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 «کودکان کار؛ قربانیان کوچک فقر»

ها که تنها به های مربوطه در ساماندهی و حمایت از آنرشد جمعیت کودکان کار ناشی از فقر و ناکامی دستگاه

های اجتماعی شده کنند، عامل تداوم و گسترش دامنه این شاخه از آسیبآوری مقطعی این کودکان اکتفا میجمع

 .است

ها در کشورهای مختلف در درصد از آن ۹۰میلیون کودک کار وجود دارد که بیش از سه چهارم تا  ۲۵۰در جهان 

 سازمان آمار طبق .آور خانه هستندکنند و نانکنند، اما در خانه زندگی میحال رشد بوده و در خیابان کار می

وقت هستند و میلیون کودک کار، وارد بازار کار شده و مشغول به کار تمام 250نفر از  میلیون ۱۲۰ کار جهانی

چنین براساس ها پسر هستند. همکنند که اغلب آنمیلیون کودک دیگر به صورت پاره وقت کار می ۱۳۰

 میلیون نفر  ۴۹.۳میلیون کودک در منطقه آسیا و پاسیفیک،  ۱۲۲.۳های جدید این سازمان از این تعداد تخمین
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کنند. به این ترتیب، بیشترین کودکان کار میلیون کودک در آمریکای التین و کارائیب زندگی می ۵.۷در آفریقا و 

  کنند.در آسیا زندگی می

شود. به صورت اجباری ناچار به کار می کودک در جهان یک کودک 12از سوی دیگر طبق گزارش یونیسف از هر 

کند و تعداد کودکانی که در مشاغل سخت در دنیا یک کودک، کار میکودک  6البته به طور کل به ازای هر 

میلیون نفر بوده است. اکثر کودکان کار  ۱۲۶ ،۲۰۰۶کنند و بدترین اشکال کار کودک هستند، در سال فعالیت می

درصد در کارهای صنعتی اشتغال  ۹که فقط ها درگیر کارهای کشاورزی هستند، در حالیدرصد از آن ۷۰یعنی 

های چنین در کشورهای آنگوال، برمه، کلمبیا، کنگو، لیبریا، سودان و اوگاندا گاهی از کودکان در درگیریدارند، هم

ها از نند که اکثر آنکحدود هزار کودک در مزارع کار می در ایاالت متحده آمریکا نیز .شودنظامی استفاده می

 . انداند که به طور غیر قانونی از آمریکای التین به ایاالت متحده آمریکا مهاجرت کردهگروه مهاجرانی بوده

 تعریف کودک کار

  :کنندبندی میگروه طبقه ۴ در را شوندمی دیده خیابان در که کودکانی کارشناسان

. گردندبرمی شانخانه به هاشب که هستند فقیری کودکان اول گروه

 . نیستند بزهکار و روندمی مدرسه به احتماال

 از شرف در خانه با هاآن یوندهایپ و هستند مستقل نسبتا دوم گروه

کم خاتمه پیدا ها در مدرسه هم کم. حضور آناست گسستن هم

 شود.ها شروع میکاری آنکند. در ادامه هم بزهمی

راه خانواده های خیابانی هستند که به همگروه سوم کودکان خانواده

ها با فقر گره خورده کنند. وضعیت آنخیابان زندگی و کار می خود در

در  شود ومی گفته «روساکنین پیاده»ها است. در هندوستان به آن

  .خانمان هستندهای بیکودکان خانواده آمریکا

 خیابانی کودکان و گذرانندمی خیابان در را خود وقت تمام و اندکرده قطع خانواده با را خود تماس نیز چهارم گروه

 .هستند «واقعی»
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کار، پسر یا دختری است که خیابان، خانه و محلّ زندگی او شده  این معضل را در قالب کودک سازمان ملل البته

 و تحت حمایت و نظارت کافی بزرگساالن مسؤول قرار ندارد، تعریف کرده است.

 

 آمار کودکان کار در ایران

 ها متغیر است.های فرهنگی در استانهای مختلف با توجه به جغرافیا و تفاوتاستانآمار کودکان کار و خیابانی در 

 خیابان و کار «کار یک کودک» هزار نفر جمعیت ۱۶نفر جمعیت، در تبریز به ازای هر  ۵۳۰در تهران به ازای هر 

 شناسایی کرمان شهرستان در کار و خیابانی کودک ۱۰۶۳ گذشته سال در کرمان در کهاین ضمن دارد، وجود

و  ۹۷  و ۹۶ هایدرسال البرز استان در. اند شده

مورد کودک کار   ۹۳۰  تعداد  ۹۸سه ماهه اول 

 کل اداره نظارت تحت مراکز در  و خیابان

کودک  ۷۵۹ یزد در. اندشده پذیرش بهزیستی

در  ۹۷تا پایان سال  ۹۲کار و خیابانی از سال 

مراکز بهزیستی یزد پذیرش شدند و در استان 

خوزستان نیز کودکانی که توسط بهزیستی 

 هاآن برای و انددار شدهشناسایی و شناسنامه

نفر هستند  ۵۶۰ تقریبا است، شده تشکیل پرونده

ها خانواده دارند و تنها ساعاتی از روز که همه آن

 .کنندها کار میرا در خیابان

 قوق جهانی کودکان کارآشنایی با ح

بود که مجمع عمومی سازمان ملل  ۱۹۸۹خرداد، روز جهانی مبارزه علیه کار کودک است. سال  ۲۲دوازدهم ژوئن، 

های عضو موظف شدند تا نامه، دولتاین پیمان 32متحد پیمان نامه حقوق کودک را تصویب کرد. براساس ماده 

های رشد ذهنی، جسمی، روانی، و با هرگونه سوءاستفاده و بهره کشی اقتصادی از کودکان مقابله کرده و زمینه

  .اجتماعی تمام کودکان را فراهم کنند
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 «۱۹۷۳ن ژوئ ۲۶مصوب  «حداقل سن کار کودکان ۱۳۸ وکنوانسیون کودک حقوق نامه پیمان این، بر عالوه البته

المللی بوده از اقدامات موثر بین « ۱۹۹۹مصوب ژوئن  »ممنوعیت بدترین اَشکال کار کودکان ۱۸۲و کنوانسیون 

نامه به مفاد پیمان ۱۳۷۳رد و در اسفند سال ک امضا را کودک حقوق جهانی پیمان 1370 سال نیز ایران .است

 .بول کردق 80حقوق بنیادین کار را در سال  182ماره نامه شلهبچنین ایران مقاتصویب مجلس رسید. هم

 

 حقوق کودکان کار بر اساس قانون کار

ممنوع است.  «(رپسر و دخت)سال تمام  ۱۵کار گماردن افراد کمتر از به  »قانون کار،  ۷۹عالوه بر این طبق ماده 

اید کودکان را به سال را به کار بگمارند، مستوجب مجازات خواهند بود. ضمنا ب ۱۵کارفرمایانی که افراد کمتر از 

های خانوادگی که انجام کارگران کارگاه» قانون کار، ۱۸۸کاری گماشت که برای او زیان آور نباشد. البته طبق ماده 

مشمول مقررات قانون  شود،بی درجه یک انجام میهمسر و خویشاوندان نس ها منحصرا توسط صاحب کار،کار آن

 «.باشدکار نمی

البته  «نامدسال سن دارد، کارگر نوجوان می ۱۸تا  ۱۵ بین که را کارگری»: آمده هم قانون این بعدی ماده در 

های چنین کارگری در بدو استخدام باید از سوی سازمان تامین اجتماعی مورد آزمایش»تاکید هم می شود که 

قانون کار، ساعات کار روزانه کارگر نوجوان را نیم ساعت کمتر از ساعت  ۸۲چنین در ماده هم. «پزشکی قرار گیرد.

کند و ترتیب کار معمولی کارگران تعیین می

استفاده از این امتیاز را موکول به توافق کارگر 

 .سازدو کارفرما می

قانون کار به تاکید آمده است:  ۸۳ ماده در 

و انجام کار در شب ارجاع هر نوع کار اضافی »

و نیز ارجاع کارهای سخت و زیان آور و 

خطرناک و حمل بار با دست بیش از حد مجاز، 

استفاده از وسایل مکانیکی، برای کارگر 

 ۸۴و در نهایت ماده . «نوجوان ممنوع است

 شود: قانون کار یادآور می
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شود برای سالمتی یا ه کار در آن انجام میدر ارتباط با مشاغل و کارهایی که به علت ماهیت آن و یا شرایطی ک»

شخیص این ت. [سال ۱۵نه ]سال تمام خواهد بود  ۱۸آور است، حداقل سن کار اخالق کارآموزان و نوجوانان زیان

 امر با وزارت کار و امور اجتماعی است.

 84تا  82البته با این که مواد 

، شرایطی برای کار قانون کار

از  کودکان قائل شده است که

آن جمله منع اضافه کاری، 

انجام کارهای سخت و زیانبار 

و شبانه است. اما بر اساس 

قانون کار، کار  188ماده 

کودکان در کارهای خانگی و 

ها ، کار آن196به موجب ماده 

 10 های کوچک زیردر کارگاه

 نفر ممنوعیت ندارد. 

 83و  82و مواد  79های کوچک و خانگی از اصل ماده تثنا کردن کودکان شاغل در کارگاهبنابراین قانون کار با اس

 راهم کرده است. سال را منع کرده، زمینه استثمار کودکان را ف 15به کار کودکان زیر قانون کار که اشتغال  84و 

به مشاغلی که برای سالمت، اخالق کارآموزان و نوجوانان اشاره کرده، به این  84طور که ماده از طرف دیگر همان

تواند از کار کودکان باری برای کار کودکان و نوجوانان مرتفع شود، کارفرما میزیانمعنی است که اگر زمینه 

 .استفاده کند، در نتیجه این ماده هم زمینه استثمار کودکان را فراهم خواهد کرد

 نون حمایت از کودکان و نوجوانانقا

اما قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که در این دوره از مجلس به تصویب رسید ضمن تعیین وظایف والدین 

شدید، آوارگی، فقر برای تامین امکانات الزم برای تحصیل فرزندانشان و ممانعت از بروز خطرهای ناشی از 

 زای ــهایی را از جزای نقدی درجه هفت و برای مراتب بعدی به جمجازات تابعیتی،پناهندگی، مهاجرت یا بی
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چنین این قانون نقدی درجه شش برای والدینی که از اجرای این قانون استنکاف کنند در نظر گرفته است، هم

 را نیز فراهم کرده است. مراکز تحت پوشش بهزیستی شرایط نگهداری کودکان کار دارای سرپرست در

اند، چرا که تحقق این مهم های اجتماعی داشتهای به رفع آسیبمجلس شورای اسالمی توجه ویژهدر  وکالی ملت

ای به منظور اراده گزارش از موارد مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده که چند بار در سال با حضور ایشان جلسه

 شود.این حوزه برگزار می ت گرفته درهای مربوطه در خصوص روند اقدامات صوردستگاه

های اکنون نیز نمایندگان مجلس شورای اسالمی به ویژه اعضای کمیسیون اجتماعی به دنبال کاهش آسیبهم

 اجتماعی به ویژه با کودکان کار هستند.

 عوامل اثر گذار بر کار کودکان

ای است و عوامل ع کودکان کار موضوع نسبتا پیچیدهموضو

 : اثر گذار هستند.از جملهگوناگونی در آن 

 ساختار خانواده • 

 فقر • 

که منجر )تغییرات اقتصادی ناگهانی ناشی از جنگ و ...  • 

مهاجرت به کشورهای همسایه برای کار با دستمزد بیشتر به 

 (می شود

 هزینۀ تحصیل و نظام آموزشی نادرست •

 

 دکالمللی کار در زمینه مقابله با کار کواقدامات سازمان بین

های المللی کار در مورد مقابله با کار کودک طی چهار دهه اخیر گسترش زیادی داشته و پیشرفتاقدام سازمان بین

از زمان انتشار اولین گزارش جهانی درباره این موضوع حاصل شده است. با این وجود چالش اصلی سازمان مهمی 

ها برای مقابله با کار کودک و محو قطعی آن در جهان از آنهای ملی و حمایت المللی کار، نحوه تعامل با نظامبین

 :المللی کار در زمینه مقابله با کار کودک عبارتند ازترین اقدامات سازمان بیناست. برخی از مهم

 های این سازمان در زمینه کار کودکتالش برای تصویب جهانی کنوانسیون 

 امع در زمینه اصول و حقوقبرای ارتقای رویکردی ج های ملیتضمین تمرکز جدید بر راهبردها و برنامه 
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 ای کار کودکشههای مبارزه با عوامل ریتوسعه زمینه کار مبنایی 

  تثبیت حداقل سن پذیرش برای استخدام و تعیین سن آموزش اجباری 

   در ودکان کتوسعه امنیت و سالمت محیط کار برای همه کارگران، با لحاظ اقدامات حفاظتی ویژه برای

 .نسال و ارائه فهرست جامعی از کارهای خطرناک کودکا 18 سنین میان حداقل سن استخدام و سن

 بر اعمال مؤثر  (ها، ادارات پلیس و غیرهمانند دادگاه)های نظارتی رتقا و توسعه عملکرد نهادها و مکانیزما

 .ککار از جمله حمایت علیه کار کود حقوق مبنایی در محیط

 المللی، ملی و محلی و ارتقای جنبش جهانی مشارکت راهبردی و فعال در سطوح بینوسعه مستمر ت

 علیه کار کودک

 اندتایج پایدار بودهنهای مطلوب که واجد توسعه و انتقال رویه. 
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