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همزمان با حرکت نظام عدالت کیفری به سمت اتخاذ رویکردهاي اصالحي- 
ترمیمي در برخورد با پدیده بزهکاري و به ویژه بزه  دیدگی اطفال و نوجوانان 
به عنوان یک آســیب اجتماعي، زمینــه  الزم براي حضور متخصصان علوم 
اجتماعي، روانشناسي و جرم شناسي در کنار سایر کارگذاران سیستم عدالت 
کیفری فراهم گردید. مددکاران اجتماعی از جمله این متخصصان هستند 
کــه با بهره  گیری از دانش خود، با حضور در فرآیند کیفری و ارایه  خدمات 
تخصصی خود به مراجع قضایی و طفل و نوجوان بزه  دیده، در راستای تحقق 
هدف سیســتم عدالت کیفری)پیشگیری از تکرار جرم و بزه  دیدگی(، نقش 
مهمی را ایفا می  کنند؛ این نهاد با تدوین الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان، 
در خصــوص اطفال و نوجوانان بزه  دیده مورد توجــه قرار گرفته و وظایف 
مختلفی را مانند ارایه گزارش بزه  دیدگی، مشاوره به قاضی دادگاه در خصوص 
صدور حکم حضانت و سرپرستی، نظارت بر اجرای مجازات  ها و...، بر عهده 
مددکار اجتماعی قرار داده  است، با این حال هنوز مددکاران اجتماعی از  ساز 
و کارهای قانونی و اجرایی الزم برای حضور در تمام مراحل دادرسی کیفری و 
ارائه خدمات تخصصی و حمایتی خود، برخوردار نیستند. هدف نوشته حاضر 
تبیین نقش مددکار اجتماعی در مراحل مختلف دادرســی کیفری اطفال و 

نوجوانان بزه  دیده و تحلیل رویکرد الیحه مذکور در این زمینه است. 

واژگان کلیدی: اطفــال و نوجوانان، بزه  دیدگی، دادرســی کیفری، 
مددکار اجتماعی
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مقدمه
امروزه در اکثر کشــور ها، پدیده  بزه  دیدگي اطفال و نوجوانان رو به افزایش است؛ 
این افراد داراي شرایط روحي و جسمي خاص هستند و به دلیل اینکه شخصیت، روان 
و جســم آنان در این دوران در حال شکل  گیري و رشد است، هم چنین به خاطر عدم 

کمال عقلي، در برابر بزه  دیدگي آسیب  پذیر هستند. 
بزه  دیدگي اطفال و نوجوانان معلول عوامل مختلفی است. یکی از مهم  ترین عللی 
 کــه موجبات بزه  دیدگي مجدد این افــراد را فراهم می کند، برخورد اطفال و نوجوانان 
بزه  دیده با نظام عدالت کیفري اســت چرا که مقامات سیســتم عدالت کیفري آسیب  
پذیري جسماني و رواني این افراد و احساس ناامني و نیاز آنان را به حمایت ویژه درک 
نکرده و با رفتار و تصمیمات خود آســیب  های جبران نا پذیري را براي آنان به ارمغان 
مي  آورند، در همین راستا اتخاذ رویکرد پیشگیرانه و حمایتي نسبت به این قشر جهت 
پیشگیری از بزه  دیدگي و تأمین حمایت  هاي افتراقي ویژه و متناسب با نیاز هاي آنان 

در مراحل دادرسي کیفری، امري ضروري و انکارنا پذیر است. 
در واقع همان  طور که نگرش به طفل و نوجوان بزهکار در سیستم عدالت کیفری 
به صورت متفاوت از بزرگساالن مطرح می  باشد، طفل و نوجوان بزه  دیده نیز در فرآیند 

کیفری به نگرشی افتراقی نیازمند است.
سیاســت  گذاران جنایي براي اجراي این رویکرد و شــکل  دهی و پایه  ریزی نظام 
دادرسی ویژه طفل و نوجوان بزه دیده، نیازمند بهره  گیري از ظرفیت نیرو هاي متخصص 
در امر آسیب  شناسي اجتماعي از جمله مددکاران اجتماعي هستند. مددکاري اجتماعي 
یک خدمت تخصصی و حرف ه اي مبتني بر دانش و مهارت  هاي خاص است که هدف 
آن کمک به افراد، گروه  ها و جامعه اســت تا بتوانند با کارایی بیشتری با مشکالتی که 
در انجام کار و وظایف اجتماعی خود روبرو می  شوند، مقابله کنند و در نتیجه استقالل 

و رضایت خاطر فردي و اجتماعي را به دست آورند. 1 
مددکاران اجتماعي با توجه به اینکه رسالت خود را بر مبناي توانمند سازي، شکوفایي 
و شناساندن منابع و امکانات به گروه هدف خود، پایه  گذاري کرده  اند، مي  توانند با به 
کارگیري دانش تخصصي خود، با حضور در سراســر فرآیند کیفري و ارایه  توصیه  های 
مشــاوران به تصمیم  گیران قضایي، تسهیل ورود کودک و وجوان بزه دیده به دادرسی 

کیفری، کمک به باز تواني آنان و ...، نقش مؤثري را در حمایت از این قشر ایفا کنند.
در نظــام عدالت کیفری ایران، قانون  گذار بــا تصویب قانون حمایت از کودکان و 

1-قندی، 1347، 9 .
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نوجوانان 1381، توجه خود را به ایجاد یک سیستم عدالت خاص کودک و نوجوان در 
معرض خطر و بزه  دیده نشــان داد. با این حال این قانون از خألهای جدی در زمینه 
حمایت از این قشــر برخوردار بود، به طور مثال عدم توجه به ایجاد یک دادرسی ویژه 
کودک و نوجوان بزه  دیده و در نتیجه عدم اســتفاده از نهادهای مشارکتی غیرقضایی 

مانند مددکاران اجتماعی از جمله مهم  ترین چالش  های این قانون بود. 
این خأل قانونی باعث شــد تا قوه قضاییه الیحه  ای تحت عنوان الیحه حمایت از 
کودکان و نوجوانان تدوین کند؛ این الیحه در قالب 54 ماده در تاریخ 1387/11/1 به 
تصویب مسووالن عالی قضایی رسید و در تاریخ 22 اردیبهشت ماه سال 88 13 تقدیم 
دولت شــد1. در تاریخ 10 مرداد 1390 الیحه فوق در کمیســیون لوایح دولت دهم به 
تصویب رسید و در 28 آبان ماه همان سال، به مجلس ارسال شد، سپس در سال 1392 
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، این الیحه را به کمیته حقوق خصوصی ارجاع داد 

تا در این کمیته مورد بحث و بررسی قرار گیرد2 .
الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان با ایجاد یک نظام حمایتی برای افراد زیر 18 سال 
در معرض خطر و بزه دیده، زمینه را برای حضور مددکاران اجتماعی در راستای حمایت از 
این قشر، فراهم نموده است و با تصویب آن، گام مهمی جهت تقویت جایگاه نهاد مددکاری 

اجتماعی در دادرسی کیفری ویژه اطفال و نوجوانان بزه  دیده برداشته می  شود. 
این مقاله با توجه به نو بودن و نداشتن سابقه موضوع مددکاری اجتماعی در نظام 
دادرسی کیفری ویژه اطفال و نوجوانان بزه  دیده، ضمن تبیین نقش مددکار اجتماعی 
در مراحل مختلف دادرســی فوق، با بررسی نوآوری  های الیحه فوق در این خصوص، 
رویکــرد قانون گذار را در زمینه به کارگیــری این نهاد در نظام عدالت کیفری کودک و 

نوجوان بزه  دیده مورد تحلیل قرار می  دهد.
این مقاله در سه گفتار سازماندهی شده است. در گفتار اول نقش مددکار اجتماعی 
در مرحله پیش از رسیدگی مورد تحلیل قرار می  گیرد؛ گفتار دوم به بررسی نقش این 
نهاد در مرحله رسیدگی و صدور حکم اختصاص یافته است و گفتار سوم  نقش مددکار 

اجتماعی را در مرحله اجرای حکم و پس از آن مورد بررسی قرار می  دهد.

گفتار اول: 
نقش مدد کار اجتماعي در مرحله پیش از رسیدگی 

مرحله پیش از رســیدگی، اولین مرحله  مواجهه طفل و نوجوان بزه  دیده با نظام 

1- شریف زاری، 1389، 61 .
2- خبرگزاری میزان، 1394.
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عدالت کیفری پس از وقوع جرم است، به همین دلیل در شکل  گیری نحوه نگرش این 
افراد به سیستم قضایی به عنوان مرجعی که حامی بزه دیدگان است، تأثیر بسزایی دارد، 
بنابراین اگر این افــراد در این مرحله خود را در کنار نیروهای کارآزموده ببینند که با 
آنان با احترام رفتار می  کنند و برای بازگرداندن حقوق و آرامش آنان تالش می  کنند، 
موجبات اعتماد و اطمینان این افراد به نظام کیفری و همکاری با آنان و ترمیم صدمات 
وارده، فراهم می  شــود. در مقابل نادیده گرفتن موارد فوق، باعث سلب اعتماد طفل و 
نوجوان بزه  دیده از سیستم قضایی شده و بزه  دیدگی ثانویه1 را به دنبال خواهد داشت.

مددکار اجتماعی با حمایت از اطفال و نوجوانان بزه  دیده براي رســیدن به حقوق 
قانوني خود از جمله اعالم وقوع جرم و تعقیب کیفري بزهکار و انجام مصاحبه و تحقیق 
از آنان مي  تواند نقش مؤثري در پیشگیري از تکرار بزه دیدگي داشته باشد که در ادامه 

به بررسی این موارد پرداخته می  شود.

1-  تسهیل ورود اطفال و نوجوانان بزه  دیده به فرآیند کیفري
یکي از ویژگي  هاي جرایم علیه اطفال و نوجوانان، پنهان ماندن این جرایم اســت. 
اغلب این افراد پس از ارتکاب جرم به دلیل ترس از انتقام دوباره بزهکار یا خویشاوندي 
با بزهکار، به خصوص در زماني که بزهکار یکي از والدین و نزدیکان آنان مي  باشد، مایل 
به اعالم شکایت نیستند، به همین دلیل قانون گذاران کشورهاي مختلف تالش می  کنند 
به عنوان یکي از راهکارها در راستاي کاهش رقم سیاه در این نوع جرایم و افزایش موارد 
گزارش  دهي آنان به مقامات قضایي، به طریقي مشارکت عموم افراد جامعه را در گزارش 

دادن موارد بزه  دیدگي کودکان و نوجوانان جلب نمایند. 2 
مطابــق مواد 22 و 34 الیحه  حمایت از کودکان و نوجوانان3 ، جرایم علیه کودک و 
نوجوان جنبه عمومي داشته و همه  افراد جامعه مکلفند به نحوي که خطري متوجه آنان 
یا دیگران نشود، موارد بزه  دیدگي کودکان و نوجوانان را به مقامات قضایي اعالم کنند و 
در صورت عدم اعالم به مجازات مندرج در ماده 22 الیحه مذکور، محکوم مي  شوند؛ این 

1- بزه  دیدگی ثانویه به آثاری که از رهگذر پاسخگویی و عکس  العمل افراد مانند اعضای خانواده یا برخی از نهادهای مرتبط 
با کودک و نوجوان خصوصاً در فرآیند عدالت کیفری مانند پلیس، دادسرا و دادگاه به بزه  دیده وارد شود، گفته می  شود. 

2- قماشچی، 1385، 105 .
3- ماده 22 الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان: »هر کس به هر نحو از وجود اوضاع و احوال مخاطره  آمیز و یا وقوع جرم 
علیه کودک و نوجوان مطلع شود و با وجود آن که خطري متوجه خود او یا دیگران نشود، مراتب را به مراجع صالح اعالم 
نکند، به 91 روز تا یک سال حبس و یا پرداخت جزاي نقدي از 5 تا 15 میلیون ریال محکوم مي  شود«؛ ماده 34 الیحه 
حمایت از کودکان و نوجوانان: » تمام جرایم موضوع این قانون جنبه عمومي داشته و بدون شکایت شاکي خصوصي قابل 

تعقیب مي  باشد و در صورت گذشت شاکي خصوصي تعقیب موقوف نخواهد شد« .



95

مقاله

مجازات براي افرادي که به اقتضاي حرفه  ي خود یا به موجب قانون مکلف به گزارش دهي 
هستند، تشدید مي  شود. 

مدد کاران اجتماعي به اقتضاي حرفه خود و حضور در ســطح جامعه و برخورد با 
کودکان و نوجوانان، در جهت حمایــت از کودکان و نوجوانان بزه  دیده مکلف به ارایه 

گزارش بزه  دیدگي آنان به مراجع قضایي هستند. 
در این راستا ماده 6 الیحه  فوق  الذکر1 ، سازمان بهزیستي را با مشارکت سایر نهادها 
و با اســتفاده از مدد کاران اجتماعي خود)در قالب تیم  هاي تخصصي سیار( مکلف به 
فراهم آوردن شــرایط گزارش  دهي و ارایه  گزارش بزه  دیدگي به مقامات قضایي کرده 
اســت، بنابراین مدد کاران اجتماعي با ارائه  گزارش جرایم علیــه این افراد به مقامات 
قضایي، روند ورود کودکان و نوجوانان بزه  دیده را به دادرسي کیفري جهت اتخاذ تدابیر 
حمایتي و پیگیري  هاي قانوني براي جبران خسارات وارده به آنان، تسهیل مي  کنند؛ 
 این گــزارش از آنجایی که مبنای تصمیم  گیــری دادگاه در رابطه با کودک ونوجوان 
بزه دیده قرار می  گیرد، از اهمیت فوق العاده  ای برخوردار است. این گزارش براي دادگاه 
در حکم سندي است که تنطیم  کننده آن باید مسؤولیت صحت اطالعات آن را بر عهده 
بگیرد2 بنابراین مدد کار اجتماعي براي ارایه  این گزارش باید با اصول گزارش  نویســی، 
هدف ارایه  آن و مســأله  های حقوقي مورد نیاز آشنایي داشته و اطالعات ضروری را با 

زبانی گویا و روان و با رعایت صداقت و امانت بیان کند.
 الیحه مذکور در زمینه محتویات گزارش فوق ترتیب خاصي را پیش  بیني نکرده 
اما یک گزارش کامل، شامل مشخصات فردي مراجع و خانواده و علت مراجعه، مشکل 

یا نیاز مراجع و ویژگي  هاي آن و مداخالت انجام گرفته براي حل مشکل است. 3 
در واقع مددکار اجتماعی عالوه بر ذکر مشخصات دقیق و کامل بزه  دیده و خانواده 

وی، باید موارد ذیل را در گزارش خود ذکر کند:
 -  علــت بزه  دیدگی و خصوصیات آن )شــامل ماهیت، شــدت و مدت اســتمرار 

بزه دیدگی( 

1- ماده 6 الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان: » سازمان ها و نهاد هاي مرتبط با کودکان و نوجوانان موضوع این قانون عهده 
 دار وظایف زیر مي باشند: الف( سازمان بهزیستي کل کشور موظف است با همکاري و مشارکت سایر دستگاه  هاي اجرایي و 
نهاد هاي غیردولتي مرتبط و با استفاده از مددکاران اجتماعي در قالب تیم  هاي تخصصي سیار یا مستقر در مناطق و محالت 
شهرها و یا روستا ها با حضور نماینده شهرداري یا دهیاري و یکي از معتمدان محل به انتخاب شوراي شهر یا روستا، نسبت 
به شناسایي، جذب، پذیرش، جمع  آوري و ثبت آمار و اطالعات، تشخیص آسیب، نگهداري، توانمندسازي، نظارت بر وضعیت، 
پیگیري، پایش و ارزشیابي اقدامات راجع به کودکان و نوجوانان در معرض خطر و بزه  دیده و ارایه گزارش موردي و ادواري 

و اعالم مراتب مورد نیاز به دادگستري اقدام نماید”.
2-  اقلیما و راهب، 1385، 146.

3- قماشچی، 1388، 65 .

نقش مددکار اجتماعی در نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان بزه  دیده
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-  طریقه اطالع یافتن از بزه دیدگی و ذکر مشخصات گزارش  دهنده جهت سنجش 
میزان صحت اطالعات به دست آمده

 -  ذکــر علل ضرورت مداخالت صورت گرفته در بحران بزه  دیدگی بدون کســب 
مجوز قانونی )ماده 37 الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان1 

-  در صورت امکان تعیین مشخصات متهم و نسبت او با بزه  دیده
-  ارزیابي بحران و خطراتي که کودک و نوجوان در حال حاضر در معرض آن قرار دارد

-  اقدامات صورت گرفته در راستاي حمایت از کودک و نوجوان

2- تحقیق و مصاحبه با اطفال و نوجوانان بزه  دیده 
تحقیــق و مصاحبه با اطفال و نوجوانان بز ه  دیــده، باید با در نظر گرفتن نیازهاي 
خاص آنان و متناســب با حقوق انســاني و اخالقي از جمله احترام به شــأن، همراه با 
رفتاري کرامت  مدار باشد2 ، بدین منظور در اکثر کشورها، تحقیق و مصاحبه با اطفال و 
نوجوانان بزه دیده توسط افراد آموزش  دیده انجام مي  پذیرد چرا که عدم رعایت حقوق 
آنــان  در امر تحقیق، از یک طرف باعث عدم همکاري و تعامل این افراد با نظام عدالت 

کیفري خواهد شد و از طرف دیگر ممکن است منجر به بزه  دیدگي ثانویه شود.
ماده 43 الیحه  حمایت از اطفال و نوجوانان3 نیز به این مهم توجه کرده، هم چنین 
ماده  43 آیین دادرســي کیفري 1392، بازجویي و تحقیقات را از افراد نابالغ توســط 

ضابطان آموزش  دیده  زن، پیش  بیني کرده است.
یکــي از افرادي که مي  تواند در انجام امر مصاحبه و تحقیق با کودکان و نوجوانان 
موفق عمل کند، مد د کار اجتماعي اســت. یکي از مهارت  هاي مهم مد د کار اجتماعي، 
مهارت مصاحبه است؛ مصاحبه در مد د کاري به منزله  وسیل ه اي براي شناخت، درک 
مددجو و مشــکل او در جریان مشــکل  گشــایي و ایفاي نقش حرف ه اي مد د کاران 
اجتماعی اســت که برقراري یک رابطه  مناسب را جهت درک احساسات و بیان دروني 
مد دجــو فراهم مي  آورد و منجر به طرح مشــکالت، اندیشــیدن راجع به آن ها و چاره 

1- ماده 37 الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان »مددکاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و ضابطان 
دادگستری به منظور انجام تحقیقات و اقدامات موضوع این قانون، حق ورود به محل زندگی و کار افراد را جز با اجازه متصرف 
قانونی و یا دستور مقام قضایی ندارند، مگر در خصوص اقدامات حمایتی موضوع ماده 36 این قانون که در این صورت باید 

در گزارش تنظیمی موضوع این ماده، ادله ضرورت مداخله را نیز به روشنی ذکر کنند«.
2- نقدي نژاد، 1390، 96 .

3- ماده 43 الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان: »تمام مصاحبه  ها و تحقیقات از کودکان و نوجوانان موضوع این قانون 
توسط افراد آموزش  دیده در این زمینه و توأم با رفتاري احترام  آمیز در کمترین دفعات و کوتاه  ترین زمان ممکن و با در نظر 

گرفتن نیاز هاي خاص آن ها به عمل مي  آید«. 
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  اندیشي و کشف راه  حل  هاي عملي مي  شود1. 
مد د کار اجتماعی با رعایت تکنیک  ها و مهارت  های مورد نیاز هنگام مصاحبه مانند 
نحوه  پرسیدن سؤاالت، تمرکز هنگام شنیدن پاسخ  ها، سکوت به موقع، توجه به زمان 
و مکان مصاحبه و رعایت شأن و منزلت انساني مددجو2 ، امنیت خاطر را براي کودکان 
و نوجوانــان بزه  دیده فراهم آورده و با جلــب اعتماد و ایجاد آرامش در آنان، مي  تواند 
اطالعات زیادي را درباره  جرم اتفاق افتاده به دســت آورده و در اختیار مقامات قضایي 
قــرار دهد؛ در این راســتا ماده 35 الیحه حمایت از کــودکان و نوجوانان3، به مد د کار 
اجتماعي اجازه  انجام تحقیقات و اقدامات مقتضي را از طریق دعوت از کودک و نوجوان 
بزه  دیده به همراه والدین، اولیا، سرپرســتان قانوني خود و مراجعه به محل ســکونت، 

اشتغال و تحصیل یا سایر محل  های مرتبط با این افراد داده است. 

گفتار دوم: 
نقش مد د کار اجتماعي در مرحله رسیدگي و صدور حکم

مرحله رســیدگی و صدور حکم از اهمیت ویژه ای در دادرســی کیفری اطفال و 
نوجوانان بزه  دیده برخوردار اســت؛ در این مرحله مشــخص می  شود که نظام عدالت 
کیفری چقدر توانسته است حقوق و منافع این افراد را تأمین کند. مددکاران اجتماعی 
می  توانند سیاســت بازپرورانه و پیشــگیرانه سیســتم قضایی را با حمایت از اطفال و 
نوجوانان بزه  دیده در این مرحله و کمک به قاضی دادگاه برای صدور حکم مناسب در 

خصوص حضانت و سرپرستی این افراد محقق کنند.

1- حمایت از اطفال و نوجوانان بزه  دیده
اطفال و نوجواناني که به عنوان بزه  دیده وارد نظام عدالت کیفری مي  شــوند، به 
ویژه آنانی که مجبور به شــرکت در جلسه دادگاه هستند، معموالً به دلیل عدم توجه 
به حقوق شان و عدم حمایت  هاي مختلف عاطفي، رواني و...، دچار آسیب دیدگي  هاي 
مضاعفي مي  شــوند؛ این مهم یکي از عللي اســت که موجب شده بسیاری از کودکان 

1- باقری، 1393، 67 . 
2- جانسون، 1379، ص61 . 

3- ماده 35 الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان: »مددکاران اجتماعي بهزیستي پس از کسب اطالع از وضعیت مخاطره 
 آمیز موضوع ماده 3 این قانون، حسب مورد تحقیقات و اقدامات مقتضي را از طریق زیر انجام مي  دهند:

الف( دعوت والدین، اولیا، سرپرستان قانوني و یا سایر اشخاص مرتبط با کودک و نوجوان و در صورت لزوم دعوت از کودک 
و نوجوان به همراه آن ها

ب( مراجعه به محل سکونت، اشتغال و تحصیل کودک و نوجوان و یا سایر محل هاي مرتبط، به همراه ضابطان دادگستري 
در صورت نیاز« .

نقش مددکار اجتماعی در نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان بزه  دیده
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و نوجوانــان بــزه  دیده تحمل دردهــا و رنج  های حاصل از بزه  دیدگــي را به ورود به 
 این سیســتم، ترجیح دهند، به همین دلیل اجراي برنامه  هاي حمایتي ویژه  این گروه 

آسیب  پذ یر در مرحله  رسیدگي و صدور حکم ضروري به نظر مي  رسد. 
از جمله مهم  ترین این برنامه  ها، اطالع   رســانی در خصوص حقوق آنان در فرآیند 
کیفری اســت. در واقع برخی از نگرانی  های اطفــال و نوجوانان بزه  دیده برای حضور 
در جلسه دادگاه، ناشــی از عدم آگاهي این افراد درباره  فرآیند دادرسي کیفری است. 
ایــن افراد معموالً اطالعاتي را درباره  چگونگي فرآیند دادرســي کیفری و جایگاه خود 
در ایــن فرآیند ندارد و نمي  دانند به عنوان بزه  دیــده چه اقداماتي باید انجام دهند و 
چه مقرراتي را باید رعایت نمایند. همین عدم اطالع آنان درباره  شیوه و روند دادرسي 
 کیفــري و حقوق آنــان در این فرآیند، باعث نگراني در کــودک و نوجوان بزه  دیده و 

خانواده  ها ي شان مي  شود. 
مطابــق ماده 4 پیش  نویــس اولیه  الیحه حمایت از اطفــال و نوجوانان1، یکي از 
 وظایــف دفاتــر حمایتي )که متشــکل از مــد د کار اجتماعي بود(، ارایــه  خدمات و 
معاضدت  هاي حقوقي و مد د کاري اجتماعي اســت. در این راستا یکي از خدمات مهم 
مد د کار اجتماعي مي  تواند ارایه  اطالعات در خصوص منابع و امکانات و حقوق حمایتي 
موجود در فرآیند کیفری برای این قشــر و سایر اطالعات الزم در خصوص این فرآیند 

باشد؛ متأسفانه این ماده در الیحه نهایی حذف شد.
یکی دیگر از برنامه  های حمایتی مددکار اجتماعی برای اطفال و نوجوانان بزه  دیده، 
فرآهم آوردن امکان مشــارکت غیرحضوری این افراد در جلسات رسیدگی است. علت 
اجرای این برنامه عدم مواجهه  طفل و نوجوان بزه  دیده با متهم در جلســات رسیدگي 
در دادگاه اســت؛ رویارویی مجدد آنان با متهم، موجب یادآوری دوباره جرم می  شود و 
فشــارهای روانی زیادی را بر کودک و نوجوان وارد می  سازد، به همین دلیل ماده 41 
الیحه  حمایت از کودکان و نوجوانان، دادگاه را مکلف نموده تدابیر و اقدامات الزم را برای 
جلوگیری از ورود آسیب به طفل و نوجوان بزه  دیده مانند فراهم کردن امکان مشارکت 

آنان در جلسه رسیدگی بدون حضور فیزیکي در دادگاه، اتخاذ نماید.
یکي از روش  هاي مناســب برای ایجاد امکان مشــارکت غیرحضوري در دادگاه، 
مصاحبه یک شخص قابل اطمینان)مانند مددکار اجتماعی( با طفل و نوجوان بزه  دیده 
قبل از جلســه رســیدگی و انتقال عقاید و نظرات وی  به دادگاه است؛ استفاده از این 

1- پیش  نویس اولیه الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان شامل 85 ماده بود که پس از 3 سال بررسی در اداره تدوین لوایح 
و برنامه  های معاونت حقوقی و توسعه قضایی، در نهایت به 54 ماده کاهش یافته و مورد تصویب مسؤوالن عالی قضایی قرار 

گرفت .
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روش، در بعضي از کشورها مانند کانادا و ایاالت متحده  آمریکا مورد استقبال واقع شده 
است1 بدین ترتیب، بدون اینکه کودک و نوجوان بزه  دیده در جلسات رسیدگي حضور 
داشته باشد، بیانات و اظهارات وي، توسط فردی آموزش  دیده مانند مددکار اجتماعی 
در دادگاه مطرح مي  شــود و نیازي به رویارویي مســتقیم او با متهم نیست و از طرفي 
کودک و نوجوان توانسته است از حق مشارکت در دادرسي بهره مند شود؛ متأسفانه در 
الیحه مذکور به اهمیت نقش مددکار اجتماعی و اقداماتی که می  تواند در زمینه فراهم 

آوردن امکان مشارکت غیرحضوری انجام دهد، توجه نشده است.

2- در صدور حکم سرپرستي و حضانت اطفال و نوجوانان بزه  دیده
یکي از مسایل مهمي که دادگاه مي  تواند نسبت به آن هم زمان با صدور حکم در 
مورد مرتکب جرم اظهار نظر کند، حضانت و سرپرستي کودک و نوجوان بزه  دیده است. 
مــاده 46 الیحه  حمایت از کودکان و نوجوانــان در این خصوص بیان مي  دارد: دادگاه 
رســیدگي کننده به جرایم موضوع این قانون مي  تواند ضمن صدور حکم محکومیت 

حسب مورد یک یا چند مورد از تصمیمات زیر را اتخاذ نماید:
الف( معرفي کودک و نوجوان یا خانواده  او به سازمان ها و نهاد هاي دولتي و غیردولتي 

مسوول یا فعال در زمینه مساعدت به افراد و خانواده  هاي بي  بضاعت
ب( سلب حق مالقات، حضانت، والیت، قیومیت، وصایت و سرپرستي کودک و نوجوان

ج( سپردن موقت یا دایم کودک و نوجوان به سازمان بهزیستي یا مراکز مربوطه
د( سپردن سرپرستي کودک و نوجوان طبق مقررات مربوط به سرپرستي کودکان 

فاقد سرپرست
بنابراین طبق ماده فوق، قاضي دادگاه باید از بررســي محیط خانوادگي این افراد 
در خصــوص نگهداري آنان در خانواده یا واگذاري ایــن امر به خانواده ي مورد اعتماد 

)جایگزین( یا سپردن به سازمان بهزیستي و مراکز مربوطه، تصمیم  گیري کند. 
دادگاه براي بررســي وضعیت خانواده  کودک و نوجوان بــزه  دیده از لحاظ رواني، 
تحصیلي، اجتماعي، اقتصادي و...، نیازمند تشــکیل پرونده شخصیت و استفاده از نظر 
کارشناسان خبره در این زمینه از جمله مددکاران اجتماعي است2. مددکار اجتماعي در 

1- پرنور، 1388، 56 .
2- تشکیل پرونده شخصیت در اکثر کشورهای جهان بر عهده مأموران مراقبتی و مددکاران اجتماعی آموزش دیده است. در 
این پرونده خالصه ای از وضعیت روحی روانی، خانوادگی، اقتصادی و اجتماعی فرد درج می شود. برای اطالع بیشتر در این 
خصوص رجوع شود به قربانی زیردهی، پگاه؛ پرونده شخصیت در دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار با رویکردی تطبیقی به 

نظام عدالت کیفری کالیفرنیا، تهران، انتشارات جاودانه جنگل، 1393

نقش مددکار اجتماعی در نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان بزه  دیده
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وهله اول باید تالش کند کودک و نوجوان بزه  دیده از خانواده جدا نشود، چرا که جدایي 
از خانواده اثرات جبران  نا پذیر رواني و اجتماعي بر وي مي  گذارد، بنابراین اگر مددکار 
اجتماعي تشخیص دهد که مي  توان با ارجاع خانواده به مراکز حمایتي مربوطه )مانند 
کمیته امداد، بهزیســتي و...( و اجراي برنامه  هاي درماني و آموزشي مورد نیاز، محیط 

سالمي را براي تربیت این افراد آماده کرد، باید اقدامات ضروري را انجام دهد.
چنان چــه به هر دلیل محیط خانــواده و والدین، شــرایط الزم را براي حضانت و 
 سرپرســتي کودک و نوجوان بزه یده نداشــت، ســپردن به خانــواده  جایگزین مطرح 
مي  شــود. در واقع اهمیت خانواده در فرآیند رشد مطلوب کودکان و نوجوانان موجب 
شــده که حتي در مواردي که رفع شرایط خطر از آنان مستلزم جدا کردن این افراد از 
خانواده اصلي اســت؛ راهکار حمایتي بعدي مبتني بر تالش براي قرار گرفتن آنان در 

محیطي مشابه خانواده  اصلي  باشد1. 
در انتخاب خانواده مذکور عالوه بر احراز صالحیت جهت نگهداري طفل و نوجوان 
به لحــاظ مادي و معنوي، باید به نزدیک بودن شــرایط خانواده  مذکور با شــرایط و 
خصوصیــات طفل و نوجوان بزه  دیده نیز توجه کرد، به طور مثال نمي  توان کودکي را 
که در خانواده بزهکار اما مرفه در شهر رشد کرده است به خانواده اي روستایي هر چند 
که صالح باشد، سپرد. هم چنین موافقت و مشارکت خانواده  کودک و نوجوان بزه  دیده 
و خود وي نیز براي اجراي این روش، ضروري است2 ،  چرا که در صورت عدم رضایت 

آنان، اجرا و تحقق اهداف روش فوق با مشکل مواجه مي  شود.
اگر زمینه  بازگشــت طفل و نوجوان به خانواده  اصلي خود یا ســپردن به خانواده  
جایگزین فراهم نشــود، سرپرســتي این افراد بر عهده  سازمان بهزیستي است؛ مطابق 
دستورالعمل تخصصي مراقبت و پرورش از کودکان تحت سرپرستي بهزیستي)1388(، 
کودکان و نوجوانان تا سن 18 سالگي به طور دایم یا موقت، تحت مراقبت این سازمان 
در مکاني به نام خانه  کودک و نوجوان قرار مي  گیرند. در این مکان مددکاران اجتماعي 
با همکاري ســایر متخصصان از جمله روان شناسان، از طریق ارایه آموزش  ها و خدمات 

الزم زمینه  مناسب را  براي رشد و پرورش این افراد فراهم مي  کنند.

گفتار سوم: 
نقش مددکار اجتماعي در مرحله  اجراي حکم و پس از آن

وظیفه نظام عدالت کیفری در قبال حمایت از اطفال و نوجوانان بزه  دیده با تعیین 

1- مهدوی، 1390، 427 .
2- دانش، 1386، 169-  170 .
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مجــازات بزهکار، به پایان نمی رســد. در واقع زمانی احــکام حمایتی دادگاه موجبات 
پیشــگیری را از بزه  دیدگی مجدد کودک و نوجوان فراهم می  کند که بر اجرای آنان 
نظارت صورت پذیرد تا به درســتی انجام شــود، هم چنین پیگیری وضعیت این افراد 
بعد از اجــرای احکام نیز از دیگر تمهیدات الزم برای تحقق هدف مذکور می  باشــد. 
به همین دلیل نظام کیفری اغلب کشــورها برای نظارت بر اجرای صحیح مجازات ها و 
پیگیری وضعیت بزهکار یا بزه  دیده پس از اجرای حکم، از متخصصان علوم اجتماعی، 
مددکاران اجتماعی، روانشناســان و ...، اســتفاده می  کنند1. در ادامه به بررسی نقش 

مددکار اجتماعی در این زمینه پرداخته می  شود.

1- نظارت بر اجراي تدابیر و تصمیمات صادره ضمن حکم محکومیت در جهت 
پیشگیري از بزه دیدگي ثانویه

نظام عدالت کیفري در جرایمي که بزه  دیده ، کودک یا نوجوان است، دو هدف اصلي 
را دنبال مي  کند: 1- درمان و اصالح مرتکب 2- ترمیم آثار بزه  دیدگي و پیشگیري از 
تکرار بزه  دیدگي کودک و نوجوان. این مهم در جرایمي که بزهکار از والدین کودک و 
نوجوان اســت مانند »خشونت  هاي خانگی« از اهمیت بسیار باالیي برخوردار است چرا 
که معموالً در این جرایم براي قطع نشدن رابطه  کودک با خانواده و والدین خود، اغلب 
حکم به مجازات  هاي اجتماعي یا معافیت از صدور حکم با اجراي دستورات اصالحي- 

درماني بیشتر مورد توجه محاکم قرار مي  گیرد. 
نکته  قابل توجه این است که اگر قرار باشد بعد از صدور حکم یا قرارهاي حمایتي، 
بزهکار به محیط خانه و جامعه بازگردد بدون آنکه نظارتي بر اجراي دستورات و تدابیر 
صــادره  دادگاه ضمن این احکام و قرارها صورت گیرد، نه تنها هدف اصالح و بازپروري 
 مجرم محقق نشــده اســت بلکه به راهي براي فرار او از مجازات تبدیل شــده و خطر 

بزه  دیدگي کودک و نوجوان را مضاعف مي  کند.
در همین راستا ماده  47 الیحه  حمایت از اطفال و نوجوانان2 ، مد د کاران اجتماعي 
ســازمان بهزیستي را مکلف نموده که بر نتایج اقدامات و دستورات صادر شده، نظارت 

نموده و انجام صحیح و مناسب آن ها را پیگیري کند. 
مد د کاران اجتماعي در اجراي این وظیفه باید بزهکار را تحت نظارت خود قرار دهند 

1- شریعت، 1383، 75 .
2- ماده 47 الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان: » مددکاران اجتماعي بهزیستي یا واحد حمایت دادگستري با نظارت 
مرجع قضایي و در صورت لزوم بهره  گیري از خدمات سایر اشخاص و نهاد هاي مربوط، بر نتایج اقدامات و دستورات صادر 

شده نظارت نموده و انجام صحیح و مناسب آن ها را پیگیري مي  کنند«.

نقش مددکار اجتماعی در نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان بزه  دیده
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و مشــارکت وي را در اجراي دستورات حمایتي و اجراي درست و دقیق احکام دادگاه، 
جلب نمایند و زمینه اصالح و سازگاری وی را در جامعه فراهم کنند1 ، هم چنین باید 
مشــاوره  هاي الزم را به والدین و کودک و نوجوان بزه  دیده جهت چگونگی اجرای این 
دستورات و احکام ارایه داده و چنان چه بزهکار در انجام وظایف خود مبني بر جبران آثار 

بزه  دیدگي کودک و نوجوان، کوتاهی نماید، مراتب را به دادگاه ارایه دهند.
تبصره 2 ماده  45 الیحه مذکور در این زمینه بیان مي  نماید که » هرگاه مرتکب از 
انجام دستورات صادر شده ضمن قرار تعویق صدور حکم یا تعلیق تعقیب دعوی امتناع 
ورزد، دادگاه راســاً یا به درخواســت دادستان قرار صادره را لغو و رأي مقتضي را صادر 

مي  نماید.«
مســلماً آگاهي دادگاه از این موضوع، مســتلزم گزارش مد د کاران اجتماعي است. 
مد د کار اجتماعي مطابق ماده  42 الیحه فوق2  مي  تواند در گزارش خود پیشــنهادات 
حمایتــي الزم را در این گونه موارد به دادگاه ارایه دهد. در ماده  44 پیش  نویس اولیه 
الیحه مذکور، واحد حمایت از کودکان و نوجوانان که متشکل از مددکار اجتماعي بوده، 
مي  توانســت در مواردي که مرتکب از انجام دستورات حمایتي خوداري مي  کند، راساً 
تقاضاي لغو قرار صادره را از دادگاه بنماید؛ متأسفانه این قسمت از ماده، در الیحه  نهایی 
حمایت از کودکان و نوجوانان حذف شده است، لذا کار مددکار اجتماعي بر نظارت بر 

احکام و دستورات و ارایه گزارش از نحوه  اجراي آنها خالصه مي  شود.
عــالوه بر موارد فــوق، مطابق ماده  48 الیحه مذکور3 ، در مــواردي که دادگاه در 
مورد حضانت و سرپرستي کودک و نوجوان تصمیم مي  گیرد، مي  تواند در صورتي که 
گزارش مددکار اجتماعي حاکي از تغییراتي در وضعیت کودک و نوجوان، والدین، اولیا یا 
سرپرستان قانوني باشد، در تصمیمات خود )مبني بر بازگشت طفل یا نوجوان به خانواده 
یا جدا شــدن او از خانواده(، بازنگري کرده و تصمیمي را که مناســب با شرایط جدید 
کودک و نوجوان و خانواده ي وي است، اتخاذ کند بنابراین مددکار اجتماعی نظارت بر 

احکام مربوط به سرپرستی و حضانت را نیز برعهده دارد.

1- امیری تبار، 1387، 57. 
2- ماده 42 الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان: "والدین، اولیا، سرپرستان قانوني کودک و نوجوان و حسب مورد مددکاران 
اجتماعي بهزیستي یا واحد حمایت دادگستري یا نمایندگان سازمان هاي مردم نهادي که داراي مجوز فعالیت در زمینه حقوق

کودکان و نوجوانان هستند، حق حضور را در جلسات دادرسي و ارایه دفاعیه و پیشنهادات حمایتي از کودک و نوجوان 
دارند".

3-  ماده 48 الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان: "دادگاه صادرکننده  حکم مي  تواند با در نظر گرفتن گزارش مددکاران 
اجتماعي بهزیستي یا واحد حمایت دادگستري مبني بر ایجاد تغییر در وضعیت کودک و نوجوان، والدین، اولیا یا سرپرستان 

قانوني در تصمیمات صادر شده در مورد سرپرستي، نگهداري و مالقات کودک بازنگري و اتخاذ تصمیم مجدد کند".
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2- پیگیري وضعیت اطفال و نوجوانان بزه  دیده پس از اجراي حکم
هدف از فرآیند مددکاري اجتماعي، توانمندسازي اطفال و نوجوانان بزه  دیده است 
به طوري که به اســتقالل نسبي رسیده و بتوانند بر زندگي خود کنترل داشته باشند. 
در برخي موارد به دلیل عمق مشــکالت کودک و نوجوان این فرآیند بسیار طوالني و 
 دیربــازده خواهد بود و ترمیم آثار بزه  دیدگي و پیشــگیري از تکرار مجدد آن ایجاب 

مي  کند که فعالیت هاي مددکاري اجتماعي تا رفع کامل خطر ادامه داشته باشد.
بدیــن منظور یکی از مراحل مهم در حرفه مــددکاری اجتماعی، مرحله پیگیري 
وضعیت مددجو پس از رفع مشــکل است. اصل حاکم در زمینه پیگیري این است که 
تا زماني که افراد به استقالل نسبي دست نیافتند، باید پیگیري انجام شود اما پیگیري 
نباید منجر به وابســتگي شود 1 . شروع پیگیري باید در کوتاه ترین فاصله از زمان رفع 
مشکل باشد، اما به مرور زمان مي  توان فاصله  بین دفعات پیگیري را بیشتر کرد البته 
مواردي چون شــدت و عمق مشــکل و میزان تأثیر برنامه  هاي اجرا شده در روند حل 

مشکل نیز در این امر تأثیرگذار است.
پیگیــري وضعیت مددجو )اطفال و نوجوانــان بزه  دیده( به یکي از روش  هاي زیر 

انجام مي  شود:
1- مراجعــه  حضوري اعم از مراجعه حضوري مددکار اجتماعي از طریق بازدید از 
منزل، مدرسه  و ... طفل و نوجوان بزه  دیده، مراجعه  حضوري طفل یا نوجوان بزه  دیده 

یا یکي از اعضاي خانواده  وي به محل کار مددکار اجتماعي.
2- تماس تلفني مددکار اجتماعــي با مراجع)طفل و نوجوان بزه  دیده( و خانواده  

وي یا بالعکس.
3- مکاتبه  مددکار اجتماعي با مراجع)طفل یا نوجوان بزه  دیده( که در این صورت، 
مددکار اجتماعي باید مطمئن باشد نامه به دست مراجع مي  رسد و ارسال آن مشکلي 
بــراي مراجع ایجاد نمي  کند، خصوصاً هنگامــي که مددجو عالقه  اي به مطرح کردن 

مشکل خود با خانواده ندارد2 .
اگر مددکار اجتماعی در طول مدت پیگیري از بروز مشکالتي در مددجو یا خانواده  
وي مطلع شد، باید بالفاصله برای حل مشکل مداخله کند یا در صورت نیاز، آنان را به 
مؤسسات مربوطه ارجاع دهد، بدین ترتیب الزم است نظام عدالت کیفري، ترتیبي فراهم 
نماید که مددکار اجتماعي پس از اتمام فرآیند کیفري نیز کودکان و نوجوانان بزه  دیده 

1- موسوي چلک، 1387، 202.
2- همان، 201.

نقش مددکار اجتماعی در نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان بزه  دیده
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را تحت نظارت داشته و شرایط و وضعیت آنان را پس از اجراي حکم، پیگیري نماید و 
تا اتمام فرآیند مددکاري اجتماعي، حمایت  هاي الزم را به عمل آورد. 

بدین منظور، ماده  5 الیحه  حمایت از اطفال و نوجوانان، پیگیري و پایش وضعیت 
کودکان و نوجوانان بزه  دیده یا در معرض خطر را پس از اجراي رأي و ارزشیابي اقدامات 
به عمل آمده، در قالب یکي از وظایف دفتر حمایت از کودکان و نوجوانان مورد تأکید 

قرار داده است.
 مطابق مــاده  6 الیحه  مذکور، مددکاران اجتماعي در راســتاي انجام این وظیفه 
مي  توانند از ســازمان  ها و نهادهاي دیگر همچون سازمان بهزیستي، نیروي انتظامي، 

آموزش و پرورش و ... کمک بگیرند. 
پیگیري وضعیت کودکان و نوجوانان بزه دیده پس از اجراي حکم، باعث مي  شود 
چنانچه اقدامات و دستورات حمایتي دادگاه براي برگرداندن بزه  دیده به زندگي عادي 
کافي نبوده یا وضعیت مخاطره  آمیز جدیدي آنان را تهدید مي  کند، با اقدامات حمایتي 
فوري مانند دور کردن بزه دیده از محیط خطرزا، معرفي آنان به مراکز مشــاوره و روان 
درمانی جهت تکمیل فرآیند درمان و ترمیم آثار بزه  دیدگي و...، مانع ورود آسیب جدید 

به کودکان و نوجوانان و ورود دوباره  آنان به چرخه  عدالت کیفري مي  شود.
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نتیجه 

مددکاري اجتماعي، حرفه  اي تخصصي است که با بهره  گیري از دانش 
تخصصي خود، درصدد کمک به گروه هدف خود اســت. یکي از گروه  هاي 
هدف مددکار اجتماعي اطفال و نوجوانان هستند؛ اطفال یا نوجواناني که به 
دلیل شرایط یا موقعیت  هاي فردي- محیطي یا اجتماعي به ورطه  ي بزه-

دیدگي سقوط کرده  اند.
مددکاران اجتماعی برای ارایه خدمات تخصصی خود به مراجع قضایی 
و اطفال و نوجوانان بزه  دیده، باید از پشــتوانه قانونی الزم برای مشارکت در 

فرآیند کیفری برخوردار باشند.
 متأسفانه قوانین ایران از ایجاد دادرسی کیفری ویژه اطفال و نوجوانان 
بــزه  دیده و بهره  گیری از نهادهای غیرقضایی مانند مددکار اجتماعی برای 
حمایت از آنان، غافل مانده، با این حال الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان، 
نقش های متعددی را برای مددکاران اجتماعی در نظام عدالت کیفری در نظر 
گرفته است؛ طبق این الیحه، مددکار اجتماعی در مرحله پیش از رسیدگی 
می  تواند با ارایه گزارش بــزه  دیدگی به مراجع قضایی، روند ورود اطفال و 

نوجوانان بزه  دیده را به فرآیند کیفری تسهیل کند. 
وظیفه دیگر مددکار اجتماعی در این مرحله، انجام تحقیقات و مصاحبه 

با کودک و نوجوان بزه  دیده است. 
مددکار اجتماعی با اســتفاده از مهــارت مصاحبه و برقراری یک رابطه 
حرفــه  ای با آنان، می  تواند از یک طرف موجبات همــکاری این افراد را با 
مراجع قضایی ایجــاد کند و از طرف دیگر از بزه  دیدگی ثانویه که ناشــی 
از عدم آگاهی مقامات قضایی در چگونگی برخورد و تحقیق از آنان اســت، 

جلوگیری  کند. 
در مرحله رســیدگی و صدور حکم، مددکار اجتماعی با تشکیل پرونده 
شــخصیت، می  تواند قاضی را در صدور حکم حضانت و سرپرستی با هدف 
پیشــگیری از بزه  دیدگی و ترمیم آثار آن، یاری رســاند، هم چنین مددکار 
اجتماعی از طریق آشنایی این افراد با حقوق خود و روند فرآیند کیفری و با 
ایجاد شرایطی برای مشارکت غیرحضوری در روند دادرسی، نقش مهمی را 

در حمایت از آنان در این مرحله ایفا می کند. 

نقش مددکار اجتماعی در نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان بزه  دیده
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در مرحله اجرای حکم و پــس از آن نیز مددکار اجتماعی با نظارت بر 
اجراي تدابیر و تصمیمات اصالحی صادره ضمن حکم محکومیت بزهکار و  
پیگیری وضعیت کــودک و نوجوان بزه  دیده پس از اجرای حکم، می  تواند 
نظام عدالت کیفری را به اهداف حمایتی و پیشــگیرانه خود از این قشــر، 

نزدیک نماید.
با این حال تا تصویب الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان، عماًل مددکاران 
اجتماعی از پشتوانه قانونی الزم برای ارایه خدمات خود به کودک و نوجوان 
بزه  دیده، برخوردار نیســتند. در صورت تصویب این الیحه نیز گرچه خالی 
قانونی برای حضور مددکاران اجتماعی در فرآیند دادرسی کیفری اطفال و 
نوجوانان بزه  دیده تا حدودی برطرف می  شــود اما عدم پیش  بینی ســاز و 
کارهای قانونی و اجرایی الزم برای ارایه خدمات تخصصی این نهاد و حضور 
الزامی آنان در تمام مراحل دادرســی کیفری، هم چنین عدم استخدام آنان 
در نظام قضایی، از چالش  های اساســی این الیحه برای مشارکت مددکاران 

اجتماعی در فرآیند کیفری به شمار می  رود. 
امید اســت با رفــع خال ها و نواقص الیحه مذکور، شــاهد حضور فعال 
مددکاران اجتماعی در سراســر فرآیند کیفری اطفال و نوجوانان بزه  دیده 

باشیم.
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