
 

 گزارش شرکت در کنفرانس جهانی حذف کار کودک

 2022ماه مه میالدی  20تا  15

 دوربان آفریقای جنوبی

 شیما وزوایی

 
های این سال جهانی برنامهمیالدی از جانب سازمان ملل به عنوان سال جهانی حذف کار کودک اعالم شده بود. متولیان اصلی اجرای  2021سال 

های در معکوس کردن پیشرفت 19-گیری کوویدیونیسف و سازمان بین المللی کار هستند. هدف اصلی این نام گذاری اول توجه به اثرات همه

گانه توسعه 17توسعه پایدار از اهداف  8.7ادن به حرکت در مسیر تحقق هدف حاصل شده در حذف کار کودک و دوم تحقق بخشید و شتاب د

 انجام پذیرد.  2025حذف کار کودک در تمامی اشکال آن باید تا پایان سال  8.7پایدار سازمان ملل است. طبق هدف 

کودک  10از هر  2020این یعنی در ابتدای سال میلیون پسر.  97لیون دختر و می 63. کار در دنیا وجود دارد میلیون کودک در حال حاضر 160

طی  این آمار دو برابر است. نی. در جنوبی جهاهاش بودمجبور به کار برای تامین معیشت خود و خانواده یک کودک به کار گماشته شده بوده و یا

تی که اقدام جدی ماه مه میالدی در دوربان آفریقای جنوبی برگزار شد اعالم کردند که در صور 20تا  15کنفرانس جهانی حذف کار کودک که از 

 میلیون کودک به کار مشغول خواهند شد.  9و فوری برای حذف کار کودک در مقیاسی جهانی صورت نگیرد، تا پایان سال میالدی 

های موردی و محلی موفق که ها، و در نظر گرفتن تجارب بازماندگان کار کودک و نمونهداده ها، تحلیلگذاریجانبه سیاستترین بررسی همهتازه

ار کودک از یک دهد که مسیر حذف کنشان می)گزارش به پیوست( الملی کار منتشر شده همه در گزارش جدیدی توسط یونیسف و سازمان بین

 گذرد.نقطه مشخص می

 ایجاد یک نظام فراگیر حمایت اجتماعی در کشورها

بدون شک کلمه کلیدی این کنفرانس بود که بارها و بارها تکرار شد و تِم سازمان بین المللی کار برای روز جهانی مبارزه با « حمایت اجتماعی»

 اعالم شده است.  «حمایت اجتماعی همگانی برای حذف کار کودک»کار کودک نیز 

های کارگری و کارفرمایی، کننده آنالین( دولتی، سازمانشرکت 7000نماینده )و  1000در پایان کنفرانس جهانی حذف کار کودک که بیش از 

اسی صورت حوزه اس 6های غیردولتی و جامعه مدنی در آن حضور داشتند توافقی جمعی برای تعهد به عمل در های بین المللی، سازمانسازمان



در تاریخ چنین منتشر شده است. در این کنفرانس برای اولین بار )گزارش به پیوست( « فراخوان اقدام دوربان»گرفت. این توافق در سندی با نام 

گیری و کودکان و بازماندگان کار کودک نیز شرکت داشتند و انتظار و مطالبه خود را برای مشارکت در تصمیم خود نمایندگانی ازهایی کنفرانس

 دادن برای اقدام در راستای حذف کار کودک اعالم کردند. شتاب 

های این کنفرانس در ها و سخنرانیبودند. تمامی پنل 8.7برگزارکنندگان این کنفراس دولت آفریقای جنوبی، سازمان بین المللی کار و اتحاد 

ی نمایندگان رسمی ممکن ها و کامنت دادن و پرسش و پاسخ تنها براپلتفرم مجازی زوم نیز قابل دسترس بودند. گفتنی است که شرکت در فروم

 ها پخش زنده همگانی نیز داشتند. بود، اما بیشتر سخنرانی

ران در سه بخش گروه دولت، گروه کارفرمایان، و گروه کارگ مه 20مه و جمعه  18مه، چهارشنبه  16های تخصصی در روزهای دوشنبه فروم

 شدند. برگزار می

ها شرکت کرده و هرجا که توانستم از انجمن حامیان کودکان کار و خیابان یاد کرده و اطالعات آن را برای اینجانب هم در افتتاحیه و هم در فروم

 همگان منتشر کردم. 

 های اصلی کنفرانس را برای اطالع آورده ام.عنوان پنل در ادامه

 های جهانیاولویت -
 شتاب دادن به پیشرفت و مقیاس اثرگذاری -
 نقش آموزش در حذف کار کودک -
 گذاری برای حذف کار کودک در آفریقاهای سیاستاولویت -
 صلح پایدار و تاب آوری زیست محیطی در طریق حذف کار کودک -
 ای برای نزدیکی به حذف کار کودکنوآوری و همکاری: فرمولی منطقه -
 نقش مرکزی حمایت اجتماعی در مواجه شدن با مسئله کار کودک -
 خطرناک در میان جوانانکار شایسته برای جوانان: حذف کارهای  -
 هاCSOفروم  -
 تامین مالی برای حذف کار کودک -
 کار کودک در کشاورزی -
 کار کودک در زنجیره تامین -
 پذیریهاآسیب -
 فروم ویژه کودکان -
 میراث کنفرانس: از اوسلو تا دوربان -
 اعالم فراخوان اقدام دوربان و اختتامیه -



 



گیری های حاصل شده در راستای کاهش کار کودکان در اثر همهد که تمامی پیشرفتنهای جدی وجود دارعالوه بر تعهد بر اقدام فوری نگرانی

 ی معکوس شده و مورد تهدید قرار گرفته است. های انسانی، غذایی و زیست محیطهای مسلحانه، و همچنین بحران، جنگ و نزاع19-کووید

 

 حوزه اساسی زیر شکل بگیرد: 6بر اساس فراخوان اقدام دوربان باید تعهدات توسط تمامی ذینفعان در 

توان برخورداری بزرگساالن و به ویژه نمی ان باید به یک واقعیت تبدیل شود.برخورداری از کار شایسته برای بزرگساالن و جوان (1

 افتدکه بخش اعظم کار کودک در آن اتفاق می رسمیغیرسازی اقتصاد های کودکان را از مسئله کار کودک جدا کرد. رسمیهخانواد

های حقوقی الزم برخوردار شوند. حداقل سن کار ای صورت بگیرد که کارگران اقتصاد غیررسمی از حقوق کار و حمایتباید به گونه



جانبه و با مشارکت -دهنده، چندها به حذف کار کودک باید شتابنظارت داشته باشند. رویکرد دولتها بر آن باید رعایت شود و دولت

 همه ذینفعان بوده و در این رویکرد حذف بدترین اشکال کار کودک همچنان اولویت داشته باشد.
اورزی به پایدارتر شدن سیستم این مسئله که حذف کار کودکان از چرخه کشپایان بخشیدن به کار کودکان در حوزه کشاورزی.  (2

های کشاورزی منجر خواهد شد باید به رسمیت شناخته شود. کشاورزان صاحب مزارع کوچکتر به ویژه زنان باید حمایت شوند و شرکت

 بزرگ اقتصادی و تجاری باید مسئول و متعهد به ایجاد محیط کاری امن و شایسته برای کشاورزان باشند.
داری مدرت و ترافیک انسانی، و حمایت از اد کار کودک شامل بدترین اشکال کار کودک، اجباری، بردهتقویت پیشگیری از ایج (3

های ساختاری های مشخص. برنامهگذاریها و اطالعات بازماندگان و سیاستهای برآمده از دادهبازماندگان کار کودک از طریق برنامه

اس بوده و به ویژه دسترسی به ثبت هویت کودک، برخورداری از مراقبت از حمایت از کودکان همچنین باید نسبت به جنسیت حس

رسانی در باره د. عالوه براین آگاهیناجتماعی از کودکان را در نظر بگیر-ها، کار خانگی کودکان و حمایت روانیفرزندان و کودکستان

افزایی ها باید صورت بگیرد. توانها و کارخانهارگاههای بزرگتر خدمات، کمسئله کار کودک و تنظیم مقررات کار به ویژه در بخش

 جدی کشورها باشد. سازی آنها برای راهبری در عرصه حذف کار کودک باید برنامه بازماندگان کار کودک و حمایت از ظرفیت
ان، با کیفیت، برابر واقعیت بخشیدن به حق کودکان بر آموزش و کسب اطمینان از دسترسی همگانی کودکان به آموزش اجباری، رایگ (4

های آموزشی و حمل و نقل آسان و امن به مدارس برای آموزی. حمایت از معلمان، افزایش زیرساختگرا و همچنین مهارتو شمول

های اقلیت و کودکان و معلمان، همچنین از میان بردن آزار و خشونت در مدارس به همراه توجه ویژه به دختران، کودکان از گروه

 کار در نظام آموزشی. -به-وجود و تسهیل گذارهای موفق مدرسهاز دارای معلولیت. همچنین کسب اطمینان کودکان 
ای وجود داشته باشد که دارای پیوند و ارتباط معنادار به دسترسی همگانی به حمایت اجتماعی. نظارت به کار کودک باید به گونه (5

ها به حداقل درآمد شایسته و امن دسترسی خانوادههای رفاهی، ایجاد هزینه. در این مسیر کمکتماعی باشدهای اجخدمات وحمایت

تواند به خارج شدن کودک خانواده از های )اقتصادی و اجتماعی( میها نسبت به شوکآور کردن خانوادهبرای زندگی، و همچنین تاب

 چرخه کار و پایدار شدن این خروج کمک کند. 
های اقدام ملی المللی برای حذف کار کودک و کار اجباری. بسیج منابع محلی و ایجاد برنامههای بینافزایش تامین مالی و همکاری (6

 ریزی کافی برای اجرای آنها.ودجهو بها توسط دولتبرای حذف کار کودک 

 

نتین، برزیل، اسلو و های قبلی در آرژاشود. کنفرانسذکر است که این اولین بار است که این کنفرانس در یک کشور آفریقایی برگزار میالزم به 

 کنند.زی کار می... برگزار شده بودند. این در حالی است که بیشترین کودکان کار در کشورهای آفریقایی هستند و در حوزه کشاور

 

 ای:ابتکار جالب رسانه

 ها را برای کودکان باال ببرید!دست
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