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 چکیده

یلی س …استفاده و ، تأمین نبودن خانواده، عدم رفتار مناسب و صحیح بین والدین و کودکان، سوء کافی و درآمد کار مناسبکمبود

اگرچه آمار دقیق از تعداد این قبیل کودکان  .گویند میکار رها نموده است که به این کودکان، کودکان  ها خیاباناز کودکان را در 

 یدر مقاله فعل .سازد میرا روشن ن پژوهش در جهان ضرورت طرح ایکار در دسترس نیست، اما وجود بیش از صد میلیون کودک 

در  مؤثرکودکان کار، به عوامل  فی. در ابتدا پس از تعرمیکودکان کار بپرداز یزندگ طیشرا یتا حد امکان به بررس کنیم می یما سع

 یاجتماع طیشرا لیبه چند دسته از قب یعوامل از منظر محققان اجتماع نیا که ،پردازیم می یناهنجار اجتماع دهیپد نیا شیدایپ

که کودکان کار با آن مواجه  یما قصد خطرات نجای. در اشود می میتقس یو خانوادگ یطیمح تأثیراتو  ،یاقتصاد کالتنامطلوب، مش

و  یروانو  یخطرات جسمان دودستهخطرات، به  نیا طورکلی به م،یقرار ده یمورد بررس یمعضل اجتماع کی عنوان بههستند را 

و با  م،یبپرداز زیکودکان کار ن یسازمانده مسئلهبه  کنیم می ی. در ادامه ما سعشود می میو استثمار تقس یخطر سوء استفاده جنس

 .میمطرح کن یمعضل اجتماع نیرفع ابرای  یشنهاداتیپ نهیزم نیموجود در ا های ایدهالهام گرفتن از 

 

 جهان سوم.بحران جمعیت، معضل اجتماعی، : کودکان کار، کلیدیواژگان 
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 مقدمه

 تنگدستی و فقر فشارکار آشناست.  سختیهای با آنان از بسیاری کوچک دستان و روند مینیروی کار ارزان به شمار  همواره کودکان

ای است  مسئله انکودک خود را وادار به کار کنند. کار کردن کودکان زندگی، مخارج تامین برای ها، خانواده برخی ه استشد باعث

که کودک برای کار از خانه  زمانیداشته و از جنبه های مختلفی به آن نگاه می شود.  وجود که از دیرباز در تمام جوامع بشری

 در این حالت، دستخوش تغییرات زندگی وی و ندارد برای حفظ او از آسیب های اجتماعی وجود تضمینی بیرون می رود، هیچ

در نتیجه  و عث از بین رفتن خالقیت آن ها شدهکودکان گرفته و با از این روند فرصت تحصیل، آموزش و بازی راشود.  می زیادی

 می آورد. آسیب های جدی جسمی و روانی به همراه

، مسلماً کشور ما باشد می تیجهان سوم شده مسئله بحران جمع ویژه بهجهان  یاکثر کشورها گریبان گیرکه  یاز مسائل یکی امروزه

 نیاست که ا شتریآن ب یمنف ریتأث یندارد، ول یادیمثبت ز ریتأث یاقتصاد ازلحاظکه  یتیمسئله روبرو است. جمع نیهم با ا

 نیب حینبودن خانواده، عدم رفتار مناسب و صح نیاست. نبود کار مناسب، تأم شده ..و یشتبهدا ،یفرهنگ ،یاقتصاد ساز زمینه

 .گویند میکار کودکان، کودکان  نیرها نموده است که به ا ها خیاباناز کودکان را در  یلسی …و کودکان، سوء استفاده و  نیوالد

، کودکان از کانون گرم خانواده شود می باعث …و  ادیاز آنها، طالق، اعت یکی ای نیه ها در اثر فوت والدچسرپرست ماندن ب یبونیز 

 و شوند. آن و برای تأمین نیازهای مالی خود، در دوران کودکی وارد اجتماع شده و دستخوش آسیب های جبران ناپذیر م شدهومحر

خشونت و لجاجت و  ،ییدروغگور ینظ یانحرافات اجتماع شیو گرا یبند و بار ینادرست کودکان، ب تیو ترب میدر اثر تعل در پی آن،

الت و پژوهش های انجام شده توسط و این مطلب را در مقا شوند یممعضالت اجتماعی آمدن  ودباعث بوج یو فحاش یکج خلق

(، 1336سیمین کاظمی )(، 1331، بهروز عبدلی و همکارانش )(1384(، سید حسن حسینی )1388همکارانش )صفورا داورپناه و 

مورد مطالعه، تجزیه و تحلیل می توان  (1333مریم خانکش و همکارانش ) و (1333رضوان گودرزی ) (،1331سمانه رحمتی فر )

 قرارداد.

و  وعیکه ش میابی یخانواده است. اما با نگاه ژرفتر درم یو فرهنگ یاز فقر اقتصاد یناشکار کودکان  دهیپد که رسد یبنظر م

از تعداد  قیآمار دق اگرچه حاکم بر جامعه دانست. یها استیاجتماع و س یاز فقر و نظام اقتصاد یناش دیمعضل را با نیگسترش ا

را روشن  مسئله نیدر جهان ضرورت طرح ا یابانیکودک خ ونیلیاز صد م شیاما وجود ب ست،یکودکان در دسترس ن لیقب نیا

و نگرش درست و  گاهدید کیبا ، و میبپردازکار کودکان یدایش پ جیعلل و نتا یبه بررسمی کنیم  یسع قیتحق نیا در .سازد می

 .میبردار یاساس یمشکل گام ها نیدر جهت کنترل و رفع ا یاصول

و در می دهیم قرار  بررسی مورد …و  ی. روانیفرهنگ ،یاجتماع ،یابعاد اقتصاداز همه را  کار کودکان موضوع بخش های بعدی در

را از دیدگاه های مختلف مورد تحلیل قرار می  در سطح جامعه و جهان داردکه  یگسترده ا یامدهایپ کار وواقع مشکل کودکان 

 نهیزم نیموجود در ا های ایدهو با الهام گرفتن از  م،یکودکان کار بپرداز یسازمانده مسئلهبه  کنیم می یما سع نیزو  .دهیم

 دیفزایبتواند بر دانش و اطالعات خوانندگان محترم، ب قیتحق نیا میدواری. اممیمطرح کن یمعضل اجتماع نیرفع ابرای  یشنهاداتیپ

به درستی درک مفهوم موضوع را  ، بایدمعضل نیابه منظور کنترل و رفع  .کند آتش فشان خاموش بازتر نیآنها را نسبت به ا دیو د

 .میخاطر بسپارکنیم و به 

 

 کار کودکان

گیری شخصیت آنان از اهمیت فراوانی برخوردار است و توجه به نیازها و حقوق  کودکی در رشد و سالمت کودکان وشکل دوران

ای که سازندگان آینده  های حساس، نقش مهمی در پرورش کودکانی توانمند و شایسته برای خود وجامعه اساسی آنان در این سال

 های دیگر در معرض خطر ای، کودکان را بیشتر از گروه کالت اجتماعی در هرجامعهها و مش کند. وجود آسیب آن هستند، ایفا می

)اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و...(  در کشور ما نیز، کودکان به دالیل مختلف رساند. دهد و به رشد و سالمت آنان آسیب می می قرار
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جمله کودکان در معرض آسیب هستند که عمدتاً به دالیل رو هستند. کودکان کار و خیابان از ها و مشکالت متعددی روبه با آسیب

ویژه دختران، بیشتر در معرض  گذرانند. این کودکان، به امن و پرمخاطرة خیابان می های نا اقتصادی، بیشترین وقت خود را در محیط

و  صفورا نعیمی حصار) ر ماهای انجام شده در مورد وضعیت این کودکان در کشو گیرند. براساس پژوهش خطرات گوناگون قرار می

 ها از حقوق اولیه خود مثل آموزش، بهداشت، تغذیه مناسب و... آن ،((1400) فرزاد فرزانه و مهدی هوشمندو  ،(1336) همکارانش

های زیادی  رشد )جسمی، ذهنی، روانی و اجتماعی( با مشکالت فراوانی مواجه هستند و از نارسایی های زمینه محرومند و در همه

های آموزشی،  دهد، از حمایت برند. کودکان کار و خیابان باوجود مشکالت متعددی که آنان را در معرض خطر قرار می رنج می

می   یا بدون خانواده یا بدسرپرست ها که دور از خانواده از این بچه بسیاری تیبهداشتی، روانی و اجتماعی الزم برخودار نیستند و ح

 شوند. می جدی ها و آسیب های خانوادگی نیز محرومند؛ در نتیجه بیشتر دچار مشکالت ، از حمایتباشند

یی با علل و آنان، آشنا مورد های این کودکان، گردآوری آمار، اطالعات و منابع گوناگون در وضعیت، مشکالت و آسیب شناخت

رسانی به این کودکان و تالش برای ایجاد تغییرات الزم در  ها، اولین گام در راه کمک ها و افزایش آن عوامل ایجاد کنندة این آسیب

افزایش طور عام و  به بدر ارتباط با کودکان در معرض آسیکمبود اطالعات  مندی از حقوقشان است. منظور بهره زندگی آنان به

الزم برای  های فعالیت ریزی و ساماندهی  باشد که راه برنامه طور خاص ازجمله موانعی می به در جامعه امروزی کودکان کارتعداد 

تواند در این زمینه،  گیری بانک اطالعات کودکان کار و خیابان می . شکلپذیر را دشوار می کند از شرایط آسیب ایشان رهایی

است که در حال حاضر اکثر کشورها به خصوص کشورهای آسیایی را درگیر کرده  یاانی مقوله خیابکار و  کودکان گشا باشد. راه

است و اینان کودکانی هستند که به دالیل مختلفی چون فقر، طالق، مهاجرت، شیوه های تربیتی خانواده، اختالالت جسمی و 

« مای هو»به وسیله  1815برای نخستین بار در سال  ار()کودکان ک یروانی و... در خیابان ها رها شده اند. اصطالح کودک خیابان

 در امریکا مصطلح شد و بعدها در کشورهای دیگر هم رواج یافت. 1313در انگلیس به کار برده شد و بعد از سال 

سال بوده، در  18بر اساس ماده یک پیمان نامه حقوق کودک به افرادی اطالق می شود که زیر  )کودکان کار( خیابانی کودک

ندارند یا امکان دسترسی به خانواده برای آنها وجود ندارد یا خانواده منتظر بازگشت آنان  ایزندگی و کار می کنند، خانواده  خیابان

خانواده برایشان وجود دارد و بازگشت آنها نیز به خانواده امکان پذیر بوده و خانواده  هنیست و همچنین کسانی که امکان دسترسی ب

درصد کودکان و نوجوانان  15آنهاست. به گزارش سازمان جهانی حمایت از کودکان و نوجوانان، نزدیک به  بازگشت نیز منتظر

خیابانی کودکانی کار و ند. مطابق تعریف فوق کودکان موجود در خیابان ها، ارتباط و پیوندهای خانوادگی خود را حفظ کرده ا

خود در خیابان ها به زندگی یا کار مشغول هستند. اینان چه هنوز در  انوادههستند که در ارتباط با خانواده یا بدون ارتباط با خ

 ن، تغذیه، بهداشت، درمان،ارتباط با خانواده بوده و چه قطع ارتباط کرده باشند؛ از طبیعی ترین حقوق خود چون امنیت، مسک

اساس بر  تفریح و... بی بهره اند و مورد آزار جسمی، جنسی و روانی و همچنین سوءاستفاده و استثمار قرار می گیرند. تحصیل،

از خانه مورد  جشانساعت اول خرو 44عمدتاً در همان  دختران (1333انجام شده توسط شیما فطرس و مرتضی فتحی ) مطالعه

و معموالً در معرض انواع بیماری ها از جمله ایدز، هپاتیت و... قرار خواهند گرفت. در میان بچه  می گیرندر جنسی قرا سوءاستفاده

. این به آن معنا نیست که دختران از بی توجهی در امان است های خیابانی به نظر می رسد تعداد پسران بسیار بیشتر از دختران

اوت است. برخی بسیار زود به روسپی گری تن در می دهند، عده یی پیش از ازدواج بچه دار هستند؛ اما وضعیت شان تا حدی متف

نیز اگر خرید و فروش نشوند،  دیگرای ماعی دست و پنجه نرم کنند، عده می شوند و باید با کوهی از مشکالت عاطفی، مادی و اجت

در یک تقسیم کار می شوند. کودکان  در جامعه خویش بدرفتاریکشی یا  ل می شوند که غالباً گرفتار بهرهبه خدمتکارانی مبد

 تقسیم می شوند. دودستهبندی کلی به 

به خصوص آن بخش از عوامل که به  ،کودکان کار؛ این گروه را بیشتر کسانی تشکیل می دهند که عوامل خانوادگی و اجتماعی -1

 شده است آنها به خیابان بیایند و به نوبه خود در تامین بخشی ازمسائل معیشتی مربوط می شود، نظیر فقر خانواده و... باعث 

 احتیاجات خانواده که عمدتاً احتیاجات اساسی و اولیه است، والدین خود را یاری کنند.
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خانوادگی و اجتماعی که کمتر جنبه  کودکان خیابان؛ این گروه را بیشتر کسانی تشکیل می دهند که به دالیل متعدد فردی، -4

شتی و بیشتر جنبه عاطفی دارند مثل خشونت، تبعیض و مورد سوءاستفاده جنسی قرار گرفتن توسط خانواده، خانه را ترک معی

 .و مجبور به کار کردن هستند گفته و در خیابان سکنی گزیده اند

رای آنها پر می کنند و در تشکیل می دهند که جای خانواده را برا این گروه از کودکان برای محافظت از خویش گروه های کوچکی 

و رهبر گروه همیشه فرد قدرتمند و باهوش گروه است که همه افراد گروه، خود  شودت ایجاد می بین آنها نوعی همبستگی و محب

را ملزم به تبعیت از او می دانند. آنها همچنین مجبورند برای گذران زندگی خود به راه هایی بیندیشند که به وسیله آنها کسب 

کرده و آنها را استثمار می  از کارشان سوءاستفادهدرآمد کنند. به همین دلیل خیلی زود جذب گروه هایی می شوند که از آنها و 

چون قاچاق مواد مخدر و کاال، قاچاق اعضای بدن انسان، تکدی گری، روسپی گری و... فعالیت  یکنند؛ گروه هایی که در زمینه های

ه مذهبی، می کنند یا جذب شغل های کاذبی چون واکسی، گل فروشی، سیگار فروشی، آدامس فروشی، فروختن فال و ادعی

شدت توسط مردم تحقیر شده و مورد  کشیدن وزن رهگذران و... در سر چهارراه ها یا داخل پایانه های مسافربری می شوند. آنها به

انواع کودک آزاری قرار می گیرند و همین عوامل بستر مناسبی را فراهم می آورد تا حتی کودکانی که جذب گروه های مجرم نشده 

چون دزدی، کیف قاپی، جیب زنی، فروش مواد مخدر، اعتیاد و استفاده از سالح های سرد  کاریانواع جرم و بزهاند نیز کم کم به 

درصد کودکان خیابانی  80روی بیاورند. هر چند در ایران آمار دقیقی از این کودکان در دست نیست اما مستندات نشان می دهند 

اینجا باید ازخود سوال  در . راسان، تهران، لرستان و کردستان به سر می برندکودکان کار هستند و بیشتر آنها در استان های خ

 ایو دانش یا در آغوش گرم خانواده چه اتفاقی افتاده است که کودکانی که باید در کالس درس مشغول تحصیل علم  پرسید که

آورده و بدن نحیف و روح خسته شان زیر تازیانه روی  کاریمهربان به تفریح و بازی مشغول شوند، در خیابان ها به انواع جرم و بزه

نگاه های تحقیرآمیز مردم کوچه و خیابان یا دستان پرشقاوت صاحبان بی رحمشان خرد می شود؟ چه تفاوتی بین آنان و دیگر 

 کودکانی که در آغوش حمایتگر خانواده، آسوده در پی بازی و تفریح و تحصیل هستند؛ وجود دارد؟

 

 «کارکودکان »معضل  یابی شهیر

فقر  لیهستند که خانواده دارند و به دل یداد، گروه اول کودکان یتوان در دو گروه جا یرا مکار  کودکاندر دیدگاه دیگری می توان 

که از  یزیناچ یتا با درآمد ندیآ یم ابانیکودکان صبح ها از خانه به خ نیآورند. ا یم یها رو ابانیامرار معاش به خ یخانواده و برا

که شب فرا  یآورند، کمک خرج خانواده باشند و زمان می بدست …ت، چند ورق فال ویبسته آدامس، چند بسته کبر کیفروش 

که باعث  یو عامل ستین یچندان کار مشکل کار، معضل کودکان  یابی شهیر نجایا در گردند. یرسد، مجددا به خانه خود برم یم

خانواده ها هم  نیخانواده است. و کودکان ا یها بفرستند، فقر اقتصاد ابانیکار به خ یکوچکشان را برا یشده تا خانواده ها بچه ها

 ابانیشان را در ازدحام خیکودک ستند،یپشت چراغ قرمز ها با وتابستان سر چهارراه ها  یزمستان و گرما یمجبور هستند در سرما

 ان بگذارند.در سفره خانواده ش یلقمه نان دیها گم کنند تا شا

هستند،  ها مجبور به کار کردن در خیابان …و  نیوالد ادیمانند طالق، اعت یلیهستند که به دال یکودکان ،کار دوم از کودکان گروه

گروه  نیا یبود، وقتآنها  ندهیبه فکر آ دیحالت است که با نی. در انندیگز یخانه و کاشانه خود بر م عنوان بهرا  ابانیکودکان، خ نای

و  ها یمهر یاز بحران محبت و توجه در آنها رشد کرده است و با ب یناش یها چون عقده ، شوند یبزرگ م یابانیاز کودکان خ

نه چندان دور در قالب  ندهیاز آن را در آ یناش یها و عقده ها یمهر یب نیاند، ا جامعه نسبت به خودشان بزرگ شده یها یتفاوت یب

 زیرا به ناچ شیخو یانسان تیثیح که یابانیبه زنان خ ایو  شوند یم لیشرور تبد یبه فرد ای دهند، ینشان م کاریانواع جرم و بزه

 .فروشند یم

 عیاز جمله فشار روز افزون فقر بر خانواده ها، توز یبه عوامل دیبا میکن یابی شهیرا ر یمعضل اجتماع نیا میاگر بخواه نیبنابرا

شدن آموزش و  یقشار مختلف جامعه، طبقات نیب یو عمران یفرهنگ ینابرابر بودجه ها عیناعادالنه ثروت در سطح جامعه، توز
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و  نیوالد یخانواده ها، ناآگاه یکند، سطح فقر فرهنگ یدور م یتیو ترب یآموزش یچرخه رسم زپرورش که هر روز کودکان را ا

 .مکنی اشاره …طالق و اد،یاز جمله اعت یاعگرفتار شدن آنها در دام معضالت اجتم

 

 کودکانکردن بر ضد کار  اقدام یبرا تیاحساس مسئول رشد

 کی و شوند . یملحق م به جنبشهایی کودکانکردن اقدام بر ضد کار  یبرا ،در حال رشد یوجدان جمع ا یکمردم ب ایسراسر دن در

جنبش  قیخود را ازجمله از طر یصدا زیآمده است . کودکان کارگر ن دیپد ایکودکان در سراسر دن کردن بر ضد کار یجنبش واقع

 شوند. یراستا با هم متحد م نیرسانند. دانش آموزان در ا یم انیبه جهان "بر ضد کار کودکان  یرژه جهان"مانند  یمردم یها

در حال شکل  یجامعه مدن یو سازمان ها یدولت یو کارگران ، سازمان ها  انیکارفرما یسازمان ها انیدر م دیجد یها ائتالف

دست به  ،یلوازم ورزش دیتوتون و کاکائو و تول عیمانند صنا ،یتیصنعت چند مل نیاز چند ییائتالف ها دربخش ها نی. استگرفتن ا

 قیاز طر دنیا کارساز باشد. دواریست که این اقدامات در سراسری بوجود آمده است. جای امیقوت قاطزده اند که در آنها ن یاقدامات

ما  .است یشتریب اریبس و اقدامات به انجام کارها ازیهنوز هم ن یتوان با کارکردن کودکان مبارزه کرد ول یاقدامات م نیبرا هیتک

 یدهد ، هماهنگ یکه کاهش کار کودکان را هدف قرار م یالملل نیو ب یمل ماتیو تصم شتریتوسعه ب تدر جه یهمکار انیم دیبا

 تیکودکان در بخش ها و موقع زی، کار مخاطره ام میدهنده خود را ادامه ده یآگاه یبحث ها و تالش ها دی. ما با میبه وجود آور

 یو نظام ها میمقابله با کار کودکان در همه سطوح باال ببر یبرا راموسسات  یی، توانامیکن میو ترس ییمختلف را شناسا یها

 . میمستقر ساز ر نقطه ایرا ب یمستقل و مطمئن ،مؤثر ینظارت کننده و بازرس

در  ،ستندین یکاف یی. طرح ها به تنهاحل کرد گریبدون در نظر گرفتن مشکالت مرتبط د ییتوان به تنها یکار کودکان را نم مشکل

 زداده شوند تا به محافظت ا قیتلف گریکدیبا  یو اجتماع یاقتصاد یها استیس دی، باکند یم یکه فقر خانواده ها را متالش ییجاها

 ورود به اشتغال یبرا "سن حداقل  " کیتا  یو اجبار گانیمثال، آموزش را عنوان به کمک شود. یخانوادگ یارزش و اعتبار زندگ

 تی. اما با توجه محدودرود یکودکان به شمار مکردن در حذف کار  مهمی عنصر ،کار متفاوت است عتطبی و کشور حسب بر که

 یکه م ییاز تالش کشورها دیبا یالملل نیکار را ندارند. جامعه ب نیا مانجا یالزم برا ییاز کشورها توانا یاری، بسدر همه جاودجه ب

 نیب یسازمان ها یراهنما یها استیتوسعه انجام دهند و به بازارها و س یهمکار یبرنامه ها قیاز طر یخواهند اقدامات جامع

که به صورت  دارد ازین یریچشمگ ابعکودکان به تعهد من کردن از شر کار ایدن دنیالبته رهان کند. تی، حماابندی یدسترس یالملل

 جمعی و با حمایت دولت میسر خواهد بود. همگانی،

 

 است. یمنطق یاقتصاد یگذار هیسرما کینیازمند کار کودکان  حذف

اول و  یجنگ جهان انیپس از پا ،یالملل نیسازمان ب نیا :ILOاز برنامه کار سازمان  یریناپذ ییکار کودکان بخش جدا حذف

 International Labour کار یالملل نبی سازمان شد. منشور سیمطرح و تأس سیدر مباحث کنفرانس پار 1313در سال 

Organization  مشهور است. اساس کار  ایالدلفیف هیانیو به ب شده بیتصو 1344در سالILO ها، دولت نیب یهمکار تیاهم 

 یکار با هدف گردآور یالملل نیب سازمان است. یو اقتصاد یاجتماع یها شرفتیپ تیدر تقو یکارگر یها و سازمان انیکارفرما

از جهت  یجلسات اجتماع یها با برگزار و برنامه ها استیس نیکار، تدو یاستانداردها نییتع یو کارگران برا انیها، کارفرما دولت

و  یکارگر یها هیاتحاد نیب یاجتماع یگفتگو جیکار با ترو یالملل نیب سازمان دارد. نانیزنان و مردان شاغل اطم یازهاین نیتأم

خود به  های مؤلفه درون در …و یاقتصاد ،یاجتماع یها نهیدرزم یمل استیس یو در صورت لزوم اجرا نیدر تدو انیکارفرما

 یراب ILOاز برنامه کار سازمان  یریناپذ ییکار کودکان بخش جدا حذف د.(پرداز یعضو م یکارگران و کشورها ان،یکارفرما قیتشو

 یهمه زنان و مردان برا یبرا ییتقاء فرصت هابرنامه ار نی. هدف از اشود می طالقا "برنامه کار آبرومندانه "ت که به کار اس یایدن

 بیچار چوب توسعه بر محور ترغ نیاست. ا یو عزت انسان تیامن، ی، برابریآزاد طیدر شرا ،یدیبه دست آوردن کار آبرومندانه تول
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 ی، محافظت از سالمتیاجتماع تی، امنو حقوق کار ارهایمع تی، با رعاکنند یم جادیرا ا یدیکار تول یها تیکه موقع ییها هیسرما

برنامه  یاصل صولاز ا یکیکار کودکان  یعمل یشاغالن به کار متمرکز است. الغا یبرا یندگیو نما یمنیا یشبکه ها یو بر قرار

، در را به دیاعتنا باش یکار پدران و مادران ب تیفیشما نسبت به ک یوقت رایز میکن یم جیما کار آبرومندانه را ترو ". آن است یکار

 یخانواده ا چیکند که ه نییتع یآستانه منطق کیتواند با توجه به اوضاع و احوال خود  ی. هر کشور ممییگشا یکار کودکان م یرو

 . "ردیتر آن قرار گ نیید پاینبا

که به صورت داوطلبانه توسط هر کشور  IL O یها ونی. کنوانس ستیحداقل دستمزد ن رینظ یهمگان ۀضابط کیآبرومندانه  کار

 شرفتیتاکنون پ نکهیبا توجه ا میتوان یروند. ما م یبه شمار م یکار یزندگ یبرا یاجتماع یگاه منطق هیتک کیشوند،  یم بیتصو

است،  تهشکل گرف زیمبارزه با کار کودکان ن یبرا یگذار جهان ریجنبش تاث کیو تجربه حاصل شده و  ییدر اندوختن دانا یادیز

 . میکن یاحساس دلگرم
 

 :ایجاد بانک اطالعات کودکان کار ضرورت

و کاهش و  ،و غیر ایرانی یرانیها و مشکالت کودکان کار ا بیکاهش و حذف آس ،بانک اطالعات کودکان کار جادیا شنهادیهدف از پ

به  .دنباش یها م ابانیاز کار در خ یناش یجد بیکه در معرض آساست  یدختران و پسران نوجوان ندهیحذف اثرات مخرب در آ

 .است یا ژهیو تیاهم یدارا ریمنظور اهداف ز نیهم

 

 بانک اطالعات: اهداف

 .از جمله کودکان کار و خیابان آسیب های دولتی و غیردولتی در ارتباط با کودکان در معرض توانمند سازی انفورماتیک سازمان - 1

 .ریزی و ساماندهی کودکان کار و خیابان های دولتی و غیردولتی در سیاست گزاری، برنامه کمک به توانمندسازی سازمان - 4

 .های آموزشی، پژوهشی و حمایتی های آنان با انجام فعالیت ار و خیابان و خانوادهکمک به توانمندسازی کودکان ک - 3

 .ها ها در ارتباط با کودکان کار و خیابان و تالش برای کاهش آن و چالش کمبودها کمک به تشخیص نیازها، - 4

ط با کودکان کار و خیابان و پرهیز از های مرتب های دولتی، غیردولتی در انجام فعالیت آهنگی بین سازمان کمک به ایجاد هم - 5

 .کاری تکرار و دوباره

 ترین مشکالت کودکان کار و خیابان مهم

 یمشکالت اقتصاد - 1

 سرپرستی، بدسرپرستی، پرجمعیتی و...( طالق، بی) خانوادگیمشکالت  - 4

 و...( ، نداشتن بیمه و تأمین اجتماعیجنگ ،اعتیاد مهاجرت،) اجتماعیمشکالت  - 3

 (و ناآگاهی آزار ،خشونت تبعیض،) فرهنگیمشکالت  - 4

 (قانون اجرای نبود قانون، نارسایی قانون،) قانونیمشکالت  - 5

 (فراغت، مسکن و... اوقات ،آموزش مشکالت مربوط به رشد و سالمت همه جانبه کودکان )تغذیه، بهداشت، - 6

 برای کاهش کار کودکان و کودکان کار پیشنهادهایی

 پیشنهادها به این شرح است:ترین  مهم -

 یهای اجتماع تأکید بر پیشگیری برای کاهش کار کودکان و سایر آسیب -

 فقر زدایی و تأمین رفاه عمومی )توسط دولت -

 (سازی توانمند ،حمایت ساماندهی درست کودکان خیابانی )شناسایی، -

 یبرطرف کردن مشکالت قانون -
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 تی کودکانهای غیردول تقویت رشد و گسترش سازمان -

 های دولتی و غیردولتی مرتبط با کودکان همیاری، همکاری، هماهنگی و مشارکت سازمان -

 تأسیس نهاد ملی حمایت از کودکان -

 دخترانروی کار کردن ایجاد امکانات برای آموزش اجباری، عمومی و رایگان برای همۀکودکان با تأکید بر  -

مورد کودکان با تأکید بر پیمان نامه حقوق کودک، مقاوله نامه منع کارهای دشوار برای المللی در  های بین اجرای پیمان نامه -

 کودکان

 یها و مشکالت اجتماع تأکید بر پژوهش و ایجاد بانک اطالعات در زمینه آسیب -

 های کودکان کار و خیابان تأکید بر حمایت همه جانبه از خانواده -

 توان محیطى حمایتى براى کودکان کار فراهم کرد؟ مى چگونه

 یها با توجه به اصل آموزش همگان آن یبرا ریپذ و دسترس گانیرا های آموزشگاه گذارى بنیان ●

 کودکان نیا یبرا یستیو ز یآموزشگاه یفضا جادیو ا گانیرا آموزشی خدمات ى ارائه به ها دولت کردن وادار ●

هاى آموزشى، کودکان کار را به اصول بنیادین حقوق بشر، کنوانسیون حقوق  غیردولتى باید با برپایى کارگاههاى دولتى و  نسازما ●

 ترى دست یابند ها بتوانند در زندگى به جایگاه شایسته هاى زندگى آگاه سازند تا آن ها و ارزش کودک، مهارت

 یجیو ترو بخش یهاى آگاه یتها و جامعه به کار کودکان با فعال در نگرش خانواده دگرگونی ●

 

 پیشنهاد و نتیجه گیری:

کودکان کار، به  فی. در ابتدا پس از تعرمیکودکان کار بپرداز یزندگ طیشرا یتا حد امکان به بررس تالش کردیمما  یدر مقاله فعل

 طیشرا لیبه چند دسته از قب یعوامل از منظر محققان اجتماع نیا ،پرداختیم یناهنجار اجتماع دهیپد نیا شیدایدر پ مؤثرعوامل 

داشتیم به ساده ترین شیوه ما قصد  نجای. در اشود می میتقس یو خانوادگ یطیمح تأثیراتو  ،یاقتصاد کالتنامطلوب، مش یاجتماع

خطرات، به  نیا طورکلی به م،یقرار ده یمورد بررس یمعضل اجتماع کی عنوان بهکه کودکان کار با آن مواجه هستند را  یخطرات

کودکان شرایط  یسازمانده بمنظور. در ادامه ردیمک میو استثمار تقس یو خطر سوء استفاده جنس یروان یخطرات جسمان دودسته

امید است که این  .میمطرح کن یمعضل اجتماع نیرفع ابرای  یشنهاداتیپ نهیزم نیموجود در ا های ایدهبا الهام گرفتن از  ،کار

 پیشنهاد مورد تایید دولت ایران قرار بگیرد.
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