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گزارش کار کودک :برآوردهای جهانی  ،2020رویهها
مسیر پیش رو به این موضوع پرداخته است که ما
و
ِ
در کجای تالش جهانی برای پایاندادن به کار کودک
ایستادهایم .این گزارش در سال جهانی ملل متحد
برای حذف کار کودکان ،توسط سازمان بینالمللی
کار و سازمان یونیسف ،دو متولی هدف  8.7از
اهداف توسعه پایدار ،منتشر شده است .گزارش
حاضر کلیدیترین ویژگیها و زوایای مختلف کنونی
کار کودک و تغییراتی که در طول زمان داشته است
را شرح میدهد.
در راستای برآوردهای کار کودکان که از سال  2000هر
چهار سال یک بار توسط سازمان بینالمللی کار منتشر
1
میشود ،محاسبات سال  2020بر اساس برونیابی
دادههای پیمایشهای ملی خانوار صورت گرفتهاند.
در برآورد اخیر از بیش از  100پیمایش خانوار -که
دو سوم جمعیت کودکان بین  5تا  17سال جهان را
پوشش میدهند -استفاده شده است.
گزارش حاضر هشداردهنده است .برای اولین بار
از زمان شروع برآوردهای جهانی از دو دهه پیش،
حرکت جهانی برای مقابله با کار کودکان متوقف شده
است .به عالوه ،بدون اقدامات فوری برای کاهش
این موضوع ،احتمال آن میرود که بحران همهگیری
کرونا میلیونها کودک دیگر را به کار کودک وادارد.
این نتایج ،باعث ایجاد واقعبینی مهمی در خصوص
تحقق پیمان بینالمللی برای پایانبخشیدن به کار
ً
فورا اراده و
کودکان تا سال  2025شده است .اگر ما
منابع را برای اقدام در یک مقیاس بیسابقه بسیج
نکنیم ،زمانبندی پایانبخشیدن به کار کودکان برای
سال آینده به درازا خواهد کشید.
چندین
ِ

برآوردها و رویههای جهانی
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در دنیای امروز ،کار کودکان به یک مشکل مزمن
جهانی تبدیل شده است .آخرین برآوردهای جهانی
تخمین میزند که در آغاز سال  160 ،2020میلیون
کودک  63-میلیون دختر و  97میلیون پسر -در
جهان مشغول به کار بودهاند که تقریباً برابر با یک
کودک از هر  10کودک در جهان است .هفتاد و نه
میلیون کودک -تقریباً نیمی از کودکان کار -درگیر
88

اشکال پرخطر 3کار کودک بودهاند که به طور مستقیم
سالمت ،امنیت و رشد اخالقی آنها را در معرض
خطر قرار میدهد.
حرکت جهانی علیه کار کودکان از سال  2016متوقف
شده است .در طول این چهارسال ،درصد کودکان کار
تغییری نکرد در حالی که تعداد مطلق کودکانی که
مشغول کار بودند بیش از 8میلیون افزایش یافت.
همینطور درصد کودکان درگیر کار پرخطر تغییری
نکرد درحالی که در مقدار مطلق آن ،بیش از 6ونیم
میلیون نفر افزایش یافت.
تصویر جهانی ،باعث پنهانماندن حرکت و پیشرفت
مداوم علیه کار کودکان در منطقه آسیا و اقیانوسیه،
و آمریکای التین و حوزه کارائیب شده است .کار
کودک در هر دو منطقه در طول چهار سال گذشته،
چه با درصد و چه با مقدار مطلق ،روند نزولی داشته
است .روند مشابهی در جنوب صحرای آفریقا به
صورت جسته و گریخته ثبت شده است .این منطقه
از سال  2012شاهد افزایش تعداد و درصد کودکان
درگیر کار بوده است .در حال حاضر تعداد کودکان
کار در جنوب صحرای آفریقا بیشتر از مجموع سایر
نقاط جهان است .بدون موفقیت در این منطقه ،به
اهداف جهانی کار کودکان دست نخواهیم یافت.
حرکت و پیشرفت مداوم در چهار سال گذشته میان
کودکان  12تا  14سال و  15تا  17سال ثبت شده
است .کار کودک در هر دو گروه سنی در درصد و
تعداد مطلق کاهش پیدا کرده که روند کاهشی
مداومی را که در برآوردهای گذشته مشاهده شده
بود ادامه داده است .کار کودکان در بین کودکان
خردسال بین  5تا  11سال افزایش پیدا کرده است .با
این وجود پس از سال  ،2016برآوردهای جهانی روند
کندی را برای این گروه سنی ثبت کرد .در سال 2020
تعداد  16/8میلیون کودک بین  5تا  11سال درگیر کار
کودک بیشتر از سال  2016ثبت شده است.
بحران کووید 19-تهدیدی برای فرسایش بیشتر
حرکت و پیشرفت جهانی علیه کار کودک است مگر
این که اقدامات فوری برای کاهش اثرات آن اتخاذ
شود .تحلیلهای جدید نشان میدهد که بیشتر از
 9/8میلیون کودک تا آخر سال  2022بر اثر فقر ناشی
1. Extrapolation
2. Global Estimates and Trends
3. Hazardous work

از همهگیری کرونا ،مجبور به کار خواهند شد.
با این وجود مقدار افزایش پیشبینیشده در کار
کودکان به هیچوجه بر اساس نتایج قبلی نیست.
تأثیر واقعی بستگی به سیاستهای مقابله با این
موضوع خواهد داشت .دو سناریوی دیگر ،تأثیر
اساسی پوشش حمایت اجتماعی را بر روی کار
کودک در آینده نزدیک نشان میدهد .زمانی که
پوشش حمایت اجتماعی کاهش پیدا کند ،یک
افزایش اساسی در کار کودک تا سال  2022رخ
خواهد داد .از طرف دیگر افزایش در پوشش
حمایت اجتماعی ،میتواند فراتر از جبران تأثیر
کرونا بر کار کودک ،حتی ما را به مسیر حرکت و
پیشرفت در خصوص مسأله بازگرداند.
موارد زیر شامل دیگر نتایج کلیدی حاصل از
برآوردهای جهانی سال  2021است:
•درگیری در کار کودک در تمامی سنین برای
پسران بیشتر از دختران است .از بین تمام
پسران 11/2 ،درصد در مقایسه با  8.7درصد
از دختران درگیر کار کودک هستند .در تعداد
مطلق ،پسران درگیر کار  34میلیون تن بیش
از دختران هستند .جایی که تعریف کار کودک
هفتهای  21ساعت یا بیشتر کار خانگی را هم
در بر بگیرد ،شکاف جنسیتی رواج کار بین
دختران و پسران  5تا  14ساله تقریباً به نصف
کاهش مییابد.
•کار کودکان در مناطق روستایی بسیار رایج تر
است 122/7 .میلیون کودک در مناطق
روستایی مشغول به کار هستند در مقایس ه با
 37/3میلیون کودک که در مناطق شهری کار
میکنند .شیوع کار کودک در مناطق روستایی
( 13/9درصد) نزدیک به سه برابر بیشتر از کار
کودکان در مناطق شهری( 4/7درصد) است.
•بیشتر کار کودکان –چه دختران و چه پسران-
در کشاورزی است 70 .درصد کار کودکان ،در
مجموع  112میلیون کودک ،در کشاورزی است.
برای بیشتر کودکان خردسال ،کشاورزی نقطه
ورود به کار کودک است .بیشتر از سهچهارم

از تمام کودکان کار  5تا  11ساله ،کار کشاورزی
انجام میدهند.
•بخش اعظم کار کودکان درون خانواده رخ
میدهد 72 .درصد از تمام کودکان کار و 83
درصد از کودکان کار بین  5تا  11ساله درون
خانواده ،در ابتدا روی مزارع خانوادگی و بعد
در کسبوکارهای خرد خانوادگی کار میکنند.
برخالف تصور رایج که کار خانوادگی شرایط
کاری ایمنتری را برای کودک فراهم میکند،
کار خانوادگی کودک غالباً پرخطر است .بیش
از یک چهارم کودکان  5تا  11ساله و نزدیک به
نیمی از کودکان  12تا  14ساله درگیر کارهای
خانوادگی ،در کارهاییاند که به احتمال زیاد به
سالمت ،امنیت یا روان آنها آسیب میزند.
•کار کودکان غالباً همراه بازماندگی از تحصیل
است .بخش اعظمی از کودکان خردسال
درگیر کار کودک ،با وجود این که در طیف
سنی تحصیالت اجباری قرار دارند ،از مدرسه
بازماندهاند .بیش از یک چهارم کودکان بین
 5تا  11سال و باالی یک سوم کودکان  12تا
 14ساله که درگیر کار کودک هستند از مدرسه
رفتن محروماند .این مسأله ،دورنمای کار
شایسته 1در جوانی و بزرگسالی ،و به طور کلی
کیفیت زندگی آنها را محدود میکند .کودکان
کار بسیار بیشتری نیز ،در تالش برای ایجاد
تعادل بین انجام همزمان وظایف مدرسه و
کار هستند؛ وضعیتی که آموزش آنها و حق
بر اوقات فراغتشان را به حاشیه میبرد.

مسیر پیش رو
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برآوردهای جهانی سازمان بینالمللی کار و یونیسف
در سال  2020نشاندهنده یک مقطع حساس در
تالش جهانی علیه کار کودکان است .حرکت جهانی
در طول چهار سال گذشته متوقف شده است در
حالی که در چهارسال پیش از آن نیز پیشرفت
در محو کار کودکان به طول قابل مالحظهای
کاهش یافته بود .بحران ادامهدار کووید 19-نیز
دستاوردهای گذشته را تهدید میکند .در حالی
1. Decent work
2. The Road Forward
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که اکنون نزدیک به  86میلیون کودک در جهان
نسبت به سال  2000که محاسبه آمار کودکان درگیر
کار را در سطح جهانی آغاز کردیم ،کمتر مشغول به
کار هستند ،اما روندهای اخیر نشان میدهد که
ما نسبت به تعهدات جمعی خود برای پایان دادن
به اشکال مختلف کار کودک تا سال  2025بسیار
عقب هستیم .در سال جهانی حذف کار کودک
که توسط سازمان ملل نامگذاری شده است ،الزم
است با فوریتی تجدیدشده اقدام کنیم تا حرکت و
پیشرفت را به مسیر اصلی خود برگردانیم.
برای آنکه در دوران بحران جاری کووید19-
بیش از این پسروی نکنیم ،به اقداماتی فوری
نیاز است .همهگیری کرونا خطر کار کودک را به
وضوح افزایش داده است .قبل از هر چیز به دلیل
رشد فقر که وابستگی خانوادهها را به کار کودک
میتواند افزایش دهد و همینطور به دلیل تعطیلی
مدارس که جایگزینی منطقی برای نفرستادن
کودکان سر کار باقی نگذاشته است .برای کاهش
این ریسکها ،گسترش اقدامات حمایتی برای
درآمد خانوادههای آسیبپذیر از طریق مزایای
کودکان 1و سایر ابزارها ضروری است؛ همینطور
ایجاد کمپینهای بازگشت به مدرسه و افزایش
کالسهای تقویتی برای زمانی که شرایط مقتضی
برای بازگشت به مدرسه و از سرگیری تحصیل و
یادگیری منقطع شده فراهم میشود.
الزم است در فازهای بحرانی و ترمیمی کووید،19-
از ضرورت اتخاذ سیاستهای گستردهتر برای
پایان دادن به کار کودکان غافل نشویم .موارد بارز
زیر از این جمله است:
• گسترش حمایت اجتماعی از کودکان و
خانوادههایشان برای کاهش فقر و عدم ثبات
اقتصادی که موجب کار کودکان میشود.
• تضمین آموزش رایگان و باکیفیت دست کم تا
زمان حداقل سن ورود به بازار کار تا جایگزینی
مناسب برای کار کودکان باشد و به کودکان فرصت
داشتن آینده بهتر را بدهد.
• تضمین ثبت قانونی تولد تمامی کودکان تا
10

کودکان دارای هویت قانونی بوده و از تمام حقوق
خود از زمان تولد بهرمند شوند.
• توسعه کار شایسته تا افراد جوان (در سنین
قانونی انجام کار) و بزرگساالن حقوق عادالنه
دریافت کنند ،با تأکید ویژه بر کارگران در اقتصاد
غیررسمی ،تا خانوادهها درگیر آن دسته از کار
کودک که به واسطهی فقر رخ میدهد نشوند.
• ارتقای معیشت روستایی کافی و تابآور از
طریق حمایت از تنوع اقتصادی ،سرمایهگذاری
در زیرساختهای بخش خدمات پایه ،گسترش
حمایت اجتماعی و تدوین سیاستهای توسعه
کشاورزی برای تنوع بخشیدن به محصوالت.
مزارع خانوادگی و کسبوکارهایی که وابسته
به کار (عمدتاً مجانی) کودکان هستند برای قطع
این وابستگی به کودکان و ارتقای معیشت خود
نیازمند حمایت بیشتری هستند.
• اطمینان از تصویب قوانین و مقررات ضروری
برای حمایت از کودکان ،پشتیبانی از اجرای آن
توسط دستگاههای اجرایی و نظامهای حمایت از
کودکان و خدمات الزم برای کاربست این قوانین.
• پرداختن به هنجارها و تبعیض جنسیتی که
ریسک کار کودکان را بخصوص برای دختران،
درخصوص کار خانگی 2و کارهای بدون حقوق
خانه ،3افزایش میدهد.
لزوم توجه ویژه به افزایش ریسک کار کودکان در
بحرانها ،درگیر یها و بالیای طبیعی .مسأله کار
کودکان باید در تمام مراحل اقدامات بشردوستانه،
از آمادگی پیش از بحران تا برنامههای اضطراری
و واکنشهای بشردوستانه برای بازسازی و ترمیم
پس از بحران ،در نظر گرفته شود.
رسیدگی به خطر کار کودکان در زنجیرههای تأمین
داخلی و جهانی همچنان مهم است .بخصوص در
سطح شرکتهای کوچک غیررسمی که در سطوح
پایینتر زنجیره تأمین -که خطر کار کودکان و
سایر خطرات حقوق بشری در آن سطح بیشتر
است -فعالیت میکنند ،بسیار مهم است .دولتها
)کمک هزینه کودکان( 1. Child benefits
2. Domestic work
3. Unpaid household chores

میتوانند از طریق خریدهای عمومی که ریسک
کار کودکان در زنجیرههای تأمین فروش را کاهش
میدهد ،این موضوع را مدیریت کنند.
بحران کووید ،19-که درآن دولتها با
محدودیتهای مالی دست و پنجه نرم میکنند،
اقدام در تمام زمینهها بخصوص در سیاستگذاری
را حتی ضرور یتر کرده است .اتخاذ سیاستها و
انتخابهای صحیح در خصوص تخصیص منابع
بسیار مهم خواهد بود .تقویت اطالعات مربوط به
کار کودکان در سطح کشوری میتواند به شناخت
اولویتهای محلی کمک کند و راهنمای تصمیمات
در خصوص سیاستگذاری و هزینهکرد باشد.
تعامالت اجتماعی بین دولتها و اصناف کارگری
و کارفرمایان نیز برای توسعه سیاستهای مناسب
و جوابگو در زمینه کار کودکان و چالشهای مربوط
به آن در هر مکانی که رخ دهد کلیدی هستند.
دولتها باید برای گسترش ظرفیت مالی خود،
راهبردهای خالقانهای برای بسیج منابع به کار
گیرند .با در نظر گرفتن کمبود بودجه ایجاد شده
بخاطر همهگیری کرونا ،جامعه بینالمللی باید
شکاف مالی ایجادشده را جبران کند .بسیاری از
کشورهای صنعتی هنوز در قبال تعهدات دیرینه
خود برای کمک رسمی به توسعه ( )ODAو تأمین
اعتبار برای توسعه پایدار کوتاهی میکنند .این
روند باید تغییر کند.
تخفیف یا بخشش بدهیها باید گسترش یابد و
ً
شدیدا مقروض دوباره برنامهریزی
بدهی کشورهای
شود تا هزینهکرد اجتماعی با افزایش در سرویس
پرداخت های بدهی 1دچار اختالل نشود .ما باید از
تکرار اشتباهات گذشته که گردشهای اعتبار یای
ً
فورا مورد نیاز بودند را مشروط به ریاضت
که
اقتصادی میکرد ،اجتناب کنیم .زیرا بیشترین
آسیب را به کودکان و خانوادههای نیازمند وارد
میکند.

سایر اولویتهای حیاتی توسعه در دستورکار 2030
توسعه پایدار صادق است .حذف کار کودکان بسیار
بزرگتر از آن است که عضوی به تنهایی از عهده آن
برآید .کشورها باید بر اساس ماده  8کنوانسیون
2
بدترین اشکال کار کودک سازمان بینالمللی کار
که به طور جهانی تصویب رسیده است با یکدیگر
همکاری کنند (شماره .)182
اتحاد  8.7نقش مهمی را در تسهیل همکاری
در خصوص کار کودک در میان بازیگران دولتی
و غیردولتی ایفا میکند .بر اساس مشارکتی
جهانی که در سال  2016پدید آمد گروههای اتحاد
 8.7شامل دولتها ،سازمانهای چندجانبه،
سازمانهای کارگران ،سازمانهای کارفرمایان،
سازمانهای غیردولتی ،مؤسسات آکادمیک و
اتاقهای فکر برای یافتن راههایی جهت سرعت
عمل بخشیدن به هدف  8.7گردهمآمدند .اتحاد
روی سه راهبرد تمرکز دارد :انجام پژوهش و به
اشتراکگذاری دستاوردهای آن ،هدایت نوآور یها
و افزایش و بیشینهکردن بهرهوری منابع.
ضروری است که اقدام برای حذف کار کودک بر
اساس تعهدات و اهداف جهانی به مسیر خود
برگردد .اسناد شواهد ارائهشده در این گزارش
خطرات و راههای حل آن را ارائه میدهد.
با وجود این که این اهداف نیاز به اقدامات
و سرمایهگذار یهای بلندپروازانهای دارد ،اما
همهگیری کووید 19-بهخوبی نشان داد که این
اقدامات و سرمایهگذار یها زمانی که بهزیستی
بشر به خطر میافتد ،امکانپذیر است .ما به
کودکان قول دادهایم به کار کودکان پایان ببخشیم؛
نمیتوانیم زمان را از دست بدهیم.

بحران کووید 19-یادآور این مسأله است که غلبه
بر چالشهای جهانی نیازمند همکاری و مشارکت
بینالمللی است .این مسأله همان قدر که در مورد
پایان دادن به کار کودکان صدق میکند در خصوص
1. Debt service payments
2. ILO Worst Forms of Child Labour Convention
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کار کودک در یک نگاه
جنوب صحرای آفریقا

جنوب صحرای آفریقا باالترین شیوع و
بیشترین تعداد کار کودکان را دارد.
درصد و تعداد کودکان  5تا  17ساله درگیر در کار
کودک به تفکیک منطقه

اروپا و
آمریکای شمالی

آمریکای التین و
حوزه کارائیب

آسیای غربی و
شمال آفریقا

آسیای شرقی و
جنوب شرقی

آثار و نتایج کووید19-
بدون اقدامات پیشگیرانه ،تعداد کودکان کار از  160میلیون کودک در
سال  2020میتواند به  168/9میلیون نفر در پایان سال  2022افزایش

آسیای مرکزی و جنوبی

نکته :اندازه حبابها متناسب با آمار قطعی کودکان درگیر کار
است .جدول دستهبندی منطقهای انجام شده برای گزارش
اهداف توسعه پایدار را نشان میدهد .منطقه اقیانوسیه به
دلیل کمبود پوشش آمار و داده حذف شده است .به همین
دلیل اعداد و ارقام بیان شده برای مناطق به مجموع شمار
جهانی اضافه نمیشود.

بیشتر کودکان درگیر کار کودک با
خانواده خود کار میکنند.
درصد توزیع کودکان  5تا  17ساله درگیر
کار کودک بر اساس وضعیت کارشان

یابد.

تعداد کودکان کار  5تا  17ساله ،محاسبه شده تا پایان سال 2022
اگر ریاضت اقتصادی یا سایر
عوامل باعث تعلل در پوشش
حمایت اجتماعی شود

در اثر افزایش فقر و نبود
اقدامات حمایتی

اگر حمایت اجتماعی افزایش
یابد

درگیر کار خانوادگی
استخدام شده ها
کارگران خوداشتغالی (کار مستقل)

بخش کشاورزی بزرگترین سهم
کار کودکان در تمام جهان به خود
اختصاص داده است.
درصد توزیع کودکان کار  5تا  17ساله بر
اساس نوع فعالیت اقتصادی

کشاورزی
خدمات
صنعت

به کودکان قول دادهایم به کار کودکان پایان ببخشیم؛
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رویهها

وضعیت کنونی
 160میلیون کودک در سطح جهان درگیر کار کودکان هستند 79 ،میلیون از آنان
مشغول انجام کار پرخطر هستند.

کودکان درگیر کار کودک

تعداد کودکان بین  5تا  17سال
درگیر کار کودک و کار پرخطر

حرکت جهان برای حذف کار کودک از سال  2016متوقف شد
درصد و تعداد کودکان  5تا  17ساله درگیر کار کودک و کار پرخطر ،بر اساس منطقه
کار کودک
کار پرخطر

کودکان در کار پرخطر

کار کودک در تمام گروههای سنی بیشتر بین پسران رایج است تا دختران
درصد کودکان  5تا  17ساله درگیر کار کودک به تفکیک جنس و سن

پسران
دختران

 5-11ساله ها

مجموع

منطقه آسیا و اقیانوسیه ،و آمریکای التین و کارائیب از سال  2008شاهد پیشرفت
مداومی در توقف کار کودکان بودهاند؛ پیشرفت مشابهی نیز در جنوب صحرای آفریقا
اتفاق افتاده است.
درصد کودکان  5تا  17ساله درگیر کار کودک به تفکیک منطقه

پسران

دختران  12-14ساله ها
مجموع

پسران

دختران  15-17ساله ها
مجموع

پسران

دختران 5-17ساله ها

آمریکای التین و حوزۀ کارائیب

آسیا و اقیانوسیه

جنوب صحرای آفریقا

مجموع

نمیتوانیم زمان را از دست بدهیم.
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مقدمه
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هر روز آرچی ساعت  5صبح از خواب بیدار
میشود ،آماده میشود ،صبحانه میخورد و به سر
کار میرود .آنجا او خود را به درون یک شکاف
تنگ جا میدهد و در یک چاله عمیق زیرزمینی
اغلب زیر آب در حالی که از طریق یک شلنگ که
به کمپرسور دیزل متصل است نفس میکشد،
کورمال کورمال به دنبال طال میگردد .بعد از 10
یا  12ساعت کار به خانه برمیگردد ،شام میخورد
و میخوابد .آرچی  11سال دارد .بعضی از دوستان
خردسال او که در گودال کار می کنند تمام روز
کیسههای پر از شن و ماسه که گاهی وزن آن از
خود آنها سنگینتر است حمل میکنند.
رافائل 12 ،ساله ،در یک کلبه در جنگل میخوابد .او
چیز زیادی برای خوردن ندارد ،جز اکثر اوقات برنج
و لوبیای سیاه .او از همان گودالی آب مینوشد
که گاوهای مزرع ه آب مینوشند .رافائل پنج سال
است در آنجا برای کمک به پرداخت بدهیهای
پدرش کار میکند.
تایشا 16 ،ساله ،صبحانه درست میکند ،خانه را
تمیز میکند و از مادربزرگهایش پرستاری میکند؛
کارهایی که بیشتر روز او را میگیرد .با بستهشدن
مدرسهاش بخاطر همهگیری کرونا کارهای
او افزایش پیدا کرده است .او تالش میکند
برنامههای آموزشی را از تلویزیون ببیند اما زمان
کافی برای این کار ندارد .او به عنوان تنها عضو
خانواده خود که به مدرسه رفته است ،حمایت
بسیار کمی دریافت میکند.
امروزه  160میلیون کودک مانند آرچی ،رافائل و
تایشا گرفتار مشقت کار کودکاند .آنها در سنی
که باید برای برخورداری از آموزش ،سالمت کافی و
حمایت اجتماعی ،و زمان کافی برای بازی و اوقات
فراغت ،تأمین و پشتیبانی شوند ،مجبور به انجام
کار هستند .به دالیل مختلفی مانند فقر ،امکانات
تحصیلی محدود ،انرژی بسیار کم برای درس
خواندن بعد از کار و نداشتن افرادی به عنوان
الگو .نتایج این فقدان متأسفانه پایدار هستند.
بدنهای خسته و ذهنهای خسته ،شانس آنها
را برای یادگیری و رشد و دورنمایشان برای یک
آینده درخشان را کاهش میدهد.
این گزارش ارقامی ارائه میدهد که روایتگر آن
چیزی است که کودکان در کار کودک تجربه
میکنند .همچنین شواهدی ارائه میدهد که
16

برای تصمیم گیری جهت انجام تعهدات قانونی
و اخالقی برای حذف کار کودک حیاتی است .این
ِ
کودک
گزارش که در سال بینالمللی حذف کار
سازمان ملل منتشر شده است ،تالش جهانی برای
پایاندادن به کار کودکان و تأثیر بحران کووید 19-بر
آن را بررسی میکند .نتایج آن بسیار هشداردهنده
است .حرکت جهانی برای مقابله با کار کودکان
برای اولین بار از سال  ،2000متوقف شده است.
عالوه بر آن بدون وجود اقدامات کاهشدهنده
احتماال میلیونها کودک
اضطراری ،بحران فعلی
ً
دیگر را نیز به سمت کار سوق خواهد داد.
این نتایج یک بررسی واقعبینانه مهم در ارزیابی
چشمانداز توقف کار کودک تا سال  2025بر
اساس هدف  8.7از اهداف توسعه پایدار است.
اگر ما هماکنون اراده و منابع الزم را برای اقدام
در مقیاسی بیسابقه بسیج نکنیم ،به زمانبندی
پایانبخشیدن به کار کودک چندین سال اضافه
خواهد شد.
این گزارش که برای اولین بار به طور مشترک
توسط سازمان بینالمللی کار و یونیسف -به عنوان
متولیان مشترک هدف  -8.7منتشر شده است،
جزئیات مقیاس و ویژگیهای کار کودک را در
جهان امروز مشخص و سیر تحول آن را در طول
زمان پیگیری میکند .همانند برآوردهایی که از
سال  2000هر چهارسال یک بار منتشر میشود،
محاسبات سال  2020نیز بر اساس برونیابی
پیمایشهای ملی خانوار است .برآوردهای جدید
بر اساس دادههایی از بیش از  100پیمایش خانوار
است که دوسوم جمعیت کودکان  5تا  17ساله
جهان را شامل میشود.
ساختار مابقی گزارش به شرح زیر است :در بخش
دوم مروری بر برآوردهای جهانی و منطقهای
سال  2020و روند آن از سال  2000دارد .بخش
سوم شرایط امروز کار کودکان را با توجه به سن،
جنس ،محل زندگی و ویژگیهای کاری که کودکان
انجام میدهند بررسی و نحوه تداخل کار آنها
با تحصیالتشان را عنوان میکند .بخش چهارم
تأثیر بحران کووید 19-بر کار کودکان را تا آخر سال
 2020بررسی میکند .گزارش با نتیجهگیری در مورد
اولویتهای کلیدی سیاستگذاری برای برگشت
به مسیر حرکت و پیشرفت ،همزمان با مدیریت
ی پیامدهای آن پایان
بحران کووید 19-و بازساز 
مییابد.

1. CHILD LABOUR IN THE GLOBAL DEVELOPMENT AGENDA

کار کودک در دستورکار توسعه جهانی
هدف  8.7از اهداف توسعه پایدار:
انجام اقدامات سریع و مؤثر برای
ریشهکنی کار اجباری ،پایاندادن به
بردهداری مدرن و قاچاق انسان ،و
تضمین منع و حذف بدترین اشکال
کار کودک ،از جمله جذب و استفاده از
کودکان به عنوان سرباز ،و حذف همه
انواع کار کودکان تا پایان سال .2025
جامعه بینالمللی به اهمیت حذف

1

کار کودکان به عنوان بخشی از هدف
شماره  8توسعه پایدار (کار شایسته و
رشد اقتصادی) پی برده است .ذیل این
ماده ،هدف  8.7مبنی بر حذف تمام
اشکال کار کودکان تا پایان سال 2025
قرار دارد .پایاندادن به کار کودکان
همینطور در تحقق سایر اهداف توسعه
پایدار از جمله سالمت و تحصیل نقش
خواهد داشت.
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مفاهیم و تعاریف آماری
سه استاندارد اصلی بینالمللی حقوق بشر و حقوق
کار -کنوانسیون حقوق کودک ،کنوانسیون حداقل
سن پذیرفتهشدن برای کار (شماره  138سازمان
بینالمللی کار) و کنوانسیون بینالمللی بدترین
اشکال کار کودک (شماره  182سازمان بینالمللی
کار) -محدودیتهای قانونی را در مورد کار کودکان
وضع کرده و زمینه حذف آن را در سطح داخلی
و بینالمللی فراهم کردهاند .هجدهمین کنفرانس
آمار کار در سال ،2008
بینالمللی متخصصان
ِ
قطعنامهای در مورد آمار کار کودک تصویب کرد
که استانداردهای حقوقی مذکور را بدل به مفاهیم
آماری برای انجام محاسبات میکند .مفاهیم و
تعاریف آمار یای که گزارش برآورد  2020بر پایهی
آن است ،با قطعنامه مذکور مطابقت دارد.
کار کودک 2کاری است که کودک به دلیل طبیعت
یا شرایط آن کار ،برای انجام یا اجرای آن بسیار
کوچک است و میتواند به سالمت ،روان و امنیت
کودک آسیب بزند .در اصطالح تخصصیتر ،کار
کودک شامل کارهایی است که کودکان در هر نوع
شغلی انجام میدهند به جز دو استثنای مهم :کار
مجاز سبک برای کودکان در طیف سنی که مناسب
انجام کار سبک دانسته شده است ،و کاری که
برای کودکان باالی حداقل سن مجاز برای کار در
18

1

طبقهبندی بدترین اشکال کار کودک -به ویژه کار
پرخطر -قرار نمیگیرد .یک تعریف گستردهتر آماری
کارهای پرخطر بدون حقوق خانه را ،با عنوان
کارهای دشوار خانه معرفی میکند.
بهکار گماردن کودکان 4هر نوع کار چه تولید برای
فروش ،چه تولیدی که برای فروش نیست (به
خصوص محصوالت کشاورزی که برای مصرف
خانواده تولید میشوند) را در بر میگیرد .به
کارگیری شامل هر دو نوع کار کردن در اقتصاد
رسمی و غیررسمی ،چه داخل یا بیرون خانواده،
چه برای پول یا منفعت (پول نقد یا معادل آن،
پارهوقت یا تماموقت) و کار خانگی -غیر از خانواده
خودکودک -برای یک کارفرما (با حقوق یا بدون
آن) را در برمیگیرد.
مفهوم کار سبک مجاز از ماده  7کنوانسیون
شماره  138سازمان بینالمللی کار بر آمده است،
که عنوان میدارد قوانین یا مقررات ملی ممکن
است استخدام یا به کارگیری افراد باالی  13سال
(یا  12سال در کشورهایی که حداقل سن عمومی
برای کار را  14سال قرار دادهاند) را در یک کار سبک
که به سالمتی یا رشد آنها آسیب نمیزند مجاز
بدانند .این کار همچنین نباید دسترسی به مدرسه،
5

1. Statistical concepts and definitions
2. Child labour
3. Hazardous household chores
4. Employment
5. Permitted light work

شرکت در برنامههای آموزشهای حرفهای یا کشف
گرایشهای شغلی ،یا ظرفیت بهرمندی از آموزش
را محدود کند .جهت محاسبات آماری ،کار سبک
در این گزارش شامل اشتغال و کار غیر پرخطر به
مدت کمتر از  14ساعت در هفته که توسط کودکان
بین  12تا  14سال انجام گیرد ،در نظر گرفته شده
است.
بدترین اشکال کار کودک 1طبقهبندیهای صورت
گرفته در ماده  3کنوانسیون شماره  182سازمان
بینالمللی کار را در بر میگیرد .این موارد تمام
انواع بردهداری یا کارهای مشابه بردهداری را شامل
میشود؛ مانند خرید و قاچاق کودکان ،اسارت و
رعیتگرفتن بخاطر بدهی و کار تحمیلشده یا
اجباری شامل کار اجباری کودک برای شرکت در
2
درگیر یهای مسلحانه ،استفاده ،بهدستآوردن
یا پیشکشکردن کودکان در کار فحشا برای تولید
پورنوگرافی یا اجراهای پورنوگرافیک ،استفاده،
بهدستآوردن یا پیشکش کردن کودکان در کارهای
غیرقانونی بطور خاص برای تولید و قاچاق مواد
مخدر که در معاهدات مرتبط بینالمللی تعریف
شده است .همچنین سایر کارهایی که به دلیل
طبیعت یا شرایط انجام آن میتواند به سالمت،
امنیت و روان کودکان آسیب بزند.
کار پرخطر 3اشاره به کاری دارد که بخاطر طبیعت
یا شرایط انجام آن میتواند به سالمت ،امنیت
و روان کودکان آسیب بزند .زمانی که کشوری
کنوانسیونهای شماره  182و  138سازمان
بینالمللی کار را تصویب میکند ،متعهد میشود
که فهرست کارهای دشوار در کشور خود را تعیین
کند .با وجود آن که کشورهای مختلف پس از
مشورت با اتحادیههای کارگری و کارفرمایی روی
فهرست مذکور به اجماع میرسند ،توصیهنامه
بدترین اشکال کار کودک ( 1999شماره ،)190
پروتکل الحاقی به کنوانسیون شماره  ،182روی
کارهایی که کودکان را در معرض آسیب جسمی،
عاطفی یا جنسی قرار میدهد تأکید دارد؛ کار در
زیر زمین ،زیر آب ،در ارتفاع خطرناک ،یا در فضای
بسته با ماشین آالت ،تجهیزات یا ابزار خطرناک،
یا کارهایی که با جابهجایی دستی یا حملونقل
بارهای سنگین سروکار دارد .کار کردن در محیطهای
ناسالم که ممکن است به عنوان مثال کودکان را
5. Unpaid household services
6. United Nations System of National Accounts
7. Hazardous unpaid household services

در معرض مواد ،عوامل یا فرآیندهای خطرناک یا
در دما یا درجاتی از صدا یا ارتعاشاتی قرار دهد که
به سالمتی آنها آسیب برساند .همچنین کارکردن
تحت شرایط دشوار مانند ساعتهای کار طوالنی
یا در طول شب یا عدم اجازه بازگشت هرروزه به
خانه .به منظور انجام محاسبات آماری ،در این
گزارش ،کار دشوار شامل صنایع و/یا مشاغل
طبقهبندیشده در رده پرخطر و/یا  43ساعت کار
در هفته یا بیش از آن در نظر گرفته است.
انجام کار پرخطر توسط کودکان اغلب به دو دلیل
در دسته پروکسی 4بدترین اشکال کار قرار میگیرد.
اول ،پیداکردن اطالعات قابل اطمینان ملی در مورد
بدترین اشکال کار کودک جز در مورد کار پرخطر
به عنوان مثال کار اجباری و بیگاری یا استثمار
جنسی تجاری ،دشوار است .دوم اینکه کودکان
درگیر کار پرخطر اکثریت قریب به اتفاق کودکانی
را تشکیل میدهند که درگیر بدترین اشکال کار
کودک هستند.
خدمات بدون مزد خانگی 5یا کارهای خانه ،به
کارهایی اشاره دارد که کودکان بدون مزد آن را
برای خانواده خود انجام میدهند .شامل مراقبت
از سایر اعضای خانواده ،انجام تمیزکاری یا تعمیرات
کوچک ،پخت و سرو غذا ،شستشو و اتوکشیدن
لباسها ،رساندن یا همراهیکردن اعضای خانواده
به محل کار یا مدرسه .در اصطالح تخصصیتر ،این
کارها اساساً شکل «غیراقتصادی» تولید است و در
سیستم حسابهای ملی ملل متحد ،6راهنماهای
مورد توافق بینالمللی برای اندازهگیری فعالیت
اقتصادی ملی ،لحاظ نمیگردند.
خدمات پرخطر خانگی بدون مزد 7شامل
ساعتهای طوالنی ،محیطهای ناسالم ،ابزارهای
ناامن یا بارهای سنگین و/یا مکانهای خطرناک
میشود .برای انجام محاسبات آماری در این
گزارش ،زمانی که کارهای خانه در محاسبه کار
کودک در نظر گرفته میشود ،کارهای پرخطر
خانگی به کارهایی ارجاع داده میشود که زیر سن
عمومی مجاز برای کار و  21ساعت یا بیشتر در
هفته توسط کودکان انجام میشوند .این تعریف
گستردهتر فقط در بحث مربوط به تفاوتهای کار
کودک بر مبنای جنس استفاده شد ه است.
1. Worst forms of child labour
2. Procuring
3. Hazardous work
4. Proxy category
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بررسی اجمالی وضعیت جهانی و منطقهای

2

امروزه کار کودک به صورت غیرقابلقبولی مرسوم باقی مانده است.
در شروع سال  ،2020پیش از همهگیری ویروس کرونا 160 ،میلیون
کودک – 63میلیون دختر و  97میلیون پسر -یعنی در جهان از
هر  10کودک یک نفر درگیر کار کودک بودهاند 79 .میلیون کودک
–نزدیک به نصف کودکانی که درگیر کار کودک هستند -بدترین
اشکال کار را انجام میدادند که مستقیماً به سالمت ،امنیت و
روان آنها آسیب میزد.
چنین برآورد جهانیای تنوع وسیع این مسأله را در مناطق مختلف
پنهان میکند 24 .درصد از کار کودک در منطقه جنوب صحرای
آفریقا شایع است ،سه برابر آفریقای شمالی و آسیای غربی ،دومین
منطقهای که بیشتر کار کودک در آن شایع است .به طور مطلق
تقریباً  87میلیون کودک کار در جنوب صحرای آفریقا بیشتر از
مجموع کودکان کار در سایر نقاط جهان است.
این آمار موجب نگرانی است .در طول چهار سال گذشته ،برای
اولین بار از سال  2000جهان در کاهش کار کودکان پیشرفتی
نداشته است .تعداد مطلق کودکان کار با اضافهشدن باالی 8
میلیون نفر به  160میلیون کودک افزایش یافت درحالی که نسبت
کودکان در کار کودک بدون تغییر باقی مانده است .آمار کودکان
درگیر در بدترین اشکال کار کودک نیز همین ارقام را منعکس
میکند :سهم این کودکان تقریباً بدون تغییر باقی ماند اما اعداد
شمار این کودکان با افزایش  6/5میلیون نفر به  79میلیون کودک
رسید.
سرعت پیشرفت در نقاط مختلف دنیا به طور چشمگیری متفاوت
بود .تعداد و درصد کودکان کار در آسیا و اقیانوسیه و آمریکای
التین و منطقه کارائیب از سال  2008کاهش مستمری داشت.
روند مشابهی نیز به صورت گذرا در منطقه جنوب صحرای آفریقا
رخ داد ،جایی که میزان کار کودکان از سال  2012افزایش یافت،
روندی که بخصوص در چهار سال گذشته که این منطقه بیشترین
سهم را در افزایش آمار جهانی به خود اختصاص داده بود ،مشهود
بوده است.
در حال حاضر ،جهان در مسیر حذف کار کودک تا سال  2025قرار
ندارد .به منظور رسیدن به این هدف ،سرعت این حرکت باید
دستکم  18برابر میزان حرکت جهان در طول دو دهه گذشته
باشد .بدون اتخاذ تدابیر سرعتبخش ،براساس محاسبات پیش
از دوره کرونا بر مبنای سرعت تغییرات رخ داده از سال  2008تا
 ،2016نزدیک به  140میلیون کودک در سال  2025درگیر کار خواهند
بود .بحران کرونا این سناریو را با کودکان پرشماری که احتمال
ورودشان به کار کودک وجود دارد ،بسیار نگران کنندهتر میکند.
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1. Current levels and trends
2. Global and Regional Overview

سطوح و رویههای کنونی
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 160میلیون کودک در جهان درگیر کار کودک هستند؛  79میلیون از آنها کارهای پرخطر انجام میدهند.
شکل  .1تعداد کودکان  5تا  17ساله درگیر کار کودک و کار پرخطر

کودکان درگیر کار کودک
 160.0میلیون

کودکان در کار پرخطر
 79.0میلیون

منطقه جنوب صحرای آفریقا دارای باالترین نرخ شیوع و بیشترین تعداد کودکان درگیر کار است.
شکل  .2درصد و تعداد کودکان  5تا  17سال درگیر کار کودک ،بر اساس منطقه
جنوب صحرای
آفریقا

آمریکای التین و
حوزه کارائیب
اروپا و
آمریکای شمالی
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آسیای غربی و
شمال آفریقا

آسیای شرقی و
جنوب شرقی

آسیای مرکزی و
جنوبی

پیشرفت در حرکت جهانی علیه کار کودکان از سال  2016متوقف شده است.
شکل  .3درصد و تعداد کودکان  5تا  17ساله درگیر کار کودک و کار پرخطر
کار کودک

کار پرخطر
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مناطق آسیا و اقیانوسیه و آمریکای التین و کارائیب از سال  2008پیشرفت مداومی در زمینه کار کودکان
داشتهاند؛ منطقه جنوب صحرای آفریقا از پیشرفت مشابه عقب مانده است.
شکل  .4درصد کودکان  5تا  17سال درگیر کار کودک بر اساس منطقه
جنوب صحرای آفریقا

آمریکای التین و حوزه کارائیب
آسیا و اقیانوسیه

شمار کودکان کار در جنوب صحرای آفریقا افزایش پیدا کرده درحالی که در سایر مناطق جهان کاهش یافته است.
شکل  .5تعداد کودکان  5تا  17سال درگیر کار کودک براساس منطقه

جنوب صحرای آفریقا

آسیا و اقیانوسیه

آمریکای التین و حوزه کارائیب
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بدون اقدام فوری ،تا سال  2025نزدیک به  140میلیون کودک و تا انتهای سال  2030تعداد  125میلیون کودک درگیر کار
کودک خواهند بود.
شکل  .6پیشبینی شمار کودکان کار اگر روند پیشرفت  2008تا  2016ادامه یابد.

سایر مناطق
آمریکای التین و حوزه کارائیب

آسیا و اقیانوسیه

جنوب صحرای آفریقا

2030

2025

2020

دستیابی به هدف محو کار کودک از اهداف توسعه پایدار نیازمند شتابی قابل توجه است
شکل  .7میزان متوسط ساالنه کاهش درصد کودکان  5تا  17سال در کار کودک ،ارقام مشاهده شده (موجود) و ارقامی که الزم است کم
شود.
مشاهده شده:

جهان
سال:
الزم است کاهش یابد تا
ِ

آمریکای التین و حوزه کارائیب

آسیا و اقیانوسیه

جنوب صحرای آفریقا
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توضیح روندهای منطقهای

چه چیزی باعث پیشرفت در کمکردن کار کودکان
میشود؟ بعضی از نگرشها حاصل از بررسی
همبستگی الگوهای منطقهای کار کودکان ،با
روندهای گسترده جمعیتشناختی ،اقتصادی و
توسعهای است.
کاهش فقر .منطقه جنوب صحرای آفریقا در
سالهای اخیر در کاهش فقر موفق بوده است
اما سطوح آن نسبت به مناطق دیگر باال باقی
مانده است .بیشتر از  40درصد از جمعیت جنوب

1

صحرای آفریقا هنوز در فقر شدید زندگی میکنند.
این منطقه ساالنه شاهد رشد اقتصادی پایدار
ساالنه باالی  2درصد در طول پنج سال گذشته
بجز یک سال بوده است .اما با توجه به رشد سریع
جمعیت ،سرانه تولید ناخالص داخلی افت کرده
و همچنان نسبت به بقیه نواحی جهان پایین
است .در بسیاری از کشورهای منطقه جنوب
صحرای آفریقا نرخ نابرابری نیز به صورت پایداری
در سطح باال باقی مانده است.
1. Explaining Regional Trends
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سطوح غیررسمی بودن امور .مناطقی که پیشرفت
سریعتری در کاهش کار کودکان داشتهاند در
کاستن از فعالیتهای اقتصاد غیررسمی هم
موفقتر بودهاند ،اگر چه سطوح آن باال باقی مانده
است .بسیاری از کشورهای آفریقایی در حال بهبود
شرایط کارگران غیررسمی هستند ،اما هنوز در گذار
به اقتصاد رسمی عقب هستند .در آفریقا هشتاد و
شش درصد مشاغل -بیش از هر منطقهی دیگری
در دنیا -جزو اقتصاد غیررسمی هستند .بعضی
از بدترین انواع کار ،در اقتصاد غیررسمی جمع
شدهاند که عموماً مقررات و نظارتی هم بر آنها
حاکم نیست .غیررسمیبودن با کمترشدن مزد و
شرایط کاری ناامن و نامناسب ،بیثباتی شدید
شغلی و حذفشدن از طر حهای امنیت اجتماعی
همراه است .تمام این موارد میتواند در مواجهه
با مشکالت اقتصادی خانوادهها را به سمت کار
کودک سوق دهد.
حمایت اجتماعی .به رغم پیشرفت در گسترش
حمایت اجتماعی ،میزان پوشش آن در همهی
مناطق از نظر فراگیری و کفایت مزایا هنوز
ناکافی است .تعدادی از کشورهای آفریقایی با
سرمایهگذاری در تورهای ایمنی اجتماعی تالش
قابل توجهی را برای رسیدن به سهمی از درآمد
برابر با متوسط جهانی انجام دادهاند .اما کلیت
این منطقه هنوز پوشش بسیار کمتری نسبت به
سایر مناطق دارد .تنها  17درصد از کل جمعیت
آفریقا تحت پوشش مزایای حداقل یک حمایت
اجتماعی قرار دارند ،در مقایسه با  66درصد جمعیت
قاره آمریکا 43 ،درصد در آسیا و اقیانوسیه و 83
درصد در اروپا و آسیای مرکزی .حمایت اجتماعی
در بسیاری از موارد احتمال توسل خانوادهها به کار
کودک را مشخص میکند.
محرومیت از تحصیل .در سالهای اخیر در تمام
مناطق کاهش قابل توجهی در تعداد کودکانی
که از مدرسه ابتدایی محروماند رخ داده است.
با این وجود فاصله بین نر خهای محرومیت از
تحصیل در منطقه جنوب صحرای آفریقا و سایر
مناطق همچنان زیاد است .اگرچه در سالهای
اخیر هزینهکرد عمومی در مسأله تحصیل و آموزش
با توجه به نرخ تولید ناخالص داخلی در جنوب
صحرای آفریقا روند روبهرشدی داشته ،اما هنوز
نسبت به متوسط جهانی پایینتر مانده است.

رشد جمعیت .الگوهای رشد جمعیت با تفاوت
فاحش در مناطق مختلف بر روند کار کودکان
تأثیرگذار است .در آمریکای التین و حوزه کارائیب
 6میلیون کاهش در تعداد کودکان کار از سال
 2008تا  2020رخ داد زیرا جمعیت  5تا  17سال
 4/8میلیون نفر کاهش داشته است .در همین بازه
زمانی آسیا و اقیانوسیه شاهد کاهش تعداد 64/9
میلیون کودک کار بوده است ،درحالی که جمعیت
 5تا  17سال تا  12/8میلیون نفر افزایش یافته
است .برعکس در جنوب صحرای آفریقا ،تعداد
کودکان کار از سال  2008تا  21/5 ،2020میلیون نفر
افزایش داشت ،درحالی که کل جمعیت  5تا 17
ساله  104.8میلیون نفر افزایش یافته بود .توجه به
افزایش جمعیت ،رشد کار کودکان در این منطقه را
کامال متفاوتی نشان میدهد .این منطقه
از منظر
ً
در طول  12سال گذشته میلیونها کودک را از
کارکردن حفظ کرده است اگرچه نتوانسته همگام
با رشد جمعیت پیش برود.
دیگر چالشها .چند بحران دیگر منجر به باالرفتن
میزان کار کودکان در جنوب صحرای آفریقا شده
است .این منطقه شامل تعداد زیادی از کشورهای
آسیبپذیر و درگیر مخاصمات است؛ حداقل یک
چهارم از کشورها در هر سال از  2015تا 2020
آسیبپذیر یا درگیر مخاصمه بودهاند .به عالوه این
منطقه میزبان  39درصد از پناهجویان ،پناهندگان،
بازگرداندهشدگان ،افراد بیتابعیت و آوارگان داخلی
بوده است که سهم بسیار بیشتری نسبت به سایر
مناطق دارد .منطقه دولتهای عربی نیز بهطور
خاص تحت تأثیر بحرانهایی ناشی از درگیری و
عدم ثبات دولتها بوده است.
همهگیری جهانی اچآیوی/ایدز نیز به گرفتن تلفات
زیادی در منطقه جنوب صحرای آفریقا ،جایی که
بیشترین تعداد افرادی که با اچآیوی زندگی
میکنند و  59درصد از مبتالیان جدید را دارد،
ادامه داده است .عالوه بر آن ،تابآوری محدود
منطقه در برابر تغییرات آبوهوایی ،معیشتها
را در معرض خطر قرار داده و چشماندازهای الزم
برای خروج از فقر را کاهش میدهد .فجایع طبیعی
مرتبط با تغییرات آبوهوایی و سیل و خشکسالی
که باعث ازبینرفتن محصوالت و دامها در ابعاد
بزرگ میشود مرتباً رخ میدهد.
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مشخصات کودکان درگیر کار کودک

1

سنین کودکان کار
نتایج برآوردهای جهانی روشن میکند که کار کودک
به عنوان مسأله مهمی برای کودکان طیف  5تا 17
سال باقی مانده است .از  160میلیون کودک درگیر
کار 89/3 ،میلیون نفر از آنان کودکان خردسال
بین  5تا  11سال هستند 35/6 ،میلیون نفر از آنان
کودکان بین  12تا  14سال هستند و  35میلیون نفر
از آنان کودکان  15تا  17سال هستند.
در  4سال گذشته قدر مطلق و درصد کار کودکان 12
تا  14سال و  15تا  17سال کاهش داشته است .در
مقابل در دوره زمانی  2016تا  2020شاهد افزایش
نگرانکنندهای از کار کودک بین کودکان  5تا  11سال
بودهایم .در سال  2016نشانههایی مبنی بر کاهش
روند کار کودکان خردسال وجود داشت .امروز این
نمودار به جهت مخالف در حرکت است .دلیل این
حرکت رو به عقب روشن نیست و نیازمند بذل
توجه به عنوان یک اولویت است.
تقریباً دوپنجم از کل کودکان بین  5تا  11سال در
چهار سال گذشته درگیر کار پرخطر بودهاند .درحالی
که کودکان در تمام سنین باید در برابر انجام کارهای
پرخطر محافظت شوند ،انجام کار پرخطر بین این
کودکان همچنان پایدار بوده و هماکنون رشد انجام
کارهای پرخطر بین کودکان خردسال بدل به نگرانی
مهمی شده است.
دختران و پسران درگیر کار کودک
درگیری در کار کودک در تمام سنین بین پسران
بیشتر از دختران است .رواج کار پسران بین کودکان

 5تا  17ساله تقریباً یک سوم بیشتر از دختران است.
در سنین  15تا  17سال نیز این فاصله ناشی از جنس
همراه با سن رشد میکند و پسران دو برابر بیشتر در
معرض کارکردن قرار دارند.
مقایسه برآوردهای کار کودکان برای دختران و پسران
باید با احتیاط همراه باشد .تعریف کار کودکان که
معموال شامل
برآوردها بر اساس آن انجام میشود
ً
مشارکت در انجام کارهای منزل که کودکان در خانه
خود انجام میدهند ،نمیشود ،بخشی از کار کودک
که در غالب جوامع بار انجام آن بر دوش دختران
قرار دارد.
برآوردهای سال  2020برای اولین بار شامل نگرشی
بر چگونگی تأثیر لحاظکردن کارهای خانه در مجموع
برآوردهای کار کودکان و همینطور تأثیر برآورد کار
کودکان پسر نسبت به دختران است .نتایج قابل
توجه است .زمانی که تعریف کار کودک به انجام
کار در خانه به مدت  21ساعت یا بیشتر در هفته را
نیز در بر میگیرد ،رواج کار کودکان در هر دو جنس
افزایش مییابد اما این افزایش تعداد در دختران
بسیار بیشتر است .در نتیجه فاصله رواج کار کودک
بر مبنای جنس در این نوع بررسی به نصف تقلیل
یافت ،یعنی از  2/8درصد به  1/6درصد رسید.
کار کودک در محیط روستایی و شهری
تقسیمبندی کار کودکان بر اساس سکونت شهری
یا روستایی ،که برای اولین بار در برآوردهای جهانی
سال  2020صورت گرفته است ،نشان میدهد که کار
کودکان در مناطق روستایی رواج بیشتری دارد .و
سه برابر بیشتر از مناطق شهری است .کار کودکان
در مناطق روستایی در درجه اول در کشاورزی رخ
میدهد.
1. Profile of Children in Child Labour
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نسبت کودکان درگیر کار کودک در گروههای سنی مختلف یکسان است.
شکل  .8درصد کودکان  5تا  17ساله درگیر کار کودک بر اساس سن

 5-11ساله

 12-14ساله

 15-17ساله

منطقه جنوب صحرای آفریقا بیشترین سهم کودکان خردسال درگیر کار کودک را دارد .در حالی که منطقه
آمریکای التین و کارائیب بیشترین درصد کودکان بزرگتر درگیر کار کودک را دارند.
شکل  .9درصد فراوانی کودکان  5تا  17ساله درگیر کار کودک بر اساس سن و منطقه
 15-17ساله

اروپا و
آمریکای شمالی

آمریکای التین و
حوزه کارائیب

آسیای شرقی و
جنوب شرقی

 12-14ساله

آسیای مرکزی و
جنوبی

 5-11ساله

شمال آفریقا و
آسیای غربی

جنوب صحرای
آفریقا

جهان
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از سال  2008کار کودکان به طور پیوسته بین کودکان باالی  12سال کاهش یافته است؛ در چهار سال گذشته افزایش
نگرانکنندهای در درگیری کودکان خردسال با کار کودک مشاهده شده است.
شکل  .10درصد کودکان  5تا  17ساله درگیر کار کودک بر مبنای سن

 5تا  11ساله

 15تا  17ساله
 12تا  14ساله
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کار کودک در تمام گروههای سنی بین پسران شایعتر از دختران است.
شکل  .11درصد کودکان  5تا  17ساله درگیر کار کودک بر مبنای جنس و سن

دختران

 5-17ساله

پسران

دختران

پسران

 15-17ساله

دختران

پسران

 12-14ساله

دختران

پسران

 5-11ساله

پسران بیشترین سهم کار کودک در تمام مناطق را دارند.
شکل  .12درصد فراوانی کودکان  5تا  17ساله در کار کودک بر اساس جنس و منطقه
پسران
دختران

آمریکای التین و
اروپا و
آمریکای شمالی حوزه کارائیب

آسیای شرقی و
جنوب شرقی

آسیای مرکزی و
جنوبی

شمال آفریقا و
آسیای غربی

جنوب صحرای
آفریقا

جهان
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کار کودک در بین دختران سریعتر از پسران کاهش یافته است.
شکل  .13درصد دختران و پسران  5تا  17سال درگیر کار کودک بر اساس جنس

پسران

دختران
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درصورت در نظر گرفتن سهم کارهای خانه ،شکاف جنسیتی در رواج کار کودکان کمتر خواهد شد.
شکل .14درصد کودکان  5تا  14ساله در کار کودکان (با احتساب و بدون احتساب کارهای خانه انجام شده برای  21ساعت
در هفته یا بیشتر) ،بر اساس جنس
پسران

دختران

کار کودک شامل کارهای خانه

کار کودک بدون در نظر گرفتن کارهای خانه
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34

فراوانی کار کودکان در مناطق روستایی نزدیک به سه برابر کار کودکان در مناطق شهری است.
شکل  .15درصد کودکان  5تا  17ساله درگیر کار بر اساس محل سکونت و جنس
شهری

روستایی

دختران

مجموع

پسران

تقریباً در تمام مناطق ،کار کودکان در نواحی روستایی بیش از نواحی شهری است.
شکل  .16درصد فراوانی کار کودکان  5تا  17ساله بر مبنای محل سکونت و منطقه جغرافیایی
شهری

روستایی

اروپا و
آمریکای التین و
آمریکای شمالی حوزه کارائیب

آسیای شرقی و
جنوب شرقی

آسیای مرکزی و
جنوبی

شمال آفریقا و
آسیای غربی

جنوب صحرای
آفریقا

جهان
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مشخصات کار کودک

1

بیشتر کار کودک ،چه برای پسران و چه دختران ،در
ِ
بخش کشاورزی رخ میدهد .این اتفاق مخصوصاً برای
کودکان خردسال بیشتر صورت میگیرد و کار کشاورزی
برای آنان نقطه ورود به کار است .کار کودک در بستر
کار خانوادگی و دامدار یهای کوچک ،کشت تجاری
و اشکال دیگر کشاورزی تجاری ،مجتمعهای کشت
و صنعت ،شیالت ،پرورش آبزیان ،فرآوری ماهیهای
صیدشده و جنگلداری رخ میدهد.
سهم کار در صنعت و خدمات ،کمتر است ،اما هم چنان
بخش قابل توجهی از کار کودکان را تشکیل میدهد.
در بخش خدمات ،کار کودک شامل کار خانگی و کار
در حوزه خریدوفروش ،حملونقل و تعمیر وسایل
نقلیه است .کار کودک در بخش صنعت شامل کار
در ساختوساز ،معدن و حوزه تولید است .در حالی
که سهم کار دختران و پسران در کشاورزی تقریباً برابر
است ،تفاوت بر مبنای جنس در تعداد کودکان کار در
بخش صنعت و خدمات بیشتر است .دختران درگیر
کار کودک احتمال بیشتری دارد که کارهای خدماتی
انجام دهند ،شامل کار خانگی ،و پسران بیشتر در
بخش صنعت به کار گرفته میشوند.
پراکندگی کودکان کار در بخشهای مختلف در مناطق
گوناگون به طور قابل مالحظهای متفاوت است ،اگرچه
کشاورزی بیشترین سهم را در همه مناطق دارد .در
منطقه جنوب صحرای آفریقا ،کشاوری نقش اصلی را
در کار کودکان بازی میکند ،به نحوی که از هر  5کودک
درگیر کار 4 ،نفر از آنان در بخش کشاورزی هستند.
سهم بخش خدمات و صنعت در سایر مناطق بیشتر
است ،اما تنها در مناطقی مانند آمریکای التین و
حوزه کارائیب ،اروپا و آمریکای شمالی جمع دو بخش
صنعت و خدمات سهم بیشتری از کشاورزی را به خود
اختصاص میدهد .تصادفی نیست که دو منطقه
یادشده بیشترین سهم را در کار کودکان بین  15تا 17
سال دارند.
کار کودکان در هر مکانی که صورت گیرد و با تفاوتهای
فراوان ،اغلب خطرناک است .در مزارع خانوادگی و
کشت تجاری خطرات معمول شامل قرار گرفتن در
معرض کودهای غیرارگانیک ،آفتکشها و دیگر مواد
کشاورزی خطرناک ،و کارهای مشقت بار فیزیکی
شامل حمل بارهای سنگین ،ایستادن به مدت طوالنی،

خمشدن و دوالشدن و انجام حرکات تکراری و شدید
در موقعیتهای بدنی نامناسب است .همچنین
قرارگرفتن در درجه حرارتهای شدید ،استفاده
از ابزارهای برش خطرناک شامل قالب و داس ،و
استفاده و قرار گرفتن در معرض وسایل نقلیه و ماشین
آالت سنگین کشاورزی از دیگر خطرات آن است .در
ماهیگیری کودکان مدت طوالنی را در دریا و به دور
از خانواده خود ،در موقعیت آسیبپذیری شدید که
ناشی از تنهایی و انزوا روی کشتی های ماهیگیری
است ،وظایفی که باید انجام دهند ،در کنار شرایط
آبوهوایی نامناسب و درجه حرارت خطرناک و سایر
خطرات از دیگر دشوار یهای این کار است.
انجام کارهای صنعتی و معدن کاری میتواند
کودکان را وادار کند به کار در سطوح عمیق زیرزمینی،
حمل بارهای سنگین از سنگ ،و استفاده از مواد
شیمیایی سمی که برای جداسازی مواد معدنی و
فلزات گرانبها استفاده میشوند .طبیعت منزوی
کار خانگی ،کودکان را به خصوص در برابر آزارهای
کالمی ،فیزیکی و جنسی بسیار آسیبپذیر میکند.
خطرات کار در خیابان نیز میتواند شامل کار در شب،
قرار گرفتن در معرض آلودگی وسایل نقلیه و ترافیک،
و در موارد شدیدتر خطر رانده شدن به سوی انجام
کارهای غیرقانونی.
اینها فقط مثالهای کوچکی از خطرات بیشماری
است که کودکان کار ممکن است با آن روبهرو شوند،
که باید هرچه سریعتر بر مبنای کنوانسیون جهانی
شماره  182سازمان بینالمللی کار به آن رسیدگی
شود.
بزرگترین بخش کار کودکان درون خانواده اتفاق
میافتد ،جایی که برخالف تصور عام که خانواده را
دارای شرایط امنتری برای کار میدانند ،کارهای
پرخطر به طور قابل توجهی مطرح است .در منطقه
جنوب صحرای آفریقا  82درصد کل کار کودکان در
بستر خانواده رخ میدهد .افزایش اهمیت نسبی کار
خانوادگی در  4سال گذشته ،منعکسکننده رشد سهم
کودکان خردسال و کودکان آفریقایی در جمعیت کل
کودکان است .به ویژه این که هر دو گروه به احتمال
زیاد به کار خانوادگی گمارده خواهند شد.
1. Characteristics of Child Labour
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بخش کشاورزی بیشترین سهم کار کودکان در جهان را داراست.
شکل  .17درصد فراوانی کودکان  5تا  17ساله درگیر کار کودک بر اساس بخش فعالیت اقتصادی ،سن و جنس
کار خانگی

سایر خدمات

صنعت
کشاورزی

دختران

پسران

 17-15ساله

جنس

 14-12ساله

 11-5ساله

سن

 5تا  17ساله
مجموع

ترکیب بخشهای مختلف کار کودکان در مناطق مختلف بسیار متفاوت است.
شکل  .18درصد فراوانی کار کودکان  5تا  17ساله بر مبنای بخش فعالیت اقتصادی و منطقه جغرافیایی
خدمات

صنعت
کشاورزی

اروپا و
آمریکای التین و
آمریکای شمالی حوزه کارائیب
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آسیای شرقی و
جنوب شرقی

آسیای مرکزی و
جنوبی

شمال آفریقا و
آسیای غربی

جنوب صحرای
آفریقا

جهان
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 7.1میلیون کودک در سراسر جهان مشغول انجام کار خانگی هستند که کار کودک را تشکیل میدهد.
شکل  .19درصد فراوانی کودکان  5تا  17ساله درگیر کار کودک در کار خانگی ،بر اساس سن و جنس

 11-5ساله

 14-12ساله
 17-15ساله

40

پسران
 2.8میلیون

دختران
 4.4میلیون

کار پرخطر سهم قابل توجهی از کار کودکان  5تا  14ساله را در هر سه بخش فعالیت اقتصادی تشکیل میدهد.
شکل  .20درصد فراوانی کار کودکان  5تا  17ساله بر مبنای وضعیت کار پرخطر و بخش فعالیت اقتصادی

خدمات

صنعت

کشاورزی

کار پرخطر
سایر اشکال کار کودک

41

ترکیب بخشهایی که کودکان در آن به کار گرفته میشوند ،بین سالهای  2016تا  2020فقط کمی تغییر کرده است.
شکل  .21درصد فراوانی کار کودکان  5تا  17ساله بر مبنای بخش فعالیت اقتصادی

کشاورزی
صنعت
خدمات
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بیشتر کودکان درگیر کار کودک در واحد خانوادگی خود کار میکنند.
شکل  .22درصد فراوانی کار کودکان  5تا  17ساله بر مبنای وضعیت کار ،سن و جنس
کارگران خوداشتغالی
کارگران
کارگران واحدهای خانوادگی

دختران

پسران

 17-15ساله

جنس

 14-12ساله

 11-5ساله

 5تا  17ساله

سن

مجموع

کار خانوادگی در همه مناطق بر بخشهای دیگر غالب است.

شکل  .23درصد فراوانی کار کودکان  5تا  17ساله بر مبنای وضعیت کار و منطقه جغرافیایی

کارگران خوداشتغالی
کارگران استخدام شده

کارگران واحدهای خانوادگی

اروپا و
آمریکای التین و
آمریکای شمالی حوزه کارائیب

آسیای شرقی و
جنوب شرقی

آسیای مرکزی و
جنوبی

شمال آفریقا و
آسیای غربی

جنوب صحرای
آفریقا

جهان
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کار خانوادگی در طی چهار سال گذشته اهمیت نسبی یافته است.
شکل  .25درصد فراوانی کار کودکان  5تا  17ساله بر مبنای وضعیت کار

کارگران واحدهای خانوادگی
کارگران استخدام شده
کارگران خوداشتغالی
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سهم بزرگی از کار کودک در واحدهای خانوادگی ،مشمول کار پرخطر است.
شکل  .24درصد فراوانی کودکان  5تا 14ساله در کار پرخطر و سایر انواع کار کودک بر مبنای وضعیت کار و سن

سایر اشکال کار کودک
کار پرخطر

کارگران
خوداشتغالی

کارگران
استخدام شده
 14-12ساله

کارگران
واحدهای خانوادگی

کارگران
خوداشتغالی

کارگران
استخدام شده

کارگران
واحدهای خانوادگی

 11-5ساله
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کار کودک و تحصیل

1

بیشتر از یکسوم کودکان درگیر کار از مدرسه محروم هستند .کارهای
پرخطر برای کودکان حتی مانع بزرگتری برای حضور در مدرسه است.
خردسال درگیر کار است،
نگرانی مهمتر ،برای بخش بزرگی از کودکان
ِ
که علیرغم بودن در سن آموزش ابتدایی اجباری از مدرسه محروم
هستند .نزدیک به 28درصد کودکان  5تا  11ساله و  35درصد کودکان
 12تا  14ساله که درگیر کار کودک هستند از تحصیل بازماندهاند .این
مسأله دورنمای دارا بودن کار شایسته در جوانی و بزرگسالی و همچنین
کیفیت زندگی آنها به طور کلی را تحت تأثیر قرار میدهد .پسران و
کودکان کار مناطق شهری احتمال بیشتری دارد که از مدرسه محروم
شوند ،اما این تفاوت بر مبنای جنس و منطقه زندگی چندان چشمگیر
نیست.
دلیل واحدی برای گماردهشدن کودکان به کار به جای ورود به مدرسه
وجود ندارد .در بسیاری از موارد کاری که کودک انجام میدهد نیازمند
وقت و انرژی زیادی است ،به قدری که امکان ورود ،ماندن و موفقیت
کودک در مدرسه را غیرممکن میکند .در موارد دیگر علت کار کودکان
محرومیت از دسترسی به یک سیستم آموزش با کیفیت و رایگان است
که جایگزین مناسبی باشد .تصمیم برای تحصیل کودکان میتواند به
واسطه درک خانواده نسبت به تحصیل و اهمیت آن و درآمد بالقوه
کودکان از بازار کار تحت تأثیر قرار بگیرد.
برای تمام کودکان درگیر کار که به سن تحصیل اجباری رسیده ولی از
آن محروم هستند ،چالش بعدی ایجاد تعادل بین وظایف محولشده
در مدرسه و کاری است که مجبور به انجام آن هستند .در نتیجه با
مغلوبشدن تحصیلشان روبرو هستند و نباید در بحث کار کودک و
آموزش فراموش شوند .کودکانی که مجبورند کار و تحصیل را در کنار
هم تجربه کنند عموماً نسبت به همساالن خود که کار نمیکنند در رفتن
به پایههای باالتر و یادگیری عقب میمانند و احتمال ترک تحصیل
زودرس آنها بیشتر است.

1. Child Labour and Education
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بیش از یکسوم کودکان کار از مدرسه محروم هستند.
شکل  .26درصد فراوانی کار کودکان  5تا  17سال بازمانده از تحصیل بر مبنای سن ،جنس ،و محل سکونت

روستایی

شهری

پسران

دختران

 17-15ساله

جنس

محل سکونت

 14-12ساله

 11-5ساله

 5تا  17ساله
مجموع

سن

کودکانی که درگیر کار پرخطر هستند کمتر محتمل است که به مدرسه بروند.
شکل  .27درصد فراوانی کودکان  5تا 17سال در کار پرمخاطره که به مدرسه نمیروند ،بر مبنای سن ،جنس و محل سکونت

شهری

روستایی
محل سکونت
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پسران

دختران
جنس

 17-15ساله

 14-12ساله
سن

 11-5ساله

 5تا  17ساله
مجموع

بخش قابل توجهی از کودکان درگیر کار کودک در تمام مناطق جغرافیایی از مدرسه محروم هستند.
شکل  .28درصد فراوانی کودکان  5تا  14سال درگیر کار کودک که به مدرسه نمیروند ،بر مبنای سن ،جنس و منطقه جغرافیایی
آسیای شرقی و جنوب شرقی
%37.2
آسیای مرکزی و جنوبی
%35.3

شمال آفریقا و آسیای غربی
%28.1

جنوب صحرای آفریقا
%28.1

آمریکای التین و حوزه کارائیب
%15.5
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کار کودک ،درآمد ملی و
1
شکنندگی دولتها
درصد کودکان درگیر کار بیش از همه در
کشورهای با درآمد پایین است .این نکته با
درنظرگرفتن ارتباط دوسویهای که بین کار کودک
و درآمد ملی وجود دارد ،جای تعجب باقی
نمیگذارد .سطح باالی کار کودک با کاهش
نشدن
دستمزد نیروی کار غیرماهر و تشویق
ِ
فنآور یهای وابسته به نیروی کار ماهر ،مانع
رشد درآمد ملی میشود .آنها همچنین با عدم
تأمین تحصیالت و سالمت فیزیکی کودکان
و بدل نمودن آنها به نیروی کاری کمتر
عمال مانع رشد درآمد ملی در آینده نیز
مولد،
ً
میشوند .رشد درآمد ملی توانایی خانوادهها
را در شوکهای اقتصادی بدون توسل به کار
کودکان باال میبرد.
با این همه ،مشکل کار کودکان بههیچوجه تنها
متعلق به کشورهای کمدرآمد نیست .از هر 5
کودک درگیر کار  3نفر از آنان در کشورهایی با
درآمد متوسط زندگی میکنند .به منظور این که
رشد ثروت ملی به کاهش کار کودکان بیانجامد
ضروری است که رشد اقتصادی فراگیر باشد و
منافع آن به صورت عادالنه توزیع گردد .درآمد
حاصل و مالیاتها باید در برنامهها و خدماتی
سرمایهگذاری شود که تغییراتی به نفع کودکان،
بهویژه در زمینه آموزش و حمایت اجتماعی
ایجاد کند .در مورد جیبهای پرپول حاصل از
کار کودکان که حتی در کشورهای نسبتاً ثروتمند
نیز باقی مانده است هم باید به چالشهای
مهم در سیاستگذاری اشاره کرد.
کشورهایی که از نظر اجتماعی و سازمانی در
سطح باالیی از ضعف و شکنندگی قرار دارند
سه برابر بیشتر از متوسط سایر کشورها درگیر
کار کودکان هستند .گرچه این ارتباط ساده را
نباید تفسیر موسع کرد ،اما میتوان با اشاره به
آن به اهمیت ثبات ،سیاستگذاری برای برابری
و ادغام اجتماعی و نقش نهادهای قدرتمند
عمومی در جلوگیری از کار کودکان تأکید کرد.
1. Child Labour National Income and State Fragility
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همانگونه که انتظار میرود ،کار کودکان در کشورهای کمدرآمد رایجتر است.
شکل  .29درصد فراوانی کار کودکان  5تا  17ساله بر مبنای سطح درآمد کشورها

درآمد باال

درآمد میانه رو به باال

کم درآمد

درآمد میانه رو به پایین

بیشتر از نیمی از کودکان درگیر کار در کشورهایی با درآمد متوسط هستند.
شکل  .30درصد فراوانی کار کودکان  5تا  17ساله بر مبنای سطح درآمد کشورها

کم درآمد
 65.0میلیون%40.7 ،

درآمد میانه رو به پایین
 69.7میلیون%43.6 ،

درآمد میانه رو به باال
 23.7میلیون%14.8 ،

درآمد باال
 1.6میلیون%1.0 ،

51

با افزایش سطح توسعه انسانی ،کار کودکان کاهش مییابد.
شکل  .32درصد فراوانی کار کودکان  5تا  17ساله بر مبنای شاخص توسعه انسانی

بسیار باال
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باال

میانه

پایین

کار کودک در کشورهای با وضعیت شکننده سهبرابر بیشتر از متوسط جهانی است.
شکل  .31درصد فراوانی کار کودکان  5تا  17ساله در سراسر جهان و در کشورهایی با سطح باالی شکنندگی اجتماعی و نهادی

جهان

کشورهای با وضعیت شکننده
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تقاطع همهگیری کووید 19-با کار کودکان در سطح جهانی
موجب نگرانی جدی است .همهگیری کرونا در سال 2020
باعث اضافهشدن تعداد تخمینزدهشده  142میلیون
کودک خانوارهای کمدرآمد به  582میلیون کودک فقیر در
سال  2019شد .خانوادههای آنها کار یا درآمد خود را از
دست داده ،شاهد کاهش میزان درآمد بوده و شوکهای
دیگری را نیز تجربه کردهاند.
شواهد حاکی از این است که در چنین شرایطی خانوادهها
کار کودکان را به عنوان سازوکار روبهروشدن با چنین
مشکالتی برمیگزینند .بستهشدن مدارس در قرنطینه
نیز به این ریسک افزوده است ،بخصوص برای کودکان
در شرایط آسیبپذیر زیرا آنها احتمال بیشتری دارد که
وقتی مدرسهرفتن ممکن نیست ،به کار گمارده شوند.
زمانی که کودکان مدرسه را برای انجام کار با درآمدی ترک
میکنند ،امکان ادامه تحصیل برای آنها بسیار سخت
خواهد بود.
حکایتی 2در حال رشد ،اثرات کرونا بر کودکان
شواهد
ِ
را روشن میکند .به عنوان مثال دیدهبان حقوق بشر،
اظهارات  81کودک اهل غنا ،نپال و اوگاندا را جمعآوری
کرده است که به تازگی درگیر کار شدهاند یا شرایط کاری
آنها سختتر شده است .بعضی از آنها تأکید میکنند که
خانواده آنها دیگر قادر به تأمین غذای آنها نیستند و
آنها بخاطر غذای کافی مجبور به کارکردن هستند .کودکان
گفتند که کار آنها غالباً طوالنی و طاقتفرساست ،یک
سوم از کودکان در هر کدام از این کشورها حداقل روزی
 10ساعت کار میکنند و بعضی از آنها مجبور به انجام 16
ساعت کار در روز هستند .کودکانی که قبل از بحران درگیر
کار بودند اظهار کردند که بعد از بستهشدن مدارس کار
آنها بیشتر شده است.
کارهای دیگری در سطح جهانی در حال ظهور هستند.
ارزیابی جدید بینالمللی کاکائو از  263کشور در ساحل
عاج افزایش قابل توجهی از کار کودکان در تجارت کاکائو
از جوالی تا سپتامبر سال  2020در مقایسه با مدت مشابه
در  12ماه قبل از آن را نشان میدهد .اطالعات به دست
آمده از اکوادور افزایش بیش از یکسوم شیوع کار کودکان
از زمان شروع همهگیری کرونا را نشان میدهد .گزارشها
نشان میدهد که کودکان مصری به کار در مزارع پنبه و
سایر کارهای کشاورزی گمارده میشوند .در سائوپائولوی
برزیل در خانوادههای تحت حمایت یونیسف کار کودکان
 26درصد در بازه زمانی ماه می تا جوالی  2020افزایش
یافت.
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1. The impact of COVID -19
2. Anecdotal

کووید19-

آثار و نتایج

1

55

چندین گزارش بر نقش تعطیلی مدارس در گمارده
شدن کودکان به کار تأکید میکنند .در یک پیمایش
صورت گرفته در  8کشور غرب آفریقا ،کودکان دلیل
کار کردن خود را نبود مدرسه عنوان کردند .آنها بیان
کردند که حضور آنها در خانه انتظار کار برای کمک به
خانواده را به وجود آورده است ،که آموزش از راه دور
را با این که در دسترس بود برای آنها سختتر کرد.
در بورکینافاسو ،گزارشهای تهیهشده از کودکان درگیر
کار در معادن گرانیت در کنار والدینشان ،مشخص
نمود که کار آنها از این روست که والدینشان تمایل
ندارند که آنها را در زمان تعطیلی مدارس بدون
مراقب در خانه تنها بگذارند.
با این حال ،تأثیر همهگیری کرونا بر کار کودکان
همواره با پیشفرضهای معمول انطباق ندارد .تجزیه
و تحلیلهای اولیه از تعداد محدودی از کشورها بر
اساس اطالعات حاصل از پیمایشهای صورتگرفته
قبل و بعد از همهگیری کرونا نشان میدهد که
شایعترین اثر اولیه آن کاهش درگیری کودکان در
فعالیتهای اقتصادی بوده است .به نظر میرسد که از
بین رفتن گسترده مشاغل و کاهش تقاضا در برخی از
بخشهای اقتصاد ناشی از قرنطینه به دلیل همهگیری
کرونا ،حداقل در این کشورها ،بر کارهایی که توسط
کودکان صورت میگرفت تأثیرگذار بوده است .با این
حال این نتایج به فعالیت اقتصادی کودکان اشاره
دارد ،که مفهوم گستردهتری از کار کودکان است {که
شامل اشکال مجاز کار برای کودکان میشود} .این
نتایج همچنین در خصوص کودکان بزرگتر ،بین  15تا
 17سال ،در کشورهای با درآمد متوسط صادق است.
یک تحلیل مدلسازی دیدگاه روشن تری از اثر کووید19-
بر کار کودکان ارائه میدهد.
بر اساس یک مدل ساده که از آخرین تحلیلهای
فقر برای پیشبینی تغییرات کار کودکان تا سال 2022
استفاده میکند ،نشان میدهد که اثر عمده همهگیری
احتماال افزایش قابلتوجهی در کار
در این دوره
ً
کودکان خواهد بود .به احتمال زیاد با افزایش فقر ،بر
هرگونه کاهش اولیه شمار کودکان کار به دلیل اختالل
رخ داده در بازار گستردهتر کار ،غلبه خواهد شد و در
طوالنیمدت افزایش کار کودکان را خواهیم داشت.

این مدل اضافه شدن  8/9میلیون کودک به بازار کار
تا آخر  2020را پیشبینی میکند .بیش از نیمی از
این تعداد ( 4/9میلیون) کودکان خردسال بین  5تا
 11سال خواهند بود .این تشدید فقط منعکسکننده
احتماال
اثرات فقر ناشی از بحران است .این محاسبات
ً
اثرات کلی کووید 19-بر کار کودکان را نشان نداده
است ،از جمله اختالالت بیسابقهای که در آموزش
کودکان رخ داده است.
با این حال افزایش در میزان کار کودکان به هیچ
عنوان یک پیشداوری و نتیجهگیری از قبل نیست.
عالوه بر سناریوی «خط پایه »1عنوان شده قبل ،که در
آن حمایت اجتماعی پایدار میماند ،دو سناریوی دیگر
در نظر گرفته شدهاند .هر دو تأثیر اساسی پوشش
حمایت اجتماعی بر کار کودک را نشان میدهد .در
ابتدا سناریوی «نزولی» ،سطح فعلی پوشش حمایت
اجتماعی در هر گروه درآمد ملی متناسب با انحراف
استاندارد سطح پوشش فعلی ،دچار لغزش میشود
(جدول  .)1در سناریوی دوم «افزایشی» ،عکس این
اتفاق رخ میدهد .هدف حمایت اجتماعی در سطح
جهانی بسیار بلندپروازانهتر است ،شامل اقدامات و
نظامهای حمایت اجتماعی مناسب ملی ،از جمله ِ
کف
حمایت اجتماعی برای همه.
نتایج چشمگیر است .گسترش حمایتهای اجتماعی
با مقادیر مشخص شده در جدول  1تعداد کودکان
درگیر کار را تا پایان سال  2022به میزان  15/1میلیون
نفر کاهش میدهد ،این مقدار حتی بیشتر از مجموع
جبران خسارات کووید 19-و سرعت بخشیدن به
حرکت و پیشرفت برای پایاندادن کار کودک است.
اگر اقدامات ریاضتی یا عوامل دیگر باعث لغزش در
پوشش حمایت اجتماعی شود ،با مقادیر مشخص
شده در جدول  ،1چشمانداز بدتر خواهد بود.
پیشبینی میشود  46/2میلیون کودک دیگر تا پایان
سال  2022به کار گمارده شوند .در هر دو سناریو
بزرگترین تغییرات در وضعیت کوچکترین کودکان
درگیر کار کودک رخ میدهد .در بخش آخر این
گزارش ظرفیتهای گسترش حمایت اجتماعی برای
کودکان ،از طریق کمک هزینههای جهانی کودکان و
سایر ابزارهای موجود بیشتر توضیح داده شده است.
1. Baseline
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جدول 1
تعدیل پوشش حمایت اجتماعی در سناریوهای افزایشی و کاهشی (افزایش و کاهش سطوح پوشش حمایت اجتماعی)

درصد نقطۀ تغییر در
پوشش حمایت

درصد سطوح پوشش
تعدیل شده
سناریوی کاهش حمایت سناریوی افزایش حمایت

درصد انحراف استاندارد

درصد متوسط سطح
پوشش حمایت اجتماعی

گروه درآمدی

کم درآمد

درآمد میانه رو به پایین

درآمد میانه رو به باال

درآمد باال

احتماال تا پایان سال  ، 2022تعداد  8.9میلیون کودک
بدون اقدام برای افزایش سطوح پوشش حمایت اجتماعی،
ً
بیشتر درگیر کار کودک خواهند شد.
شکل  .33درصد فراوانی کار کودکان  5تا  17ساله ،مشاهدهشده و پیشبینی شده
 206.2میلیون
اگر اقدامات ریاضتی
یا عوامل دیگر باعث
لغزش در پوشش حمایت
اجتماعی شود (سناریوی
کاهشی)
 168.9میلیون
به دلیل افزایش فقر و
در غیاب افزایش اقدامات
برای کاهش کار کودک
 144.9میلیون
اگر میزان حمایت
اجتماعی افزایش یابد
(سناریوی افزایشی)
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حرکت به سمت تصویب جهانی کنوانسیون
1
بدترین اشکال کار کودک سازمان بینالمللی کار
برای یک بار هم که شده میتوانیم جشن بگیریم .در
آگوست  ،2020کنوانسیون بدترین اشکال کار کودکان
(شماره  )182بدل به اولین کنوانسیون سازمان بینالمللی
کار شد که توسط تمام کشورهای عضو به تصویب
رسید .این اتفاق تاریخی بدینمعناست که اکنون تمامی
کودکان در برابر بدترین اشکال کار کودکان از حمایت
قانونی برخوردارند .از همه مهمتر همانطور که میدانیم
این مسأله میتواند نشانهای برای شروع پایان کار
کودکان باشد.
چالشها
سازمان بینالمللی کار در  60سال اول ،فعالیت خود را بر
تصویب کنوانسیونهایی در تعیین حداقل سن کار در
صنایع یا مشاغلی خاص معطوف کرده بود که این تالش
با تصویب کنوانسیون حداقل سن کار برای پذیرفتهشدن
در اشتغال (شماره  )138در سال  1973به اوج خود رسید.
اما تصویب و اجرای آن بر اساس قوانین و مقررات
ملی ناامیدکننده بود .حتی تا دهه  ،1990کنوانسیون
تحسینشده و جامع شماره  138تنها توسط  49کشور
به تصویب رسید که اکثر آنها کشورهای صنعتی و چند
کشور آفریقایی و آمریکای التین بودند .هیچ کشوری از
آسیا که نیمی از کودکان کار جهان متعلق به آن هستند
حاضر به تصویب این کنوانسیون نشدند .در اوسط
دهه  1990روشن بود که سازمان بینالمللی کار به نوعی
بنبست رسیده است.

کنوانسیون شماره  ،138یک دستاورد فکری شگرف با
دید بلندمدت و از نظر مفهوم و کاربرد عملی آن قوی
است؛ به ویژه در جهانی با فرهنگها وسطوح مختلف
توسعه .این کنوانسیون در هدف خود صریح بوده و از
جایگاه اخالقی رفیعی خواستار لغو نهایی کار کودکان
است .همچنین به عنوان یک ابزار حقوقی بینالمللی
یک مدل عالی در واقعگرایی و فهم بود .این کنوانسیون
در جهتدهی به سیاستهای ملی به تفاوت اساسی
در شرایط اقتصادی کشورها و واقعیت محدودیت
منابع و تفاوتها در تعیین حداقل سن توجه اساسی
مبذول داشته است .به ندرت یک کنوانسیون بینالمللی
با چنین معماری ظریف فکری پیدا میشود که هدف
آن به سادگی بیان شده باشد اما در اظهار تعهدات و
رهنمودها برای اقدام ،متنوع و غنی باشد .با این حال
این غنا یکی از دالیل عمده تصویب کم و کند آن بود.
حتی در مواردی که اراده سیاسی برای تصویب آن وجود
داشت ،سیاستگذاران تحت تأثیر بزرگی مسأله ،سنگینی
وظیفه و سردرگمی در نقطه شروع انجام آن ،قرار گرفتند.
بدترین اشکال کار کودک :پیشرفتی راهبردی
درحالی که پیشرفت در تصویب کنوانسیون شماره 138
سازمان بینالمللی کار متوقف شده بود ،در اواسط دهه
 1990جنبش جهانی علیه کار کودکان قدرت و شدت
قابل توجهی یافت .قبیح و گسترده بودن مسأله کار
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کودک در منظر عمومی به رسمیت شناخته شد .و جامعه
به این دید رسید که این مسأله نهتنها برای کودک و
خانواده او که برای تمام جامعه مضر است .تمام طرفین
چالشهای پیش آمده و نیاز به اقدام برای رفع آن را
درک کردند .طرفداران لغو کامل کار کودک به مرور نسبت
به نگرانیهای کشورهای کمتر توسعهیافته و ظرفیت
محدود آنها برای اقدام همدلتر شدند.
کشورهای در حال توسعه نیز به سهم خود ،بیشتر
نگران فشار بینالمللی شدند .به ویژه اینکه کار کودکان
در مذاکرات تجاری به طور فزایندهای مورد توجه قرار
گرفت و یکی از موارد برجسته در دستور کار حقوق
بشر بود .بنابراین نیاز به یافتن زمینههای مشترک برای
اقدامات جهانی مطرح شد .سوال اصلی این بود که چه
کاری و چگونه؟ به طور دقیقتر اینکه از کجا باید شروع
نتایج همسو بسیار ساده و واضح و
کرد؟ دیدگاهها و
ِ
در آن زمان بسیار رادیکال بود :به ترتیب پیش برویم.
این مسأله منجر به پیشنهاد یک کنوانسیون شد که از
اقدامات ملی و جهانی با اولویت بدترین اشکال کار
کودک حمایت کند.
نگرانی اصلی مدافعان حذف کار کودک ،تأثیر منفی
کنوانسیون پیشنهادی بر هدف کلی لغو کار کودکان به
طور عام و تصویب کنوانسیون شماره  138به طور خاص
بود .اگرچه این نگرانی قابل توجهی بود اما نهایتاً این
اجماع به وجود آمد که تصویب یک کنوانسیون جدید
در زمینه منع بدترین اشکال کار کودکان نه تنها باعث
تقویت و تسریع در مبارزات علیه کار کودکان میشود
بلکه موتور محرکه تصویب کنوانسیون  138سازمان
بینالمللی کار ،مهمترین و بنیادیترین ابزار بینالمللی
در خصوص این موضوع ،خواهد شد.
بحثها و مذاکرات بسیاری حول پیشنویس پیشنهادی
کنوانسیون جدید بدون دردسر و دشواری در جریان
بود .هیچ تغییر اساسی رخ نداد .سازمان بینالمللی کار
در پی استفاده از اصطالح «شدیدترین» یا «غیرقابل
تحملترین» اشکال کار کودک بود اما کمیته کنفرانس
بینالمللی کار کودک تصمیم گرفت این ابزار جدید را
با نگاهی عاقالنه به گذشته ،بدترین اشکال کار کودک
بنامد .نتیجه آن ارائه پیشنویسی بود که تصویری
روشن ،ساختاری منطقی و متنی واضح داشت.
حتی با این وجود نیز کسی احتمال اتفاقات بعد از آن را
نمیداد .برای اولین بار در تاریخ سازمان بینالمللی کار
این کنوانسیون حتی بدون یک رأی ممتنع ،به اتفاق آراء
به امضا رسید .بارش تحسین و تمجید و موج شادی

اعضای کمیته که در طبقه برگزاری کنفرانس یکدیگر را
احتماال در تاریخ سازمان بیسابقه
در آغوش میگرفتند
ً
بود.
اتفاقات بعد از آن حتی غیرمنتظرهتر بودند ،تصویب
جهانی کنوانسیون .این یک پیشرفت و نقطه عطف
است که باید از آن تجلیل شود زیرا تصویب جهانی
اتفاقی فراتر از حرکت نمادین امضای آن است .هنگامی
که کشوری کنوانسیون  182سازمان بینالمللی کار را
تصویب میکند ،متعهد میشود که اقدامات سریع و
مؤثری برای منع و ازبینبردن بدترین اشکال کار کودک
صورت دهد .تصویب پشتوانه قدرتمندی برای این
اقدام است.
آینده چه خواهد بود؟
تصویب جهانی کنوانسیون  ،182قدم مهمی در تالش
جهانی علیه کار کودک است .با این حال این فقط یک
قدم است .ما همچنین باید کنوانسیون  138سازمان
بینالمللی کار را نیز ترویج نموده و از آن دفاع کنیم تا
این ابزار اساسی کار کودکان به تصویب جهانی برسد.
همچنین ما باید با یکدیگر به تالش خستگیناپذیر خود
برای اجرای این کنوانسیونها در همهجا ادامه دهیم.
چالش کار کودکان در اشکال گذشته و فرمهای جدید
ادامه داشته است .هنوز بسیاری از انواع استثمار و
سوءاستفاده از جمله قاچاق کودکان و کار خانگی کودکان،
پنهان ماندهاند .مسائل نوظهوری وجود دارند از استثمار
و سوءاستفاده جنسی که با دسترسی به اینترنت و دیگر
تکنولوژ یهای جدید گسترش یافتهاند .کودکان همواره
به دلیلی آسیبپذیر خواهند ماند؛ این وظیفه ماست
که هوشیار بمانیم و همواره سازوکارهای مؤثری برای
تشخیص ،رصدکردن ،و اقدام فوری در محافظت از
کودکان طر حریزی کنیم.
به نقل از متن و مضمون اعالمیه  1994فیالدلفیای سازمان
بینالمللی کار که اهداف و آرمانهای این سازمان را
مشخص میکند ،فقر خطری پایدار و همیشگی باقی
ِ
تغییرات بزرگ بیاندیشیم و
خواهد ماند .ما باید به
جرأت آن را داشته باشیم که جهانی عاری از فقر کودکان
را تصور کنیم ،جهانی که برای همه انسانها از گهواره
تا گور حمایت اجتماعی فراهم میکند .فقط در این
صورت است که کودکان حقیقتاً در برابر بالی کار کودک
محافظت خواهند شد.
آسفا ِب ِکل

آسفا بکل نماینده مدیرکل سازمان بینالمللی کار در کمیته کنفرانس بینالمللی کار

بود که کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک را به مرحله نهایی رساند.
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مسیر پیش رو
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1

ما در مرحله حساسی از تالش برای متوقفکردن کار
کودکان قرار داریم .حرکت جهانی در چهارسال گذشته
کامال متوقف شد و پیش از این چهارسال نیز این
ً
پیشرفت به طور قابلتوجهی کند شده بود .بحران
کووید 19-تهدیدی بر فرسایش بیشتر دستآوردهای
گذشته است .درحالی که در حال حاضر نسبت به
سال  2000که برآورد جهانی این پدیده آغاز شد86 ،
میلیون کودک کمتر درگیر کار هستند ،روندهای اخیر
حاکی از آن است که ما از تعهد جمعی خود برای
پایان دادن به همه اشکال کار کودکان تا سال 2025
بسیار عقب ماندهایم .در سال  ،2021سال بینالمللی
سازمان ملل برای حذف کار کودک ،ما باید حرکت را
به مسیر درست خود برگردانیم.
اولین ضرورت جلوگیری از عقبگرد بیشتر در میان ه
بحران کووید 19-است .همهگیری به وضوح خطر
کار کودکان را افزایش داده است .این امر ناشی
از افزایش شدید فقر و تعطیلی مدارس است که
جایگزینهای منطقی {برای کار کودک} را از پیش
روی خانوادهها برداشته است .ضروری است که برای
کاهش این خطرات ،اقدامات گسترده برای حمایت
از خانوادههای آسیبپذیر از طریق کمک هزینههای
کودک و سایر ابزارها صورت گیرد .همینطور ایجاد
کمپینهای بازگشت به مدرسه و افزایش آموزش
جبرانی که کودکان را به کالسها برمیگرداند و به
آنها کمک میکند تا یادگیری متوقفشده را تا
جایی که شرایط اجازه میدهد از سر گیرند ،ضروری
خواهد بود.
نقشه راه سیاستگذاری بر مبنای شواهد تجربی
در زمانی که جهان در تالش است تا به بحران
کووید 19-پایان دهد و پیشرفت کند ،ما نباید
اقدامات وسیعتر سیاستگذارانه را جهت حذف
کار کودکان فراموش کنیم .گسترش حمایتهای
اجتماعی میتواند فقر و بیثباتی اقتصادی که
مقدمه کار کودک است را کاهش دهد ،در حالی
که سرمایهگذاری در آموزش رایگان و با کیفیت
میتواند گزینهای پایدار و فتح بابی برای آیندهای
بهتر باشد .تمام تولدها باید ثبت شوند تا تمام
کودکان هویت قانونی داشته و از بدو تولد از حقوق
خود برخوردار شوند .گسترش کار شایسته برای
همه کارگران بزرگسال و خانوادههای آنان ،از جمله
افرادی که درگیر اقتصاد غیررسمی هستند که در
آن کار کودکان بیشتر است ،منجر به درآمد عادالنه
خواهد شد .بخشی از این سیاستها باید ارزش
برابر دختران و پسران را به رسمیت بشناسد و با
هنجارهای جنسیتی مضر مقابله کند .باید قوانین
و مقررات ضروری برای حمایت از کودکان تصویب

شود و با فشار برای اجرای آنها و پیگیری نظامهای
حمایت از کودک کاربست این قوانین تضمین شود.
فنآوری ارتباطات و اطالعات میتواند در اجرای
همه این موارد به کار گرفته شود.
همهگیری کرونا حتی در شرایطی که کشورها با
افزایش فشار بودجه روبهرو هستند ،انجام این
اقدامات را ضرور یتر کرده است ،که نیاز به انتخاب
درست سیاستها و تصمیمات درست در تخصیص
منابع دارد .تقویت اسناد و شواهد ملی در مورد
کار کودکان میتواند به شناسایی اولویتهای محلی
و اولویتهای سیاستگذاری و هزینهکردها کمک
کند .تعامل اجتماعی دولتها و اصناف کارگری و
کارفرمایی برای ایجاد سیاستهای پاسخگو برای
رسیدگی به کار کودک و چالشهای مربوط به آن در
هرکجا که رخ میدهد ،ضروری است.
درحالی که دولتها میتوانند و باید راهبردهای
بسیج منابع را برای گسترش فضای مالی خود اتخاذ
کنند ،با تأثیر عمیق ناشی از همهگیری کرونا فوریت
حمایت بینالمللی برای کمک به پرکردن این خالء
مالی بیشتر احساس میشود .بسیاری از کشورهای
2
صنعتی هنوز از عمل به تعهد دیرینه خود به ODA
و تأمین مالی توسعه پایدار کوتاهی میکنند .این
موضوع باید تغییر کند .در کشورهایی که بدهیهای
سنگینی دارند تسویه بدهیها باید تمدید شده و
دوباره برنامهریزی شود تا تالش برای بازپرداخت
بدهیها مانع از تأمین خدمات اجتماعی نشود.
ما باید از ارتکاب اشتباهات گذشته اجتناب کنیم،
یعنی در جایی که تخصیص اعتبار نیاز فوری دارد با
انتخاب اقدامات ریاضتی و قطع خدمات اجتماعی
ضروری به کودکان و خانوادههای بسیار آسیبپذیر،
به آنها آسیب جدی و پایدار وارد نکنیم.
همگانیکردن حمایت اجتماعی
اکثر کودکان کار میکنند چون خانوادههای آنان
به دستمزد ،تولیدات یا کار خانگی آنان (که شامل
کار بدون دستمزد که اغلب توسط دختران انجام
میشود نیز هست) برای ادامه زندگی نیازمند
هستند .شوکهای اقتصادی خانوار و ازدستدادن
یکی از والدین یا سرپرست احتمال گماردهشدن
کودک به کار را افزایش میدهد .در کشورهای با
درآمد میانه و پایین حتی قبل از بحران همهگیری
کووید 19-نیز ،تقریباً از هر سه کودک یک نفر به
خانوادههای با درآمد زیر خط فقر ملی تعلق داشتند.
همهگیری کرونا فقر کودکان را تشدید کرد به طوری
که تعداد کودکان خانوادههای فقیر در سال 2020
بیش از  142میلیون نفر افزایش پیدا کرد .حمایت
1. The Road Forward
)حمایت توسعه رسمی( 2. Official Development Assistance
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اجتماعی کافی ،آسیبپذیری اقتصادی-اجتماع 
ی
زمینهساز کار کودکان را کاهش داده و فقر و نابرابری
جنسیتی و محرومیت در کودکی را جبران میکند.
با این وجود حتی قبل از همهگیری کرونا نیز تقریباً
سهچهارم کودکان ،معادل  1/47میلیارد کودک ،از
خدمات حمایت اجتماعی محروم بودند .اگرچه
حمایت اجتماعی در پاسخ به بحران کووید19-
بیسابقه بوده است ،اما بیشتر اقدامات موقتی
بوده و این حمایت به اندازه کافی نسبت به کودکان
و جنس برای حمایت بیشتر حساس نبوده است.
در موارد کمی به ریسک بیشتر کودکان درگیر کار
کودک یا کودکانی که مجبور به جابهجایی بودهاند
یا کودکان دارای معلولیت در میان سایر گروههای
آسیبپذیر پرداخته شده است.
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پرداخت وجه نقد عالج بیضرری نیست .گرچه به
کاهش کار کودک کمک میکند اما این خطر وجود
دارد که خانواده پول به دست آمده را در کسب و
کارهای کوچک سرمایهگذاری کنند و در واقع تقاضا
برای کار کودک را افزایش دهند .برای جلوگیری از
چنین نتایجی الزم است که کار کودک و مالحظات
جنسیتی و سایر ابعاد مربوط به حاشیهنشینی در
برنامهریزی و اجرای طر حهای حمایتی یکپارچه
شوند .همینطور اقدام مهم دیگر رسیدگی و توجه به
وابستگی کسب و کارهای کوچک به خصوص مزارع
خانوادگی به کار کودکان است.
یک بستر مناسب برای حمایت اجتماعی از کودکان
شامل ترکیبی از مزایای تأمین مالی مالیاتی و بیمه
اجتماعی است .مؤلفههای یک نظام جامع که در
خدمت منافع کودکان است ،شامل حمایت در
زمان بیکاری ،حقوق بازنشستگی ،مزایای مرخصی
زایمان/والدین ،مزایای مرخصی استعالجی و مزایای
معلولیت است .تمام این موارد به خانوادهها این
فرصت را میدهد که در مواجهه با چنین مشکالتی
از انتخاب سازوکار یهای منفی مقابله با بحران از
جمله توسل به کار کودکان پرهیز کنند.

کمکهزینههای همگانی کودک 1یکی از مؤلفههای
حیاتی راه حل است .مزایای جهانی کودک در
واقع کمکهزینههای نقدی یا مالیاتی است که به
طور منظم به تمام خانوادههای دارای کودک ارائه
میشود ،این مزایا ابزاری ساده و کارآمد برای حفظ
کودکان و خانوادهها در برابر فقر و افزایش دسترسی
به آموزش و مراقبتهای بهداشتی است .سیستم
مزایای جهانی کودک ،با ایجاد انگیزه در ثبت تولد
کودکان میتواند کودک و محل تولد او را در دسترس
و نظارت نهادهای دولتی قرار داده و به نظامهای
حمایت از کودک و نظامهای حمایت اجتماعی کمک
کنند .با رشد کودکان ،پرداخت مزایا میتواند با
خدمات مراقبتی مرتبط باشد و انگیزههای بیشتری
برای ارتباط خانواده با نهادهای و مراکز خدمات
دولتی فراهم آورد .بدین شکل امکان برنامهریزی
بهتر و تخصیص منابع برای چنین خدماتی -که نظام
های حمایت از کودک از آن جمله است -با توجه
به شرایط موجود فراهم میشود .مزایای شبهجهانی
کودک ،گزینه دیگری است که به گونهای طراحی
شده که فقط ثروتمندترین خانوادهها را از دایره
خارج میکند.

با افزایش  30درصدی در شکاف بودجه حمایتهای
اجتماعی از زمان ظهور کووید ،19-بودجه همچنان
یک نگرانی عمده باقی مانده است .با وجود اقدامات
محرک مالی بیسابقه ،تنها  2درصد از این اقدامات
کودکان و خانوادههایشان را تحت حمایت قرار داد.
سرمایهگذاری بیشتر در بخش حمایت اجتماعی
میتواند از منابع دیگری مانند مالیاتهای تصاعدی،
برنامهریزی مجدد در تخصیص اعتبارهای موجود
مانند یارانه سوختهای فسیلی مضر تأمین گردد.
سازمان بینالمللی کار و یونیسف و همچنین ائتالف
جهانی برای طبقات حمایت اجتماعی ،ایدهها،
راهبردها و ابزارهایی را برای گسترش تأمین مالی
پایدار ،توسعه دادهاند.

ظرفیت محدودکردن کار کودک با پرداخت پول
کامال ساده و مستند است .پرداخت وجه نقد
نقد
ً
منظم با فراهمآوردن امنیت مالی امکان دسترسی
به مدرسه را باال برده و احتمال کار کودکان را کاهش
میدهد .این کمک ،خانوادهها را از وابستگی به
درآمد کار کودکان بینیاز کرده و در عوض آنها را
قادر به فرستادن کودک به مدرسه میکند .پول نقد
همچنین به پرداخت هزینههای دریافتی مدارس از
خانوادهها که یکی از موانع تحصیل به شمار میرود
کمک میکند.

محافظت و پیشبرد آموزش کودکان
بحران کووید 19-موجب عقبگرد بزرگی در امر آموزش
بوده است .تعطیلی مدارس در اوج همهگیری کرونا
بیش از  90درصد دانشآموزان در جهان را تحت
تأثیر قرار داد 463 .میلیون دانشآموز از آموزش
دور جایگزین نیز محروم بودند .این بحران
از راه
ِ
در آموزش میتواند به بحران در کار کودک منجر
شود .از آنجایی که مدارس خدماتی حیاتی مانند
وعدههای غذایی در مدرسه را فراهم میکنند ،وقفه
در آن میتواند امنیت غذایی خانوار را از بین برده
1. Universal child benefits

و آنها را تحت فشار مالی قرار دهد و منجر به
افزایش خطر کار کودکانشود .هنگامی که کودکان
مدرسه را رها کرده و وارد بازار کار همراه با دستمزد
شوند بازگرداندن آنها بسیار دشوار خواهد بود.

آموزش غیررسمی و کالسهای رسمی باید به
طور کامل بررسی شود .یادگیری دیجیتال باید در
تحصیل تمام کودکان و خردساالن ادغام شود تا
دیگر کودکان محروم دنیا در سمت غلط این شکاف
دسترسی به دنیای دیجیتال قرار نگیرند.

در زمان بازگشایی مدارس ،انجام فعالیتهای
بازگشت به مدرسه و اطالعرسانی در مورد آن برای
اطمینان از توانایی بازگشت کودکان به مدرسه،
بخصوص کودکانی که وادار به کار شدهاند ،یا
کسانی که از آموزش از راه دور محروم بودهاند بسیار
مهم و حیاتی است .دستیابی به این هدف نیازمند
همکاری نزدیک بین مدارس و نیروهای خدمات
اجتماعی است.

برنامههای آموزشی جبرانی و اصالحی برای
کودکانی که از آموزش از راه دور محروم بودهاند ،از
ترک تحصیل و ورود زودرس این کودکان به بازار کار
جلوگیری میکند .حتی قبل از بحران کووید 19-بیش
از  258میلیون کودک و نوجوان در جهان از تحصیل
محروم بودند .بیشتر آنها درگیر کار کودک یا در خطر
ورود به آن بودند .این گروه نباید فراموش شوند.

بازگشایی مدارس فرصتی است برای طر حریزی
تحصیالتی با کیفیت باالتر ،که به کودکان کمک
میکند تا مهارتهای الزم برای کار و زندگی پربار را
بیاموزند .در غیر این صورت آموزش با کیفیت پایین
میتواند موجب ترک تحصیل و ورود زودهنگام
کودکان به بازار کار شود .از هر  10دانشآموز ،شش
نفر حتی با وجود تحصیل در چند پایه مدرسه،
توانایی خواندن و نوشتن و حساب و کتاب ابتدایی
را ندارند .یکی از راهحلهای این معضل تربیت
نیروی آموزشی کافی ،ماهر ،توانمند و شایسته با
شرایط کاری مناسب است .فرصتهای تقویت

چند راه حل شناختهشده برای ورود کودکان به
مدرسه یا نگهداشتن آنان در مدرسه وجود دارد.
شامل قانونمندکردن حداقل سن ورود به کار و پایان
سن تحصیل اجباری ،ایجاد توسعه در خدمات
کودکان ،آموزش مهدکودک و پیشدبستانی که
نه تنها شانس ورود کودکان به مدرسه را افزایش
میدهد که باعث موفقیت آنها نیز میشود .حذف
هزینههای مدرسه ،هزینه کتابها و روپوش مدارس
و حمل و نقل ،تحصیل کودکان را مقرون به صرفه
میکند .کمکهزینه همگانی کودک میتواند در
حذف این هزینهها کمک کند .جمعآوری اطالعات
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بیشتر در زمینه ارتباط بین تحصیل و کار کودکان
میتواند تأثیر بسزایی در تعریف مداخلههای مؤثرتر
و دقیقتر برای نگهداشتن کودکان در مدرسه داشته
باشد.
اجراییشدن این موارد وابسته به تأمین مالی است.
حتی قبل از بحران همهگیری ،تعداد کمی از دولتها
معیارهای بینالمللی اختصاص  20-15درصد از
بودجه عمومی و  6-4درصد از تولید ناخالص ملی به
آموزش را اجرا میکردند .حذف ریشهای تخصیص
اعتبارهای ناعادالنه ،باید از اولویتبندی سطوح
پایینتر آموزش شروع شود تا کودکان متعلق به
اقشار فقیر جامعه سهم عادالنه خود را دریافت کرده
و در خطر گماردهشدن به کار قرار نگیرند .حفظ و
افزایش  ODAدر بسیاری از کشورهای کمدرآمد
تفاوت اساسی ایجاد میکند.
ثبت تولد تمامی کودکان
ثبت تولد به کودکان هویت قانونی میبخشد و به
آنها این امکان را میدهد که از تمام حقوق خود از
معموال برای بهرهمندی از
زمان تولد برخوردار باشند.
ً
خدمات اجتماعی مانند حمایت اجتماعی ،بهداشت،
آموزش و دادگستری ،گواهی تولد با تأیید هویت
و سن قانونی ضروری است .بدون آن کودکان در
معرض انواع محرومیتها قرار می گیرند و در قبال
سوءاستفاده ،خشونت و استثمار ،شامل بدترین
اشکال کار کودکان ،آسیبپذیر خواهند شد.
در جهان  237میلیون کودک گواهی تولد ندارند.
برای ثبت تمام کودکان از زمان تولد ،دولتها باید
سیاستها و قوانینی را برای ثبت رایگان و جهانی
تولد کودکان اتخاذ نموده؛ ثبت احوال را با سایر
سیستمها از جمله سیستمهای احراز هویت ،سالمت،
حمایت اجتماعی و آموزش به عنوان نقاط مهم برای
شناسایی و ثبت کودکان ،مرتبط نمایند؛ همچنین
برای ایجاد فناوری ایمن و نوآورانه برای ثبت تولد
آسان ،بهموقع ،دقیق و دائمی سرمایهگذاری کنند؛ و
با اطالعرسانی در مورد مزایای ثبت تولد ،اجتماعات
و خانوادهها را ،بخصوص در مناطق دوردست با
دسترسی کمتر ،به ثبت تولد کودکان تشویق کنند.
پایاندادن به هنجارها و تبعیضهای جنسیتی
معموال هنجارهای جنسیتی است که نوع ،شرایط
ً
و ساعات کار دختران و پسران را مشخص میکند.
معموال دختران کارهای خانه
در درون خانوادهها
ً
بیشتری انجام میدهند ،مسئولیتی که احتماال در
دوره تعطیلی مدارس بیشتر میشود .با محاسبه این
نوع کار در فاکتورهای کار کودکان ،شکاف جنسیتی
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در کار کودکان کاهش مییابد .احتمال کار خانگی
معموال از دید
نیز باالست .این شکل از کار کودک
ً
عموم پنهان است و خارج از محدوده بازرسی کار
کودکان قرار دارد و کودکان را در برابر سوءاستفاده
آسیبپذیر میکند.
برای مقابله با خطرات پیش روی دختران و
پسران درگیر کار خانگی الزم است قوانین صریح،
سازوکارهای اجرایی و مداخالت محافظت از
کودکان اجرا شود .برنام ه فعالیتهای عمومی یا
اجتماعی برای جلوگیری از خشونت جنسیتی و
سایر سوءاستفاده ها میتواند شامل ارائه اطالعات
و مؤلفههای تغییر رفتار اجتماعی باشد.
گفتگوهای اجتماع محور ،مداخالت اجتماعی و تغییر
رفتاری و برنامههای والدگری میتواند برای مقابله
با هنجارهای جنسیتی ناعادالنه که بار کارهای خانه
را بر دوش دختران سنگینتر میکند ،اجرا شوند.
پرداخت وجه نقد و سایر برنامههای کمک اجتماعی،
که به کاهش ناامنی اقتصادی منجر به کار کودکان
کمک میکند ،میتواند مستقیماً برای کاهش موانع
مالی تحصیل با کیفیت دختران طراحی شود.
بخش آموزش نقشی حیاتی دارد در لغو هنجارها
و کلیشههای مضر جنسیتی که بر کار کودکان مؤثر
است .دختران برای ادامه تحصیل ،که به آنها
فرصتهای شغلی برابر در تمام بخشها از جمله در
بخش علوم و فنآوری را میدهد ،نیاز به حمایت
دارند .دولتها باید مسیر آموزش انعطافپذیر را،
برای تمام دختران و پسران بخصوص در بحرانهای
انسانی ،افزایش دهند .مدارس باید برنامههای
آموزشی تحول جنسیتی ارائه دهند که مهارتهای
شغلی ایجاد نموده ،با سوگیری جنسیتی در بعضی
مشاغل مقابله کرده و در دختران و پسران برای
ادامه تحصیل ایجاد انگیزه نمایند.
اقدامات مهم دیگر عبارتند از توزیع بهتر معلمان زن و
مرد از دوره پیشدبستانی تا متوسطه ،سیاستهای
جنسیتی بهتر برای پیشرفت شغلی معلمان زن و
مرد ،و سرمایهگذاری در توسعه حرفهای معلمان که
معلمان را مجهز به مهارت ایجاد محیط آموزشی
ایمن و دگرگونکردن هنجارهای جنسیتی مضر در
محیط مدرسه و فراتر از آن میکند.
قراردادن نظامهای حفاظت از کودکان حول محور
پیشگیری و پاسخگویی
از بین بردن کار کودکان نیاز به اقدام در چندین جبهه

دارد .نظامهای حفاظت از کودکان ،که بازیگران
مختلفی را گرد هم آوردهاند ،میتوانند سیاستها و
قوانین را برای کاهش خطر کار کودکان تسریع کنند.
آنها میتوانند منابع انسانی و مالی ،ساختارهای
ارائهدهنده خدمات ،سازوکارهای همکاری و نظارت
و نظامهای اطالعاتی را برای شناسایی نقاط
آسیبپذیر بسیج کنند.
ایجاد ارتباط بین نظامهای آموزش ،بهداشت،
حمایت اجتماعی و دادگستری میتواند باعث
پیشگیری و مقابله گسترده با کار کودکان شود .با
این حال ،بحران کووید 19-در حال حاضر نظامهای
حمایت از کودکان را که تا پیش از آن نیز با
محدودیت منابع درگیر بودند ضعیفتر کرده است.
برنامههای مقابله با همهگیری و بازسازی شرایط،
باید تقویت این نظامها ،از جمله سرمایهگذاری در
جذب نیروی کار خدمات اجتماعی برای حمایت از
کودکان و انجام سایر خدمات ضروری را در اولویت
قرار دهند.

را ندارند؛ فاقد هر نوع بیمه سالمت و ایمنی هستند
و یا مقدار آن بسیار محدود است و از حمایت
اجتماعی کافی برخوردار نیستند .همه این موارد آثار
مخرب همهگیری کرونا را دو چندان میکند.
در اوج موج اول ویروس کرونا ،تخمین زده شد که
حدود  1/6میلیارد کارگر بخش اقتصاد غیررسمی
درگیر بدترین اشکال کار بودند و/یا از قرنطینه
کرونا متحمل کاهش یا ازدستدادن درآمد شدند.
کاهش عظیم درآمد موجب بروز فقر گسترده بین
این کارگران و خانوادههای آنان شد ،اقتصاد بخش
غیررسمی حتی از افزایش تدابیر حمایتی که به
دنبال کرونا صورت گرفته بود نیز مستثنی شد.
وقوع کار کودک از نتایج ناشی از فقر و بیثباتی
اقتصادی اقتصاد غیررسمی آغاز میشود ،که احتمال
توسل خانوادهها به کار کودک را افزایش میدهد .در
صورت گسترش اقتصاد غیررسمی ،از آنجایی که این
نوع کار نیاز به مهارت کمی دارد و قانونمند نیست
تقاضا برای کار کودکان نیز افزایش خواهد یافت.
همچنین بخش غیررسمی ،پایه اقتصاد مالیاتی
که منبع بودجه حمایتهای اجتماعی ،آموزش و
بهداشت است و مانع کار کودکان در بحرانها و
به طور عام است ،را تضعیف میکند .نهایتاً اقتصاد
غیررسمی ظرفیت کمی برای گفتگوهای اجتماعی و
روابط کار که هر دو ضد کار کودک هستند ،دارد.

همچنین مقابله با کار کودکان ،مستلزم همسانسازی
نظامهای حمایت از کودکان با نظامهای اجرای
استانداردهای کاری است .قوانین مربوط به حمایت
از کودکان و قوانین کار باید حمایت کافی را گسترش
داده و خدمات حمایت از کودکان و بازرسان قانون
کار باید بهطور همتراز برای شناسایی و مقابله با کار
کودکان عمل کنند .با توجه به افزایش اشکال پرخطر
کار کودکان این هماهنگی مؤثر بسیار ضروری است.
کودکان ،خانوادهها و اجتماعات عناصر مهم در
تالش نظامهای حفاظت از کودکان در متوقفکردن
کار کودکان هستند .عملکرد درست سازوکارهای
اجتماعمحور میتواند آگاهی نسبت به آسیبهای
کار کودکان را افزایش داده و مراقبت و والدگری
مثبت را ارتقا دهد .آنها میتوانند به نظامهای
حمایت از کودکان در شناسایی کودکان و خانوادههای
آسیبپذیر ،کمک کرده و آنها را به سایر نظامهای
خدماتی مانند نظامهایی که هدف آنها پایاندادن
به فقر و تنوعبخشیدن به معیشت روستایی است،
متصل کنند.

بحران کووید 19-ضرورت سرعت بخشیدن به
سیاست بازار کار برای انتقال بخش غیررسمی به
بخش رسمی اقتصاد و در نهایت کار شایسته را
تقویت کرده است .قاعدتاً سیاستهای متعددی
مورد نیاز است که مطابق با زمینههای ملی و محلی
باشند .برخی از اولویتهای اساسی باید همیشه
اعمال شوند اما برای شروع این سیاست باید با
قوانین کار و تأمین اجتماعی که همه کارگران و
واحدهای اقتصادی را بدون استثنا پوشش میدهند
شروع شود و شامل سیاستهای تولیدی مناسبی
باشد که فضای مناسب تجاری را برای ایجاد مشاغل
رسمی فراهم میکند.

گسترش کار شایسته و تسریع گذار به بخش
رسمی 			
بحران کووید 19-میزان آسیبپذیری کارگران در
اقتصاد غیررسمی را ،جایی که حقوق افراد بهطور
روتین در آن تأمین نمیشود ،روشن کرد .کارگران
بخش اقتصاد غیررسمی ،اغلب در کار خوداشتغالی
و امرارمعاش ،امکان سازماندهی و چانهزنی جمعی

پیششرط مهم و جهانی این گذار ،تقویت صدای
جمعی زنان و مردانی است که زندگی خود را از
اقتصاد بخش غیررسمی تأمین میکنند .این صدای
جمعی آنها را قادر میسازد تا شرایط کار ،بهرهوری
و درآمد خود را تحتتأثیر قراردهند .یک تجربه
جهانی در حال گسترش ،ارائه راهنمایی در ایجاد
ساختارهای نمایندگی جمعی برای کارگران مختلف را
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در بخش اقتصاد غیررسمی پیشنهاد میکند .گسترش
حمایت اجتماعی از کارگران و خانوادههایشان یکی
دیگر از عناصر اصلی است که میتواند از انبوهی از
رویههای مختلف موجود استفاده کند.
اعالمیه صدساله سازمان بینالمللی کار برای آینده
کار در سال  ،2019در یک صدوهشتمین کنفرانس
بینالمللی کار تصویب شد .این اعالمیه خواستار
سرمایهگذاری روی مردم با نگرش انسانمحور به آینده
کار است .این به معنای سرمایهگذاری روی مشاغل،
مهارتها و حمایتهای اجتماعی و پیشرفت فعال
در برابری جنسیتی است .این سرمایهگذاری باید با
هدف تضمین دستمزد کافی ،ساعات کار محدود،
ایمنی ،بهداشت و حقوق اولیه در کار ،در سازمانهای
بازار کار 1صورت گیرد .این سیاستگذار یها باید
بهطور نظاممند از سرمایهگذار یهای پایدار ،رشد
اقتصادی و کار شایسته برای همه حمایت کنند.
بهبود معیشت روستایی
برآوردهای جهانی کار کودک در سال  2020آنچه
را که مدتهاست میدانیم بار دیگر تأیید میکند:
کار کودک در  70درصد کل کودکان درگیر کار و 82
درصد از کودکان کار جنوب صحرای آفریقا اغلب در
کشاورزی اتفاق میافتد .این امر به خصوص بین
کودکان خردسال که آسیبها و خطرات کار در
مزرعه برای آنها زیانبارتر است ،رایجتر است .بحران
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کووید 19-دستکم در کوتاهمدت ممکن است باعث
افزایش کار کودک در کشاورزی شود .خانوادهها به
دلیل ازدستدادن مشاغل در جاهای دیگر ،ممکن
است برای بقا به کشاورزی معیشتی بازگردند.
بنابراین پیشرفت گستردهتر در پایاندادن به کار
کودک عمدتاً در گرو بهبود معیشت روستایی و ایجاد
یک اقتصاد متنوعتر ،از جمله در مناطق روستایی
است .کار کودک در مناطق روستایی اشکال فراوانی
دارد که هر کدام نیازمند راهبردهای مناسب خود
هستند.
در مزارع خانوادگی ،که باالترین سهم کار کودک
را داراست ،الزم است خانوادهها قادر باشند که
وابستگی خود را به کار کودکان را کاهش دهند تا
معیشت خود را حفظ کنند .این مزارع باید بهای
عادالنه تولیدات خود را دریافت کنند تا بهجای
وابستهشدن به کار کودک بتوانند با استفاده از
تکنولوژی و استخدام نیروی کار بالغ بهرهوری خود
را افزایش دهند .انجمنهای تولیدکنندگان خرد و
تعاونیهای با عملکرد خوب میتوانند بازار و قدرت
چانهزنی را در ارزش زنجیره کشاورزی بهبوده دهند
و ثبات قیمت را حفظ کنند .همچنین این گروهها
میتوانند منبع نیروی کار بالغ و سرمایه برای
کشاورزی باشند و دانش و روشها و فنآور یهای
نوین کشاورزی را به اشتراک بگذارند.

1. Labour market institutions

در بخش کشاورزی کالن تجاری ،کودکان اغلب در
کنار والدین خود مشغول به کار هستند .در طر حهای
پرداخت قطعهای که برای مثال دستمزد بر اساس
کیلوگرم محصول برداشتشده یا تعداد ردیف
علفهای هرز برداشتشده بستگی دارد ،خانوادهها
تشویق به استفاده از کودکان میشوند ،به خصوص
اگر تنها منبع درآمد خانواده باشد .امکانات کافی،
مهدکودکها و مدارس نزدیک میتواند جایگزین
ایمن و ارزشمندی برای والدین به جای آوردن
فرزندانشان به مزارع باشد .گسترش صدای جمعی
کارگران ،برای مبارزه با کار کودکان در چنین شرایطی
حیاتی است.
رویکردهای نظاممند برای ارتقای توسعه روستایی
و بهبود معیشت و تابآوری روستایی میتواند از
وابستگی به کار کودکان بکاهد؛ که باید شامل توجه
ویژه به حذف کار کودکان در نظام تولید غذا که
شامل تولید ،جمعآوری ،فرآوری ،توزیع ،مصرف و
دفع محصوالت غذایی و ایجاد فرصتهایی برای
تأمین معیشت پایدار بزرگساالن باشد.
یک استراتژی حمایت اجتماعی جامع که ترکیبی
از بیمههای تأمین اجتماعی و کمکهای اجتماعی
مبتنی بر مالیات است ،میتواند حمایت کافی از
جمعیت روستایی در طول زندگیشان ،از جمله در
مقابل خطرات و حوادث غیرمترقبه را ویژه مناطق
روستایی فراهم کند .سرمایهگذاری متمرکز بر اشتغال
در زیرساختهای روستایی و خدمات پایه ،مانند
سیستمهای آب و برق میتواند در زمان بهینهسازی
بهرهوری تولیدات کشاورزی و کاهش نیاز به نیروی
کار کودک ،مشاغل خارج از مزارع تولید نماید ،مانند
حمل آب و جمعآوری سوخت.
سرمایهگذاری در بهبود مهارتهای جوانان روستایی
میتواند باعث بهرهوری بیشتر مزارع شده و به تغییر
ساختار به سمت تولید و خدمات با ارزش افزوده
باالتر کمک کند .آموزش مهارت به جوانان همچنین
میتواند یک نقطه شروع برای انتقال اطالعات مهم
شغلی ایمنی و بهداشت باشد که میتواند به نوبه
خود در کاهش کار پرخطر کودکان در کشاورزی و
سایر مناطق کمک کند.
سیاستهای توسعه کشاورزی برای تنوعبخشیدن
به محصوالت ،معرفی انواع محصوالت مقاومتر
دامی و زراعی ،کاهش خطرات بالیای طبیعی و
بیمه در برابر خرابی محصوالت در اثر آبوهوا همه

میتواند مقاومت در برابر تغییرات آبوهوایی را
افزایش دهند .این نگرانی روبهرشد در بسیاری از
مناطق کشاورزی روستایی است که کار کودک در
آنجا رخ میدهد ،و خانوادههای فقیر را تحت
فشاری مضاعف قرار میدهد.
کاهش خطرات افزایشیافت ه کار کودکان در
زنجیرههای تأمین داخلی و جهانی
کارکودکان بیشتر در تولیدات داخلی رایجتر است
اما در زنجیرههای عرضه جهانی نیز دیده میشود.
همهگیری نباید به این خطر اضافه کند .دولتها
باید به تقویت قوانین و سازوکارهای اجرایی در الزام
به شفافیت و اهتمام ویژه به حقوق بشر در عملیات
تجاری و زنجیره تأمین برای تمام شرکتها در هر
اندازه و در سطح ملی و بینالمللی ،ادامه دهند .از
جمله دولتهای کشورهای ثروتمند که شرکتهای
بینالمللی بسیاری در آنجا مستقر هستند .با توجه
به تخصیص منابع مالی و انسانی به رفع نیازهای
فوری ناشی از همهگیری کرونا ،ظرفیت عمومی برای
اجرای قوانین و مقررات کار کاهش یافته است.
این بحران همچنین نشان داد که کسبوکارها
چگونه باید مسئولیت خود را در راستای اعمال
قوانین و انجام اقدامات بیشتر برای پیشگیری،
شناسایی و کاهش و اصالح کار کودکان در عملکرد
و زنجیرههای تأمین خود ،مطابق با اصول راهنمای
سازمان ملل متحد در زمینه تجارت و حقوق بشر،1
کنوانسیونهای سازمان بینالمللی کار و بیانیه
سهجانبه اصول مربوط به شرکتهای چندملیتی و
سیاست اجتماعی ،2به انجام برسانند.
ارزیابی خطرات کار کودکان در زنجیره تأمین میتواند
راهحلهای اقتصادی را برای بحران کووید19-
مدیریت کند .این ارزیابی باید شامل شناسایی و
اولویتبندی «نقاط حساسی» باشد که ریسکها
از نظر شدت و مقیاس بیشتر هستند .باید توجه
ویژهای داشت به عملکرد شرکتهای غیررسمی و
شرکتهای کوچک ،در پایینترین سطوح زنجیرههای
تأمین ،که اغلب کار کودکان و سایر خطرات حقوق
بشر در آنها ظاهر میشود ،و پیامدهای بحران در
آن سطوح ویرانکنندهتر بوده است .این ارزیابیها
مستلزم مشارکت معنادار ذینفعان ،از جمله کارگران،
اتحادیههای آنان و اعضای اجتماع است ،زیرا این
افراد در بهترین موقعیت برای شناسایی خطرات
محلی و کمک به تدوین مناسبترین راهبردهای
کاهش خطر هستند.

1. United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights
2. Tripartite Declaration of Principles Concerning Multinational Enterprises and Social Policy
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بحرانهای کوتاهمدت ممکن است نیاز به اقدامات
فوری داشته باشند .اما این اقدامات فوری باید همراه با
پاسخهای نظام مند و بلندمدت باشند تا زنجیرههای
تأمین جهانی را انعطافپذیرتر ،اخالقیتر و پایدارتر
کنند و در عین حال در بحرانهای آینده در برابر کار
کودکان و سایر نقضهای حقوق بشر نفوذناپذیرتر
باشند .کسبوکارهای باسابقه ،مسئولیتپذیر
و شیوههای خرید و فروش خوب میتواند به
سرپا نگهداشتن شرکتها و کاهش کار کودکان
کمک کند .به عنوان مثال میتوان به قراردادهای
تأمین بلندمدت ،شفافیت در قراردادهای آتی،
رعایت تعهدات مربوط به سفارشات و پرداختها،
برنامههای پرداخت عادالنه و قیمتگذاری عادالنه
ش محصوالت و
که هزینههای واقعی تولید و ارز 
خدمات بازار را در برمیگیرد ،اشاره کرد.
از آنجایی که اکثر شرکتهای خرد ،اهرم قدرت
محدودی دارند ،الزم است که به منظور ریشهکنی
کار کودکان در پایینترین سطح زنجیره تأمین،
همکاری بین سطح صنعت و میان صنعت 1شکل
بگیرد .در تصدیق این واقعیت در سالهای اخیر
طیف گستردهای از ابتکارات داوطلبانه تحت هدایت
کسبوکار ،ظاهر شدهاند .پایداری و اثربخشی این
حرکتها مستلزم یکپارچهسازی عملکرد شرکتها با
تالشهای موجود دولتها ،فعاالن اجتماعی ،جامعه
مدنی و دیگر فعاالن در زمینه حذف کار کودکان
است.
پرداختن و توجه به کار کودکان در درگیر یها ،بالیای
طبیعی و دیگر بحرانها
از هر چهار کودک در جهان یک کودک در کشوری
زندگی میکند که درگیر تعارضات و کشمکشها،
شکنندگی {دولتها} و/یا بالیای طبیعی هستند.
جایی ناشی از آن و اختاللی که در معیشت،
جابه
ِ
مدرسه ،حمایت اجتماعی ،شبکههای حمایتی
خانواده و حاکمیت قانون به وجود میآید ،همگی
خطر کار کودک را افزایش میدهد .همهگیری
کووید 19-ضربه دیگری بود بر خانوادههایی که از قبل
درگیر این مشکالت بودهاند.
مسائل مربوط به کودکان باید در تمام مراحل
اقدامات بشردوستانه در نظر گرفته شود :برنامههای
احتمالی وقایع
آمادهسازی برای بحران ،برنامههای
ِ
آینده ،فعالیتهای بشردوستانه در زمان بحران و
بازسازی و بهبود پس از بحران .قبل از وقوع بحران،
برنامهریزی برای مقابله با آن باید با استفاده از
دادههای موجود در مورد انواع رایج کار کودکان ،قدرت
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بازارهای اقتصادی ،دسترسی به حمایت اجتماعی و
خدمات اساسی و حمایتهای اجتماعمحور ،صورت
گیرد .این دادهها –با ترکیب دادهای مشابه در مورد
تأثیر اقتصادی یک بحران در سطح ملی ،منطقهای،
خانوادگی و فردی -میتواند به تدوین عملکردهای
مناسب در حین و پس از حادترین مراحل وقوع
بحران کمک کند.
باید در تمام مراحل بحران و آسیبپذیری توجه
ویژهای به استثمار جنسی ،قاچاق انسان و کار اجباری
از جمله از طریق ربودن کودک صورت گیرد .در موارد
درگیری مسلحانه باید تمرکز بیشتری روی جذب
و استفاده از کودکان در درگیری توسط نیروها یا
گروههای مسلح شود .بازگرداندن کودکان به مدرسه
اساسیترین قدم در جلوگیری از گماردن کودکان به
کار و خصوصاً بدترین اشکال آن است.
اقدمات پیشگیر یکننده و مقابلهای با کار کودکان
در هنگام وقوع بحران باید بین ابعاد بشردوستانه،
توسعه و صلح ارتباط برقرار کند .این اقدامات
باید به انسجام و انعطافپذیری اجتماعی ،صلح،
و تقویت ساختارهای موجود دولتی ،اقتصادی و
اجتماعی کمک کنند .حمایت از فرصتهای معنادار
اقتصادی و معیشتی برای افراد بزرگسال خانواده
در موقعیتهای بحرانی ضروری است .توصیهنامه
بینالمللی سازمان بینالمللی کار برای صلح و
انعطافپذیری اشتغال و کار شایسته( 2سال -2017
شماره  )205خواستار اقدامات فراگیر برای ترویج کار
شایسته و درآمدزایی ،از جمله از طریق راهبردهای
سرمایهگذاری متمرکز بر اشتغال مانند برنامههای
اشتغال عمومی شده است .کمکهزینه همگانی
کودکان در موقعیتهای شکننده با ظرفیتهای
محدود و تعداد بسیار زیاد کودکان آسیبپذیر معنا
پیدا میکند .آنها میتوانند به تدوین پایههای یک
نظام حمایت اجتماعی در آینده کمک کنند.
مقابله با کار کودکان باید بر اساس طر حها ،شراکتها
و سازوکارهای همکاری بشردوستانه و توسعهای
موجود ،ایجاد ،تقویت و سازگار شوند .همین امر
در مورد ساختارهای دولتی و اقتصادی نیز صدق
میکند .منابع مهم برای هدایت این کار شامل حداقل
استانداردهای حمایت از کودکان در فعالیتهای
بشردوستانه 3و مجموعه ابزارهای بینسازمانی در
زمینه پیشگیری و مقابله با کار کودکان در اقدامات
بشردوستانه 1هستند که هر دو توسط اتحاد برای
حمایت از کودکان در اقدامات بشردوستانه 2تهیه

1. Industry-wide and cross-industry collaboration
2. The ILO Employment and Decent Work for Peace and Resilience Recommendation
3. Minimum Standards for Child Protection in Humanitarian Action

اعالمیه صدساله سازمان بین المللی کار برای
آینده کار در سال  ،2019در یک صدوهشتمین
کنفرانس بینالمللی کار تصویب شد.
این اعالمیه خواستار سرمایهگذاری روی

مردم با نگرش انسان محور به آینده کار
است .این به معنای سرمایهگذاری روی

مشاغل ،مهارتها و حمایتهای اجتماعی و

پیشرفت فعال در برابری جنسیتی است .این
سرمایهگذاری باید با هدف تضمین دستمزد

کافی ،ساعات کار محدود ،ایمنی ،بهداشت
و حقوق اولیه در کار ،در سازمانهای بازار

کار صورت گیرد .این سیاستگذاری ها باید
به طور نظاممند از سرمایهگذار یهای پایدار،

رشد اقتصادی و کار شایسته برای همه
حمایت کنند.

شده است.
اتخاذ چارچوبهای قانونی مناسب و ترویج تبعیت
از آنها
تصویب استانداردهای حقوقی بینالمللی در مورد
حذف کار کودکان یک بیانیه قدرتمند است که قصد
عملی دولتها را دراین باره نشان میدهد .در سال
 2020کنوانسیون شماره  182سازمان بینالمللی کار
بدل به اولین کنوانسیون سازمان بینالمللی کار شد
که به امضای جهانی دست یافت .کنوانسیون حقوق
کودک ملل متحد تقریباً به امضای جهانی رسیده
است درحالی که  173کشور کنوانسیون شماره
 138سازمان بینالمللی کار را تصویب کردهاند.
پروتکلهای اختیاری کنوانسیون حقوق کودک
نیز بهطور گسترده توسط  170کشور به تصویب
رسید 170 ،کشور پروتکل اختیاری در مورد درگیری
کودکان در درگیر یهای مسلحانه و فروش کودکان
و  176کشور پروتکل اختیاری در مورد پورنوگرافی و
تنفروشی کودکان را به امضا رساندند.
با این حال پیشرفت واقعی ،انتقال این مقاصد به
قوانین ملی است که به عنوان اهرمی جهت عمل

به این اهداف استفاده میشود .همچنین قوانین و
سیاستگذار یها باید مجموعهای از حقوق مختلف
را برای رهایی از کار کودک به هم پیوند دهند .این
قوانین باید حمایتگر کودکان در اجبار ثبت تولد،
تضمین حمایت اجتماعی ،تأمین آموزش با کیفیت،
مراقبتهای بهداشتی و تغذیه و مقابله با خشونت،
سوءاستفاده ،غفلت و استثمار باشند .قوانین باید به
گونهای تنظیم شوند که از موقعیتهایی که حداقل
سن کار کمتر از سن تکمیل تحصیالت اجباری است،
اجتناب شود.
قوانین و مقررات ملی باید ارتباط تنگاتنگ بین
کنوانسیون شماره  138سازمان بینالمللی کار و
کنوانسیون شماره  182کار را منعکس کند .یک
رویکرد یکپارچه در مورد عمل به این کنوانسیونها
بیش از هر چیز این است که ما بدانیم مبارزه با
بدترین اشکال کار کودک ،ضرورت پایان دادن به کار
کودک به طور کلی را کم اهمیت نمیکند .کودکان
ممکن است در پرخطرترین یا بدترین شرایط کاری
نباشند اما این به این معنا نیست که هنوز برای
گماردهشدن به کار بسیار کوچک نیستند.

1. The Inter-Agency Toolkit on Preventing and Responding to Child Labour in Humanitarian Action
2. Alliance for Child Protection in Humanitarian Action
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معماری قانونی باید از سایر حقوق بشر نیز در عالم
کار محافظت کند ،زیرا کار کودکان با این حقوق در
هم آمیخته شدهاند .همانطور که در اعالمیه 1998
سازمان بینالمللی 1که در مورد اصول اساسی و
حقوق کار تصریح شده است ذکر شده ،این حقوق
عبارتند از :آزادی تشکیل انجمنها و حق بر چانهزنی
جمعی و آزادی از کار اجباری و تبعیض در کار.
با وجود این که پیشرفت اصلی در مقابله با کار
کودکان و در جهت کار شایسته و عدالت اجتماعی
در گرو این حقوق است ،با گسترش همهگیری
کووید 19-این حقوق در معرض خطر پایمالشدن
قرار گرفتهاند.
سهلانگاری در اجرای قوانین کار کودکان همچنان
یک مسأله مهم است .محدودیت منابع ،ظرفیت
اکثر بازرسیهای عمومی محیط کار را محدود
میکند ،که این بازرسی محدود هم به ندرت به
ً
اکثرا کودکان در
مشاغل بخش غیررسمی میرسد که
آن به کار گمارده شدهاند .در برخی موارد بازیگران
غیردولتی میتوانند نقش نظارتی ادارات دولتی کار
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را بازی کنند و به گسترش و اثربخشی آنها کمک
کنند .اتحادیههای صنفی نیز با حضور فعال در محل
مشاغل میتوانند نقش مهمی را در شناسایی کار
کودکان و پشتیبانی از بازرسیهای عمومی مشاغل
محور نظارت بر
ایفا کنند .نظام های محلی اجتماع
ِ
کار کودکان اغلب در پشتیبانی از بازرسیهای عمومی
در شناسایی و تعقیب موارد کار کودک عملکرد
خوبی دارند .مددکاران اجتماعی ،معلمان ،کارمندان
مراقبت از کودکان ،کارمندان مراقب از نوجوانان،
کارکنان بخش توسعه اجتماعات ،مسئولین بخش
بهزیستی و طیف وسیعی از دیگر بازیگران بخش
خدمات اجتماعی را میتوان برای ایجاد یک شبکه
گسترده انتخاب کرد.
تحقق وعده همکاری و مشارکت بینالمللی
همهگیری کووید 19-به جهان نشان داده است که
بدون مشارکت و همکاری بینالمللی امکان حل
مشکالت پیش رو میسر نیست .این امر برای
پایاندادن به کار کودکان نیز مانند سایر اولویتهای
دستور کار توسعه پایدار  2030صادق است .کشورها

1. 1998 ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work

میبایست مطابق با روح ماده  8کنوانسیون شماره
 182سازمان بینالمللی کار مبنی بر افزایش همکاری
بینالمللی و/یا کمک در توسعه اقتصادی و اجتماعی،
ریشهکنی فقر و تسهیل آموزش در جهان ،عمل کنند.
میتوان گفت تأمین مالی مهمترین بخش همکاری
و مشارکت بینالمللی است .با توجه به شکاف
موجود در تأمین مالی دولت در کشورها برای
مقابله با کار کودک ODA ،میتواند نقش مهمی را
به خصوص در کشورهای کمدرآمد که وجوه مذکور،
کمک قابلتوجهی به بودجههای دولتی میکنند،
ایفا کند .کشورهای صنعتی با عمل به تعهد دیرینه
خود در  ODAمبنی بر تخصیص  0.7درصد از درآمد
ناخالص ملی برسند ،در حال حاضر این میزان در
سال  2020تنها  0.32درصد بوده است .همچنین الزم
است بودجه بیشتری به طور خاص به مقابله با کار
کودک اختصاص داده شود ،در سال  2018در ODA
تنها  60میلیون دالر به این مسأله اختصاص یافت.
مؤسسات مالی بینالمللی در بسیاری از بخشهای
حیاتی محو کار کودک فعال هستند ،و میتوانند با
تأمین و ترویج رفع بدهی کشورها و حمایت مستمر
از هزینههای ضروری اجتماعی ،سهم مهمی در تأمین
منابع مورد نیاز داشته باشند.
اتحاد  8.7در سال  2016با هدف همکاری در توقف
کار کودکان ایجاد شد .این اتحاد  240عضو دارد که
شامل دولتها ،سازمانهای چندجانبه ،اتحادیههای
کارگری و کارفرمایی ،سازمانهای غیردولتی،
مؤسسات آکادمیک و اتاقهای فکر ،به منظور تعریف
راههای سرعتدهی به حرکت به سوی هدف 8.7
مبنی بر حذف کار کودک ،بردهداری مدرن و قاچاق
انسان است .این اتحاد بر افزایش فعالیتهای
مشترک ،ایجاد نوآوری و افزایش راهحلهای مؤثر
تمرکز دارد .همچنین زمینهای برای گفتگو و تبادل
اطالعات و تجربیات ایجاد میکند.
مشارکت برای جلوگیری از استثمار کودکان در
درگیر یهای مسلحانه برای پایاندادن به کار کودکان
ضروری است .هر یک از گروههای هدایتکننده
تعهدات و اصول پاریس 1در مورد کودکان درگیر در
نیروهای مسلح یا گروههای مسلح 2و گروه فرمان
اصول پاریس 3مرتبط ،ائتالف جهانی برای ادغام
مجدد کودکسربازها از کارگروه ویژه اتحاد برای
کودکان درگیر نیروهای مسلح و گروههای مسلح،

برای حفاظت از کودکان در اقدامات بشردوستانه،
دولتها ،متخصصان میدانی ،اهداکنندگان ،حامیان،
نهادهای زیر نظر سازمان ملل متحد و کارشناسان
فنی را برای جلوگیری از جنگیدن کودکان به عنوان
یکی از بدترین اشکال کار کودکان گرد هم میآورند.
تبادل تجربیات و شیوههای کارآمد بین کشورها
میتواند تغییرات را تسریع کند .ابتکار کشورهای
پیشرو شامل  20کشور عضو از شمال جهانی و
جنوب جهانی است .آنها متعهد شدهاند به حرکت
روبهجلو و سریعتر برای دستیابی به هدف  ،8.7و
تبادل و مستندسازی تجربیات و درسهایی که در
پایاندادن به کار کودکان ،کار اجباری و بردهداری
مدرن کسب کردهاند.
از دیگر ابتکارات کلیدی همکاری دولتها با
شرکتهای چندجانبه و تجاری است .مشارکت
بینالمللی برای همکاری در زمینه کار کودک در
ن خواروبار و کشاورزی ملل متحد،
کشاورزی ،سازما 
سازمان بینالمللی کار ،صندوق بینالمللی توسعه
کشاورزی ،اتحادیههای صنفی و دیگر سازمانها را
برای حذف کار کودکان در کشاورزی گرد هم آورده
است.
پلتفرم کار کودکان که مشترکاً توسط کنفدراسیون
اتحادیه بینالمللی کارگری ،اتحادیه بینالمللی
کارفرمایان ،سازمان بینالمللی کار و یونیسف اداره
میشود به کار کودک در زنجیره تأمین میپردازد.
همچنین مشارکت جهانی برای محو خشونت علیه
کودکان 4نیز از پایان کار کودکان حمایت میکند.
مشارکتهای جهانی در خصوص آموزش و حمایت
اجتماعی همگانی نیز نقش ارزشمندی در این رابطه
ایفا میکنند.
بازگشت به مسیر اصلی
ضروری است که اقدامات برای پایاندادن به کار
کودکان در مسیر تعهدات و اهداف جهانی صورت
گیرد .شواهد و مدارک موجود در این گزارش خطرات
و راهحلهای موجود را نشان میدهد .درحالی که
این اقدامات نیازمند سرمایهگذاری و برنامههای
جدی است ،همهگیری کرونا به وضوح نشان داد که
زمانی که سالمت و سعادت بشریت در خطر باشد
انجام این اقدامات امکانپذیر است.

1. The Paris Commitments and Principles on Children Associated with Armed Forces or Armed Groups
2. Paris Principles Steering Group
3. Task Force on Children Associated with Armed Forces and Armed Groups of the Alliance for Child Protection in Humanitarian Action
4. The Global Partnership to End Violence Against Children
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اروپا و آسیای مرکزی
آفریقای جنوب صحرا

مناطق اهداف توسعه پایدار

آسیای مرکزی و جنوبی
آسیای شرقی و حنوب شرقی
شمال آفریقا و آسیای غربی
آمریکای التین و حوزه کارائیب
اروپا و آمریکای شمالی
آسیای شرقی و اقیانوسیه

مناطق یونیسف

اروپا و آسیای مرکزی
آمریکای التین و حوزه کارائیب
خاورمیانه و شمال آفریقا
آمریکای شمالی
جنوب آسیا
آفریقای جنوب صحرا
مجموع
روستایی

کودکان درگیر کار کودک که به
مدرسه نمیروند

شهری
کشاورزی
صنعت

کودکان درگیر کار کودک بر
اساس رسته فعالیت اقتصادی

خدمات
کار خانگی
کارگران استخدام شده
کارگران خوداشتغالی

کودکان درگیر کار کودک بر
اساس وضعیت اشتغال

کارگران کسب و کارهای خانوادگی
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کار کودک و کار پرخطر :رویهها
کودکان سن  5تا  17سال درگیر کار پرخطر

کودکان سن  5تا  17سال درگیر کار کودک

مجموع جهان
دختران

جنس

پسران
 11-5ساله

سن

 14-12ساله
 17-15ساله
آفریقا
آفریقای جنوب صحرا

مناطق سازمان
بین المللی کار

دولت های عربی
آسیا و اقیانوسیه
قارۀ آمریکا
آمریکای التین و حوزه کارائیب
اروپا و آسیای مرکزی
درآمد پایین
درآمد متوسط رو به پایین
درآمد متوسط رو به باال
درآمد باال
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دستهبندی بر
اساس درآمد ملی

مروری بر روششناسی
تعاریف
چارچوب اندازهگیری برای نگارش گزارش برآورد جهانی کار کودکان  ،2020مطابق با استانداردهای بینالمللی
آمار کودکان کار تصویب شده در کنفرانس بینالمللی متخصصان آمار کار سال  2008است که هر پنج سال یک
بار به میزبانی سازمان بینالمللی کار برگزار میشود .شرکتکنندگان در این کنفرانس شامل کارشناسان دولتی
ً
(اکثرا از وزارت کار کشورها و دفاتر ملی آمار) ،و همچنین نمایندگان اتحادیه کارگران و کارفرمایان هستند.
اگرچه بیستمین کنفرانس که در سال  2018برگزار شد جدیدترین قطعنامه را در مورد آمار کودکان کار تصویب
کرده است ،اکثر کشورها هنوز از چارچوب پیشین استفاده میکنند .نگارش برآوردهای جهانی و منطقهای
بر اساس حجم انبوه پیمایشهای خانواری که بر مبنای استانداردهای آماری جدید انجام شده ،امکانپذیر
خواهد بود.
نقطه شروع اندازهگیری کار کودکان ،محاسبه تعداد کودکان  5تا  17ساله شاغل است .در میان آنها کودکانی
که مشغول به کار در صنایع پرخطر یا مشاغل پرخطر هستند به عنوان کودک کار شناخته میشوند .صنایعی که
پرخطر شناخته شدهاند شامل معدنکاری و ساختوساز است .از زمان انتشار اولین برآورد جهانی کار کودکان
در سال  ،2002یک کارگروه ویژه در سازمان بینالمللی کار  39شغل پرخطر برای کودکان را شناسایی کرده است.
کودکانی که ساعات کاری بیشتری دارند نیز به عنوان کودک کار شناخته میشوند .ساعات کار طوالنی شامل 43
ساعت یا بیشتر کار در هفته است ،همان آستانهای که در برآوردهای جهانی قبلی از آن استفاده میشد .این
معموال
رقم تقریباً مطابق با ساعات عادی کار برای بزرگساالن است که توسط قوانین ملی تعیین شده است،
ً
 40تا  44ساعت در هفته.
شکل  .A1چارچوب اندازه گیری برآورد جهانی کار کودکان
کودکان مشغول به کار
( 17-5ساله)

در سایر صنایع

پرخطر تعیین شده
در صنایع
ِ

در سایر حرفهها

در حرفههای پرخطر تعیین شده

بدون ساعات طوالنی کار

ساعات طوالنی کار

(کمتر از  43ساعت)

( 43ساعت یا بیشتر)

شرایط کاری غیر پرخطر

 17-15ساله

 14-12ساله

کار پرخطر توسط کودکان

 11-5ساله

کارهای پرخطر بدون حقوق
خانه توسط کودکان

کار سبک (کمتر از  14ساعت)

 14ساعت یا بیشتر

غیر از کار کودک

کار کودک

79

مجموع کل کودکان بهکارگرفتهشده در صنایع پرخطر ،مشاغل پرخطر یا ساعات کار طوالنی ،تعداد کل کودکان
در کارهای پرخطر را تشکیل میدهد.
به دست آوردن برآورد نهایی از کار کودکان با محاسبه دو دسته دیگر کامل میشود :کودکان  5تا  11سال که
درگیر انجام هرنوع کاری هستند و کودکان  12تا  14سال که  14ساعت یا بیشتر در هفته کار میکنند (شکل A1
را ببینید) .برای کودکان  12تا  14ساله ،آستانه  14ساعت بین کار سبک مجاز و سایرکارها تمایز ایجاد میکند.
در برآوردهای قبلی نیز از همین آستانه استفاده شد که منظور از آن  2ساعت کار در روز برای یک هفته است
که روزهای مدرسه و روزهای تعطیل را شامل میشود.
چارچوب آماری کار کودکان در کنفرانس بینالمللی متخصصان آمار کار ،اندازهگیری جداگانهای را برای کارهای
نشانگر انجام کارهای خانه توسط کودکان
خانه پرخطر و بدون دستمزد توسط کودکان ارائه داد ،این شاخص
ِ
 5تا  14ساله به مدت  21ساعت یا بیشتر در هفته بود .برای کودکان  15تا  17ساله هیچ آستانه ساعتی مشخص
نشده است.
منابع اطالعات
برآوردها براساس حجم گستردهای از پیمایشهای ملی خانوار است که به طور کلی یا جزئی کودکان  5تا 17
سال را پوشش میدهد .برآوردها شامل  106داده ملی است که در مجموع  66درصد از کل جمعیت کودکان
جهان در آن رده سنی را شامل میشود .مجموعه دادهها از  32پیمایش خوشهای از چند شاخص ملی که با
حمایت یونیسف اجرا شد؛  30پیمایش ملی نیروی کار که تحت مقررات  Eurostatبا احتساب کودکان  15تا
 17سال انجام شد؛  22پیمایش ملی نیروی کار افزون بر قبل یا سایر پیمایشهای ملی خانوار؛  16پیمایش کار
ً
اکثرا با
کودکان که با حمایت سازمان بینالمللی کار صورت گرفته و  6پیمایش جمعیتشناختی و سالمت که
حمایت بودجه آژانس توسعه بینالمللی ایاالت متحده آمریکا صورت گرفته ،آمده است.
 80درصد پیمایشها در بازه زمانی سالهای  2016تا  2020بودهاست.
هماهنگی سالهای مرجع به عنوان بخشی از وز نهای برونیابی محاسبه شد .ابزارهای اصلی هماهنگسازی
مجموعه دادههای ملی با پردازش دادههای پیمایشهای ملی خانوارها براساس یک چارچوب از پیش تعیین
شده مقایسهای بین کشورها و در طول زمان با پیروی از استانداردها ،تعاریف و مفاهیم مورد توافق بینالمللی،
انجام شد .دادههای جمعیت نیز از چشمانداز جمعیت سازمان ملل متحد ،با شاخصهای ساالنه بر اساس
گروههای سنی و جنس ،و برای سالها و کشورهای مختلف بر اساس آخرین دادههای سال  2020به دست
آمده است.
استراتژی مدلسازی برای محاسبه
برای کشورهای فاقد داده ،بر اساس این درک که دادهها به طور تصادفی از دست نرفتهاند و این که متغیرهای
توصیفکننده ویژگیهای یک کشور حاوی اطالعات مفیدی هستند ،یک مدل محاسباتی ساخته شد.
دو طبقه گسترده از شاخصها بر اساس نرخ و پراکنش ایجاد شد .نر خها شامل موارد زیر بود؛ کودکان شاغل
( ،)1CiEکودکان کار ،کارهای پرخطر ،کار خانگی و دو شاخص مورد استفاده برای هدف  8.7توسعه پایدار
(نسبت کودکان درگیر در فعالیتهای اقتصادی و نسبت کودکان درگیر فعالیتهای اقتصادی و کارهای خانه).
نرخ ها بر اساس نسبت جمعیت مربوطه محاسبه شد .برای مثال ،نرخ  CiEبه عنوان سهم کودکان شاغل در کل
جمعیت محاسبه شد .شاخصهای توزیع و پراکندگی شامل تقسیم بیشتر نرخ های  ،CiEمیزان کار کودکان
و کارهای پرخطر ،تحلیل وضعیت اشتغال ،حضور در مدرسه و فعالیتهای اقتصادی بود.
به جز کار خانگی ،شاخصهای نرخ در کشور ،جنس ،سن و موقعیت جغرافیایی به شرح زیر تعریف شد:
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گروههای سنی
 5تا 11
 12تا 14
 15تا 17
 5تا 17

جنس
مرد
زن
کل

موقعیت جغرافیایی
روستایی
شهری
ملی

1. Children in Employment

برای ایجاد برآوردهای مدلشده ،تکنیکهای رگرسیونی ،که بر اساس ادبیات پیشین ،پیشبینیکنندههای
خوبی برای کار کودکان هستند ،بین دادههای مشاهدهشده و متغیرهای توصیفی ارتباط برقرار کردند .انتخاب
متغیرهای توصیفی براساس نظریه اقتصادی و مطالعات تجربی بر روی عوامل تعیینکننده کار کودک انجام
شد .این متغیرهای توصیفی عبارتند از:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

سرانه تولید ناخالص داخلی (توازن قدرت خرید ،ثبات  ،2011دالر بینالمللی)
سهم جمعیت  15تا  25ساله
سهم جمعیت  0تا  14ساله
جمعیت سالمند تحت پوشش حمایت اجتماعی
درصد جمعیت بیسواد باالی  25سال
درصد جمعیت باالی  25سال با تکمیل تحصیالت ابتدایی
نرخ باروری
سهم جمعیت روستایی
درصد اشتغال به کشاورزی
نرخ بیکاری (درصد 15 ،تا  24سال)
نرخ بیکاری (درصد 15 ،تا  64سال)
توزیع درآمد اشتغال ،شامل  7تا  10دهک
جوانان محروم از کار ،تحصیل یا حرفهآموزی

تراکم منطقهای
روش محاسبه برای نر خها و فراوانیهای ناموجود مجموعه کاملی از برآوردهای مدلشده برای هر شاخص و
سطح دردسترسبودن دادهها به شاخص بستگی دارد.
کشور در دنیا ارائه کرده است .با این حال
ِ
برای مثال؛ در منطقه آسیا و اقیانوسیه ،برای هر گروه جنس ،سن و منطقه جغرافیایی برای مدل  ،CiEما
ابتدا تعداد کل کودکان درگیر کار منطقه را با افزودن کل کودکان شاغل برای هر کشور به دست آوردیم .این
صورت کسر برای نرخ  CiEمنطقهای بود .برای مخرج ،جمعیت کل هر کشور را برای به دست آوردن نرخ CiE
منطقهای اضافه کردیم .ما همچنین میتوانیم این نرخ را به عنوان میانگین نرخ  CiEکشور با سهم مربوط به
آن در جمعیت منطقه بیان کنیم.
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ارزیابی نتایج
برای نگارش این برآورد 106 ،کشور به عنوان نمونهای از همه کشورهای جهان مورد مطالعه قرار گرفتهاند .اگر
نمونه دیگری انتخاب میشد ،نتایج طوری متفاوت میشد که برای قابل اطمینان بودن نتایج برآوردشده،
الزم است انحراف معیارها با برآوردهای متفاوت جهانی و منطقهای صورت گیرد.
بر این اساس ،انحراف معیار برآوردهای جهانی و منطقهای  2020برای ارزیابی تغییر در برآوردها ناشی از
تغییرپذیری نمونه محاسبه شد .این شاخص عدم قطعیت ،عدم قطعیت مربوط به مشاهدات واقعی را
حساب نمیکند .عالوه بر این ،آزمون نمیتواند سوگیر یهای محاسبهنشده را در پروسهی مدلسازی در نظر
بگیرد .باوجود این محدودیتها ،نتایج نشاندهنده حاشیه خطای ناشی از محاسبه کشورهایی است که
در یک آزمون شبهنمونهگیری ،از نمونه حذف شدند.
تغییرات در شاخص کار کودکان ،با  150بار اجرای مدل اقتصادسنجی ،تخمین زده شد .در هر دور اجرا،
کشورهایی با احتمال  15درصد از نمونه حذف شدند ،که به طور متوسط در هر دور اجرا  15کشور حذف
شدند .این امر موجب انحراف معیار در برآوردهای جهانی و منطقهای شد (جدول  A1را ببینید) .درحالی که
این آزمون ،فاصله اطمینان را محاسبه نکرده است (از آنجایی که ما همه منابع عدم قطعیت ،از جمله عدم
قطعیت دادههای ورودی را حساب نکردیم) ،این امر استحکام برآوردهای مدلشده را تعیین کرد.
جدول  .A1کودکان مشغول به کار
انحراف معیار (درصد)

انحراف معیار (هزار)

برآورد (هزار)
جهان
آفریقا
آفریقای جنوب صحرا
قارۀ آمریکا
آمریکای التین و حوزه کارائیب
دولت های عربی
آسیا و اقیانوسیه
اروپا و آسیای مرکزی
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یادداشتها و مراجع
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ترجمه در
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