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 « جهان یودکان کار در کشورهاک »

 

 کایمتحده آمر االتیا

جهان  یکنار حضور کودکان کار در کشورها در

چون هم یکودکان کار در کشور دهیسوم، پد

. در خوردیبه چشم م زین کایمتحده آمر االتیا

کودک در حال کار در مزارع  ۵۰۰٬۰۰۰حدود 

افراد از قبل  نیاز ا تیهستند و قانون حما کایآمر

 رییخوش تغدوم تا به امروز دست یاز جنگ جهان

 دهندیم لیتشک یگروه را کودکان نیاست. انشده

طور اند که بهبوده یاز گروه مهاجران که غالبا

 کایمتحده آمر االتیبه ا نیالت یکایاز آمر یرقانونیغ

کار جان خود را  نیکودک بر اثر سوانح در ح ۴۳حقوق بشر، حداقل  باندهیاند. بر اساس گزارش دمهاجرت کرده

 .انداز دست داده
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 رانیا

کودک  ونیلیم ۲۵۰از شیموجود ب یآمارها براساس

در  کنند،یکار م یسن قانون ریکه معموالً ز( ۵–۱۴)

 یکودک انیدر حال توسعه است. اگر سن پا یکشورها

سال در نظر ۱۸ رینامه حقوق کودک ز مانیرا براساس پ

کودک و  ونیلیم ۳۵۰از  شیب ۲۰۰۲در سال  م،یریبگ

 .کنندیکار م ل،یپرداختن به تحص ینوجوان به جا

گوناگون رو به  لیتعداد کودکان کار به دال زین رانیا در

در مورد کودکان کار وجود  یقیاست اما آمار دق شیافزا

کار در سال  یسازمان جهان ینیاست. درآمار تخم شده دییاهزار نفر کودک کار در تهران ت ۲۰از شیندارد. ب

 .فعال هستند یاقتصاد اظاز لح رانیسال در ا ۱۴تا  ۱۰ نیدرصد کودکان ب۷۱/۴ از شیب۱۹۹۵

 دهندیم لیسال تشک ۱۴تا ۱۰ یشاغل کشور را گروه سن تیدرصد جمع ۴از  شیب ۱۳۷۵سال  یسرشمار براساس

هزار نفر  ۶۰۰رصد آن در حدودد ۴است که نفر بوده ونیلیم۵/۱۴ شاغل کشور تیآمار جمع نیهم نیبر اساس ا

 .استداشته ثابتکار  رانیسال در ا ۱۴تا ۱۰هزار کودک در سن  ۳۸۰حدود  ۱۳۷۵ . در سالشودیم

نشده و  لیکودکان کار تشک یبرا یتیشناسنامه هو رایاز تعداد کودکان کار وجود ندارد ز یقیآمار دق رانیا در

و هفتصد  ونیلیم کیدر حدود  ۱۳۸۵سال  یاند. بر اساس سرشماراز مواقع متناقض یاریآمارها متنوع و در بس

جهان  یاز کشورها یاریهمانند بس زین رانیا. در هر صورت در باشندیکار م ریدرگ میهزار کودک به صورت مستق

 ل،یتحص نهیتن هزتورم، طالق، باالرف شیگسترش فقر، افزا رینظ یاست و عوامل شیتعداد کودکان کار رو به افزا

 یو کودکان شهرها هیهمسا کشورهای کودکان مهاجرت ،(…زلزله و  ل،یس رینظ) ریچند سال اخ یعیطب یهابحران

 رانیعوامل بروز کار کودکان در ا نیترکار از مهم ینسل نیبرخوردار و وجود چرخه ب یهابه شهر افتهینتوسعه

 .استبوده

گرد وجود دارد هزار زباله ۱۴دادند، تنها در تهران  ۱۳۹۸خرداد  ۲۲ خیدر تار رانیکه مقامات ا یآمار نیآخر طبق

 .نفر کودک هستند ۷۰۰هزار و  ۴ یعنیها سوم آن کیکه 
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در  یوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع یگزارش مرکز آمار و اطالعات راهبرد نیتربر اساس تازه ۱۳۹۸خرداد  در

سال مشغول کار بوده و  ۱۷تا  ۱۰ نیسن نیهزار کودک دختر ب ۷۴هزار کودک پسر و  ۳۳۶از  شیب ۱۳۹۶سال 

است. بر داشته شیافزا ٪۹٫۶و  ٪۶ بیرتبه ت ۹۶و  ۹۵نسبت به سال  یعنیاند. هزار کودک دنبال کار بوده ۸۹

 ونیلیم ۱٫۶۸اند کرده لیکه ترک تحص یهزار کودک و تعداد کودکان ۲۵۱ سوادیاساس تعداد کودکان ب نیهم

 .باشدیکودک م

 رانیکار در ا طیشرا قانون

 ییکه کارفرما یسال ممنوع است و در صورت ۱۵ ریاشتغال به کار کودکان ز ران،یقانون کار ا ۷۹اساس ماده  بر

و حبس تا پلمپ کارخانه  ینقد مهیمتخلف شمرده و مشمول مجازات از جر رد،یسال را به خدمت بگ۱۵ ریافراد ز

 .شودیو ابطال پروانه کار م

اخالق  ای یسالمت یآن برا تیکه ماه ییاست که در مشاغل و کارهاکرده ینیبشیپ زیقانون کار ن ۸۴ ماده

امر با وزارت کار و  نیا صیسال تمام خواهد بود که تشخ ۱۸است، حداقل سن کار  آورانیکارآموزان و نوجوانان ز

 .است یاعامور اجتم

 زستانیقرق

تازه  یجمهور ،یشورو ریاتحاد جماه یاز فروپاش پس

 اسیگسترش کار کودک را در مق زستان،یقرق سیسات

 شیجهت افزا میتصم نای. داد قرار خوددر برنامه  یصنعت

دولت اسالم  یمزارع پنبه به عنوان درآمد اصل یوربهره

کشور در  نیدر دستور کار قرار گرفت. در ا موفیکر

ها به حال مدارس، کالس ییبازگشا لستامبر با شروع فص

آموزان جهت کار روانه و دانش ندیآیدرم قیتعل

برداشت روزانه در نظر گرفته  هیسهم لوگرمیک ۶۰تا  ۲۰هر کودک در حدود  ی. براشوندیپنبه م زارهایکشت

 ۲۰۰۶که در سال  یامطالعه. براساس شوندمی پنبه مزارعها دوباره روانه در بهار بچه نیوجاست. با آغاز فصل شده

 .شوندیبه کار در مزارع پنبه گمارده م زستانیکودک در قرق ونیلیم ۲٫۷به  کیانجام گرفت، نزد
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 وستانهند

 یریکارگآمار به نی، هند باالتر۲۰۱۵سال  در

مختلف را  یهاکودکان در بخش یرقانونیغ

به خود اختصاص داد. کودکان کار در هند 

اشتغال  یاز همه در بخش کشاورز شیب

کمک به  یبرا نییپا نیها در سندارند. آن

 یکشاورز یهانیزم یاقتصاد خانواده رو

 نیااز  یاری. بسشوندیمشغول به کار م

دارند  ینییپا اریکه سن بس یکودکان در حال

مسائل به عنوان  نی. اشوندیمجبور به کار م نیوالد یسوادیخانواده و ب ادیز تیجمع ،یکاریچون فقر، ب یلیبه دال

 .شوندیکار کودک در هند مطرح م لیدال نیتریاصل
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