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 مداخله مددکاری اجتماعی در کاهش کار کودکان

 

 مقدمه -1

، وستانشصت و شش سال پس از استقالل هند

شرایط غیر انسانی  تحتکودکان ملت ما هنوز 

، از لذت های کودکی محرومند و کار می کنند

زخم جسمی و عاطفی غیر قابل انکاری را با 

خود به بزرگسالیشان می آورند.  این در واقع 

وضعیت غم انگیزی است در کشوری که معماران 

مبارزات آزادیمان، جواهر لعل نهرو و 

ان را ثروت کشور می هاتما گاندی کودکام

دانستند. وضعیت زنان و کودکان در یک کشور 

وضعیت توسعه آن کشور است. و  منعکس کننده

وضعیت کنونی کودکان در هند مانند کتاب بازی 

جدی  نقضبرای همگان است.  کار کودکان یک 

حقوق کودکان است. حق یک کودک برای بقا، 

 ونکنوانسی توسط که ،حمایت، پیشرفت و مشارکت

کودک  که صورتی در شود، می تضمین کودک حقوق

http://www.iraniansocialworkers.ir/
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 رشد برای کودک کار. شود می انکار ،کار کند

 کشور در. است مضر او روحی و جسمی عاطفی،

 و خودسیر کردن  برایکودک  ها میلیون ما،

 مانند مختلف شرایط درشان خانواده  اعضای

 .کار می کننداجباری  تضمین شده و کار

 در قدیم بسیار هایزمان از کودکان هند، در

 خود والدین با همراه اقتصادی های فعالیت

 آنها به خود نوبه به که ،رده اندک می شرکت

به دست  برای را هایی مهارت تا کرد می کمک

 با. بدست بیاورند خانواده سنتی شغل گرفتن

 را آنها شدید فقر مدرن، دوران در حال، این

 کارگران صفوف به پیوستن به مجبور

 کرده شان خانواده از حمایت برای بگیردستمزد

 استخدام مشکوک تمایز دارای هند. است

 طبق. را دارد جهان در کودک تعداد بیشترین

 در کودک میلیون 11.2 ،1991 سال سرشماری

. هستند کار به مشغول کشور در مختلف مشاغل

 به قریب اکثریت و هستند دولتی ارقام اینها

 و غیررسمی های بخش در ی کهکودکان اتفاق

مار در این آ هستند کار به مشغول خانوادگی

فرد  هر کودک حقوق کنوانسیون اگرچه،. نیستند

 در اما ،گیرد می نظر در کودک سال را 18زیر 

 هند، اساسی قانون. اینگونه نیست هند قانون
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می  کودک دارد، سال 14 از کمتر که کسی هر

 .داند

 کم های برنامه هند، دولت با همراه یونیسف،

 زندگی نجات برای یموثر مداخالت و هزینه

 کند می تضمین این. است کرده طراحی کودکان

داشته  زندگی در را شروع بهترین کودک هر که

 اما. باشد خود بالقوه رشد به قادر و باشد

 دهد انجام تنهایی به را آن تواند مین هیچکس

. دارد نیاز اجتماعی مددکاران حمایت به و

 از توانند می مددکاران اجتماعی امروزه،

به  آنها به کمک زمینه در مداخالت طریق

. تبدیل شوند کودکان محافظان امید برای این

 وجود کودکان برای شکست یا ایجاد  زمان یک

 آنها زندگی روی مدت طوالنی تأثیر و دارد

 .کند می ایجاد

 گسترش مورد در توجه قابل ویژگی یک همچنین

 کارمیزان . دارد وجود کودکان کار ای منطقه

 تعداد نما کشور فقیر ایالت پنج در کودکان

 با. باشد آور تعجب نباید این. است زیادی

 ایالت ششدر  که است آور تعجب این وجود این

میزان باالیی از  کشور پیشرفته صنعتیبه لحاظ 

 حدی تا است ممکن این. دارد وجود کار کودکان

 توسط ها داده آوری جمع و ثبت کیفیت با
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 که شود توضیح داده ها ایالت این در لینمسئو

 ایالتهای به نسبت یبهتر کیفیت از احتماال

 این با واقعی، داستان. برخوردار است فقیرتر

 های ایالت. است پیچیده نسبتا حال،

 کارناتاکا، گجرات، نادو، تامیل مهاراشترا،

 زیادی تعداد پرادش، آندرا و غربی بنگال

 نتیجه توان می بنابراین. کودکان کار دارند

 و صنعتی توسعه هاایالت  این در که گرفت

 وقوع به کودکان کار به پشتوانه اقتصادی

 دهه سه یا دو طول در بنابراین. است پیوسته

 و طبقه ممتاز صنعتی و تجاری جدید گذشته

پدیدار  کودکان کار از حاصل سود از مندیقدرت

 در که داریم وضعیتی ما نتیجه در شده است.

دیگر  از نسلی به نسلاز یک سو کودکان  آن

 دیگر سوی از و گیرند می مورد استثمار قرار

بدست  در که هستند کار و کسب بزرگ های خانه

اصلی دوران  بخش هایاز  مازاد آوردن سود

 .دخیل هستند کودکی

 مددکاری اجتماعیمداخله   -2

 در مداخالت و مفهوم مورد در فکری مکتب سه

 آموزش مکتب اول. دارد وجود کودک کار مورد

 و کند می مطرح اساسی اصل یک عنوان به را

کودک  مدرسه از خارج کودک هر که دهد می نشان
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 عنوان به را مکتب ایالت این. است کار

 مسئولیت و درنظر می گیرد جامعه نماینده

 برای الزم های زیرساخت ایجادرا  آن اصلی

 به جهانی و اجباری آزاد، دسترسی تسهیل

 این. راهنمایی می داند و ابتدایی آموزش

 خطرناک غیر و خطرناکمشاغل  بین مکتب فکری

 غیر و خطرناک ،در واقع. قائل نمی شود تفاوت

 مشاغل طبق از بسیاری است؟به چه معنا خطرناک

 حقیقت در اما هستند" خطرناک غیر" قانون

 نشان تنها خطرناک تعریف. هستند مضر بسیار

 اما است، کودک به فیزیکی آسیب دهنده

 توسعه خود را ندارند های فرصت که کودکانی

 طبقه این. بینند می آسیب دیگر های شیوه به

 .است کودک حقوق اولیه اصول برخالف بندی

 های محدودیت و مشکل یبزرگ فکری مکتب دومین

 کودکان همه سریع دسترسی تضمین در را ایالت

 یک از این مکتب. به آموزش را مهم می داند

 ابتداانتخابی در  و متوالی تدریجی، رویکرد

 مشغول خطرناک های فرآیند در که کودکانی با

 ارائه برای. کند می حمایت هستند، کار به

 توانمندسازی برای آنها به تحصیالت و آموزش

 یکنه از  و گام به گام رویکرد یکاز  ،آنان

  .کنند می حمایت شبه یک و ناگهانی رویکرد
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. دارد متفاوت کامال موضع یک فکری مکتب سومین

 انجام در دولت که معتقدند آن طرفداران

 ایجاد ،تحصیالت ارائه زمینه در خود وظایف

 فضای ایجاد و فقیر والدین برای انگیزه

 خورده شکست کودکان یادگیری برای پیرامونی

طرفدار این هستند که به کودکان  آنها. است

 زمان همان دراجازه دهند خود انتخاب کنند و 

 پذیر انعطاف و سازگار محیطیبرای آنها 

 یا و عالی آموزش آنها به که دهند ارائه

 .دهد می انتخاب آزادی و راحت کار محیط

 بزرگساالن، با گیری تصمیم" از رویکردهااین 

 ،کودکان گیری با تصمیم تا فوری؛ عقب نشینی

. متفاوت هستند "خیر یا کنند کار آیا اینکه

 در ای مداخله های استراتژی تمام حقیقت در

مورد  کودک آیا. دارند قرار مسیر در جایی

 که استراتژی هر علت؟ یا توجه قرار می گیرد

واضح بر  حداقل باید شود، اتخاذ قرار است

 این .کار کودکان تاثیر داشته باشد علتترین 

 خاص گروه این که یعوامل توسط باید استراتژی

 هدایت ،سوق می دهد کار به را کودکان از

 که باشیم داشته یاد به باید همچنین ما. شود

کودکان،  به کودکی بازگرداندن برای تالش در

 .کنیمن تحمیل آنها بر را بزرگسالی
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 اجتماعی مددکاری مداخله هایرویکرد 1-2

 تحصیالت مورد در آگاهی 1-1-2

 و دسترسی بهبود برای ها برنامه از حمایت

 آگاهی های برنامه ،متوسطه آموزش کیفیت

 ثبت از حمایت و تبلیغاتی های برنامه رسانی،

 زیرساخت برای آموزشی حمایت حوسط حفظ، نام،

 های روش به ورود و ها آموزش آموزشی، های

 مراقبت برنامه از پشتیبانی یافته، بهبود

 آموزشی، های برنامه و کودکی از زودهنگام

. غیره و پرورش و آموزش در نوآوری و آزمایش

سطح خرد  های پروژه از حمایت ها آژانس اکثر

 و حمایت ها، کمپین از پشتیبانی با را

 در اگرچه کنند، می ترکیب سیاستی مداخالت

 .دندار هاییتفاوت تاکید

 درکودکانی  که خانوارهایی تمام در تقریبا

 پاسخ کودکان ،دارند سال 14 تا 6 سنی گروه

. برند می لذت مدرسه به رفتن از که دادند

 این از و است شده ایجاد کار کودک در آگاهی

 42 جمله از دهندگان پاسخ از درصد 48 رو

. بروند مدرسه به اند پذیرفته دختر و پسر

ه مدرس به هرگز که دادند پاسخ کودک دو فقط

ی به مدرسه اصال عالقه ا آنها زیرا ؛نمی روند
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 اهمیت متوجه کودکان اکثریت. رندرفتن ندا

باسواد شدن  برای مدرسه به رفتن زیاد بسیار

 استخدام برای که دادند پاسخ دیگران. بودند

. به مدرسه بروند است الزم بهتر آینده برای و

 دادند پاسخ کودکان از درصد 21 حال، این با

 دیگران. ی به تدریس ندارندا عالقه معلمان که

 اشاره آشامیدنی آب و محیط کالس مشکالت به

 .ندکرد

 مادراناز  درصد 63 و پدران از درصد 53 حدود

 که است الزم که دادند پاسخ دهندگان پاسخ

 47 مقابل در. دهیم آموزش را دختر کودکان

 دهندگان پاسخ مادران درصد 37 و پدران درصد

 کودکان آموزش که را داشتند دیدگاه این

سر کار نمی  دختر آنها، گفته به. ستنی ضروری

.  باشد اطفال و خانه مراقب باید و دور

 ضروری بچه دختر آموزش که دادند پاسخ دیگران

ی داشته بهتر ای آینده آنها( i: )تا است،

( iii) بنویسند؛ و بخوانند توانندب( ii) ،باشند

زندگی  آنها( iv) ؛آسانتر می شود ازدواج

 دالیل به آنها داشت. خواهند یبهترزناشویی 

 نمی مدرسه به را خود فرزندان اقتصادی

 دختران نه و پسرها تنها خواهند می و فرستند

 که گفتند آنها. بفرستندمدرسه  به را
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 و ک کننددر را دختر آموزش اهمیت نمیتوانند

 .یکی از دالیل آنها بود نیز اقتصادی مشکالت

 کار کودکان از استفاده از جلوگیری2-1-2

با  که کودکان کار بردن بین از و جلوگیری

 می ایجاد را هایی محیط یی کهها درگیری حذف 

 کودک کارگران از استفاده آن در که کند

 استفاده کودکاناز . جایگزین شد است مناسب

 و موثر ارزان، جنگجویان" آنها زیرا شود، می

 می راحتی به همچنین آنها. هستند" مطیع

 گاهی و گیرند قرار استفاده سوء مورد توانند

 اقدامات در تر رحمانه بی و بی ترس تر اوقات

. هستند بزرگساالن به نسبت مبارزه در خود

 از استفاده از جلوگیری برای بنابراین،

 باالترین از یکی باید مناقشه حل ،کار کودکان

 کارگران از استفاده با برخورد در ها اولویت

 از بسیاری تاریخی، لحاظ به. باشد کودک

 اند بوده آشکارا صلح طلب مددکاران اجتماعی

 .اند گفته سخن کودکان کار با مخالفت در و

 از جلوگیری برای راه بهترین قطعنامه

 امکان همیشه که است کار کودکان از استفاده

 است این اینجا در مسئله مهمترین. نیست پذیر

 نه و( کودکان) ها گروه از برخی چرا" که

 جنبه ترین سخت" کنند می استخدام را دیگران
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 علل با برخورد کودکان، کار مسئله به رسیدگی

 کننده مشارکت عوامل از برخی. است یا ریشه

 فرصت فقدان شامل کار کودک از استفاده در

 محرومیت ،ضعیف تحصیلی های فرصت شغلی، های

 درگیری مالی، مشکالت فقر، عالوه بر اجتماعی

زندگی و  های هزینه افزایش ،خانوادگی های

 موقعیت در عوامل این حال، این با غیره است.

 عنوان به کودکان که دندار وجود بسیاری های

از آنجا . گیرند می قرار استفاده مورد کارگر

محیط خود  در را مردماجتماعی  که مددکاری

 که مداخالت آنهایی است و ندکمی  مشاهده آنها

 گرفته کار به سیستمکلی این  تبدیل منظور به

 دنبال به قادرند اجتماعي مددکاران شود،مي

 از بعضي چرااین سوال باشند که  به پاسخ

 استفاده کارگران عنوان به کودکان از گروهها

آموزش با توجه  .دیگران نمی کنند و میکنند

 مادام پیامدهای و کودکان استثماربه اخالق 

 مددکاری های ارزش بخش در نیز آنها العمر

 .گیرد می قرار اجتماعی

 وجود زیادی کارهای اجتماعی یکارمدد حوزۀ در

 بهره از جلوگیری برای تواند می که دارد

 و کارگران عنوان به کودکان از برداری

مددکاران . یابد توسعه کار کودکان از مراقبت
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 اند آموزش دیدهکه به اندازه کافی اجتماعی 

 داشته مشارکت کودکان کار مسئله در باید

 طور به توانند می مددکاران اجتماعی. باشند

 به کمک نیازمندشدیدا  که مناطقی به موقت

 به همچنین و بروند هستند جامعه ها و کودکان

آموزش  جوامع و کودکان با کار در محلی مردم

 اجتماعی مددکاری مدارس بلندمدت، در. دهند

 نیازهای از حمایت منظور به بیشتر باید

 توان می را ظرفیت. یابد توسعه مردم  فراوان

 هر جا که آوری، فن طریق از محلی جوامع در

 که هر جا. شود داده توسعه است، موجود

 برای محلی مردم است، دسترس در تکنولوژی

 می و شوند می انتخاب خود رهبری های توانایی

 از راه دور یادگیری های روش طرق از توانند

 تعلیم از استفاده با شاید ،آموزش ببینند

 جامعه در دیگران تا به ،مربیگری های مدل

 .آنها آموزش دهند

 

 نسل آگاهی 3-1-2

 عموم و جامعه میان در آگاهی های برنامه

 دولتی کارکنان و سیاسی رهبری جمله از مردم

 دادن قرار هدف برای تالش و مختلف سطوح در
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 شده انجام صنفی های اتحادیه و کارفرمایان

 .پر قدرتی حاصل شده است های پاسخ و است

 کار کودکان برای خدمات 4-1-2

 بازسازی بهداشتی، های مراقبت آموزشی، خدمات

 حمایت مدارس،ارتباط دادن  مدارس، در تغذیه

 آموزش کار، کودکان سازماندهی آموزش، از

فعالیتهای  ،پس انداز های برنامه. مهارت

 حقوقی های کمک تئاتری، های برنامه ،یتفریح

 .است یافته گسترش غیره و

 جامعه به خدمات 5-1-2

 های برنامه مانند اجتماعی توسعه خدمات

 پس های فعالیت مانند اقتصادی سازی توانمند

 به کمک کارآفرینان، توسعه اعتباری، و انداز

 کمک و کشاورزی دروندادهای فردی، کار و کسب

 سازماندهی ،و آب زمین های برنامه به توسعه

 انجمن و جوانان های گروه زنان، های گروه

 سازماندهی شده است. کشاورزان های

 خصوصی حریم  6-1-2

 تمام در باید کودکان خصوصی حریم حفظ حق

 مورد در ویژه به شرایط، همه در و ها زمان

 خواسته کودکان از. رعایت شود ها بچه دختر

را برخالف  شخصی اطالعات گونه هر که شد دنخواه

 و شبانه اقامت صورت در. کنند افشا میلشان
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 خواب اتاق باید مسکونی، های مجتمع در یا

 وجود دختران برای توالت و جداگانه های

 شده توصیه سرپوشیده  های توالت. باشد داشته

 .تهیه شوند که است

 کار کودک از حفاظت در مداخالت 2-2

 فیزیکی، توسعه برای کار انکودک از حفاظت

. ضروری است جامعه توسعه و کلی آنها و ذهنی

 حفاظت و روانشناختی حفاظت فیزیکی، حفاظت

 .است شده ارائه یا رسانه حفاظت روانی،

 فیزیکی حفاظت 1-2-2

 دادن وظیفه غیردولتی های سازمان طریق از

 از حفاظت جمله از) فیزیکی ایمنی اشکال تمام

 کودکان به امنیت و( جنسی استفاده سوء

 .است شده است و تعیین شده درخواست

 سرما و گرما - طبیعت شدت از باید آنها 

 .دنشو محافظت

 و سمی حشراتنیش مارها،  از باید آنها 

 ی برایحفاظتبوسیله تهیه لوازم م غیره،

 محافظت شوند. آنها

  غذاهای سالم و مقوی و  بایدبه کودکان

 داده سالم آشامیدنی آب سیر کننده و

 . دشو
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  منظم پزشکی های مراقبت باید کودکانبه 

 ارائه( لزوم صورت در) الزم داروهای و

 .دشو

  در کافی دانش باید مراقبین/ کارکنان 

 .باشند داشته اولیه های کمک مورد

 شخصا و قرار گرفتند مشورتمورد  پلیس مقامات

 دو هرکار  کودکان از حمایت حامیان حضور در

 و سوءاستفاده و فیزیکی سیبهایآ صورت در جنس

 .ترغیب شدند دختران جنسی اذیت و آزار

 ذهنی /روانشناختی حفاظت 2-2-2

 و روانپزشکان کمک با جلسات سری یک

 بین از و فراوان مشاوره برای روانشناسان

 شده تشکیل کار کودک ی بخشهای ها ترس بردن

 همه در باید کودک یک شناختیروان سالمت. است

 منظور به باید ییها تالشو  شود حفظ شرایط

 آنهایی ویژه به کودک، یک ذهنی سالمت ارتقاء

 ذهنی، استثمار، از شکلی هر گونه تحت که

 .شود انجام ،هستند اقتصادی و جسمی

 معلمان/  سرپرستان/  مدیران/  کارکنان 

 با کنندگان تعامل و مسئوالن همه و

 غیر و کالمی) رفتار در باید کودکان

هم  و پسرانهم  به نسبت شان (کالمی

 .کنند حفظ را احترام و نشأ دختران،
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 غیر) مناسب زبان از باشند مراقب باید 

آسیب  غیر و ،توهین آمیز بدزبانی، غیر

 استفاده شود. (زننده

 اخالقی حفاظت 3-2-2

. باید رعایت شود کودکان نشأ و اخالقی حقوق

 افراد کمک با جلسه محدودی تعداد رو این از

 محلی دولتی غیر های سازمان و ای رسانه

 .است شده سازماندهی

 خاطر به و شوند تحقیر نباید کودکان 

 درد بکشند شانپیشینه 

 شخصی داستان شوند مجبور نباید کودکان 

 را استثمار و استفاده سوء درباره شان

 . کنند روایتبرخالف میلشان 

 تمام در باید ن کودکانشأ و نفس عزت 

 علت به نباید کودکان و شود حفظ مراحل

 .باشند نگران شان شرایط

 فیزیکی های معلولیت علت به نباید کودکان

 به باید یا ویژه توجه. شوند تحقیر یا تبعیض

 در مخصوصاویژه ( فیزیکی) نیازهای با انکودک

 .شود آنها اقامت و سفر طول

 رسانه به مربوط کودکان از حفاظت 4-2-2

 این ؛باشدداشته   بیان آزادی حقباید  کودک

 و دریافت ،جستجو برای آزادی شاملباید  حق
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 نظر در بدون ایده و اطالعاتهرگونه  انتقال

 کتبی صورت به ،شفاهی صورت به مرزها، گرفتن

 رسانه طریق از یا و هنر شکل به چاپی، یا

 از استفاده. باشد کودک انتخاببه  دیگر های

 محدودیت در معرض ممکن بیان آزادی حق این

 فقط محدودیت ها این اما شود، واقع خاصی های

 :باشد الزم و شود ارائه قانونی صورت به باید

 دیگران اعتبار و حقوق به احترام برای 

  نظم حفاظت یا ملی امنیت از حفاظت برای 

 اخالق یا بهداشت حفاظت از یا عمومی،

 را محیطی توانند می کودکان .عمومی

 این به آن در که انتظار داشته باشند

 .دباش ی وجود داشتهپایبند اصول

 آزادی که کنند می تصدیق نگاران روزنامه

 حقوق گرفتن نظر در با توان می را بیان

 ماهیت به نگاران روزنامه. کرد حفظ کودکان

 و گذارند می احترام کودکان کار مسئله حساس

 شرکت و رویداد گونه هر پوشش از احساسی کردن

 در ویژه به. آن پرهیز می کنند کنندگان

 بحث مورد کودکان کار شکل بدترین که مواردی

 گزارش هنگام نگاران روزنامه گیرد، می قرار

 می احتیاط کودکان، اقتصادی و جنسی استثمار

 تا دنده می اجازه کودکان به مطبوعات. کنند
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 یا و پرداخت اجبار، بدون را خود افکار

. کنند بیانهر نحو  به شاناظهارات دستکاری

 ان کارکودکدرباره  ها داستان حقیقت بررسی

 برای کودکان که طوری به شد خواهد انجام

 .برندن رنج خود نظرات انعکاس

 رسیدگی روش و شکایات 5-2-2

 کودکان کاربه  پلیس پرسنل با تعاملدر 

 سوء تحقیر، جنایات، علیهآگاهی می دهند که 

 غیره و جسمی شکنجه ،از آنها جنسی استفاده

 و مشارکت حقوق مورد در کودکان. کنند شکایت

اطالع رسانی می  منظم طور به آنها از حمایت

ی های آگاهانه اشوند تا بتوانند انتخاب

 .داشته باشند

 کودکان بطور مردمی انتخاب شده های گروه 

 و حمایت تا هستند کار به مشغولدائما 

مشاهده و  را سطوح همه در کودکان مشارکت

 . کنند حفظ

 تشویق و باشند توانمند باید کودکان 

 ترس و بدون مداخله بزرگساالن بدون شوند

 .نظرات خود را بیان کنند

   را ییها فرصت و فضا باید کودکانبه 

 و ها دیدگاه گذاشتن اشتراک به برای
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 و امنیت ایمنی، با خود های نگرانی

 . داده شود خود  مسئول مقامات با شرافت

 برای کودکانی باید برای مناسب های راه 

 /متخصص های توصیه و شان های شکایت بیان

( لزوم صورت در) کودک روانشناسی متخصص

 الزم مشاوره این، بر عالوه. شود فراهم

 . شود می ارائه کودکان برای

 مدیریت کمیته پروژه، سرپرست تیم، رهبر 

 درک است ممکن سازمان مدیره هیئت یا

 و شدت براساس کافی اقدامات و کنند

 .پذیرد صورت موضوع فوریت

 واکنش در اجتماعی یکارمدد نقش 3-2

 حل در مهمی نقش تواند می اجتماعی مددکاری

 و مختلف کشورهای در کار کودکان مسئله

مددکاران . باشد داشته جهان سراسر در همچنین

های مراقبت و پیشگیری در توانند می اجتماعی

 سوء باعث که شرایطی با برخورد در ،بعدی

 مشارکت در و شوند، می کودکان از استفاده

 به رسیدگی برای بعدی های حل راه و تحقیقات

 یک. شرکت داشته باشند مشکل این ریشه علل

 مقابله دنبال به که ،ها سیستم تئوری رویکرد

 برای ایجاد یک ،است سطوح همه در مشکلبا 

 دادن پایان برای سیستماتیک و جامع رویکرد
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. ضروری است ان کارکودک از استفاده به

 این انجام برای تالش در مددکاران اجتماعی

بویژه  و هستند متخصص جامع تغییرات از نوع

 .مناسب هستند ،مشکالت مبارزه با سطوح همه در

 گیری تصمیم در کودکان مشارکت 1-3-2

 اینکه و کودکان مشارکت مفهوم نهادینه سازی

 آسان دارند خود فضای داشتن به نیاز آنها

 های بلوک با دائمی مبارزه یک این. نیست

به  واقعا تا است بزرگساالن میان در خود ذهنی

 ها انجمن تشکیل حق و بیان آزادی حق کودکان

 ما برنامه صلیهسته ا 1سابحا بال. درا بده

 مداخالت تدوین در آن. دهد می تشکیل را

 و کودکان سازماندهی یندفرآ در ما، برنامه

 کهکمک کرده است تاالری  گفتمان تاالر ایجاد

 را خود های ایده کنند، صحبت بتوانند آن در

 گیری جهت و ها برنامه و بگذارند اشتراک به

 این، بر عالوه. کنند نقد را سازمان های

یاد می   را دموکراسی اصول همچنین کودکان

اتحادیه جلسات  از یکی در حقیقت در. گیرند

 که شد گرفته تصمیم (BMU) 2زدورابال م

آموزش دهندگان خیابان را  BMU نمایندگان

 های شرکت یابا پلیس  که وقت هر همراهی کنند

                                                           
1  .Bal Sabha 
2  .UnionMazdoor Bal  
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 دیدار آنها به مربوط مسائل مورد در شهرداری

 که بود این گیری تصمیماین  دلیل .کنند می

 زود کافی اندازه به اغلب خیابانی مربیان

 اشتراک به را جلسه نتیجه به مربوط اطالعات

 هر را اطالعات که بود این تمرین. گذارند نمی

 به ،برگزار شد کودکان جلسه یک که وقت

 .بگذارید اشتراک

 اتحادیه بال مزدور برگزاری 2-3-2

 شوراي) سابحا بال داشتن مستقیم نتیجه

 بوده ان کاركودك اتحادیه یك تشكیل( كودكان

 کودکان روبروی عمده مشکالت از یکی. است

 مجاز های حمال پلیس، اذیت و آزار ،خیابانی

 اتهامات با کودکان اغلب. است داران مغازه و

 یخیابانجنجالهای  و سرقت مورد در دروغین

همچنین  آنها. گیرند می قرار شتم و ضرب مورد

 یک به یا و شده توقیف دروغین اتهامات با

 مورد آخر با) شوند می فرستاده خصوصی زندان

 می انجام سالگی 17 به آنها سن گذراندن

 (.شود

 جمعی عنوان به را خودزدور ابال م اتحادیۀ

. بیند می کودکان کار و خیابانی کودکان از

 کودکان برای از کودکان و فرم پلت یک این

محروم  شاناساسی حقوق به دسترسیاز  که است
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 اساسی قانون اساس بر کهحقوقی  ،شده اند

 که کودک حقوق کنوانسیون همچنین ون ما کشور

 هر و برای همه تصویب شده است هند دولت توسط

 در اتحادیه. است شده تضمین هند در کودکی

 به خود حقوق زمینه در را کودکان تا است تالش

 آموزش کارگران عنوان به و کودکان عنوان

 نگران اتحادیه که است ذکر به الزم. دهد

 حقوق به دسترسی عدم یا و استفاده سوء وضعیت

 اوقات و تفریح حق تحصیل، حق مانند اساسی

داشتن  حق ها، فرصت و احترام حق فراغت،

محافظت در  حق بهداشتی، های مراقبت و سرپناه

 اجرای و تقاضا حق و سرکوب و استثمار برابر

 و کودکان از حفاظت به مربوط قوانین تمامی

 ویژه به کودکان، همه با رابطه در آنها حقوق

 .است پذیر، آسیب و محروم افراد

 می مخالفت ان کارکودک اتحادیه با که کسانی

( a) که معتقدند آنها: زیرا مخالفند کنند

 درتا  نیستند بالغ کافی اندازه به کودکان

شان بحث کنند و زندگی به مربوط مسائل مورد

 واقع، در اتحادیه،( b) ؛تصمیم بگیرند

 و می کند نهادینه و قانونیکودکان کار را 

(c )کردن سیاسی برای ضروری غیر تالش این 

ن اکه کودکمیز است این کنایه آ. است کودکان
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شامل شوند وقتی مجبورند تا مشاغل بزرگساالن را که  "کوچک" شمرده 

وسائل  ،کبریت های کارخانه) خطرناک مشاغل

 صنعت، قفل، قیمتی، های سنگ شیشه، بازی، آتش

هستند  (فرش ساختمانی و صنایع و معادن،

 تر طوالنی های ساعت بعالوه آنها ،انجام دهند

می  کمتری دستمزد و کار می کنند بزرگساالن از

 خانواده آور نان کودکان این از برخی. گیرند

 به کهزمان آن  حال، این با. هستند خود های

 گیری تصمیم تا برای خود داده شود قدرت آنها

 حد از بیش ناتوان و ناگهان رسد، می کنند

 بر را خود مسئولیت به نظر می رسند تا جوان

 یک کودکان حقوق کنوانسیون. دبگیرن عهده

 دولتی غیر های سازمان دولت، برای واضح فرصت

 به را کودکان است تا کلی طور به جامعه و

 مانند شهروندی حقوق با افراد عنوان

 اهداف عنوان به صرفا نه و دیگر شهروندان

 این باید ما تعهد. ببینند بشردوستی و خیریه

 تشویق خود حقوق درک هب را کودکان که باشد

 خود حقوق از محافظت برای را آنها و کنیم

 را محیطی جامعه که حالی در سازیم آماده

 کودکانهمه  حقوق حفاظت از که کند می تضمین

 .کند می تسهیل را

 گروهی و فردی مداخله 4-2
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 ان کارکودک بر متعددی روانی سالمت تأثیرات

 با. هستند بینی پیش قابل که دارد وجود

 کنندگان استفاده سوء ها، شاخص از استفاده

آنها را می  ،را فاسد می کنند کودکان

را   آنها و آنها را منزوی می کنند ،ترسانند

 کننده  هاستفاد ءبه طریق روانشناسانه سو

 آسیب عنوان به منزوی شدن. تربیت می کنند

 است، شده شناخته شاخص چهار این زننده ترین

 تکمیل از را کودکان آنها از یک هر اما

را  خود هویت تا دارند نیاز که وظایفی

بتوانند بطور مثبت در جامعه خود  و بسازنند

 پیامدهای. دنکن می جلوگیری مشارکت کنند

 شامل شده مصاحبه کودکان اکثر برای عاطفی

 افکار ،درگیریهای ذهنی انگیز، غم خوی و خلق

 دادن دست از آنها اکثر. است ترس و خودکشی

 وضعیت و خانواده اعضای مرگ با ارتباط در را

 خود اقدامات نتیجه عنوان به خود اجتماعی

 که کردندمی  احساس بعضی. تجربه کرده اند

 برخی اما اند، داده دست از را آموزش فرصت

 شان فرصتاحساس می کردند که  آنها از دیگر

 که کردندمی  احساس برخی و آوردند دست به را

 دیگران حالیکه در اند داده دست از را دوستی

. بدست آورده اند را دوستی کردند می احساس
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ی، پیامدهای توسعه ا کودکان که حالی در

 در روانشناختی و ذهنی را تجربه کردند،

ه ی که در پیشینه تحقیق داشتمختصر مطالعات

 خاص تجربه دنبال به کس هیچ ام متوجه شدم که

 همه دراین  صورت، هر در. ه استنبود آنها

کودکان کار که توسط  بازگرداندن برای کشورها

 از که طرد شده اند خود جوامع و ها خانواده

. است رایج ترسند، می آنها آمیز خشونت رفتار

 کودکان، این احیای برای جهانی نیاز یک

 این. دارد وجود آنها جوامع و ها خانواده

 .است مددکاران اجتماعیکاری  زمینه

 سیاسی حمایت و کالن اقدامات 1-4-2

 توانند می مددکاران اجتماعی که دیگری حوزه

 المللی بین و ملی سطح در حمایت شوند، درگیر

 کشورهایی در مردم سازماندهی شامل این. است

 همچنین و برند می رنج بیرحمی این از که است

 سازماندهی برای که یهای شبکه از استفاده

 به نیاز که مناطقی. حمایتی داریم های تالش

 :از عبارتند دارند حمایت

 ادغام و توانبخشی برای گذاری سرمایه 

 رفع بسیج عمومی و سالح خلع فقط نه مجدد،

 توانبخشی این. المللی بین و ملی سطح در

 تحمل را خشونت که جوامعی برای باید نیز
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 کودکان آنها از کهجوامعی  و اند کرده

 توسعه. شود ارائه اند، شده کارگر

 و تکیفیبا  آموزش به دسترسی اقتصادی،

 کار، المللی بین سازمان) ای حرفه آموزش

 از جلوگیری برای شغل ایجاد و( 2003

 ضروی است. کودکان بیشتر گری سربازی

 پس که ها، کمیسیون یا ها دادگاه ایجاد 

 حال در یا و است شده انجام آنکه از

 تواند می که شود می ایجاد است، انجام

 کمک کند مناقشات فصل و حل در جوامعبه 

 دیده آسیب جوامع و افراد به را عدالت و

 ملی، دولت در جایگاه یک ایجاد. دیاورب

 حقوق بر نظارت برای بازرسان مانند

 موضوع با برخورد جمله از کودکان،

 .کار کودکان

 منظور به سفیر، سیاستمدار، یک عنوان به 

 غیر های سازمان به تغییرات این ایجاد

 .نزدیک شود مربوطه دولتی

 و حمایت محلی اقدام خرد 5-2

تحت  نیز محلی سطح در اجتماعی مددکار محقق

 زیادی در معرض خطر به طرق مختلف یاتاثیر 

 کار برای و اجتماعی ادغاماست. تحصیالت، 
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 موارد شامل تواند می این. تاثیر تحت جوامع

 :باشد زیر

 شان انسانی حقوق درباره جوامعبه  آموزش 

 از آنها به شده اعطا حقوق همچنین و

 که مختلف المللی بین معاهدات طریق

  .اند کرده امضا را آنها هایشاندولت

  سازی عادی شامل که توانبخشی های الشت 

نه شامل  ممکنیعتر هر چه سر زیست محیط

 از استفاده شامل باید . ایندبودن می شو

 ،باشد ها داستان گفتن برای فرهنگی هنر

 برای جامعه آموزش و بهبودی باعث که

  .شود می پیشگیری

 های گروه طریق از جامعه ساختن توانمند 

 برای اجتماعی های گروه دیگر و زنان

 به دهند انجام باید آنها که آنچه تعیین

 ممکن که تغییراتی یا و امنیت حفظ منظور

 خود تجربیات نتیجه در بخواهند آنها است

 .کنند ایجاد جامعه در

 از که کسانی اجتماعی یکپارچگی کار برای 

 بهداشتی های مراقبت به دسترسی طریق

 آسیب جسمی به لحاظ که جامعه اعضای برای

 از بسیاری با مقابله برای ،دیده اند
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 می رنج آنها از که فیزیکی های آسیب

 .برند

  امن  مناطق" ایجاد برایکار با جوامعی

حتی در مناطق جنگی  بتوانند کودکان تا

 " دهند ادامه بازی و تحصیل به

 یکی باید کار کودک مجدد ادغام ارتقاء 

 های شیوه بهترین و باشد نهایی اهداف از

 سابقکودکان کار  و جوامع برای توانبخشی

 ترین سخت مجدد ادغام. را بهتر درک کند

 در استفاده مورد بازیابی فرآیند بخش

 .است روند بهبود

 ما حمایت در باره زیر اهداف به رسیدن برای

 حال در یتفعال چندین ،کار کودکان برابر در

 :است انجام

 مانند نفع ذی های گروه و افراد همه. 1

 جامعهسازمانهای  دولتی، غیر های سازمان

 کشور یکرا   APتا  شود می شامل را مدنی

 .دوستدار کودک بسازد

 مورد در جامعه و ادارات همه سازی حساس. 2

 حقوق از حمایت با کودکان از حفاظت به نیاز

 .ها زمان همه در و جا همه در کودک

 دولت که کردن در این باره حاصل اطمینان. 3

 و شکایات به رسیدگی برای را هایی مکانیسم



28 

توسط تشکیل کمیسیون حقوق  کودک حقوقنقض 

مردمی  سطح در مربوطه های کودک و مکانیسم

  .کند می ایجاد

 مورد درسیاسی  احزاب/  رهبران سازی حساس. 4

 مناسب نوع برای کودکان به مربوط مسائل

 .شود می ایجاد کودکان برای که هایی سیاست

 غیر های سازمان از منسجم گروه یک ایجاد. 5

 در قوی کمپین یک دهنده نشانکه  دولتی،

 است. کودکان کار شبکه برابر

 سیاسی بیانیه 1-5-2

 حقوقکودکان کار، به منظور رسیدگی به مسئله 

 رسمیت به باید ذاتی ارزش عنوان به کودکان

یک حوزه از سیاست بین الملی که . شود شناخته

انجام شود در تعریف  در آن این مورد باید

 "کودک کار"بدترین شکل سازمان بین المللی کار از 

 این (.1999است )سازمان بین المللی کار، 

 کارگر به که را یکودکان تمام باید تعریف

 را کسانی فقط نه شود شامل اند، شده تبدیل

 به مجبور یا پیوستن به آشکارا ناگزیر که

 CRCایاالت متحده باید  همچنین،. شدند عضویت

 در المللی بین جامعه از حمایت منظور به را

 سراسر در کودکان با بدرفتاری با مبارزه

 و کشورها ملی قوانین همه. کند تصویب جهان
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 را کودکان آنها حقوق باید قوانین این اجرای

. کند منعکس اند، شده گنجانده سند آن در که

 .نیست استثنا متحده ایاالت

 بین استانداردهای مهم های جنبه از دیگر یکی

 و استانداردها این اجرای تعاریف، و المللی

 استانداردها این کهوقتی است آن پیامدهای

 که شود می توصیه شدت به. شوند می شکسته

 کشورهای با اوباما مدیریت تحت متحده ایاالت

 جنایی دادگاه مورد در مشکالت حل برای دیگر

 تنها نه امر این. کند همکاری المللی بین

 را کار کودکان از استفاده برای بودن پاسخگو

 تقویت باعث همچنین بلکه کند، می تقویت

 متحد ملل سازمان های کنوانسیون بسیاری از

 اجرا قابل غیر عمل در مرحله این در که

همچنین  متحده ایاالت دخالت می شود. هستند

 ملل سازمان از عمومی ادراک تقویت برای باید

 عنوان به ،کار کنند متحده ایاالت در متحد

 ملل سازمان در دیگر رهبران با آنها اینکه

. کنند می کاراعضا  تقویت و بهبود برای متحد

 حل کشف برای را بیشتری های راه امر این

 بحران به المللی بین فوری پاسخ و مناقشه

 منجر که داخلی های جنگ جمله از بسیاری، های
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 کارگران عنوان به کودکان از استفاده سوء به

 .کند می ایجاد شود، می

 توسعه کمبود که آنجایی از نهایت، در

 کودک فشار عوامل از بسیاری به منجر اقتصادی

 های کمک شود، می کودکان گری یسرباز به

 دولت به چندجانبه های کمک شکل به انکشافی

 در که غیردولتی های سازمان و ملی های

 و فقر. است ضروری کنند می کار خود کشورهای

 درگیری توسعه در را مشخصی نقش ظلم حضور

 به کودکان از استفاده سوء به منجر که هایی

 برای. کند می بازی شود، می کارگران عنوان

 در بشر حقوق از استفاده سوء از جلوگیری

 کن ریشه برای زیادی های تالش باید آینده

 یکارمدد جوهر این. گیرد صورت شدید فقر کردن

 .است اجتماعی

 هزمیناین  در کارفرمایان ابتکار 2-5-2

 های تالش سری یک گذشته و نیم دههیک  طول در

 کودکان کار بردن بین از برای ای برجسته

 می ذهن به فورا که تالشهایی. است شده انجام

 صنعت در کودکان استخدام علیه مبارزه آیند

 در ورزشی کاالهای در پرادش، اوتار در فرش

 صنعت در ،ندرجل و اطراف در ویژه به پنجاب،

 کیمبراتوری و تیرپور اطراف و داخل در پوشاک
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 آتشوسایل  صنعت در اخیرا، و نادو تامیل در

 نادو تامیل در همچنین ،سیواکاسی در بازی

 وجود مداوم اشتراک ها تالش این تمام در. است

 کار به مربوط مسائل به کارفرمایان. دارد

مبارزات خوب سازمان یافته  تهدید تحت کودکان

از جانب گروهای مصرف کننده و سازمانهای غیر 

  پاسخ داده اند.دولتی 

منجر به از بین بردن بخشی از  ابتکارات این

 - صادرات بخش)بخشهای کوچکتر  درکار کودکان 

حقیقت یافته  بازار بایکوت از ترس که جایی

 تهیه که شده اند محصوالتی بازار از( است

 حقیقت، در. شدند می تهدید اینجا کنندگان

 است، افزایش داده تحریم تهدید که آنچه

 و گواهینامه صدور و گذاری برچسب مکانیسم

. است رفتاری کدهای طریق از داوطلبانه نظارت

 که است این کارفرمایان پاسخ در مهم جزء

 راه عنوان به داوطلبانه "های مکانیسم"

 یک غیاب در. ندا شده پذیرفته سازی قانونی

 سازمان و دولت برای که انطباق بر نظارت روش

 است، قبول قابل کارگری های اتحادیه های

 به اعتماد که است بعید داوطلبانه پذیرش

 به. دهد افزایش را کارفرمایان ابتکارات

 کننده تولید اگر ها فرش مورد در مثال عنوان
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 می نشان که ی را امضا کندسوگندنامه ا یا

استخدام  خاص کارخانه این در یکودک هیچ دهد

یک  صدور برای کافی دلیل اینبعد  است نشده

 .برچسب ایجاد می کند

 کنندگان تولید ،مدیریت کردن کدهای مورد در

 به نظارتی سازمان یکجلندر  ورزشی کاالهای

ایجاد  "فدراسیون ارتقا تحصیالت و نظارت بر کودکان کار" نام

مجموعه  کرده اند. نه تنها عضویت در این

داوطلبانه است بلکه انطباق نیز داوطلبانه 

 صندوق یک عنوان به این حال عین دراست. و 

 های اتحادیه و دولت مشارکت با جانبه سه

 آنها مشارکت البته،. گیرد می صورت کارگری

 از قانونی هیچ حقیقت، در. است داوطلبانه

 از ای شاخه کدام که کند نمی مشخص سازمان

کاش  ،متصل شود هبه این بدن باید دولت

 سازمان یکپارچگی، وجود عدم. اینطور بود

 تولید مجموعه - را تروپور خدمات اجتماعی

 تیرورپور در نساجی کنندگان تولید توسط شده

 .مشخص می کند

 پیشین کننده تولید های گروه تالش اگر حتی

 در بهترین شکل  آنها باشد، موفق قرار بود

 تنها. کنند لمس را یخی کوه نوک توانند می

 صنعتی های کارخانه در کار کودکان درصد 10
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 می قرار استفاده مورد شهری صنعتی مراکز در

 و بهتربا دستمزد  بخش گروه این. گیرد

 را کودکان کار از "شده  محافظت بهتر"بخش

 در کار کودکان از درصد 90. دهد می نشان

 هستند. کارخانهبخش  از خارج

 بازار سیاست از مستقیما واقع در کودک کار

 موضوع این به نگاهی با. یدبیرون می آ کار

 تغییر برای کارفرمایان کالن، دیدگاه از

داده  انجام کاری چه کار بازار سیاسی اقتصاد

اند  دادهن انجام هیچ کاری کارفرمایان ؟اند

منجر به کار  که را شرایطی که ایمسئله  که

 .یدگی قرار دهدکودکان می شود را مورد رس

 حجم. است منفی اشتغال در کارفرمایان سهم

. است رشد حال در و بزرگتر بیکاری توده نسبی

 وجود دستمزد حداقل پرداخت در ای گسترده نقض

در رابطه  کار قوانین نقض خاص، طور به. دارد

 با مقایسه در که است بیشتر زن کارگران با

 سایر و دستمزد و حقوق مورد در مرد، کارگران

 نشان شواهد. است آمیز تبعیض اشتغال شرایط

 هستند کار دنبال به بیشتر کودکان که دهد می

بطور ضعیفی تالفی زنان  کار آن در کهدر جایی

 کودکان کارضد  قانون که سال 15 در. می شود

برقرار  (ممنوعیت قانون و کودکان کار قانون)
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بیشتر  را کار قوانین کارفرمایان ،استبوده 

 و جمعی معاهده نهادهای و اند کرده نقض

 کنند، می دفاع کارگران حقوق از که کسانی

 ابزاری چنین طریق از. اند کرده نابود

تا انتها پایین آورده  را حقیقی دستمزدهای

 ایجاد را محیطی کارفرمایان بنابراین. اند

 دنبال به بیشتر کودکان آن در که اند کرده

 .با دستمزد می گردند کار

 دیگر امکانات و مسکن 3-5-2

 های خانه دارای ها خانه کل درصد 18 تنها

pucca خانهها دارای  خانوادهدرصد  55. بودند 

 Kachh-pucca های خانه دیگران بودند. kachh های

 ای اجاره اتاق یک مسکن در درصد 3. داشتند

 دارای ها خانوار درصد 75. کردند می زندگی

 اتاق یک تنها درصد 32) بودند اتاق دو تا یک

 (.داشتند اتاق دو درصد 43 و

 و زن سوادی بی بر آزادی عدم تأثیر 6-2

 اوضعیف  سالمتی

 تاثیر خطرناک کارهای در کودکان دختر اشتغال

 زیادی دالیل. دارد آنها سالمت و سواد بر سوء

 ،دارد وجود مدرسه به دختراننفرستادن  برای

 اصلی دلیل دانه، پنبه تولید مناطق در اما

 دانه پنبه مزارع در باید دختران که است این
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 در شاغل کودکان از درصد 60 حدود. کنند کار

 مدرسه از مطالعه، منطقه در دانه پنبه مزارع

 برایسالهای اندکی  آنها. باز مانده اند

 مزارع در کار برای و رفتند مدرسه به تحصیل

 از درصد 29. کردند مدرسه را رها دانه پنبه

 به مدرسه نرفتند. هرگز آنها

 نظمی بی ضعف، سردرد، از دختران کارگر اغلب

. دارند شکایت تنفسی مشکالت و تشنج ،قاعدگی

 که دادند گزارش همچنین والدینبعضی از 

مزارع کار کرده  در سال چندین که دخترانشان

 غیاب در. برند می رنج قاعدگی مشکالتاز  اند

 آسیب دختر، کودکان سالمت بر مدت طوالنی نظارت

قابل ارزیابی  کودکان این سالمت بر دائمی

 .نیست

 مشکالت هاآن طریق از که دارد وجود جنبه دو

 حال در کشورهای در توان می را کار کودکان

 بدترینتوسط این پدیده  که کرد بررسی توسعه

 کار تمشکال که است این اول. است بوده

 توسعه شده تحریف های سیاست محصول کودکان،

 کرده دنبال دهه چند طی کشورها این که است

 از ناشی اخیر تهدید اینکه دوم و. اند

 منظور به یافته توسعه کشورهای تهدیدات

 عنوان به اصلی کار استانداردهای از استفاده
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 است کشورهایی علیه تجاری های تحریم ابزار

 کودکان کار مشکل بررسی به قادر ویژه به که

 .نیستند

 بشردوستانه های سازمان اکثر حال، این با

. کنند نمی مشاهده درست منظر از را مشکل این

 ای سادهبه روش  مشکل با ها سازمان این

 با رابطه در بحث جای به. برخورد می کنند

 های حل راه توسعه، کلی زمینه در کودکان کار

جستجو  مورد اغلب مشکل این برای مدت کوتاه

 شود ذکر اینجا در است الزم. قرار گرفته است

 ارائه موارد از یکی باید اصلی نگرانی که

 گیری شکل های فرصت و توانمندسازینوع درست 

 می را مورد این عملی، لحاظ از. باشد مهارت

 ارائه مدت طوالنی های مسئولیت نظر از توان

مشاهده  محروم افراد سازی توانمند و آموزش

 .کرد

 آن از کنندگان اهدا که مهم محدودیت یک

 می رنج کودکان کار مسئله رسیدگی به هنگام

 مشکل این تمایل دارند آنها که است این برند

مدیریت  ها پروژه یا و ها برنامه نظر از را

 دوجانبه مالی سازمان دو هر برای این. کنند

 از را خود آنها. است صادق چندجانبه و

 جدا متفرقه های پروژه این به بزرگتر دیدگاه
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 زمینه از را ذینفعان اصطالح به که اند، کرده

خارج می  دارد، وجود آن در مشکلی که ای

 حلهای راه فقط منجر به ارائه این. کنند

 اگر حتی مثال، عنوان به. می شود جانبی

کودکان برای سطح معینی  که شود حاصل اطمینان

 به شوند، می فرستاده مدرسه از تحصیالت به

 آنها که آنچه مورد در ای ایده هیچ سختی

 فرصت وجود عدم دلیل به دهند، می انجام بعدا

 ارائه. دارد وجود آنها برای زیادی شغلی های

 کافی و الزم شرط جداگانه، صورت به آموزش

 هدف های گروه اینکه از اطمینان حصول برای

 بخش که بدبختی دایره. نیست هستند، توانمند

 این اتخاذ با هستند، روبرو آن با محروم های

 ترین مهمتنها . شود نمی مراقبت رویکرد

 جای به که است این رویکرد این محدودیت

 به ها پروژه/  ها برنامه این از اینکه

خود  شود، استفاده هدفی برای ای وسیله عنوان

. آورند می حساب به هدف یک عنوان به را آن

 ارزیابی یا خاص اهداف لحاظ از معموال نتیجه

برآورده شدن اهداف مالی  یا و ذینفعان تعداد

 ارزیابی مورد آنهاو در اغلب اوقات هردو 

 اساس بر ذینفعان آیا که این. گیرد می قرار

 به که یا نه گیرند می قرار قوی ای پایه
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 از را خودتاسف آور گذشته کند می کمک آنها

 ارزیابی گزارش از بخشی ندرت به بدهند، دست

  را شکل می دهد. کنندگان اهدا

 کار کودکان های دغدغه که استبوده  این هدف

 جریان نما فقر کاهش کارهای تمام در را

 و بحث در شریک های سازماندرگیر کردن . دهیم

 زیادی تعداد پیامدهای و علل مورد درمناظره 

. است ضروریبه شدت  کار نیروی در کودکان از

خیلی  کار ،انداز چشم تغییر که است شده مشخص

 ایده این که کسانی، بشرطی که نیست یدشوار

 باور آنها بهمورد مذاکره قرار می دهند  را

 دارد وجود شواهدی حاضر حال در. داشته باشند

 برای متمرکز های تالش که دهد می نشان که

 بهفرستادن  و کار محل از کودکان گرفتن

 آغاز غیردولتی های سازمان توسط که ای مدرسه

 دولت توسط سیاست سطح در تواند می است، شده

 .گیرد قرار استفاده مورد

 اجتماعی مددکاری ای مداخله استراتژهای -3

 اجرا حال در

 مردمی سازی مبارزات 1-3

 و مردمی های گروه از مردمی سطح در مردم

 مبارزه این در فعاالنه دالیت های سازمان

 با که دولتی غیر های سازمان. کنند می شرکت
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 مشغول شهری فقیران و روستایی جوامع در مردم

 به و هستند مبارزات از بخشی هستند، کار به

 این های برنامه و ها فعالیت در فعال طور

 .کنند می فعالیت کمپین

 اتحاد ایجاد 2-3

 انه برای مقابله باهمکار و یکپارچه های تالش

 رو این از. انجام شده است کودکان کار مسئله

 یک ایجاد برای تالش حال در دائما که است مهم

 حقوق های شبکه و ها گروه دیگر با قوی اتحاد

 ها درب به مددکاران اجتماعی. باشیم کودک

 و مداد و کاغذ را برگرداندند و زدند ضربه

 .شدند تحصیل حق خواستار

 سازی شبکه 3-3

 برای داوطلبانه های سازمان با شبکه یک

 .است شده ایجاد ان کارکودک وضعیت بر نظارت

  مبارزات در ها جنبش سایر مشارکت  4-3

 گروه و ها جنبش فعال فعالیت ها کمپین این

 دانشجویی، های گروه رایتو، مانند دیگر های

 حرفه های انجمن مدافعان، شهروندان، انجمن

 مبارزات در غیره و کارگری های اتحادیه ای،

 آنها نام ثبت برای تالش. را انتظار داشت

 پوشش و گسترده دسترسی از اطمینان برای

 .صورت گرفت بیشتر مسائل
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 آموزش 5-3

 اجتماعی فعاالن برای آموزشی های برنامه

 های فصل برای راهنمایی جلسات شد، برگزار

 های نمایش برای آموزش شده، آغاز تازه

 اردو و آگاهی کودکان، کار بارهدر یخیابان

 ها، رسانه و جنبش مقامات برای گیری جهت های

 و مختلف دولتی های سازمان توسط منظمبطور 

 .شد انجام دهنده تشکیل های سازمان

 مشاهدات و بازدید 6-3

 از استفاده سوء شکایات که زمانی محققان

 موارد دیگر و کار کودکان میر و مرگ کودکان،

 های مأموریت شود، می دریافت کودک حقوق نقض

 .اند داده انجام را بررسی و تحقیق

 با کار و دولتی مقامات با ارتباط ایجاد 7-3

 دولت

 دولتی مختلف ادارات مقامات با توانستیم ما

 و زنانرفاه  کار، پرورش، و آموزش مانند

 با و کنیم برقرارارتباط  غیره و کودکان

 قوانین از اجرای تا کنیم کار آنها

 مقامات با همکاری. مطمئن شویم سختگیرانه

 طرح و اقدامات که کند می تضمین نیز دولتی

 .برسد افراد مورد هدف به یرفاه های

 محدودیت ها -4
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 اند شده و اجرا ریزی برنامه ها برنامه این

 حل در متعددی های محدودیت ،در هنگام اجرا و

 آتش مانند که دارد وجود کودکان کار تالمشک

طی  در که هایی محدودیت. یابد می گسترش سوزی

 تحقیق مواجه بودیم عبارتند از:

  اجرای دقیقی درباره قوانین موجود

 درباره کار کودکان وجود ندارد

 کار  ی مسئله مورد در مشخصی مرکزی سیاست

 کودک وجود ندارد

 دیوانساالرها میان در آگاهی کمبود 

  جدی اقدام برای سیاسی اراده عدم 

  قوانین وجود ندارد بین همگرایی هیچ 

  اجرای در یکپارچه رویکرد یک وجود عدم 

 رفاهی اقدامات و توسعه های برنامه

  موجود قوانین برای قدرت اجرایی هیچ 

 مقررات و کودکان کار مقررات مانند

 همانطورکه ندارد وجود( CLPRA) ممنوعیت

 خطرناک غیر و خطرناک های بخش بین تمایز

 . دارد وجود

 در حتی کارفرمایان تعقیب میزان کمترین 

در دادگاه بررسی شده  پرونده که مواردی

 است.

 مداخالت سازمانهای غیر دولتی -5
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 طرز نگاه نتیجه، یا است علت کودکان کار آیا

 نحوه بنابراین ورا تعیین می کند  نظر نقطه

شیوه برخورد با آن  وضعیتیک  به کردن نگاه

 علت" عنوان به مسئله اگر. کند می تعیینرا 

 طور به پس شود، گرفته نظر در" حقوق انكار

 از كه باشد چیزی باید استراتژي غیرمستقیم

 كار نتیجه حقوق، کاران باشد، متفاوت رویكرد

 وجود باریکی رابطه دو این بین. " است كودك

 نباشد، متفاوت است ممکن ها فعالیت دارد،

 تاثیر ها برنامه محور بر رویکرد تفاوت اما

. کند کودکی دارد حق کودک هر. گذارد می

 جهانی تعریف یک تواند نمی کودکی دوران

 مشاهده کودک هر زمینه در باید و باشد داشته

 .شود

را  موجود کودکان کار که است این ما تالش

 آینده کودکان کار از وریشه کن کنیم 

 مشکل یک عنوان به کودک کار. کنیم جلوگیری

 تالش همه و حل شود باید که مشاهده می شود

 آیا. است شده انجام آن برای شده انجام های

 چندین از ای نشانه یا است مشکل کودک کار

 می نظر به که چیزی است؟ بزرگساالن دیگر مشکل

 ناشی والدین وضعیت که است این است بکیآ رسد

 ساختارهای و اقتصادی کالن های سیاست از
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به یک  مدرسه از را ها بچه که است اجتماعی

به  کار نیروی در و دلیل دور نگه می دارد

 کانونی نقطه کودکان دارد؟ می نگه دلیل دیگر

 خانواده زمینه در باید موضوع این اما هستند

 فرزندان تنها کنندگان مشارکت. شود بررسی

 نیز آنها از مراقبت متقاضیان نیستند

 یخی کوه نوک کودک، کار. هستند اصلی ذینفعان

باال آمدن  ازباال آمده است و شاید  که است

 طوالنی، مدت برای .کند می جلوگیرینوک دیگر 

 می زندگی خانواده در و بوده نامرئی کودکان

 هدفامید و انتظار این بود که با . کردند

 تفاوتدر زندگی کودک  خانواده دادن قرار

منجر شد  و نیفتاد اتفاق این. ایجاد شود

 قرار مرکز در را کودکان توسعه ،مددکاران

 کامل طور به حاضر حال در پاندول اگر. دهند

 ،فرد دارد یک عنوان به کودک روی بر تمرکز

 یک. باشد دشوار است ممکن پایدار اتتغییر

 زمینه در دیدن کودک در متعادل رویکرد

 پی در را مناسب و مثبت تغییرات او، خانواده

 .داشت خواهد

برای یک هدف  ابزارهایی مداخالت یا و رویکرد

 در هدف یک عنوان به نباید خود آنهاهستند و 

 استراتژی یا رویکرد هیچ. شوند گرفته نظر
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 که کارهایی. از بین نخواهد برد را کودک کار

 محدود به و است پاکت در است، انجام حال در

 انتخابیه حوزه شده، تعریف خوبی به فعالیت

 هیچ. است محدود جغرافیایی منطقه یک یا

 و فرزندان تمام به تواند نمی واحد سازمان

 مشکالت همهنمی تواند  و برسد هایشان خانواده

 ائتالف و ها شبکه. نکنند حل را آن با مرتبط

 و ها کارگاه از غیر های فعالیت برای ها

 وشکل بگیرد  فرد یک برای باید ها کنفرانس

همانطور که انتقال آنها تمام منتقل شود و 

 .شودمی  آغاز دیگریانتقال می شود 

 هر از مورد سه توانبخشی و رهایی شناسایی،

 که نیست مشخص همیشه. است کودکان کار برنامه

 شده شناسایی کودکان از خاصی های گروه چرا

 مشاغل یا تجارتکودکان مشغول  آیا اند؟

 سازمان یا کودکان جغرافیایی موقعیت ،دیگرند

 را آنها که ی استعوامل آن یا است غیردولتی

 یک انتخاب کند؟ می تبدیل کار نیروی به

 کودکان از مشخص گروه یک برای خاص استراتژی

 کودکاناین چیزی است که  آیا. نیست روشن نیز

 بزرگساالناین چیزی است که  آیا خواهند؟ می

 باشند؟ داشته باید ها بچه که کنند می احساس

 ایناصلی  علل یا علت شناساییایا این برای 
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 از بخشی کودکان از خاص گروه یک چرا که

 .شدند ضروری است کار نیروی

 آزاد کودکان کار نیروی از آنها که هنگامی

 شغلی یا مقیده کننده کار از چه شوند، می

 به را آنها که هستیم مطمئن ماآیا  خطرناک،

آنها در  منافع بهترین که رسانیم می موقعیتی

 کند؟ می تعیین را این کسی چه است؟ آن

 در که هایی بچه که دارد وجود احتمال این

 کار نیروی به است ممکن نکنند نام ثبت مدرسه

 کلی این خیلی حال این با شوند وارد کودکان

ی که به مدرسه کودکان همه کنیم فرض است که

 حقوق از آنهانمی روند سر کار می روند. 

محروم می  تحصیل به دسترسی جمله از بسیاری

 برای. نیستند کار سر همیشه اما ،شوند

 به تحصیالت به دسترسی کودکان این از بسیاری

 تغذیه و لباس جمله از متعددی، دالیل

 پذیرش از اطمینان برای. است دشوار نامناسب،

 عواملی از تعدادی جهانی، سطح در نگهداری و

 علل از بسیاری گیرند، قرار توجه مورد باید

 اراده مثال عنوان به کودکان کار ایجاد

 به نیاز به را ما این. هستند SAP و سیاسی

 های وزارتخانه از فراتر یکپارچه رویکرد

 .بر می گرداند و کار پرورش و آموزش
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 می منتقل مسکونی مدارس به کودکان وقتی

 خانواده برای پشتیبانی های سیستم چه شوند،

ها توسط خانواده  بچه یناچه  دارد؟ وجود ها

 هایشان خانوادهباشند یا از  شده فرستاده ها

 که است خانوادگی وضعیت این فرار کرده باشند

 است، داده قرار موقعیت این در را کودک

 و کار بین. شود مقابله آن با باید بنابراین

 جامعه داخل در کار. داردوجود  تفاوت گریکار

 حصول در. است شدن اجتماعی فرآیندهمچنین 

 استاندارد یک کودکان همه اینکه از اطمینان

 و فرهنگ به حساسیت دارند، آموزش ازیکسان 

 از نباید برابر طور به. شود حفظ باید بافت

ادعای  از کودکمانع  تا کرد استفاده فرهنگ

 .شد خود حقوق

 در کار کودکان ملی جنبش ماننداتحادیه سازی 

 است، کرده تقویت را کودکان های گروه هند

فراهم کرده  ی امنیتتا اندازه ا آنهابرای 

 وادار به بیان کرده بیشتر را آنها و است

شامل انجمن  مختلف در انجمن هایآنها . است

در ایجاد دستور کار نیروی  های بین المللی

 بر تواند می و موفق بوده اند کار کودکان

 نیرو این به جدید افراد ورود از جلوگیری

 گروه هر برایاتحادیه سازی . بگذارد تاثیر
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 خود حقوق ادعای که بگیرند یاد که است مهم

ان احترام دیگر حقوق به و را داشته باشند

 و ی برای یک هدف وسیله ا تنها این. بگذارند

 .است فرآیندها از یکی

 فروش هم آن دارد، وجود دیگر طرف یک همچنین

 شهروندی های ویژگی از اطمینان یا محصول یک

را  یپیام تا شود می استفاده"که کودکان

 در خاص دوره یک کودکی دوران اگر. منتقل کند

 و مراقبتنیاز به  و باشد یک فرد زندگی

 مسئولیت داشته باشد آیا بزرگساالن از حمایت

 روی بر بار و شود نمی دور خود مدنی های

 که آنچه باید یابد، مین افزایش کودکان

 انجام می دهیم و برای چه کسی انجام می دهیم

 بهنسبت  بیشتر نامرئی کار نیروی. باشد روشن

 با کار اخیرا. است پذیر آسیب استثمار

 دوباره  .است شده آغاز ان کار خانگیکودک

 دام در حاضر حال در که کسانی سمت به ها این

 .شوند می هدایت هستند، تقاضا عامل و

 پدیده این برای تقاضا طرفیک  و عرضه طرف یک

 عرضه زمینه در کار از شواهدی. دارد وجود

 قرار بررسی مورد باید عرضه طرف. ندارد وجود

 سر به کودکان فرستادن به منجر علل و گیرد

 کار برای کودکان از بسیاری. شودبررسی  کار
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 والدینشان توسط دیگران و میرسند فروش به

. می روند خود میلیا با  و میشوند فرستاده

 تله در حاضر حال در کودکان به عمدتا مداخالت

 های تالش برای آنها نیازهای. اختصاص دارد

 افزایش عرضه، بخش با مقابله برای هماهنگ

 مسائلی. نیست کافی اندازه به همیشه آگاهی

 کار به فرستادن کودکان به مجبور را آنها که

 باید و مربوط هستند خانواده به کنند، می

 نمی سازمان یک. شوند مقابله و شناسایی

 جایی این و کند اداره را طرف دو هر تواند

 محلی های سازمان سایر با اتصال که است

 کار" مربوط به مسئله این. است ضروری

 چهره این. سازمانی حکم هر نه و است" کودکان

 اقتصاد رشد کاهش. است کودکان کار از دیگری

 سطوح تمام در اشتغال های فرصت کاهش باعث

 مدارس از را کودکان سو، یک از. است شده

 کار تقاضای دیگر سوی از وبیرون می کشد 

 تعداد افزایش. کنند می ایجاد را کودکان

 خوبی به تواند می کودک خانگی کارکنان

 .باشد اقتصادی رشد کاهش این درنتیجه

 منفی اجتماعی تأثیرات از ای یندهفزآ درک

 به مردم، زندگی بر اقتصادی کالن های سیاست

 یا توسعه های آژانس پناهان، بی و فقرا ویژه
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 کالنخرد و  ارتباطاتاست که  کرده متقاعد را

 این. است ضروری موثر های سیاست طراحی برای

 تأثیر منابع و سیاست تدوین بر باید درک

 گسترده طیف خرد سطح تحلیل و تجزیه. بگذارد

را نشان  کودکان رفاه بر موثر عوامل از ای

به چالش مفروضات در سطح کالن را  این. می دهد

 تاثیر یا سیاست اثربخشی مورد درکه می کشد 

 نشان این. است اقتصادی های سیاست اجتماعی

 کالن سیاست که است مفروضاتی کفایت عدم دهنده

 .است شده طراحی باره آن در

 یندفرآ عنوان به که دارد وجود یاعتقاد

 کار نیروی روستایی، توسعه خصوص به توسعه

 این. آید می پایین خودکار طور به کودکان

 بنابراین. است نادرست تجربیبه لحاظ  باور

 روند ادامه با که فکر نکنیم که اجازه دهید

 و یافت خواهد پایان کودکان کار توسعه،

 مدارس به را خود کودکان والدین های اراده

 توسعه. است کم آموزش به تعهد. می فرستند

را کاهش نمی  کار کودکان تنهایی به روستایی

 درآمد نوع یک روز وسط در غذایی وعده. دهد

 .است اضافی

دولت در رسیدگی به مشکل کار  مداخله -6

 کودکان
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 یک عنوان به تنها را کودک کار ما دولت

 طرح تعدادی و گیرد می نظر در رفاهی مسئله

 و رویکرد یک داشتن نظر در بدون را کمکی های

 کلی توسعه به دادن اطمینان برایجامع  سیاست

 تشخیص. است کرده معرفی کودکان برای آموزش و

 می نشان را دولت چند پاره رویکرد ظاهرا

  .دهد

. است کودکان همه برای آموزش اصلی اولویت

 مهمترین با کیفیت و اجباری رایگان، آموزش

سند . است کودکان کار کردن کن ریشه در ابزار

 2001سال  شده پیشنهاداصالحیه نودو سوم 

 آموزش و می داند بنیادی حق تحصیالت را

 14-6 بین کودکان برای را اجباری و رایگان

 با و اجباری کامل، آموزش. کندمی  تضمین سال

 ساله 18-0 ینب کودکان همه برای باید کیفیت

 دوراناولیه  و آموزش مراقبت فراهم شود.

 ایده شرایط در. باشند اساسی حقباید  کودکی

 ،باشند مدرسه در کودکان تمام که زمانی آل،

 می شود. کن ریشه خودکار طور به کودکان کار

 مسائل درباره باید مداوم های تالش ثانیا،

از آنها  ها بچه که یجوامع توسعه به مربوط

 ابتکارات. انجام شود ،به سر کار می آیند

 توسعۀ با باید کودکان کار کردن ریشه برای
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 باید. شوند ترکیب اجتماعی بسیج و جامعه

 و وام تحصیلی، بهداشتی، های مراقبت برای

 و بزرگساالن اشتغال از اطمینان و اعتبارات

تمهیدات الزم  بزرگساالن برای دستمزد حداقل

 .دیده شود

 رسیدگی برای یکپارچه و جامع رویکرد یک سوم،

 خصوصیات خاص، بخش به مربوط مسائل به

 و ای منطقه ای، قبیله/  شهری/  روستایی

 فعال مشارکت امر، این: است ضروری فرهنگی

 مختلف های برنامه بین همکاری و مدنی جامعه

 جنبه با جداگانه کهنیاز دارد را  دولتی

 باید محلی دولت کار کودک درگیر هستند. هایی

 از بین بردن در اصلی مسئولیت و شود فعال

 دقیق سازی پیاده. باشد را داشته کودکان کار

با حمایت سیاسی می تواند به  قوانین موجود

  اقدام پیشگیری مهم خدمت کند.عنوان یک 

 جامعه های گروه تمام هماهنگ تالش چهارم،

 ی مبرمنیاز جمعی، آگاهی ایجاد برای مدنی

 ممکن رفاهی اقدامات و دولت های طرح. است

 اگر بماند، باقی کاغذ روی بر تنها است

 نداشته وجود مردم میان در عمومی آگاهی

 آگاه کودکان کار اثرات از باید مردم. باشد

 کردن کن ریشه برای مبارزه در باید و شوند
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 به باید عمومی افکار. کنند شرکت کودکان کار

 نهایت، در. حرکت کند تنظیم جای به لغو سمت

 یک موفقیت در اطالعات مناسب انتشار نقش

 های رسانه. باشد اهمیت کم نمیتواند مبارزه

 حمایت و جمعی آگاهی ایجاد در مهمی نقش جمعی

 مسئولیت رسانه. کنند می ایفا مبارزات از

 های رسانه به گسترده دسترسی و دارد اجتماعی

 بر تأثیرگذاری برای باید الکترونیکی و چاپی

 .گیرد قرار استفاده مورد مردم عموم

 کار ممنوعیت برای دولت های تالش علیرغم

 و قوانین تصویب طریق از 1920 دهه از کودکان

 ادامه همچنان مشکل سیاست، های دستورالعمل

 یک عنوان به کودکان کار آنجاییکه از. دارد

 شود می محسوب اجتماعی و اقتصادی عمده مشکل

 بزرگساالن به شدن تبدیل امکان کودک کار و

 است موظف دولت ،را به خطر می اندازد تولیدی

 که همانطور. دهد پاسخ بیشتری شدت با که

 ساختار در کودکان کار ساله چند مساله

 کار لغو هدف ،دارد ریشه کشور اقتصادی

 در پایدار افزایش طریق از تواند می کودکان

 سازمان. آید دست به زندگی استانداردهای سطح

 این شناختن رسمیت بهدر  کار، المللی بین

 برای را" یدو شاخه ا رویکرد" یک واقعیت،
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 از هدف. رساند تصویب به کودکان کار مشکل

 بهبود بوسیله کودکان کار نهایی بردن بین

 .تحت آن کار می کنند کودکان ی است کهشرایط

 خطر رفع بر کشور در اقدامات کنونی تمرکز

 مشارکت به دادن پایان تا است کودکان برای

 که است معتقد ILO-IPE: C. کارهای تمام در آنها

 کارعامل فقر در  تطابق برای رویکرد این

 در ها خانواده پذیری انعطاف ایجاد و کودکان

 حین در خود ضروری بقاء های مکانیسم حفظ

 بر دولت. است نیاز مورد کودکان از محافظت

 ترین اشکال برداری بهره برای نجات تالشهای

 مانند در معرض خطر باال کودکان و کودکان کار

 13 یا و سال 12 زیر) کودکان کم سن وسال

 بقیه برای حال، این با. دارد تمرکز( سال

 بقا برای جایگزین که زمانی تا کار، کودکان

 افزایشتالش ها  که شود می توصیه ،وجود دارد

 شغلیآنها در  که شود حاصل اطمینان تا یابد

آنها  روحی و جسمی رشد و سالمت برای که هستند

 .خطرناک نیست

 آینده انداز چشم -7

 کار علیه مبارزه باید اجتماعی مددکار

 مهه تا دهد، ادامه را کودک حقوق و کودکان

 کودکی دوران و باشند مدرسه در انکودک
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 ما انداز چشم. کند بازسازی را یشانگرانبها

ستان خالی از کودکان کار است، هندو یک

کودک  عنوان به کودکان با آن درجاییکه 

 در شان قانونی جایگاه و برخورد می شود

 که ای جامعه. شود می داده آنها به جامعه

 شوند می برخوردار محبت و عشق از کودکان همه

 شوند، می شکوفا سالم شهروندان عنوان به و

 کودکان منافع که است این ما همه فوری اقدام

 باید ما های تالش. کنیم حفظ را کشورمان

 ای آینده کشورمان کودکانبرای  تا شود تشدید

 .بیاورند ارمغان به را بهتر

 حل راه عنوان به اجتماعی مددکاری مداخالت -8

 این. نیست احساسی مسئله یک فقط کودک کار

 است جامعه استثمارگر موجود و مشکل پیچیده

 بیکاری، فقر، مانند متعددی عوامل شامل که

 نسبت سنتی های نگرش ،آموزشی امکانات فقدان

یت جنس و دختران خصوص به کودکان استخدام به

 های خواسته طریق از توان نمی را این. است

 یا و کودکان کار ممنوعه قوانین یا مؤدبانه

 فرستادن برای فقیر والدین سرزنش با

از بین  مدرسه جای هشان به سرکار بفرزندان

 تنها دتوان می کودکان کار بردن بین از. برد

 جدایی بخشی قرار دادن آن به عنوان با
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. بدست آید توسعه های سیاست از ناپذیر

 بزرگسال، اشتغال با که جانبه چند رویکرد

 های اتحادیه قوی جنبش طریق از جمعی تعامالت

 کارگری زندگی کیفیت افزایش کارگری،

 تقویت و رسمی، غیر بخش در ویژه به کارگران،

 مورد سر و کار دارد پرورش و آموزش سیستم

 های سیاست به مربوط ها این تمام. است نیاز

کار کودکان نمی تواند منسوخ . هستند دولت

را اتخاذ  هایی سیاست دولت که این مگرشود 

 ارضی اصالحات شود، اشتغال ایجاد باعث کهکند 

 به را زندگی مناسب دستمزد دهد، انجام را

 حقوق ،تضمین کند رسمی غیر بخش کارگران

 محافظت جمعی های معامله برای را کارگران

 و اجباری های آموزش ارائه مسئولیت و کند

 و به عهده بگیرد دبیرستان تا رایگان

 و جنسیتی برابری ترویج برای موثر اقدامات

 جهیزیه مانند شریر رسوم و آداب از جلوگیری

 .ارتقا دهد

 نتیجه

 مکتوب کردن برای کمی نسبتا تحقیقات چه اگر

 تقریبا کودکان کار است، شده انجام مشکل این

. دارد وجود هند اقتصاد های زمینه تمامی در

 ممنوعیت داخلی، قوانین علیرغم این، بر عالوه
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 توسط شده اعالم برنامه چندین و کودکان کار

 تعداد آن، بردن بین از به کمک برای دولت

 همچنان گواتماال در قانونی سن زیر کارکنان

 وضوح به کودک کار چه اگر. است رشددر حال 

 کافی اندازه به نیست، حل برای آسان مشکل یک

 انجام به موظف عنوان به کودکان از محافظت

 چنین. است المللی بین تعهدات تحت آن

 و اقتصادی استثمار از حفاظت شامل تعهداتی

. باشد می مناسب آموزشی های فرصت ارائه

مسئول باقی ماندن برای شکست در  برای مقررات

دربرابر شرایط کاری حمایت از کودکان 

ایجاد  با بنابراین. استثماری ضروری است

 بزرگساالن با دستمزهای کامل برایاشتغال 

برای  کیفیت با و مناسب حصیالتو ت پایدار

 قیمت گران های برنامه به نیازی ،کودکان

 د بود.نخواه کودکان کار بردن بین از برای

Reference: Shodhganga.inflibnet.ac.in 

ان مددکار انگلیسی این مطلب، در سایتمتن 

 است. داجتماعی ایرانیان موجو
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