودک / شاهدانانیقربان و شرایط ( بهبود تجربه3) ؛انکودک

 میقانون در مورد جرا یکل یسازساده: این موارد بود اهداف شامل نیا رسیدن به یبرا یکل یاستراتژ مجازات با شدت جرم.

و شواهد؛ و  ، روندهاهاروشدر مورد  راتییاز کودکان، تغ یاستفاده جنسبه اعمال سوءمربوط خاص  دیجد میجرا جادیا ؛یجنس

 (.ردیگیمقرار  مورد بحثگزارش  نیا 4در فصل  راتییتغ نیدر قانون شواهد کانادا در مورد شهادت شهود کودک )ا راتییتغ
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 جوزف هورنیک و چلسی موریس  
 

 

  شامل شش  ابتکار نیاعالم شد. ا یخشونت خانوادگ ر بودجه در مورددال ونیلیم 4۰ ه باچهار سال یک برنامه 1988در سال

 .بود شدر چارچوب دستورالعمل انکودک یو آزار جنس شدیمفدرال  دپارتمان

 ترجامع یهاپاسخ مداوم رشد: امروزتا  199۰ دهه ،یجنس یآزارکودک -6

 بهبود نیو همچن انیاز کودکان و اثرات آن بر قربان یاده جنسمشکل سوءاستف درباره یعموم یآگاه شیدوره با افزا نیا ،یطور کل به

 یجنس یآزارکودکاز موارد  یدوره ظهور تعداداین آغاز  در .همراه است یظهور سوءاستفاده جنسنوو  دیبه انواع جد مورد نظر یهاپاسخ

 زانیدر م یتوجهقابل ریثأت، ندبود( MVMO)موارد  ۲8مجرم ینو چند یقربان ینشامل چندکه  یسساتؤو م هاسازمانکودک  ۲7در گذشته

که منجر به گزارش سال  ۲9ندلندووفایدر ن ماونت کشل مانند یموارد .داشت یمشکل جد کیسوءاستفاده از کودکان به عنوان تلقی 

 ویندن، انتاردر ل «گاردین»و پروژه  (Galey ،199۵) 31ویمورد پرسکات در انتاریا  ،شد 3۰وزیه جاستیس توسط یسلطنت ونیسیکم 1991

(SAS  وHurley، 1997همه موارد )جهتومستند شدند و  یبه خوبکه  سساتیؤمدر گذشته در از سوءاستفاده از کودکان بودند  ی 

 .شدند از کودکان یدر مورد سوءاستفاده جنس یعموم یآگاه شیافزامنجر به کرده و  افتیرا در هارسانه

 تااست  افتهیتکامل  یجنس انیچت توسط شکارچ یهااتاقو استفاده از  نترنتیبا ظهور ا وتریعصر کامپ در یجنس سوءاستفاده ،راًیاخ

به  ازیو استثمار ن یجنس یآزارکودکاز  دیجد فرم نسبتاً نیا .ه و اغوا کنندهدف قرار داد یاهداف سوءاستفاده جنس یبرارا کودکان 

 .دارد گذاراناستیسو  سیتوسط پل یگرینوآورانه د یهاپاسخ

دوره، دشوار است  نیدر ا یاز کودکان و خشونت خانوادگ یشناخت و پاسخ به سوءاستفاده جنس مربوط به ممداوو  عیتوجه به توسعه سربا 

اما مهم  ترکوچکاز نقاط عطف  یرشد و توسعه مداوم تعدادبا  شتریدوره ب نیا .اشاره کردقبل  یهادهه مانندبه نقاط عطف مهم خاص 

، موارد ها. از نظر روندباشد ترمناسب نقاط عطف خاص از اشاره بهدوره  نیدر اقابل توجه  هایممکن است اشاره به روند .شودیمشناخته 

 برشمرد: توانیمرا  ریز

 از  یاستفاده جنسو سوء یخشونت خانوادگ نهیو توسعه در زم قیتحق یقابل توجه در بودجه دولت فدرال برا شیک افزای

 کودکان.

  ن.کودکا یجنسو استثمار به سوءاستفاده  یقانون یهاپاسختداوم توسعه 

 ییدر روند دادگاه جنا ریپذبیآسشاهدان  گریکودکان و د یبرا یبانیارائه خدمات پشت. 

 از کودکان. یو تفحص از موارد سوءاستفاده جنس قیدر مورد تحق سیپل یخاص برا یتوسعه و انتشار مطالب آموزش 

 از کودکان و شاهدان  یمربوط به سوءاستفاده جنس «سوءاستفاده»مسائل  مورد و قضات در هادادستان یآموزش برا شیافزا

 .کودک

 یالمللنیباز کودکان و استثمار به سطح  یگسترش پاسخ به سوءاستفاده جنس. 

 یاطالعات پژوهش -6-1

از کودکان منتشر شده  یمورد سوءاستفاده جنس کمتر در کانادا در زانیو به م متحدهاالتیادر  یاریبس یهاپژوهش، 199۰ دههآغاز  با

از  یاصل هدف منتشر شد. 1994در سال  «3۲کودکان ندهیآ» به نام مرکز یژهیودر مجله  اتقیاز تحق زمینه نیدر ا هاشرفتیپآخرین  بود.

یب یهایابیارزو  لیوتحلهیتجزر ارائه ب ژهیو دیکأ، با ترفاه کودکاندر مورد مسائل مهم مربوط به  روزانتشار اطالعات به  «کودکان ندهیآ»

 نیا ریسردب بود. سساتؤو م هاسازماندر سازنده  هایرییتغ جیثر و تروؤم یهااستیسو  هابرنامهدانش موجود به و تبدیل ترجمه  ،طرفانه

به ثرتر ؤم یدگیمبرم به رس ازین» ندکیمبیان  گونهنیارا هدف  یاهیانیباز کودکان در  یاز مجله تحت عنوان سوءاستفاده جنس ژهینسخه و

                                                           
سال پیش و یا بیشتر( و  3۰، ۲۰، 1۰از رخداد آن گذشته، )مثالً بیش از آزاری در گذشته، مواردی است که چندین سال  منظور از موارد کودک27 

 برد. کودک قربانی امروز دیگر یک بزرگسال بازمانده است، که اکنون از آثار روانی و عالیم روانشناختی رنج می
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   برگردان: کاوه بیورانی
 

 
 

و  ییقضا نظام نیب یبه بهبود هماهنگ ازیبر ن نیهمچن تحقیقاتاین  انجام شده است وجود دارد. تا کنون آنچهنسبت به مشکل  نیا

 «.کید داردأت مجرمینو  شانیهاخانوادهکودکان،  نیرفاه کودک در برخورد با ا یهاستمیس

 کردیمرا بیان  1994تا سال  زمینه نیدر ا یپژوهش یهاافتهیآخرین از  کامل ریتصو کیاز مجله  ژهینسخه و نیدر ا شدهمطرحموضوعات 

 ؛از کودکان یسوءاستفاده جنس مدتیطوالنو  یاز کودکان، اثرات فور یسوءاستفاده جنس تی: گستره و ماهبودشامل این موارد  که

؛ و انجام اقدامات مناسبعدالت اجرای  ؛انکودکاز  یجنس یهاسوءاستفاده گاه در موارددر دادقضاوت  ؛تحقیقات جناییو  دادنگزارش 

 ؛یری؛ جلوگینمجرمو درمان  یهایژگیو ان؛یقربان ی؛ اثرات درمان براو متناسب به پاسخ متوازن ازی؛ نکردن نقش پزشکان در گزارش

 کودک. مئعالو  واکنش ،یآگاهافزایش 

 نیا با .انجام شداز کودکان  یسوءاستفاده جنس نهیدر زم یتوجهقابل یقاتیتحق یهاتیفعالدر کانادا،  یزمان یدوره نیدر آغاز اهمچنین 

مختلف قانون  یاجزا یابیارز ای و اجرا بر، ه بودشد نیمأدولت فدرال ت یخشونت خانوادگ برنامهکه تحت  قاتیتحقاین از  یاریحال، بس

 یمرور ،33: هورنیک و بلیتودینیبباین مطالعه را  عنوان مثال به .بودمتمرکز  C-15 حهیجود در الاز کودکان مو یسوءاستفاده جنس دیجد

توسط که از کودکان در کانادا  یسوءاستفاده جنس ی: مطالعات بر رومنتخب یهامکاندر از کودکان  یجنسسوءاستفاده قانون  یبر اجرا

 منتشر شده است. 199۲کانادا در سال  یوزارت دادگستر

شامل سوءاستفاده شد که  متمرکز گیمسائل گسترده خشونت خانواد یبر رو شتریو ب شتریب ییکانادا قاتی، تحق199۰ دههدر اواخر 

 وقوع همطالع»با انتشار  ۲۰۰1در سال  نهیزم نیکانادا در ا قاتینقطه عطف بزرگ در تحق کی ن،یبر ا عالوه .شدیمنیز از کودکان  یجنس

مطالعه توسط بهداشت و درمان کانادا  نیا بود. (۲۰۰1و همکاران ) Trocmé ، نوشته«34کانادادر  شده گزارش و غفلت یآزارکودک

را  از کودکان یاستفاده جنساز جمله سوء انکودکبا  سوءرفتاربر  ینظارت مل ستمیو اساس س هیگزارش پااین شد و انتشار  مالی نیمأت

 .شده استتکرار نیز  ۲۰۰3در سال کودک  باسوءرفتار  بر رویمطالعه  نیا .تشکیل داد

 سیپل یژهیو یسوابق پژوهش -6-1-1

 انکودک ی ازجنس یهاسوءاستفاده یدر بررس سینقش پل بهکه به طور خاص  تحقیقاتاز  یظهور تعدادبا همراه بود  زین 199۰ دهه لیاوا

و غفلت،  یکیزیف یآزارکودکو تحقیقات  یبررس یبرایی اهنما: ریافتیم عبارت بودند از سیپل یژهیوکه  یاتینشر نخستین .بودپرداخته 

 هینشر نی؛ و اول3۵(1986) ایفرنیدر ساکرامنتو، کال سیپل انافسرو آموزش استاندارد  ونیسیتوسط کم یجنسو استثمار  یآزارکودک

 .36(1986) یدیالتوسط ه دیگر کارشناسانو  سیپل یبراو بازجویی  بهمصاح یهاروش: یسوءاستفاده جنس ،ییکانادا

شده  شیرایو ،یآزارکودک قضایی بیو تعق قیتحقیافتیم، که ما  راهنمایی نی، اولیجامع مرجع آموزش یدفترچه راهنماانتشار از لحاظ 

 بود.را منتشر کرده  آن یآزارکودکمحاکمه  یمرکز ملو  کایآمر یهادادستان قاتیسسه تحقؤم بود که( 1987) 37توسط توت و والن

متمرکز شده و دادگاه و مسائل محاکمه  دنظریتجددادخواست مذاکرات  اتهام،اعالن  یبر مسائل حقوقبه طور عمده راهنما  نیا کهیدرحال

در  کتابچه راهنما نیشده دوم ا دنظریتجد نسخه .داشتنیز تحقیقات جنایی در مورد  مفصلبخش  کیو  یقربان در موردبخش  کی، بود

 شد. منتشر 1993سال 

 یآزارکودکراهنما تحت عنوان  کی نینوجوانان همچن یاز بزهکار یریشگیو پ یدفتر دادگستر قیاز طر متحدهاالتیا یدادگستر وزارت

 فصل کامل در کیکه شامل باشد  سیپل یبرا کتابچه راهنمانخستین  نیاکه  رسدیمبه نظر  .38کرد منتشر 199۰در سال  استثمارو 

 شد. منتشر 199۲دفترچه راهنما در سال  نیدوم ا نسخه .بود کودکاناز  یجنس یکشبهره مورد

                                                           
33 Hornick and Bolitho, A Review of the Implementation of the Child Sexual Abuse Legislation in Selected Sites: 
Studies on the Sexual Abuse of Children in Canada published by Department of Justice Canada in 1992. 
34 the Canadian Incidence Study of Reported Child Abuse and Neglect by Trocmé, et al. (2001). 
35 Guidelines for the Investigation of Child Physical Abuse and Neglect, Child Sexual Abuse and Exploitation by 
Commission on Police Officer Standards and Training in Sacramento, California (1986) 
36 Sexual Abuse: Interviewing Techniques for Police and Other Professionals by Halliday (1986). 
37 Investigation and Prosecution of Child Abuse, edited by Toth and Whalen (1987) and produced by American 
Prosecutors Research Institute, National Center for Prosecution of Child Abuse 
38 Child Abuse and Exploitation: Investigative Techniques by Shepherd et al. (1990) 
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 شده ویرایش کتاب راهنما، این. گردید منتشر 199۵ سال در کودکان از جنسی سوءاستفادهمورد  در جامع راهنمای اولین کانادا، در

یمدع که توسط 39جنسی یآزارکودک موارد برای پلیس مرجع راهنمای یک عنوان، تحت وPaetsch (199۵ ) و Hornick توسط

 مرجع راهنمای اولین اینکه  رسدیم نظر به .شد یگذارهیسرماخواهد آمد،  بخش این در که بعداً 4۰آینده روشن برنامهدر  کانادا العموم

 رکفهمیدن و د: است زیر یهابخش شامل راهنما این .است شده متمرکز کودکان از جنسی بر سوءاستفاده خاص طور باشد که به پلیس

 کل دادستان معاون. پیشگیری و اطالعات انتشار قربانی؛ از حمایت بررسی؛ و تحقیق حقوقی؛ پاسخ مجرم؛ قربانی و مشخصات کودک؛

 کانادا توزیع کرد. سراسر در پلیس یهاسازمان بین راهنما را دفترچه این از نسخه ۲۵۵۰ کانادا

RCMP تولید افسران پلیس خدمت ضمن آموزش برای 1997 سال در جنسی ایمتخلفات و جر بررسی برای جامع راهنمای یک همچنین 

 مواد آموزشی از سری یک حاوی ،41جنسی جرایم برای یاتتحقیق راهنمای عنوان تحت( 1997 همکاران و زابو) راهنما کتابچه این .کرد

 و حمالت تجاوز ؛آشنایان جنسیو حمالت  تجاوز کودک؛ شکایت پرونده؛ مدیریتمبانی : دادیم پوششاین موارد را  مانند مسائلی که

 همچنین وشد  چاپ ۲۰۰۰ سال در راهنما این دوم نسخه .مظنون نوجوانان و ؛انددادهکه در گذشته رخ  جنسی جرایم ؛هابهیغر جنسی

 .نیست دسترس شده در توزیع نسخ تعداد بارهدر یآمار حال، این با ؛قرار گرفت دسترس در دی سی روی بر ترگسترده توزیع برای

 ملی سطح در دولت یهاتیفعال -6-1-۲

شده  ترفعال بسیار کودکان استثمار و جنسی سوءاستفاده در برابر کودکان از حفاظت در کانادا فدرال دولت حاضر، حال تا 199۰ سال از

 :است زیر شرح به خالصه طور به دوره این طول در منتخب دولت یهاتیفعال و هاطرح. است

 این از هدف .شد منتشر 4۲هاحلراه به دستیابی عنوان تحت ملی رفاه و بهداشت وزیر ویژه مشاور گزارش ،199۰ سال در 

 و اجرا و کودکان از جنسی سوءاستفادهدولت فدرال در برابر  یهابرنامه درازمدت یریگجهت از ارزیابی یک ارائه گزارش

 و عمومی آگاهی کودکان؛ از جنسی سوءاستفاده ابعاد: رکز کردتم گسترده زیر مسائل بر گزارش این .بود آن هماهنگی

ینگران و بومی؛ جوامع پژوهش؛ و آموزش آموزش و آگاهی، به نیاز درمان؛ و شفا ؛یآزارکودک و عدالت نظام اولیه؛ پیشگیری

 به فدرال ولتد واکنش از کلی نمای یک و توصیه 74 از جامع لیست یک شامل همچنین گزارش این .ظهور حال در یها

 به خاص طور که به 61 توصیه شماره چراکه تحقیق حاضر داردبا  خاصی ارتباط گزارش این .بود (1984) بَجلی گزارش

 تحقیقات مورد در یآموزش یهادوره و پلیس تجربه از نظرسنجی یک توصیه، این یجهینتدر  .است پرداخته پلیس آموزش

 تهیه 43(199۲) رابرتز و اُسولیوان گزارش و شد انجام( است گزارش این 4 فصل وضوعم که) کودکان از سوءاستفادهمربوط به 

 .شد

 هفت شامل دالر میلیون 136 یبودجهبا  خانوادگی خشونتساله در مورد  چهار یک طرح فدرال دولت 1991 سال در 

 عالوه .بود طرح این بودجه دستور اساس بر اصلی اتموضوع از یکی جنسی یآزارکودک .کرد اعالم فدرال دپارتمان و سازمان

 هفت توسط که شد ییهاتیفعال تمام ردگیری و نظارت بر مسئول نیز 44خانوادگی خشونت ملیمرکز  طرح، این تحت این، بر

 سند یک خانوادگی خشونت ملیمرکز  1993 سال اکتبر ماه در .تخصیص یافته بود هاآنبودجه به  ی کهفدرال مؤسسه و اداره

 .کرد منتشر( 1993) 4۵خانوادگی خشونت طرح طریق از فدرال دولت توسط دارای بودجهشده  تکمیل یهاتیفعال عنوان تحت

 اولیه، تحقیقات جمله از پروژه 6۰۰ حدود کلی طور به. ه بود را برشمردرسید پایان به روز آن تا را که ییهاپروژه گزارش این

 اتفاقبه قریب اکثریت .ه بودندشد تکمیلکه  خانوادگی خشونت یهانهیزم تمام رد هاطرحو  هابرنامه توسعه و ارزیابی تحقیقات

 این در هاپروژهاز این  پروژه 6۰ از بیش .ه بودندشد تکمیل فدرال بودجه با کانادا یامنطقه و استانی قضایی یهاحوزه در هانیا

 .شدند یبندطبقه کودکان از جنسی سوءاستفاده اصلی موضوع تحت زمان

                                                           
39 Hornick and Paetsch (1995) and entitled, A Police Reference Manual for Cases of Child Sexual Abuse 
40 Brighter Futures program 
41 Szabo et al. 1997, An Investigative Guide for Sexual Offences 
42 Reaching for Solutions 
43 O’Sullivan and Roberts (1992) 
44 National Clearinghouse on Family Violence 
45 Completed Activities Funded by the Federal Government Through the Family Violence Initiative (1993) 
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 و سازگاری از اطمینان برای فدرال دولت در کنندههماهنگ نهاد یک عنوان به 46کودکان یاداره 1991 سال در همچنین 

 یسازکپارچهی اصلی مسئولیت کودکان دفتر .شد ایجاد کودکان به مربوط فدرال یهابرنامه و هااستیس تمام یسازکپارچهی

 بیش شامل که دپارتمان چند ابتکار به را بر عهده داشت که« روشن آینده»یعنی  کودکان، برای فدرال دولت برنامه نیترجامع

 هاآن یخانواده و بودند خطر معرض در تر که سن کم کودکان خصوص به کودکان، رفاه به رسیدگی برای مختلف برنامه 3۰ از

 .شدیم

 شهادت و جنسی یآزارکودک قوانین بهبودبرای  هاهیتوص و اصالحات از سری یک فدرال دادگستری وزارت 199۲ سال در 

 امروز به تا و شد آغاز C-49 الیحه با اصالحات این. کرد آغاز ه بود راشد اعالم C-15 الیحه با 1988 سال در که ان راکودک

 .ردیگیمقرار  بحث موردیات ئبا جز گزارش این 3 فصل در هاآن. دارد ادامه

 بتوانند هاسازمانکرد تا این  سیسأسسات تؤو م هاسازمان به کمک را برای ملی سیستم یک فدرال دولت 1994 سال در 

 .را شناسایی کنند کردندیمسسات درخواست کار ؤاز آن م کودکان با کار برایی را که کودکان از جنسی سوءاستفاده مجرمان

 مجرمینمربوط به  یاطالعات یهاستمیس یحوزه در فدرال بین سازمانی یژهیو کارگروهتوسط  غربالگری سیستماین 

 .دش توصیه کانادا العمومیمدع و کانادا دادگستری کانادا، درمان و بهداشت از یاعضای شامل جنسی، یآزارکودک

 1994 سال در RCMP ارتباطی بررسی سیستم نام به نوآورانه اطالعاتی سیستم یک اجرای به شروع انتاریو استانی پلیس و 

 در حرکت به قادر سریالی در آن مجرمین که بین استانی بود مرزهای هدفش شکستن کردند که( ViCLAS) بارخشونت جرایم

 .ماندندیم باقی و مخفی و دور از چشمان پلیس شدندیم قضایی یهاحوزه

 برای ییهاراه مورد کند در تهیه گزارشی تا خواست کانادا قانون کمیسیوناز  ،47دادگستری وزیر لالن مک آن 1997 سال در 

 عمومی که تحت حمایت سساتؤم در کودکان به جنسی و جسمی رفتار سوء از ناشی یهابیآس پرداختن و پاسخگویی به

 در یآزارکودک به پاسخ: حیثیت و کرامت احیای» نهایی آن، گزارش .رندیگیمو یا از دولت بودجه  شوندیماداره  دولت

 جبران در موجود فرآیندهای بهبود به مربوط هاهیتوص از تعدادی شامل و شد منتشر ۲۰۰۰ سال در «48عمومی کانادا سساتؤم

 رویکرد ترویج و سسات عمومیؤدر م کودکان از سوءاستفاده بازماندگان به پاسخ برای جدید فرآیندهای ایجاد خسارت و مافات،

 کردیمبیان  هاهیتوص ی ازیک مثال، نعنوا به .بودند پلیس آموزش و پلیس به مربوط هاهیتوص از برخی .بود پیشگیری سمت به

 در هاآن نقش و جنایی و قضایی روند چگونگی آغاز در مورد در کامل طور به باید آوردندیم پلیس به ی راشکایتکه  افرادی که

استفاده ءسو اتهامدر مورد  قضاوت و دفاع تعقیب، تحقیق، در که کسانی که کندیم توصیه گزارش این، بر عالوه. شوند آگاه آن

 به باید و باشند داشته کافی را یتجربه یا تخصص ویژه، یهاآموزش بایددرگیر هستند  یامؤسسهنهاد یا  از کودکان در

 سال کانادا، قانون کمیسیون)داشته باشند  یسدستر اندشدهتهیه  منظور این برای که 49افتگانینجات به حساس یهاپروتکل

 .۵۰(1۵.ص ،۲۰۰۰

 یالمللنیب سطح در دولت یهاتیفعال -6-۲

 رسیدگی برای یالمللنیب یهایهمکار ترویج درگیر بیشتر یالمللنیبدر سطح  همچنین کانادا فدرال دولت حاضر، حال تا 199۰ سال از

 :ه استشد جواناننو و کودکان از یکشبهره و جنسی سوءاستفاده به

 1991 - این کنوانسیون. امضا کرد 1991 دسامبر 13 را در ۵1کودک حقوق دمور در متحد ملل سازمان کنوانسیون کانادا دولت 

 .شناسدیم رسمیت ویژه دارند را به یهامراقبت و به محافظت نیاز خود ذهنی و جسمی رشد دلیل به کودکان اینکه

 ۲۰۰1 - 19 دررا  کانکود پورنوگرافی و فحشا کودکان، فروش مورد در کودک حقوق کنوانسیون اختیاری پروتکل کانادا دولت 

ست ، شرکت داشته اپردازدیم 3۵ و 34 یتبصرهبه گسترش  که پروتکل این توسعه در فعاالنه کانادا. کرد مضاا ۲۰۰1 نوامبر

 در ملل سازمان کنوانسیوندر ، کودکان قاچاق و فروش ،ییرباآدم ،جنسی سوءاستفاده و استثمار در برابر کودکان از حمایت)

 .(کودک حقوق مورد

                                                           
46 The Children’s Bureau 
47 Justice Minister Anne McLellan 
48 Restoring Dignity: Responding to Child Abuse and Canadian Institutions 
49 Survivor-sensitive 
50 Law Commission of Canada, 2000, p.15 
51 the United Nations Convention on the Rights of the Child 
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 ۲۰۰۲ - متحد ملل سازمان فراملی یافتهیسازمان جرایم منع کنوانسیون توسعه در پیشرو نقشی کانادا دولت (UN) دو و 

 برابر در پروتکل و کودکان و زنان ژهیوبه انسان، قاچاقیان مجازات و سرکوب پیشگیری، پروتکل داشته است، آن مکمل پروتکل

 .هوا و دریا طریق زمین، از مهاجران قاچاق

 ۲۰۰۵ - شامل که) انسان قاچاق با مبارزه برای کشور داخل در و یالمللنیب سطح در کار به همچنان کانادا دادگستری وزارت 

 خارجه امور و دادگستری وزارت. هددیمادامه  (است بردگی از شکل هر یا و فحشا اجباری، کار برای نوجوانان و کودکان قاچاق

 .کندیمرا هماهنگ  انسان قاچاق به مربوط ملی یهاتالش که کنندیمرا هدایت  (IWGTIP) انسان قاچاق بین اداری گروهکار

 ۲۰۰۵ - کودکانامور  در متحد ملل سازمان عمومی مجمع جلسه در فعال طور به نیز کانادا دادگستری وزارت 

http://www.unicef.org/specialsession کودکان جنسی استثمار علیه جهانی کنگره در همچنین و 

http://www.unicef.org/events/yokohama .درگیر بوده است 
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