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ﻋﮑﺲZoriah:
ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ – در ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﺧﺘﺮاع ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻗﻮل ﭘﯿﮑﺮ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﯽ ،ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ
ﮔﻤﺎردﻧﺪ و ﮐﺎر ﮐﻮدﮐﺎن را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ :ﻓﻘﻂ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺟﺜﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺎن ﺑﻪ زﯾﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺑﺨﺰﻧﺪ و ﻧﺦ و
رﺷﺘﻪﻫﺎی ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ را ﮔﺮه ﺑﺰﻧﻨﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر ،ﺑﻪ رﻏﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎﻫﺶ و ﺣﺬف ﮐﺎر ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺎ ﺳﺎل  ،2016آﻣﺎر
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر از ﺳﺎل  2000ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﯾﮏ ﺳﻮم )از  246ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﻮدک ﺑﻪ  168ﻣﯿﻠﯿﻮن( ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ“ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر ”ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺣﺬف ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺎر ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺎ ﺳﺎل  2016ﮐﺎﻓﯽ
ﻧﯿﺴﺖ.
دﺑﯿﺮ ﮐﻞ“ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر ”ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ “:ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺎ درﺳﺖ ،اﻣﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻤﺎن ﺑﺴﯿﺎر آﻫﺴﺘﻪ اﺳﺖ” .اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ در
آﯾﻨﺪه اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺰان ﺗﻼﺷﻤﺎن را در ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﯾﻢ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﻼش ﻣﻀﺎﻋﻒ ،وﺟﻮد  168ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﻮدک ﮐﺎر در ﺟﻬﺎن
دﻟﯿﻞ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪه ای اﺳﺖ.
ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک
ﭘﯿﻤﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ،ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای دﻓﺎع و ﺣﻤﺎﯾﺖ ازﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن ﮐﻪ ﭘﺲ
از  10ﺳﺎل ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﺳﺎل  1989ﻣﯿﻼدی ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪ و در ﺳﺎل  1990ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪ؛ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه
ﭼﻬﺎر ﻣﺤﻮر ﺑﻘﺎ ،رﺷﺪ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.
اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن در  20ﻧﻮاﻣﺒﺮ  1989ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و از  2ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  1990ﻻزماﻻﺟﺮا
ﺷﺪهاﺳﺖ .ﺗﺎﮐﻨﻮن  193ﮐﺸﻮراﯾﻦ ﺳﻨﺪ را اﻣﻀﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ و در  140ﮐﺸﻮر اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد .و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻘﺒﻮل ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺷﺎﻣﻞ  54ﻣﺎده و دو ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﺧﺘﯿﺎری ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﻬﺎر اﺻﻞ زﯾﺮ اﺳﺖ:
ﻫﯿﭻ ﮐﻮدﮐﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺗﺒﻌﯿﺾ رﻧﺞ ﺑﺒﺮد.
زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﺎﻟﯿﻪ آﻧﺎن در راس ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﮐﻮدﮐﺎن ﺣﻖ ﺣﯿﺎت داﺷﺘﻪ و ﺑﺎﯾﺪ رﺷﺪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﻮدﮐﺎن ﺣﻖ دارﻧﺪ آزاداﻧﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را اﺑﺮاز ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﻧﻈﺮات در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
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دوﻟﺖ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل  80ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻟﻪ ﻧﺎﻣﻪ  182ﺣﻘﻮق ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻛﺎر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﻛﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﻛﻮدك را اﻣﻀﺎء ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﻗﺎﻧﻮن اﯾﺮان در ﻣﻮرد ﮐﺎر ﮐﻮدﮐﺎن
در ﻣﺎده  79ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر اﯾﺮان ،اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ  15ﺳﺎل را ﻣﻤﻨﻮع داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺎﻏﻞ در ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
ﮐﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی آﻧﻬﺎ ،ﻫﻤﺴﺮ ﯾﺎ ﺑﺴﺘﮕﺎن و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﻧﺴﺒﯽ درﺟﻪ ﯾﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ ﮐﺎر در ﻣﻮرد
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر اﮔﺮ ﯾﮏ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﮐﻮدک زﯾﺮ 15ﺳﺎل را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮد ،ﻣﺘﺨﻠﻒ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و

ﺑﺮای ﺑﺎر ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺠﺎزات ﻧﻘﺪی ،ﺑﺎر دوم ﻣﺠﺎزات ﻧﻘﺪی و ﺣﺒﺲ و ﺑﺎر ﺳﻮم ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮارد ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﮐﺎرﮔﺎه ﭘﻠﻤﭗ و ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺎر ﻓﺮد
ﻣﺘﺨﻠﻒ اﺑﻄﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﺎده  84ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ آن ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ ﯾﺎ اﺧﻼق ﮐﺎرآﻣﻮزان و
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن زﯾﺎنآور اﺳﺖ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ ﮐﺎر  18ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ وزارت ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.
ﮐﻮدک ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد؟
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ،ﮐﻮدک ﺑﻪ ﻫﺮ اﻧﺴﺎن ﮐﻤﺘﺮ از  ۸۱ﺳﺎل ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل در ﻣﻮرد
ﮐﻮدک ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮی را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻔﻬﻮم ﮐﺎر ﮐﻮدﮐﺎن
“ﮐﺎر ﮐﻮدﮐﺎن ”ﻣﺴﺌﻠﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن را از ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﺮدن ﻣﺤﺮوم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎ و ﺷﺎن آﻧﺎن آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪه و ﺑﻪ رﺷﺪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
و روﺣﯽ – رواﻧﯽ آﻧﻬﺎ ﺻﺪﻣﻪ ﻣﯽ زﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ ﮐﺎر اﻓﺮاد در ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ  8ﺗﺎ 13
ﺳﺎﻟﻪ در زﻣﺮه ﮐﺎر ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،اﻣﺎ ﻋﻤﺪه ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان ﻣﯽ ﺷﻮد اﺷﺘﻐﺎل ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ 15
ﺳﺎل اﺳﺖ.
ﺑﯿﺶ از  168ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﻮدک در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ،ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻧﮕﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ”ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ،اﯾﻤﻨﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
اﺧﻼﻗﯽ آﻧﻬﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .ﺗﻌﺪاد ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  2000ﮐﻪ  171ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﻮده ﺑﻪ 85
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر اﯾﺮان
ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺳﺎل  ۵۷۳۱ﺑﯿﺶ از  ۴درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﺎﻏﻞ ﮐﺸﻮر را ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ۰۱ﺗﺎ  ۴۱ﺳﺎل ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ داد ،ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻫﻤﯿﻦ
آﻣﺎر ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﺎﻏﻞ ﮐﺸﻮر ۴۱/۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ  ۴درﺻﺪ آن در ﺣﺪود ۰۰۶ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺳﺎل  ۵۷۳۱ﺣﺪود  ۰۸۳ﻫﺰار
ﮐﻮدک در ﺳﻦ ۰۱ﺗﺎ ۴۱ﺳﺎل در اﯾﺮان ﮐﺎر ﺛﺎﺑﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ آﻣﺎر ﻣﺸﺨﺺ و دﻗﯿﻘﯽ از ﺗﻌﺪاد ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر در اﯾﺮان وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از وﺟﻮد دو ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﮐﻮدک ﮐﺎر در اﯾﺮان ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،وﻟﯽ آﻣﺎرﻫﺎی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺗﻌﺪاد ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر اﯾﺮاﻧﯽ را  7ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد 40
درﺻﺪ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن را ،ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ.
و ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ ،در ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و 700ﻫﺰار ﮐﻮدک در اﯾﺮان ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺶ از  12درﺻﺪ ﮐﻮدﮐﺎن
ﮐﺸﻮر و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺣﺪود  9درﺻﺪ از ﮐﻞ ﺷﺎﻏﻼن ﮐﺸﻮر را ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻗﺎﺳﻢزاده ﻋﻀﻮﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ ﭘﻮﯾﺎ ،اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه وﻓﻌﺎل ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺷﻬﺮ ﮔﻔﺖ :ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻃﻮﻟﯽ ﺑﻪ
ﻣﺪت  5ﺳﺎل در زﻣﯿﻨﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ اﮐﺜﺮ اﯾﻦ ﺑﭽﻪﻫﺎ دارای ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺪود 15
درﺻﺪ اﯾﻦ ﺑﭽﻪﻫﺎ اﺻﻼ ”ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺪارﻧﺪ و ﯾﺎ از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻣﯽآﯾﻨﺪ و از ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد دور ﻫﺴﺘﻨﺪ .در واﻗﻊ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ اﯾﻦ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺎ
وﺟﻮد داﺷﺘﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﭼﻮن ﺑﺨﺸﯽ از ﮔﺬران زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮاده از ﻃﺮﯾﻖ آنﻫﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه اﻓﺰود :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ آﻣﺎر ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ  3ﻣﯿﻠﯿﻮن اﺳﺖ .ﭼﻮن ﺑﭽﻪ زﯾﺮ  18ﺳﺎل ﮐﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﻤﯽرود ﮐﺠﺎ ﻣﯽرود؟ اﮔﺮ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ
ﮐﻪ  265ﻫﺰار ﮐﻮدک ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﯿﻤﺎری و ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ .اﮐﻨﻮن  3ﻣﯿﻠﯿﻮن دﯾﮕﺮ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ،ﮐﺎرﮔﺎه ،ﻣﺰرﻋﻪ و ﺧﺎﻧﻪ
ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﻘﺪور ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﻫﺎ در داﺧﻞ ﻣﻨﺎزل آﻧﻬﺎ را ﺑﮑﺎر ﻣﯽ
ﮔﻤﺎرﻧﺪ وﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آﻧﺎن دﺷﻮار اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﻣﺎ ﻫﻢ ﮐﻮﺷﺸﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ.
دﯾﮕﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﮔﺰارش ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﯿﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ ﺑﺎ آﻣﺎری ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  78ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﻮدک ،ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﻮدک را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﺤﺮای آﻓﺮﯾﻘﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺘﺶ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ )ﺑﯿﺶ از  21درﺻﺪ( اﺳﺖ.
ﭼﻨﯿﻦ روﯾﺪادﻫﺎﯾﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﻢ درآﻣﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ ،اﻣﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ درآﻣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﻮدک را دارﻧﺪ.
درﺻﺪی ﭘﺴﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﺗﻌﺪاد دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ  25ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ  40%ﻣﯿﺰان ﮐﺎرﮔﺮان دﺧﺘﺮ از ﺳﺎل ،2000

●

●
●

ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮ ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ دوم ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ آﻣﺎر دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر ،ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﮐﻞ ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﻮدک را  59 %ﻣﯿﻠﯿﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ  98ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن آﻣﺎر ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﻮدک ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ آﻣﺎر در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت ) 54ﻣﯿﻠﯿﻮن( و ﺻﻨﻌﺖ ) 12ﻣﯿﻠﯿﻮن( ﮐﻪ رﻗﻢ زﯾﺎدی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.

●

در ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮی از ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ :ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺗﻌﺪاد ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎرﮔﺮ در ﺟﻬﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻼش ﯾﮏ ﻓﺮد
و ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ،ﻧﻬﺎدﻫﺎ و دوﻟﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری در آن ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ؛ ﮐﻪ از ﺳﺎل  2000ﺗﺎ ﮐﻨﻮن
ﺳﻌﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺗﺎ اﺛﺮات ﺳﻮء ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﺮرﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ،آﯾﻨﺪه ﺟﻮاﻣﻊ و ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن ﮔﻮﺷﺰد ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺎﻧﺴﺘﻨﺲ ﺗﻮﻣﺎس
Constance Thomasﻣﺪﯾﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ“ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻦ روﻧﺪ ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﻮدﮐﺎن ”ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ”:ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل
ﺗﻼش ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر در رﻫﺒﺮی و ﭘﯿﺸﺒﺮد اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎرﺗﯽ ،ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎزی و ﻣﺪاﺧﻼت
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اش ﺷﺎﯾﺎن ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ”.
ﺗﻮﻣﺎس ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ “:ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﻮدک ،اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن  11%از ﮐﻮدﮐﺎن ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺟﺎی رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﺎرﮔﺮی
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﯿﻤﯽ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﺮ ﺧﻄﺮاﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ”.
ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺳﺎل  2016اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﺣﺬف ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎ و ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ از
آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزی ،و ﮐﺎر در ﻣﻌﺎدن را ﻧﺎم ﺑﺮد.
ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎرﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ  9.2ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﻮدک زﯾﺮ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺎر ،در ﺧﺎور ﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ و ﺣﺪود
 12ﻣﯿﻠﯿﻮن در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﺳﻮاﺣﻞ ﮐﺎراﺋﯿﺐ ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺟﻮرج اوﮐﻮﺗﻮ  ،George Okuthoﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در اﺗﯿﻮﭘﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ “:ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ“ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر ”را
ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﻇﺮﻓﯿﺖ درآﻣﺪ زا اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺣﻘﻮﻗﯽ – ﻗﻀﺎﺋﯽ ،آﻣﻮزش و ﭘﺮورش را ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺑﺎزار ﮐﺎر را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﻢ”.
ﺳﯿﻤﺮﯾﻦ ﺳﯿﻨﮓ  Simrim Singhﯾﮑﯽ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن“ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر ”ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﯿﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ“ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر ”ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ “:در
آﺳﯿﺎ و دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .اﻧﻮاع ﺧﺎﺻﯽ از ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﻮدﮐﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎر آﻧﻬﺎ در ﻣﻨﺎزل
ﻫﻤﻮاره از اﻧﻈﺎر ﻋﻤﻮم ﭘﻨﻬﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ”.
آﻗﺎی اوﮐﻮﺗﻮ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﺳﺖ آورد ﻫﺎ در ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺎل ﻫﺎی  2008و 2012
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .او ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﻓﻘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮ“ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر ”ﻣﯽ داﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از راه ﻫﺎی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ“ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر”رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻀﻞ ﻓﻘﺮ اﺳﺖ .ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﺎ ﻓﻘﺮ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ
ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻣﻤﮑﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان وادار ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک در
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺷﺐ ﮐﺎری ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﻣﻮرد ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ،ﮐﺎر ﮐﻮدک ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎر در ﻣﺰارع ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﻣﻌﺎدن و ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮐﺎذﺑﯽ ﭼﻮن دﺳﺘﻔﺮوﺷﯽ
را ﻫﻢ در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد؛ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر اﮐﺜﺮا ﺑﻪ ﺻﻮرت آزاد ﯾﺎ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ،ﻧﯿﻤﻪ وﻗﺖ و ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ،ﻓﺼﻠﯽ و ﮐﺎرﻣﺰد ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﺘﻮن اﻧﮕﻠﯿﺲ  :ﻣﻬﺘﺎب ﺻﻤﯿﻤﯽ
ﻣﻨﺎﺑﻊ:
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http://goo.gl/PC5Irl
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