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 چکيده
اجتماعیواقتصادیخانوادهدرکشورهایروبهتوسعهدرعصرحاضرپدیدهنارسائی هایرفاهی،

بویژهدرجوامعشهریهرچهبیشترعینیساختهاستچالش برانگیزکودکانرا اغلبکشورهای.

ی،آسیائیوآمریکایالتینبااینواقعةمشکلآفرینروبروهستند؛کهخودمنجربهمسائلآفریقائ

درحالیکهاینپدیدهدربعضیازکشورهابسیار.هایبعدنیزخواهدشدگوناگونپرخطردرنسل

بیشتوجهمی بهآنکمو بعضیدیگربهآنچندانتوجهیمحسوسوعینیاستو در شود،

هاوانحرافاتاجتماعیاستکهخودضایعاتفراوانحاصلاینپدیدهانواعیازآسیب.دگردنمی

سازمانملل.نمایدگذارد،ونیرویکنترلیوسیعیرادرگیرخودمیاقتصادیبرجایمی-اجتماعی

نهایتو.تهایاخیربهدنبالاصالحوپیشگیریاینپدیدهدرجوامعمربوطهبودهاسنیزطیسال

مهاجرت طریقپناهندگیو از نیز را صنعتی منظم و کشورهایمرفه اینپدیده پرخطر نتایج

گیرددربرمی درعصرسوادآموزیقرنبیستویکماینکهچراکودکاندرزمانالزمبهآموزشو.

خودمسئلهاستیادگیریسوادنمی پردازند، اولیاء. زیادیکودکان، عواملیچونفقرخانوادگی،

درحالیکهکشورهایصنعتی.خودبهاینپدیدةروبهازدیادمنجرگردیدهاست...وزشندیدهوآم

مهارکرده درگیرآنهستنداینپدیدهرا اند،جوامعروبهتوسعهعموماً گرچهکودکانکارانواع.

می چشم به فراوان غیراخالقی امور به آنها ورود آفریقا در دارد، منجمختلف که بهخورد ر

 .هائیازنوعایدزبینآنهانیزمیگرددبیماری

 

 امورغیراخالقی،شهرنشینی،مهاجرت،انحرافاتاجتماعی.رفاه:يديکل واژگان
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 مقدمه

اغلبکشورهایروبهتوسعهباتوجهبهموقعیتاقتصادی،اجتماعی،فرهنگیوجمعیتخود،بهلحاظکارواشتغالتاجاییکهبه

دروضعیتیمتفاوتنسبتبهکشورهایصنعتیقراردارندنوجوانانمربوطمیکودکانو شود، اینگونهکشورهایروبهتوسعهعمدتاً.

ها،عمومیدراینگونهکشورها،ناتوانیاقتصادیدرونخانوادهازسویدیگر،فقر.باشنددارایجمعیتکودکونوجوانبسیارزیادیمی

اغلبکشورهایروبه.وانوجواندراینکشورهاپدیدةخاصیرابهوجودآوردهاستموسومبهکودکانکارازدیادجمعیتکودک،نوج

چنینپدیده با عموماً کشورهایآمریکایالتین، آسیایییا آفریقایی، اعماز هستندتوسعه ایروبرو بهطور. حالیکهتوسعةکشورها در

آیند،کشورهایروبهتوسعهعموماًبهخاطرضعفعبارتیجواناننهایتاًعواملتوسعهبهحسابمیگردد،یابهعمومیازجوانانناشیمی

یابندهایتوسعهدستمیدرسرمایهگذاریرویکودکانوجوانان،کمتریادیرتربهشاخص هایاخیرازآنجاکههمینطور،طیدهه.

اند،سازمانمللمتحدنیزطیقرناخیرهموارهتأکیدبرآموزش،یافتگیجوامعداشتهایدرپیشرفتوتوسعهکودکانوجواناننقشعمده

همینطور،سازمانمللمتحدنیزبا.بهداشت،تغذیهوپرورشبهتروبیشترکودکانونوجواناندرکشورهایروبهتوسعه،داشتهاست

یمقرناخیردرتالشبودهاستتاوضعیتبهتریبرایکودکانونوجواندرهاینوینیدراغلباینگونهکشورها،هموارهطیناجرایطرح

.نمایداینجوامعزمینهسازی

 بحث
کنند،اینکهآیاکودکانبایدکارکنند؟،بررسیکودکانکار،اشتغال،کجاوچراکودکانکارمی:دراینمبحثبهعناوینیچون

کودکانعموماًدرکشورهایروبهتوسعهدرسنینکمترازسنقانونیکار،واردکارواشتغال.ودشبیکاریجوانانونظایرآنپرداختهمی

آیندکهبهورودهمینطور،فقرخانوادگی،ازدیادکودکاندرخانه،بیسوادیاولیاءونظایرآنازجملهعواملیبهحسابمی.گردندمی

پدیدةیادشدهنهاینکه.گرددمارهایمربوطبهکودکانکارازکشورهایروبهتوسعهناشیمیبیشترآ.کنندکودکانبهبازارکارکمکمی

ها،افزایشتوقعاتاقتصادیواجتماعیخانواده،خانوادهرفتنهزینهباال.باشدامروزهکاهشنیافتهاست،بلکههموارهروبهافزایشنیزمی

آیندکهبهافزایشکودکانکارارتباطی،اطالعرسانیونظایرآن،ازجملهعواملیبهحسابمیایجادراهبینروستاوشهر،گسترشوسایل

شود؛کهایننیزازفقرفرهنگیوفقراقتصادیدردرپاسخبهاینکهآیاکودکانبایدکارکنند،معموالًجوابمثبتدادهنمی.کنندکمکمی

.گردداینجوامعناشیمی

گردندکهباموقعیتسنیآنهانیزهماهنگینداردوانانبهاَشکالمختلفوارداموروکارهایصنعتیمیکودکانونوج ایندر.

بنابراین،بیکاریجواناننیزدر.توانندکارواشتغالپیداکنندحالیاستکهدرهمینجوامعبسیاریازجوانانبهطوررسمیودائمینمی

...هایاجتماعیویکپدیدهیامسئلةاجتماعیمطرحاستکهازآنعوارضمختلفازنوعبسیاریازناهنجاریاینجوامعخودبهعنوان

.گرددناشیمی

ایگردد،ودرحالیکهازنظرجهانغربپذیرفتهنیست،وجلوهپدیدةکودکانکارعموماًدرونکشورهایروبهتوسعهمشاهدهمی

کشورهایصنعتیوجهاناول.گردددهد،درعینحال،دربسیاریازکشورهاخودامریعادیتلقیمینمیازفقراینکشورهارانشا

اینخصوصوضع حتیجرائمسنگینیبرایکارفرمایاندر و کنترلنمایند، و مهار را کودکانکار اندپدیدة خوبیتوانسته به عموماً

تحتتأثیرشرایطاقتصادی،اجتماعیوفرهنگیحاکمدراینجوامع،پدیدةکودکانکارخوددرحالیکهدرکشورهایروبهتوسعه.اندکرده

آید،ایننکتهنیزقابلذکراستکهسیاستگذارانجهانپیشرفتههموارهبهدنبالراهکارهاییهستندکهازآنامریعادیبهحسابمی

یکیازوسایلمؤثردراینزمینههماناکنترلموالید.چهبیشترکاهشدهندطریقپدیدةکودکانکاررادرکشورهایروبهتوسعههر

...هاستودرونخانواده

فراواناست مناظرة اغلبجوامعموردبحثو در عموماً بیکاریجواناننیزامروزه مسئلة چالش. روبهیکیاز و هایدامنهدار

گردید،وبهعبارتدرگذشتهبیکاریجوانانزیاداحساسنمی.ندراینجوامعاستافزایشکشورهایروبهتوسعهموضوعبیکاریجوانا

هایدیگر،عینیتکافینداشت،صرفاًبدینخاطرکهجوامععموماًکشاورزیبودند،وآنخودبخشعظیمیازجمعیتجوانرادرفعالیت

وازدیادحجمجمعیتجوانبهدنبالکاهشمرگومیراطفالوامروزهبهدنبالگسترششهرنشینیازیکسو،.کردکشاورزیجذبمی

جوانانازسنین کردهاست؛بهنحویکهعموماً سالگیوحتیکمترخواهان11کودکان،پدیدةکودکانکارخودعینیتبیشتریپیدا

.بیکاریمواجهگردانیدهاستوضعیتیادشدهکشورهایروبهتوسعهراعموماًبابحران.اشتغالواستقاللمالیهستند

یعنی1براساسبعضیازآمارهایارائهشده،حدود که(11-42)میلیاردنفرجوانبیکار؛ متعلقبه%51سالهوجوددارد، آنها

فتمجمعیتاینبدانمعناستکهحدوداًیکه.بسیاریازاینعدهنیزدرتحولازمدرسهبهکارقراردارند.کشورهایروبهتوسعهاست
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همینطور،سهمقابلتوجهیازجوانانامروزهدرحالجداشدن.جهاندرعصرحاضربامشکالتبیکاریدرانواعمختلفآنروبهرواست

زاینجمعیتعموماًوبهسادگیبویژهدرکشورهایروبهتوسعها.وورودبهبازارکارهستند(التحصیلشدنازدبیرستانفارغ)ازآموزش

حدودیمحرومهستند تا بهعبارتدیگر یا اشتغالرضایتکافیندارند، و دستیابیبهکار با. بهتوسعه کشورهایرو بنابراینسناریو،

هرگونهکوتاهیوضعفبرنامهریزیدراینخصوص،خودمشکالتبیشتریرابرای.هایعظیمبیکاریبهطورنسبیمواجههستندچالش

.آوردبهدنبالمی...هایاجتماعی،انواعیازمشکالتروانیونهجوامعازنوعاعتیاد،نابههنجاریجواناندراینگو

میلیونافرادبیکاروجوددارد161گویایایناستکهدرجهانامروز(ILO)1المللیکارآماردیگرارائهشدهتوسطسازمانبین

کنند،وبهتعبیریفقطزندههستند،بابسیاریازایزندگیمیاینگونهافرادکهبهطورحاشیه.کهسهمیازآنعمدتاًبهجوانانتعلقدارد

نابهسامانیمحرومیت ها، اجتماعیو اقتصادی، هایفردی، روبروهستند... نسبتباالییازجمعیت. براساساطالعاتآماری، بنابراینو

.رآمدفردیاستجوانجهانامروزهدرانتظارکار،اشتغالود

زیرخطفقربهسرمی یعنیجهانروبهتوسعهوجهانصنعتیهردودارایسهمعظیمیازجمعیتهستندکهعموماً برند؛

هستند روزانةخود معاشمعمولیو جهتامرار تعریفشده درآمد از دارایدرآمدیکمتر کسانیکه نابه. اینگونه استکه قابلذکر

گرداند،نسلآتیرانیزتاحدزیادیازاشتغال،ضمناینکهجوانانعصرحاضررابابحراندرابعادمختلفآنروبهرومیهایناشیسامانی

...دهدوتحتتأثیرقرارمی



 تداول کودکان کار
دروضعیتاینگونهدرحالیکهپدیدةکودکانکاردرکشورهایروبهتوسعهبسیارمتداولاست،درعینحالتحولقابلتوجهی

نیست کودکانبهسهولتقابلمشاهده مواردزیادیکودکانبه. بهتوسعهدر غیرقانونیواینبدانمعناستکهدرکشورهایرو طور

هایبعدگونهتضمینیبرایاستخدامقانونیآنهادرسالاینگونهاشتغالهیچ.غیررسمیدرسنینپایینبهکارهایمختلفاشتغالدارند

نمایدایجادنمی اینجوامعیکنوعبینظمیدربخش. در مربوطمیبنابراین، جاییکهبهکودکانکار بهچشمهایمختلفتا گردد،

آمریکا،حتی4115طورمثال،تاقبلازبحرانمالیسالکشورهایصنعتینیزتاحدزیادیبابحراناشتغالمواجههستند؛به.خوردمی

عواملمؤثردر.سالهبیکاراعالمشدهبودند؛بویژهدرشرایطیکهجوانانفاقدآموزشوتخصصباشند16-41ازجوانان%11درمواردی

.هایاقتصادی،آموزشونظایرآناستاینزمینهسیاست

حصیلیوآموزشیطورتماموقتدروضعیتتسالگیبه11-15بایستحداقلتاسنینازدیدگاهتمدننوینغرب،کودکانمی

اینفرهنگوالگوامروزهدرحالتسّریبهتقریباًتمامیجوامعجهانیاعماز.قرارداشتهباشند،وسپسوارددورةاشتغالتماموقتشوند

ستکهدرآنایاایندرحالیاستکهشرایطاجتماعیواقتصادیبسیاریازجوامعروبهتوسعهبهگونه.روبهتوسعهیاجهاناولاست

رایگان)سالگیاشتغالبهتحصیل11-15توانندتاسنیننوجوانانبهسهولتنمیکودکانو داشتهباشند( همینامربرزندگیآتیو.

تأثیرفراواندارد اشتغالدائمآنها درحالیکهشرایطفرهنگینوینتوصیهبراینداردکهدختراننیزدرزندگیعادیخودهمین. طور،

عهاشتغالبهکارداشته،ودارایاستقاللمالیگردند؛باتوجهبهاینضرورتوانتظار،سهمقابلتوجهیازدختراندرکشورهایروبهتوس

توانددراشتغالآتیآنهانقشمؤثریداشتهباشدکنند؛یعنیعاملیکهخودمیسالگیامکاندسترسیبهآموزشراپیدانمی11تاسنین

...و



 طبقه بندي کودکان کار
اینگونهکودکاناعمازدختروپسرباتوجه.شوندایازکارهایمختلفراعهدهدارمیکودکاندرسراسرجهانمجموعه

ردرمواردیکا.گیرندهایمختلفمورداستفادهوبهرهبرداریقرارمیبهشرایطاجتماعی،جغرافیایی،شهریوروستاییبودن،دربخش

باشد،درحالیکهدرموارددیگرکارکودکانبسیارطاقتفرسا،وآنهابهگونهاجباریموردبهرهکودکاناختیاریوکموبیشراحتمی

باشد،کههریکها،معادنونظایرآنمیهاونوعدومدرقالبکاردرکارگاهنوعاولدرقالبفروشندگیدرخیابان.گیرندبرداریقرارمی

تفضیلقابلبیاناند به خانگی،. خدمه فعالیتهائیچونکارگرانخیابانی، به آفریقاییزیمبابوه کشور در کودکانکار مثال، طور به

 کنندفروشندگی،مواردمراقبتونگهداریازسالمندان،دستیارانمزرعه،کارگرانمزارعچایوقهوه،کارگرانمعدنونظایرآناقداممی

(Bourdillon:2000.)وضعیتیسخت تروبدتردرمقایسهباکودکانکاردرسایرنقاطجهانکودکانکاردرکشورهایآفریقاییعموماً

                                                           
1
 -International Labour Organization 
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دارند ولدزیاددرخانواده. عواملیچونزادو ضعفنظارتومدیریتدولتیو فقرخانوادگی، ها، باعثپدیدةکودکانکاردرجوامع...

(یاروپااتحادیه)ذکراستکهپدیدةکودکانکارکهعموماًدرکشورهایروبهتوسعهرایجاست،درجوامعصنعتیقابل.شودمختلفمی

شرایطمورد.برندنوعکارکودکانخودبستگیبهشرایطیداردکهدرآنبهسرمی.باشدژاپنوآمریکایشمالیمنسوخوغیرقانونیمی

...ایوضعیتخانوادگی،ازدیادکودکاندرجامعه،چگونگینظارتدولتیامسئولینشهریومنطقهنظرمشتملبروضعیتاجتماعی،و

.هاییادشدهاستبنابراین،ازمیانبرداشتنپدیدةکودکانکارخودموکولبهازبینبردنضعف.باشدآنمی

برند؛شرایطیازنوعشهرییاروستاییبودن،فقرعمومینوعکارکودکانخودبستگیبهشرایطیداردکهآنهادرآنبهسرمی

هریکدرجایخودبرچگونگیکار نظایرآن، پروشو سرمایهگذاریدربخشآموزشو توسعةجامعه، جامعه،چگونگیپیشرفتو

کاردارند،درصورتیدربعضینقاطهایتولیدیاشتغالبطورمنظمدرکارگاههاییکودکانبهدرکشورهنددرقسمت.کودکانتأثیردارد

وبگونهایغیراستانداردبکارمیدیگرکودکانبه پذیرفتهنشده، پردازندطورپراکندهبهبسیاریازمشاغلوکارها در. بهعبارتدیگر،

یابرایافرادکارفرمابنابراین،کودکانممکناستبرایخانوادةخودک.شوداینگونهجوامعبهنوعیازکودکانسوءاستفادهمی ارکنند،

آورندکهقابلذکراستکهامروزهکارکودکانراعموماًکارهائیبهحسابمی.ممکناستدرونخانهکارکنند،یادرکارخانهونظایرآن

مواردیموجباتقاچاق،فرهنگکودکانکارمتأسفانهبهنحویپیشرفتهاستکهدر.گیردخارجازخانهودربرابردستمزدصورتمی

،اینگونه...دربسیاریازکشورهایشرقآسیانظیربنگالدش،برمهو.تجارتوخریدوفروشآنهارانیزدربعضیجوامعفراهمآوردهاست

اطدیگرموردسوءالمللیکودکانقاچاق،ودرنقهایبینهمینطور،درسطوحیباالتر،وازطریقواسطه.گیردفعلوانفعاالتصورتمی

.گیرنداستفادهقرارمی

کودکانممکناستجهتدریافتدستمزدکارکنند؛یاشایدبدونهیچدستمزدیآنهابرایچندساعتیدرهفتهکارکنند؛یا

طورمثالدرکشورهبنابراین،شرایطکودکانکارازمحلیتامحلدیگرمتفاوتاست؛ب.ساعتدرروزمورداستثمارقرارگیرند12حتی

گیرد،درحالیکهکنند،ودرازایآنقدریسوادآموزیبینآنهاصورتمیطورنیمهوقتدرمنازلمختلفکارمیآفریقائیغناکودکانبه

اینرو،شرایطاز(.Myers:1999)روندکنند،وبهمدرسهنمیطورتماموقتدرخارجازخانهکارمیدرکشورپاکستانکودکانکارگربه

.فرهنگی،اجتماعی،وساختارحکومتیدرکشورهایمختلفبرچگونگیکارکودکانتأثیردارد

آن لیکنعللوپیامدهایناشیاز بررسیاست، درگیرقابلبحثو ومحدودهسنیکودکانِ بینکودکان، فراوانیکار تنوعو

ادرکشورهایروبهتوسعه،وهمچنینمحدودیتمنابعآماریدرخصوصاینکودکان،تاکودکانکاربهلحاظافزایشآنه.نمایدپیچیدهمی

آن استحدزیادیارائهتصویریمشخصاز گردانیده مشکلروبهرو با را ها عنوان. جوامعفعالیتکودکانبه بعضیاز حالیکهدر در

کهدرآنهانظامآموزشوپرورشرونقچندانیندارد،وجودکودکاندربازارکاروکودکانکارمحسوبگردیده،درجوامعبسیارفقیر

.گرددهایمختلفتولیدیوخدماتیبهعنوانکودکانکارمنظورنمیمحدوده
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 محدودة کودکان کار

 توجهبهشرایطکشورهایرو با کار ورودکودکانبهبازار ممانعتاز امریمشکلبحثدرخصوصجهاتمثبتیا بهتوسعه،

کنند،وکمترزمینهپیشگیریازکارآنهارافراهمدرحالیکهبسیاریازکشورهایروبهتوسعهفعالیتکودکانرامثبتتلقیمی.نمایدمی

ارزیابیو.نمایدلمیآورند،اینخودنیزارزیابیازآنهاراتوسطجامعهشناسانوبهویژهجامعهشناسانبخشجوانانتاحدزیادیمشکمی

دربسیاریازجوامعخودامریمشکلبهنظرمی آیدارائهآمارهایدقیقازاینکهچهتعدادکودکمشغولبهکاراست، بهطورکلی،.

خودبه،درچنینشرایطیارزیابیکودکانکار(درصد21یعنیحدود)سالههستند11جوامعیکهداراینسبتباالییازجمعیتکمتراز

بدینخاطرکهبخشعظیمیازاینکودکانبهطورعرفیوسنتیدرسنینکمتراز سالگی11یا11سهولتامکانپذیرنیست؛صرفاً

.هایخودباشندهایخانوادهبایستتأمینکنندةهزینهمی

فعالیت نمیآمارهایرسمیعموماً بر در را کودکان اقتصادیکار های ویژه به باشدگیرد؛ دستمزد بدون کار شرایطیکه .در

گردد،درمواردزیادیباتضادهاگیردوبهعنوانآمارهایرسمیتلقیمیهاییکهعموماًدرونکشورهایروبهتوسعهصورتمیسرشماری

ازاین.گردندمعرفیمی(دستمزدبدون)شوند؛بهویژهدرشرایطیکهکودکانعموماًبهعنوانهمیارخانوادههایآماریمواجهمیوتناقض

درکشورهایآفریقاییمی توانشناساییومعرفیکردنوعکودکانوسیعاً اینخودبهچندعلتاست؛ازجملهاینکهکودکانبهعنوان.

سنکودکانکارعموماًازآنجاکه.دهندممکناستبهعنوانکارمنظورنگرددآیند؛یعنیآنچهکهآنهاانجاممیکارگربهحسابنمی

یاحتیکمتراز11کمتراز آورندکهحتیدرصورتفعالسالهاست،بههمینخاطرآنهارابهعنواننیرویکمکیبهحسابمی11،

کراستکهافتد،ایننکتهنیزقابلذنبودنیاغیبتآنها،کارفرمابادرنظرگرفتناینفرضیهکهدرتولیدوبهرهوریکاهشیاتفاقنمی

بنابراین،درشرایطیکهبسیاری(.Boyden :1991 ; Robson:1996)گرددوضعیتکارغیرقانونیکودکانبهگزارشنکردنآنمنجرمی

گردد،آمارایننیرویکارتفاوتقابلتوجهیباهایمختلفاشتغالبهکاردارند،وازآنجاکهاطالعاتآنهاثبتنمیازکودکاندربخش

.اندمیلیونمتغیراعالموفرضکرده421تا11بنابراینوبراساسهمینفرضیه،تعدادکودکانکاررادرجهانبین.مارهایواقعیداردآ

.روندهمانطورکهاشارهشد،افرادکارفرما،یااستخدامکنندهاینکودکانبههرشکلازاعالمآمارواقعیآنهاطفرهمی

بهاینخاطرکهبنابرتعریفیبرنامهریزیشدهنیزجهتکودکانکارخودبامشکالتیمواجهمیهایپیمایشطرح گردد؛صرفاً

های4المللیکار،بسیاریازکشورهااقدامبهانجامپیمایشهایسازمانبینبراساسطرح.آیدمشخصنیستچهچیزیکاربهحسابمی

اما،همانطورکهاشارهشدچونکاروفعالیتایننیروی.کودکانکاراطالعاتیبهدستآورنداندتانسبتبهکموکیفگوناگونکرده

هایپژوهشییادشدهبهنتایجمطلوبیمنجرنگردیدهانسانیکمسنوسالبهخوبیتعریفومشخصنگردیدهاست؛بههمینخاطرطرح

.است

بداناکودکانکاراصطالحیاستکهتوسطسازمانبین لمللیکاروضعگردیدهاست،ومنظورازآنکارنامتناسباست؛صرفاً

بدینگونه،ایننوعکاربرای.گذاردخاطرکهکارگرانبسیارجوانند،واینکهآنتأثیرمعکوسیبرسالمتیاآموزشکودکانبرجایمی

ایینمجبورندکارکنند،وهمچنینازنیازهایپرورشیخودچشمازآنجاکهکودکاندرسنینپ.آیدنیزبهحسابمی کودکانآسیبزا

.بپوشند،آنخودآسیبزاست

ورودکودکانبه(آفریقایی)ترینآنهادربسیاریازجوامعکمترتوسعهیافتهگرچهکارکودکانانواعمختلفدارد،لیکنازشایع

عنوان به آنها کردن مواردیمسّلح در و غیراخالقی جنگامور در کشورها، اینگونه از بسیاری در منطقهسرباز ایاستهایمحلیو

(ILO:2002 درکشورهایآفریقاییبهچشممی(. بهعنوانسربازوافراد(پسر)خورد؛یعنیاستفادهکردنازکودکاناینپدیدهعموماً

منطقه)یراخالقیآندربسیاریازکشورهایکمترتوسعهیافتههمینطور،پدیدةقاچاقکودکانوسوءاستفادهازآنهادرقالبغ.مسّلح

.ازاینرو،کشورهایروبهتوسعههنوزهمراهطوالنیرادرپیشدارندتابهاینوضعیتخاتمهدهند.خوردبهچشممی(آفریقا
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 1جدول 

 المللی کار بينتعداد کودکان کار بر حسب طبقه بندي سازمان 

 (در هزار نفر) 0222 دهة نسو به تفکيک سن و ج

 هاي سنی گروه
 کليه کودکان

کودکان فعال به لحاظ 

 اقتصادي
 کودکان کار

کودکان کار در 

 مخاطره آیند

 % (در هزار) % (در هزار) % (در هزار) (در هزار)

11-15 55111171111/1 1171111/1 611114/1

12-14 6161111111145161111/14115111/12

12-111772114115116/111 5 111/11111 11 /7

11-11  41111217112/24174115/11174115/11

44115/16711114/14 1 1566111521112/4پسرها

114/11125111/11  1227111616111/4411دخترها

 1/11 112322 11 003322 05 531122 1351322 جمع کل

Source: Based on ILO (2002a) 
 0جدول 

 فعال به لحاظ اقتصادي و به تفکيک مناطق جهان کودکان 
 (در هزار) 0222 دهة

 موقعيت      
 

 نقاط

 کليه کودکان
11-3 

 فعال اقتصادي
9-3 

 فعال اقتصادي
10-12 

فعال به لحاظ 
 13-11اقتصادي 

کل کودکان فعال به 
 لحاظ اقتصادي

 (در هزار) (در هزار) (اردر هز) (در هزار) (در هزار)
اقتصادهایتوسعه

یافته
11111151111111111112111

اقتصادهایدرحال
گذار

5 111711111161115211

آسیاومنطقه
اقیانوسیه

522611211151 1156711412411

آمریکایالتینو
منطقهکارائیب

1 7 1115111161111 1141111

آفریقاینیمه
ائیصحر

41141141711411111511166111

خاورمیانهوشمال
آفریقا

11161125115611111141711

 531122 102922 151122 15122 1351122 کل
Source: Based on ILO (2002a) 

 

 تمامیمناطقفقیرجهانبیشاز این1-7درصدکودکان11درحالیکهدر شاخصدرسالهبهلحاظاقتصادیفعالهستند،

.رسددرصدمی41آفریقاینیمهصحرائیبهحدود
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 پيدایش کودکان کار
:گردندکهآنهاعبارتندازکودکانبطورکلیبهدنبالسهزمینهوعلتمتفاوتواردکارمی

 (مثلفعالیتدرمزرعه)کاردرخانواده -1

 (اشتغالمثلکارکردنبراییککارفرمایابصورتخود)کاردربخشغیررسمی -4

 (.مثلفعالیتدریککارگاه،کارخانهونظایرآن)کاردربخشرسمی - 

داردچهاینگونهارزیابیبطوردرونیمشخصمی.سازدهایعمومیرانمایانمیها،بعضیازتفاوتپیبردنبهتفاوتاینگونهزمینه

باتوجهبهپدیدةکودکانکاربویژهدرکشورهایروبهتوسعه،پدیدةازاینرو،و.نوعیازکارکودکاننسبتبهدیگریبهتریابدتراست

.بایستتوسطجامعهشناسانکارواشتغالموردارزیابیمستمرقرارگیردیادشدههموارهمی



 کودکان کار درون خانواده
کنند،ونقشآنهاباباالدگیشروعمیکودکانبسیارکمسنوسالدرکشورهایروبهتوسعهکارخودراعموماًدرمزرعهخانوا

ازآنجاکهکشورهایروبهتوسعهعموماًکشاورزیوروستاییهستند،کودکان(.Nieuwerhuys: 1996)یابدرفتنسنآنهاگسترشمی

مثال،درکشورآفریقاییبطور.هایآنهابسیارمحدوداستهایگوناگونیدارند،فعالیتکاردراینجوامعبرخالفجوامعشهریکهفرصت

علوفهدادنبهدام،کاردرمغازه،اشتغالدرصنایعخانگی،/نیجریهکاربدونپرداختکودکانمشتملبرمراقبتازاطفال،مراقبتازمزرعه

 خانهو خارجاز حملآباز خیابان، فروشندگیدر Robson:1996)است... .) برخالفنقاطشهری، حالیاستکه حقوقوایندر

بنابر.شودحسبجنسوسنبهآنهاواگذارمیقابلذکراستکهاینگونهکارهاتوسطکودکانبر.شوددستمزدنیزبهآنهاپرداختنمی

بایستدرکشورهایآفریقاییصورتگیردتاازآنطریقپدیدةکودکانکاردرآنجوامعآنچهمطرحگردید،تحوالتفرهنگیوسیعیمی

کافیوجودداشتهباشد؛یعنی2هایایننکتهنیزقابلذکراستکهدرصورتتوقفپدیدةکودکانکار،جایگزین.تعدیلگرددکنترلو

حمایت فقردرجامعه، مهار کاهشو بهبودمنابعمالیخانواده، پرورشکافی، نوعآموزشو ازجملهمنابعیاز نظایرآن، هایدولتیو

.تواننددرکنترلپدیدةکودکانکارنقشداشتهباشندکهخودمیآیندعواملیبهحسابمی

در1کنند؛مثالًدرمناطقروستاییکشورلِسوتوهایکاریخودراآغازمیکودکانکاردرجوامعمختلفازسنینمختلفمسئولیت

سالگیبسیاریازآنهابهشکلتمام6-1کنند،ودرمیسالهچوپانیراباکودکانبزرگترخانوادهوبستگانآغاز4(پسران)آفریقا،کودکان

هادراینگونهکودکانکاربهطورمثالدرکشورلِسوُتودرمواردیهفته(.Kimane&Mturi:2001)پردازندمی(چوپانی)وقتبهاینکار

ویریازکودکاندرکشورهایروبهتوسعهعموماًبرایاینگونهتص.شوندگذرانند،وعموماًباگلهربایانمسّلحروبرومینقاطکوهستانیمی

شناسانهتصاویریازایننوعکودکانکاررادردرعینحال،تحقیقاتجامعه.شهروندانواتباعکشورهایجهاناولکامالًباورنکردنیاست

مولّددرونخانواده،وکارهایعادیخانوادهکهبنوعیتفاوتبینکار(ILO)المللیکارسازمانبین.جوامعآفریقاییترسیمکردهاست

.آید،قائلاستفعالیتاقتصادیبهحسابنمی

کند؛نظیرکشاورزی،صنایعدرتعریفکارمولّدبایدافزود،کارمولّدفعالیتیاستکهجهتبقاءوتداومزندگیمحصولتولیدمی

بطورمثال،جمعآوریهیزمتوسطکودکان،حملآباز.کلشناختهشدهاستبطورکلی،کارخانگیوقتگیرومش.دستیوامثالآن

طاقتفرساستراه هایدورونزدیکونظایرآنبرایکودکانعموماً گرددآنهادرمواردیمسئولیتکارخانگیبرایکودکانباعثمی.

بنابرآنچهکهگفتهشد،کودکانکارچهدربخشخارجاز...ندوحتیزودترازسایراعضایخانوادهجهتآمادهکردنامورخانوادهبیدارشو

گیرند؛بهنحویکهآنایمضاعفموردسوءاستفادهقرارمیخانهوچهدرامورمربوطبهدرونخانوادهدرکشورهایروبهتوسعهبهگونه

.گذاردخودبرشیوةزندگیآنهادرآیندهنیزتأثیرقابلتوجهیبرجایمی
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 نتيجه

گیرد،ممکناستجهتکسبدرآمددروسیلهکودکاندرخانهانجاممیدرکشورهایروبهتوسعهبیشترانواعکارهاییکهبه

هادرشرایطیکهنیرویکاردراینسنینوجودنداشتهباشدبهکودکاندرمواردیتوسطدیگرخانواده.خارجازخانهنیزصورتگیرد

درچنین.نمایند...هاممکناستاوقاتخودراصرفتحصیل،تنوعودرچنینشرایطیکودکانخوداینخانواده.استخدامدرمیآیند

هایکوچکوپردازند،یابصورتفروشنده،تولیدکنندهدرفعالیتشبانیوکارهایدرونخانهمی/شرایطیکودکانبهاموریچونزراعت

هالطماتجسمیفراوانیازنوعنابینائی،شکستگیاعضایبدناریازایننوعکارهانظیرکاردرکارگاهبسی.نظایرآنمشغولبهکارشوند

مجموعاً،پدیدة(.Woodhead: 1999)آوردهاییازهندوستانبهدنبالمیونظایرآن،برایکودکاندرجوامعیچونبنگالدشویاقسمت

هایآتیراگیرد،نسلاجتماعیواقتصادیناشیمیگردد،درونکشورهایروبهتوسعهصورتمیکودکانکارکهازشرایطنامطلوبرفاه

درمقابل،.خورددرحالیکهپدیدةکودکانکاردرجوامعصنعتیکمتربچشممی.دهدنیزآسیبپذیرودرشرایطمخاطرهآمیزیقرارمی

شاهدهاست؛یعنیکسانیکهگرچهکمترسابقهبازداشتویااعتیاددارند،لیکنتحتبوضوحقابلم6درآنجوامعپدیدهجوانانبیسرپناه

قابلذکراستکهوضعیتبیخانمانیمشکالتروانینیزدر(.Caton et al.,2005)هابگذرانندهارادرخیابانشرایطفقرمجبورندشب

Hall:1987)نمایدافرادایجادمی و(. براساستحقیقاتبعملآمدهدرشرایطاسکانعادی،دارایاختالالتروانیاینگونهجوانانعموماً

کودکانکارمنجر"بهکمترمدرسهرفتن"درحالیکهاینجریانممکناست.نتایجکودکانکاربسیارپیچیدهومتناقضاست.نبودهاند

انجامد،کهخودآثاروضررهایکمبودمدرسهرفتنکودکانراگردد،آنخوددرعینحالممکناستبهتجاربکاربیشترنیزبینآنهابی

دراینزمینهدودیدگاهمطرحاست؛عدهایجداشدنکودکانراازمدرسهوورودآنهارابهبازارکاربسیارموردانتقاد.بیاثرمیگرداند

اجتما انحرافات و پیآمدها از بسیاری آغاز عنوان به آن از و دهند، می نامقرار عی

میبرند،درعینحال،عدهایدیگرجداشدنکودکانازمدرسهرابدینگونهتوجیهمینمایندکهاینقبیلافرادتجارببیشتریدربازار

ثلدرحالیکهپدیدةکودکانکارمثالًدرکشوریم.اینخودبستگیبهشرایطاجتماعی،اقتصادیوفرهنگیجوامعدارد.کارپیدامیکنند

درنتیجه،.بنگالدشامریعادیبهحسابمیآید،دریکجامعهصنعتیمثلژاپناینپدیدهبسیارغیرعادیومخربشناختهشدهاست

ازشرایطنابهنجارو مسئولینمربوطههموارهمیبایستبهمظلومیت،آسیبپذیریونیازبهحفاظتازکودکانوقوفداشته،وآنهارا

 (.Boyden:1190)حفاظتنمایند/زدارندطاعونگونهبا
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