
 دی دی   ِ راز
 

1 
 

 

 

که  یبه طور شوند،یبه خدمت گرفته م داریکه به صورت مداوم و پا شودیگفته م یکودکان کار به کودکان کارگر

و  یو سالمت روح سازدیم بهرهیب یکودک دوران اوقات از رفتن به مدرسه و تجربه شتریها را در بامر آن نیا

 .کندیم دیها را تهدآن یجسم

 :گردندیم فیمختلف تعر یدر کشورها یکار براساس دو فاکتور به صورت رسم کودکان

 یتیکه مشغول به فعال شودیکودک کار گفته م کی یآن کار. عموماً به کودک ینوع کار و حداقل سن مناسب برا

کودک تداخل  لیصو با تح کودک مضر باشد یتیو شخص یاخالق ،یاجتماع ،یروان ،یکیزیسالمت ف یباشد که برا

 نی. بر اگرددیم نییبر اساس آثار آن کار بر سالمت و رشد کودک تع یهر شغل و کار یسن مناسب برا کند. دایپ

کرده که اگر  نییحداقل سن را تع کیمشاغل مختلف  یکار برا یالمللنیسازمان ب ۱۳۸اساس، قرارداد شماره 

کودک کار در نظر  کیدر آن شغل باشد، آن کودک  تیفعال بهسن است مشغول  نیاز ا ترنییکه سنش پا یکودک

  .شودیگرفته م

کودک را به  یاخالق ای یروان ،یکه سالمت جسم یمشاغل)مشاغل پر خطر  یسال برا ۱۸عبارتند از:  نیسن نیا

 و کنندینم دیکودک را تهد تیکه سالمت و امن یمشاغل)مشاغل سبک  یسال برا ۱۵–۱۳، (اندازندیخطر م

 ریفق یدر کشوها یخاص طیسال ممکن است که تحت شرا ۱۴–۱۲، البته سن (دارندیبازنم لیکودک را از تحص

و نظارت بر کودک کار در سازمان  یکه توسط برنامه اطالعات آمار یگرید فیباشد. بر اساس تعر یرفتنیپذ

و سنش  باشد یاقتصاد تیفعال کی بهکه مشغول  شودیم دهیکودک کار نام یاست، فردکار ارائه شده یالمللنیب

 ساعت  ۱۴کمتر باشد و حداقل  ایسال  ۱۴سنش  ایکار کند،  شتریب ایساعت در هفته  کیسال باشد و  ۱۲کمتر از 
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مشغول از مشاغل پر خطر  یکیساعت در هفته در  کیکمتر باشد و حداقل  ایسال  ۱۴سنش  ایدر هفته کار کند، 

 مشغول به کار باشد. «کار کودکان یهاشکل نیبدتر»کمتر باشد و در مشاغل  ایسال  ۱۷سنش  ایبه کار باشد، 

کمک در کسب  ،یکشاورز ،یگریشامل کار در کارخانه، معدن، روسپ تواندیمعمول است و م اریکودکان بس کار

 یهاشکل نیتریرفتنینامتعارف باشد. ناپذ یکارها ای (مانند فروش غذا) یداشتن کسب و کار شخص ن،یو کار والد

 یبا بعض) یو معموالً قانون یتر جنجالکم واردکودکان است. م یفروشاز کودکان و تن یکار کودکان استفاده نظام

مدرسه و ، کسب و کار خارج از ساعات (یکار فصل)مدرسه  یلیتعط امیدر ا یشامل کار کشاورز (هاتیمحدود

 .باشدیکودکان م یآوازخوان ای یگریباز نیچنهم

 

 طیکه در شرا یراتییو تغ یهمگان یوجود داشت اما با آغاز سوادآموز خیکودک در درجات مختلف در طول تار کار

قرار  یحقوق کارگر و حقوق کودکان مورد نقد و بحث عموم میشدن به وجود آمد و ظهور مفاه یصنعت یکار ط

 .دارد وعیاست ش نییکه سن ترک مدرسه پا ییچنان در جاهاار کودکان همگرفت. ک

 یساله در جهان محروم از کودک ۱۴تا  ۵کودک  ونیلیم ۲۵۰، ساالنه (ILO) کار یاساس آمار سازمان جهان بر

 درصد  ۶۱وقت هستند. ها وارد بازار کار شده و مشغول به کار تمامنفر از آن ونیلیم ۱۲۰آمار  نی. طبق اشوندیم



 دی دی   ِ راز
 

3 
 

 

 یها. قاچاق انسان از راهکنندیم یزندگ نیالت یکایدرصد در آمر ۷و  قایدرصد در آفر ۳۲ ا،یکودکان در آس نیا

بدن کودکان، از  یضاو فروش اع یگریوار، روسپبرده یکودکان به بازار است. به جز کارگر نیعمده وارد کردن ا

 .کودکان قاچاق است یهاسرنوشت گرید

 .شودیم یتلق یاستثمار یتیفعال یالمللنیب یهااز کشورها و سازمان یاریکودک نزد بس کار

 

 اثرگذار عوامل

 :جمله از. هستند اثرگذار آن در گوناگونی عوامل و است ایپیچیده نسبتاً موضوع کار کودکان موضوع

 خانواده ساختار 

 احتمال که دهندمی نشان اخیر مطالعات. نیست تبیین قابل سادگی به کودک کار و فقر رابطه البته ،فقر 

 کم ثروت وقتی خانوار، تولیدی ثروت افزایش با خانوار توسط مدرسه جای به کار سر به کودکان فرستادن

 .یابدمی افزایش احتمال این ثروت هایمیانه در اما یابدمی کاهش است، زیاد یا

 

 

 با کار برای همسایه کشورهای به مهاجرت به منجر که) … و جنگ از ناشی ناگهانی اقتصادی تغییرات 

 (شودمی بیشتر دستمزد

 تحصیل دوره طول در کودکان ؛معلمان و مدارس پایین کیفیت و نادرست آموزشی نظام و تحصیل هزینه 

 به مشغول تحصیالت اتمام از بعد که شودمی جبران هاهزینه این زمانی و دارند هزینه فقط خانوار برای

 به است پایین آموزش کیفیت آن در که کنندمی زندگی ایمنطقه در که خانوارهایی از بعضی. شوند کار

 کودکان با رقابت توانایی آینده در هاآن فرزند آموزش، پایین کیفیت علت به که کنندمی فکر لهامس این

  کودک تحصیل هایهزینه جبران امکان نتیجه در ندارد، را خوانندمی درس کیفیت با مدارس در که دیگر
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 در. است خانوار مالی منابع و کودک عمر اتالف صرفاً کودک تحصیل نتیجه در. ندارد وجود آینده در

 .بفرستد کار سر به را خود کودک که گیردمی تصمیم خانوار شرایطی چنین

 که شود توجه. دهندمی قرار تأثیر تحت را خانوارها درآمد که اقتصادی غیر و اقتصادی هایشوک 

 منجر لزوماً نیز مثبت هایشوک چنینهم و گردند،نمی کار کودک افزایش به منجر لزوماً منفی هایشوک

 .گردندنمی کار کودک کاهش به

 نقص از اعتباری و مالی بازارهای که یافته توسعه کشورهای در ؛اعتباری و مالی بازارهای نقص و ناکارایی 

 فرزندان وام آن با و کنند دریافت مدت بلند هایوام توانندمی نیازمند خانوارهای هستند، برخوردار کمتری

 نهایت در وام این. بفرستند کار سر به را هاآن مالی نیاز علت به کهآن جای به بفرستند مدرسه به را خود

 .شودمی بازپرداخت کار بازار به ورود و تحصیالت اتمام از بعد فرزندان خود توسط

 تا کند کار باید پسر که دارند اعتقاد هافرهنگ از بعضی مثال عنوان به ؛قومی و فرهنگی غلط هاینگرش 

 در تحصیل جای به نتیجه در و کند واجداز زود باید چون ندارد تحصیل به نیازی دختر یا شود، مرد

 .شود آماده ازواج برای تا دهدمی انجام را خانه کارهای مدرسه

 در کار کودک افزایش به منجر تواندمی جهانی تجارت گسترش عموماً ؛جهانی تجارت و سازیجهانی 

 کنندمی تولید کشورها این که کاالهایی برای تقاضا تجارت گسترش. شود یافته توسعه کمتر کشورهای

 که کنندمی تولید را کاالهایی عموماً کشورها این. دهدمی افزایش را دارند نسبی مزیت آن تولید در و

 صنایع فرش، معدنی، کشاورزی، محصوالت تولید مانند) دارد نیاز کمی مهارت و تخصص به تولیدشان

 کاال، تولید افزایش برای و شود،می هاآن تولید افزایش به منجر کاالها این برای تقاضا افزایش. (… دستی

 تولید فرایند در کودکان از استفاده برای تقاضا نتیجه در رود،می باال مهارت کم کار نیروی برای تقاضا

 .هستند دسترس در مهارت کم کار نیروی ترینارزان کودکان زیرا گردد،می بیشتر
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