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 مقدمه

   

سپری آن اوقات بسیاری را درها،  نشین ها، معتادین و حاشیه خانمان ، بینافروش جایی است که کودکان کار، تن های شهر ما، این روزها خیابان   

در این میان . اند در چنین وضعیتی قرارگرفته، اند گ شدهمحیطی که در آن بزر ز اینان ناخواسته و بنا به شرایط اجتماعی وبسیاری ا. کنند می

پذیرتر هستند؛ از طرف دیگر این گناه آنان نیست که باعث  محرومین جامعه، آسیب ی ابانی و کودکان کار، به نسبت بقیهسرپرست خی کودکان بی

نابسامانی و : مانندگی را به سختی تاب خواهند آورد؛ مشکالتی طبیعتاً کودکان، انبوه مشکالت زند. ها در چنین وضعیت دشواری قرار بگیرند شده آن

، ظلم و تبعیض در بردن از دوران کودکی فرصت و امکانات برای بهره ش و بهداشت، زندگی خیابانی، نبودآشفتگی وضعیت خانواده، محرومیت از آموز

و  افراد محرومباشند؛ همان مشکالت  ی ازبزرگساالنی با انبوه رداامروز، ف بسیار محتمل است که کودکان کار و خیابانِ ،عالوه بر این. ... محیط کار و

 .بینیم فقیران بزرگسالی که ما در اطراف خودمان می

های آن، به دنبال راهکارها و  در این تحقیق سعی شده است تا با معرفی وضعیت کودکان کار و خیابان و بررسی ابعاد مختلف مسئله و ریشه    

ی این تحقیق، پرداختن به مسائل مربوط به کار کودکان بوده  الزم به ذکر است که هدف عمده. باشیم رای حل مسائل این گروه در جامعهبالگوهایی 

های مختلفی که زندگی خیابانی برای این  شوند و با توجه به آسیب ها کشیده می است، اما از آنجا که بسیاری از کودکان برای کار کردن به خیابان

 .پردازیم ودکان دارد، به موضوع کودکان خیابانی و مسائل آنها نیز میک

 :این متن عبارتند از بررسی شده در های سرفصل ترین مهم    

 ؟برد و در چه وضعیتی به سر می کودک کار و خیابان کیست -1

 برای کودکان چیست؟ درخیابانکردن زندگی  و کردن های کار آسیب ترین مهم -2

 ،ای شدم آیینه

 .هاای برای صدا آیینه
 

 ،فریاد آذرخش و گل سرخ

 ،تندر و شیهه شهابیِ

 .به رنگ همهمه جاری است ،در من
 

 ،ای شدم آیینه

 ،هاای برای صدا آیینه

 !آنجا نگاه کن

 ،فریاد کودکان گرسنه

 ،اودکلن در عطر

 :ست ببینید آری شنیدنی

 .فریاد کودکان
 

 ها آن سو به سوک ساکت گلبرگ

 وزان

 .ی خونی خزان خنیای نای حنجره
 

 ،ای شدم آیینه

 .ای برای صداها آیینه
 (محمدرضا شفیعی کدکنی)                    
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 ؟اند نقش داشتهاین معضل اجتماعی  وردنوجود آبه  در واملیچه ع -3

 ؟کنند میچه حمایتی از این کودکان موجود قوانین  -1

  ؟در پیش روی ما قرار دارد هایی انجام شده است و چه راهکارهایی چه تالش کودکان کاربرای حل مسائل تا کنون  -5
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 تا امروزاز دیروز  کودکان کار -1
تقسیم کار در در این جوامع،  .، در جوامع مختلف و به خصوص در جوامع روستایی و ایالتی وجود داشته استهای بسیار قدیم کار کودکان از زمان   

به کودکان  نیز، بخشی از کار ،که عالوه بر زن و مردبوده است ای  گونه خانواده بهنظام 

های کوچک برای آوردن  سالگی با مشک8-9دختران در سنین . ه استشد سپرده می

برای چرا  گوسفند را های گلهساله  12-11ردند و پسران ک ران خود کمک میآب به ماد

 های ایلی بعضی کارها برای بزرگساالن ناپسند در نظام ارزش. ددنبر به کوهستان می

کودکان  ،در موقع دوشیدن داممثالً  ؛و این کارها ویژه کودکان بوده است است بوده

تا شیر مادر را تمام  شتنددا جدا نگاه می شانها را از مادر ها و بزغاله بره ،خردسال

دن سپر(. 1) درک سال تجاوز نمی 11میانگین سن چوپان در ایل بهمئی از . نکنند

سایر  تأمیندر کنار حمایت نزدیک والدین و هایی به کودکان،  چنین مسئولیت

رهایی تواند مفید به حساب بیاید؛ چون انجام چنین کا های رشد او، گاهی می نیازمندی

های خانواده و  ی همکاری در رفع نیازمندی شود که کودک ضمن تجربه سبب می

 .ای برای دوران بزرگسالی خود بیاموزد هایی حرفه احساس کفایت، مهارت

چه بیشتر مورد توجه ما است، سوء استفاده از نیروی کارِ کودک است؛  در واقع آن    

ایجاد و گسترش این مسأله، ارتباط . د دو قرن پیش در جهان گسترش یافته و پراهمیت شده استمعضلی اجتماعی است که از حدو، این موضوع

آالت مکانیکی جایگزین کار  ، ماشینی بیشترها اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم، به منظور تولید کاالدر شدن جوامع دارد؛ مستقیمی با صنعتی

کودکان  ،ها صاحبان کارخانه. گسترش پیدا کردند کشورها باقی به مرور در بعدهاایاالت متحده و در  سپس، ها ابتدا در انگلیس کارخانه. دبا دست شدن

نیازی به قدرت بزرگساالن نداشت و کودکان با دستمزد بسیار ها  کارخانهآالت  با ماشینکردن کار چرا که ؛در نظر گرفتند جدید کار نیرویرا به عنوان 

نیروی کاری ارزان، فراوان و اغلب بدون داشتن ادعای مزد و مزایای بیشتر اقع کودکان و در مرتبه بعد زنان، در و. شدند کار گرفته میکمتری به 

برای صاحبان صنایع و این  ؛بودند

ب هدفشان، کس ترین مهمها که  کارخانه

منفعت بیشتر و پیشرفت مادی بود، 

 .(2) موقعیت خوبی به حساب می آمد

ای کارگری، معلمان و ه خره گروهباال   

 وضعیتبسیاری از مردم در برابر این 

شدند و شروع به اعمال  ظالمانه معترض 

فشار برای ایجاد اصالحاتی در این زمینه 

نویسنده انگلیسی، چارلز دیکنز، . کردند

« الیور توئیست»خود معروف در رمان 

رسانی درباره  کمک زیادی به اطالع

 شاغل درکودکان وضعیت دشوار 

انگلیس اولین کشوری . کردها  کارخانه

بود که قوانینی درباره کار کودکان وضع 

و بهبود وضعیت کاری شد و حداقل سن برای  شدن ساعات کار کممجموعه قوانینی وضع شد که به تدریج باعث  1878تا  1822های  بین سال. کرد

در حال حاضر همه ایاالت و دولت مرکزی ایاالت .یز قوانین مشابهی را وضع کردندبعد از آن، سایر کشورهای اروپایی ن. کار کودکان را افزایش داد
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 ها را کمتر کنند ولی همچنان برخی این قوانین تا حدی توانستند مضرات کار کودکان در کارخانه. قوانینی برای محدودیت کار کودکان دارند ،متحده

 .(2) ندا همحدود نشدهای کشاورزی  مثال کار در زمین کودکان  انواع کار از

به . ایجاد شد و گسترش پیدا کرد همزمان با بروز این تغییرات در جوامع صنعتی، در ایران نیز سوء استفاده از کودکان به عنوان نیروی کار در بازار    

 (.3)وجود دارد  بافی های قالی هبافی و بعدها در کارخان های شال طور مثال در کرمان گزارشاتی از وضعیت دشوار کودکان کارگر در کارگاه

 

 

 

 

 

  

و این وضعیت در  کار کند دستمزدبرای یک دالر تنها  ،ساعت در روز ۲۱تا  ۲۱ کودک کارگر ممکن بودیک 

با  کار مانند مواردیدر کار خود را سالگی  ۷قبل از ، بسیاری از کودکان .روز هفته وجود داشت 6

نمور و  ها هم اغلب تاریک، محیط کارخانه .کردند آالت، تراش فلزات یا حمل بارهای سنگین شروع می ماشین

این کودکان هیچ فرصتی برای . کردند زغال سنگ کار می ها در زیرزمین و در معادن بعضی از آن .کثیف بودند

به این ترتیب کار  .شدند بیمار می و اغلب به سختینداشتند یا حتی استراحت کافی رفتن  مدرسه ،کردن بازی

 (۱) .کودکان از اواسط قرن نوزدهم تبدیل به یک معضل بزرگ اجتماعی شد

 
در اوایل قرن بیستم، که عمدتاً  بافی در کرمان گزارش یک پژوهشگر از کار قالی

 :شده است توسط کودکان انجام می

درصد  ۷7کارگر در صنعت قالیبافی استخدام شده بودند که  ۷777در کرمان نزدیک 

درصد باقیمانده کمابیش جوانان  ۱7. دادند ساله تشکیل می 6-۲۱ها را کودکان  آن

ادان و بیشتر مرد بودند، تر که در شمار است کارگران کهنسال.ساله بودند ۲۱-۲7

 (7) (۲7۷۲فلور،. )حدود چند صد نفر بودند
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 گسترده ظلمی؛ کار کودک -2

 ، کارهای2المللی کار سازمان بین 1بر اساس شرح کنوانسیونِ ،به طور کلی    

شده و شرایط کاری، به عنوان  امنوع و زمان کار انج مشخصی براساس سن کودک،

 در تنها بود که الحیاصطدر ابتدا  «کار کودک» .شوند شناخته می 3«کار کودک»

تعریف  با توجه به ،رفت، امااکنون ها به کار می استخدام کودکان در کارخانه موقعیت

کاری که : عبارت است از« کار کودک»، المللی کار های سازمان بین کنوانسیون

استعدادهای خود محروم  و به فعلیت رساندن کودکی مواهب دورانکودک را از 

به همچنین . می و روانی، اخالقی و اجتماعی او مضر استبرای رشد جس کند و می

قبل از موعد  از حضور در مدرسه، وادار کردن کودک به ترک مدرسه کودککردن  محروم :گیرد در تعارض قرار می کار کودک با تحصیل اودالیل زیر 

 (1) 1.ارو محیط کبرای حضور توامان در مدرسه  طاقت فرسا از جانب کودک مقرر، نیاز به تالش

 

 کار کودک انواع. آ

، نیروی کار کودکان به 1جهانی حقوق کودک ی نامه و نوشته شدن پیمان 5ی یونیسفالملل بینسازمان  رغم وجود امروزه در اغلب کشورها، علی    

 حوزههفت  درپس از شناسایی کودکان  از نیروی کار سوء استفادهی، انواع الملل بیندر یک پژوهش . گیرد قرار می سوء استفادهاشکال گوناگون مورد 

 :(9)عبارتند از  حوزهاین هفت . بندی شده است طبقه

                                                           
 .گویند «کنوانسیون»بین چند کشور را  ی عهدنامه1

و در نتیجه  1919این سازمان در سال . پردازد می کارگران و کار است که به امور مربوط به سازمان ملل متحد یکی از موسسات تخصصی المللی کار سازمان بین2

های وابسته به  بود و پس از تأسیس سازمان ملل متحد از سازمان جامعه ملل المللی کار در آغاز وابسته به سازمان بین. تأسیس شد کنفرانس صلح پاریس های بحث

 .کند کنفرانس برگزار مییک  ماه خرداد درسازمان هر سال  این .است سوئیس در کشور ژنو مقر این سازمان در شهر .آن شد

3
 Child labour 

 برای یا گردد و می آنها وپرورش آموزشی  ادامه سد یا و شده پنداشته خطرناک که کارهایی انجام از کودکان باید که است آمده کنوانسیون این 32در ماده  1

 .گردند محافظت مضراست، آنها اخالقی و روانی عقلی، ذهنی، فیزیکی، رشد و سالمتی
کردن غذای اضطراری و خدمات بهداشتی  برای فراهم ،شود میخوانده (UNICEF) فیونیسِ که بیشتر به نام اختصاری آن متحد مللسازمان صندوق کودکان 5

ملل متحد و سازمان  اقتصادی و اجتماعی شورای ی به توصیه 1911 دسامبر 11 درتخریب شده بودند،  جنگ جهانی دوم برای کودکان در کشورهایی که در اثر

نفر  میلیون 121میلیون بوده است که این رقم به  242میالدی،  2222 جهانی کار، تعداد کودکان کار و خیابان در جهان در سال به گزارش سازمان

این کودکان به ترتیب در  عمده ی پراکندگی. های خطرناک مشغول هستندمیلیون کودک به کار 18از این تعداد . کاهش یافته است 2212در سال 

 (.2(.)8) .جنوب آفریقا و آمریکای التین می باشد ی آسیا، سه قاره

زدواج سالگی ا 11هزار دختری را که قبل از  518اگر  شود؛ ششصد هزار نفر تخمین زده می تعداد کودکان کارگر در ایران حدود یک میلیون و

 (7) .به این مجموعه اضافه کنیم، تعداد کودکان کار در ایران به دو میلیون و پانصد هزار نفر می رسد داری مشغولند را نه د و به خاکنن می

 (1. )میلیون نفر برآورد کرده است 2/8، تعداد کودکان خارج از نظام آموزش را در ایران 1815پژوهشی در سال 
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همسایگان به عنوان  وی اقوام  در خانه کودکاندر این مورد،  :کار خانگی -1

نقدی  صورتبه  جنس و کاال می گیرند یا در مقابل،کنند و خدمتکار کار می

بدون  وئمی دا به صورت ین کارا ،بعضی موارد در .دریافت می کننددستمزد 

 .شود دریافت مزد انجام می

 و کارخانجات کار در صنایع -2

های  روی زمین بر تواند می هاییکار چنین این :کشاورزی حوزهکار در -3

 .به اتفاق سایر اعضای خانواده یا برای دیگران انجام شود خانوادگی و

کفش،  زدن شامل مواردی همچون واکس :کار در اقتصاد غیر رسمی -4

 .مانند آن است فروشی و دستوجوی زباله،  جست

فاده از نیروی کار کودکان در استء این نوع سو: نیروی نظامیکار به عنوان  -5

، در منازعات محلی و در این مورد. شود های اخیر بیشتر مشاهده می دهه

 .شود از استفاده میبه عنوان سرباز کودکان ای  منطقه

سوء  انواعیکی از بدترین  در این حوزه :نسیکشی ج ی بهره کار در عرصه -6

 یالملل بینسطح  که همراه با قاچاق کودکان در رخ می دهداز کودکان  استفاده

 .رونق یافته است

  

                                                                                                                                                                                                   
شناخت  سازمان ملل ملل متحد این سازمان را به عنوان یکی از ارکان دائمی سازمان مجمع عمومی 1953 در اکتبر. ایجاد شد این سازمانمجمع عمومی  تصویب

 کودکان بههای الزم  کمک ی های یونیسف عمدتاً در جهت ارائه فعالیت. به نام فعلی تغییر داد ی اضطراری کودکان سازمان مللالملل صندوق بین و نام آن را از

 .استو حمایت از آنان   کشورهای در حال توسعه محروم
پس ازده سال  نامه این پیمان .دکان تهیه شده استکو حقوق که برای دفاع و حمایت از المللی است بین ی نامه یک پیمان ،جهانی حقوق کودك ی نامه پیمان1

 191 ،کشورجهان 193 از درحال حاضر .درآمد به مرحله اجرا 1992درسال و میالدی تدوین گردید1989درسال  ،ن کشورهای عضو سازمان مللمابی وگو گفت

 نیز جمهوری اسالمی ایران .اند نموده آن مفاد ملزم به اجرای را وخود (اند ویب نکردهمتحده آمریکا آن را تص تنها سومالی و ایاالت)اند  نامه را پذیرفته کشور این پیمان

ن آ ی ماده 11ماده است که  51جهانی کودک دارای یک مقدمه و  ی نامه پیمان .حقوق کودک ملحق گردیده استی  نامه مشروط به پیمانبه صورت  1373درسال

تباط باکودکان اصلی را در ار ی زمینه طورکلی چهاره این پیمان ب. در هر کشور است نآدرباره چگونگی اجرای  نآ ی ماده 13 و سازد مطرح می حقوق کودک را

 .حمایت و مشارکت رشد، بقا، :زدهد که عبارتند ا مورد توجه قرار می

http://saneistian.blogfa.com/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF
http://saneistian.blogfa.com/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF
http://saneistian.blogfa.com/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B5%DB%B3_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://saneistian.blogfa.com/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B5%DB%B3_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://saneistian.blogfa.com/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84
http://saneistian.blogfa.com/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84
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 کودک خیابانی -8

خیابان را به عنوان محلی برای کار یا در برخی  از آنجا که بسیاری از کودکان کار،   

وضعیت و به بررسی جا  در اینمی کنند،  انتخاب خود زندگی کردن برای موارد

ی کودکان  واژه طبق تعریف یونیسف، .پردازیم می« کودکان خیابانی»مشکالت 

 از طریق ها در خیابانشود که  سال اطالق می 18ی افراد زیر  خیابانی به کلیه

 خود را ادامه فصلی زندگی و اغلب های کاذب گدایی، بزهکاری و اشتغال به شغل

ای  شوند؛ یعنی خانه پناه نیز محسوب می سر بی کودکان، بسیاری از این .دهند می

 (12) .برای سکونت، خواب و نظافت ندارند

 

 های کودکان خیابانی ویژگی. آ

 سن و جنسیت
معموال باالی توسعه یافته کشورهای و در  سال 8ر در کشورهای در حال توسعه زی. جهان متفاوت است فطیف سنی این کودکان در نقاط مختل   

 (11) .سال می باشد 12

در امور  توسط باندهای مختلف کودکان زیر ده سال معموال    

به عنوان عامل یا  حمل مواد مخدر وتکدی و گاهی نیز در 

با . گیرند فحشا مورد سوء استفاده قرار می موارد پوششی در

و قرار گرفتن  در سن ده تا پانزده سالگی رشد جسمانی شروع

های قبلی جدا  رفته از گروه رفته ، این کودکانی بلوغ ستانهدر آ

ها که آزادی عمل بیشتری دارند  سایر گروه سمتشوند و به  می

کسب تجربه در  کودکان خیابانی بعد از پانزده سالگی و.روند می

فعالیت  بهشوند و  ها جدا می گروه آن از ،مختلفهای  روهگ

باند و گروه جدیدی را د تشکیل خو و یا پردازند مستقل می

 (12. )دهند می

است کمتر کار نسبت به جمعیت پسران  کارمعیت دختران ج   

 دختران ،جامعه فرهنگبه خاطر ؛ در ضمن معموالً احتمال طرد دختران توسط خانواده کمتر است به عنوان مثال، ؛دالیل متفاوتی دارد موضوع این و

اجبار در نهایت به دلیل  .دهند الت رفتاری کمتری بروز میدر مقایسه با پسران مشک شوند و با خانواده می کمتر دچار تعارض و آیند یتر بار م مطیع

از  دیگر یکی (11) .کمتر از پسران است ،ن آنها در کارگیر شد، احتمال دردختران در موردشتر حساسیت بین و به ازدواج در سنین پایی دختران

شوند و طبیعتاً  خانواده محسوب می آور نانپسران  ها عمدتاً که در بسیاری از فرهنگاین است  کار به پسران کار ندالیل مهم کمتر بودن نسبت دخترا

 (11) .اولویت دارنددر بیرون از خانه  پسران برای کار کردن ،اگر در خانواده فقر مالی وجود داشته باشد
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 ارتباط با خانواده و محل زندگی
 (11): بندی کرد طبقه ،چهار دسته درتوان  میی ارتباط با خانواده و محل زندگی خود  از جهت نحوها ر کودکان خیابانی      

1-  Child of the streets (کودکان خیابانی) :دالیل مختلفه یا در صورت داشتن خانواده، ب اغلب بدون سرپرست هستند و این کودکان، 

ی  خیابان به منزله.برند کاره و مخروبه به سر می های نیمه ها، ساختمان با دوستان خود در سرپناه ها آن .تر است امن زندگی در خیابان برای آنها

 .افراد خانواده هستند ی دیگر افراد خیابانی برای آنها به منزله خانه و سرپناه آنهاست و

2-  Child on the streets (و خیابان کودکان کار) :ًبه منظور  وخانواده بودن  پرجمعیت ،دلیل فقره ب کودکان شاغل در خیابان، که عمدتا

گردند و احتماالً به  شان برمی  ها به خانه شباز آنها بعضی  انواع مختلفی دارد؛باخانواده آنها میزان ارتباط . کنند کسب درآمد در خیابان کار می

در . ن استپیدا کردها در مدرسه در حال خاتمه  ضور آندر شرف از هم گسستن است و ح ،با خانه برخی دیگراما پیوندهای  ،روند مدرسه می

 .شود در این کودکان به سرعت آغاز میبزهکاری  این وضعیت،

های این کودکان  اغلب خانه ؛کنند با خانواده خود در خیابان زندگی و کار میاین کودکان : خیابانی ی کودک به عنوان عضوی از یک خانواده  -3

جایی دائم چنین  هها و جاب وقوع جنگ ،بالیای طبیعیوقوع فقر،  :ی مانندعلل متفاوته ب ها آن .آبادهاست روها و حلبی ههای واقع در پیاد آلونک

 .شود گفته می« رو ساکنین پیاده»ها  در هندوستان به آن. وضعیتی دارند

 .شوند ی نگهداری میها یا مراکز دولت اند و در حال حاضر در سرپناه خانمان بوده بی کودکانی که قبالً  -1

 نوع کار
 (12: )کنند بندی می گروهِ عمده، دسته 5دهند در  کودکان خیابانی را از جهت نوع کاری که انجام می ،بندی در یک تقسیم 

 :های زیر است که شامل دسته کاسبان خیابانی -1

  ( پادویی)شاغل در مراکز خدماتی 

 ها فروش ستد 

 گردها  دوره 

 ها یواکس 

 ولگردان گروه   -2

 گیران گروه تلکه -3

 :های زیر است که شامل دسته بزهکاران  -4

گیرند، در اغلب جوامع به  استفاده قرار می ءوراحتی مورد سه ب ؛تری نسبت به پسران دارند سامانان خیابانی اغلب وضعیت نا بدختر

تمزد مناسب کمتری برخوردارند و دس های اقتصادیِ از فرصت ،مانند از دید مددکار دور می ،دنشو نگریسته می هادر آنچشم حقارت 

 (۲۲. )کند بیشتر می را سمت فحشاء و باندهای فساد به آنها پیدا کردناین وضعیت احتمال سوق ؛ گیرند کمتری می



 

9 

 

 غیره ها و قاپ ها، کیف زن روها، دخل برها، خانه روها، جیب های سارقان اعم از شب گروه. 

 شوند به مصرف مواد نیز آلوده می ،حین فعالیت ، دراین گروهاعضای  از % 12بیش از  .مواد مخدر ی کننده های توزیع گروه . 

 های جنسی از کودکان فعالیت دارند ی فحشاء و سوء استفاده در تعمیم و اشاعه ی کههای گروه . 

 جایی مواد مخدر باندهای حمل و جابه. 

 : های زیر است که شامل دسته متکدیان  -5

  به صورت فردیتکدی 

  شوند موزش داده میای آ های گوناگون توسط افراد حرفه به شیوه ؛ این کودکانگروهیبه صورت تکدی.  

 وضعیت سکونت خیابانی

 :محل استراحت در چند دسته قرار می دهند و یااز جهت وضعیت سکونت در خیابان  کودکان خیابانی را    

 ها خواب کارتن -1

ها،  در پارک به صورت انفرادی و یا به صورت گروهی معموالً کودکاناین     

ن با زیرانداز کارت ،یت محالتؤغیرقابل ر در نقاط کور و و ها های میدان کناره

خود را در  وسایلاسباب و  ،ها آن. کنند نیاز خود را به خواب بر طرف می

 یا درکنند و  ها مخفی می ای از پارک سطل زباله در گوشه یا داخل بشکه

 .کنند ها جاسازی می ختان و زیر پلالی گیاهان و در البه

 اه خواب و قطار ها خواب اتوبوس -2

 (12) .خوابند جا می در آن شوند و قی سوار قطار می قاچا گاهو  کردن با التماس ، گاهی بلیط با تهیه این کودکان گاه  

 کودکان کار و خیابان مشکالتمسایل و  ترین مهم. ب

 های فیزیکی محیط کار آسیب
ه کودکان در آن به کار گماشته هایی ک که در بسیاری از محیطرد این است ی کار کودکان وجود دا مسایلی که در زمینه ترین مهمی از یک    

محیط کار، زمان انجام کار و غیره این شرایط شامل نوع کار، تعداد ساعات کار، . زند به نحوی است که به کودک آسیب می شوند، شرایط انجام کار می

 .شود می

 :شود شامل میای را  گسترده ی طرناک برای کودکان، دامنهکارهای سخت و خ    

ها  ها، رستوران های خدماتی، کار در هتل ر انی، کاکشاورزی، کار در معدن، کارهای ساختم

 .یو کارهای خانگ
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. کنند های پایین صحرای آفریقا زندگی میاقیانوسیه و کشور ،آسیا ی بیشترین شمار کودکان درگیر در کارهای سخت و خطرناک در منطقه   

انواع مواد سمی شیمیایی قرار  ، کودکان را در معرضها، افزون بر سنگین و دشوار بودن کار در مزرعه. کنند ها کار می ر مزرعهبسیاری از این کودکان د

 (1). های سخت است آن ابتال به بیماری ی دهد و نتیجه می

 (1. )بیشترین آمار کار سخت کودکان را به خود اختصاص داده است ،(درصد آمار 52با ) کشاورزی   

ها،  کار کردن با آتش یا در کنار کوره، برداشتن بارهای سنگین، هاکار هاین گون. قرار دارد (آمار درصد 32با )پس از آن، کارهای خانگی و یا خیابانی    

 (1) .شود قوهای تیز را شامل میکار با مواد شیمیایی در خانه و استفاده از چا

ای های کوچک صنعتی و کاره ها، کارگاه کار کردن در معدن. در صنایع است آنها کار کردنامل ش درصد از کارهای سخت برای کودکان، 11   

 (1) .گیرند ساختمانی در این گروه قرار می

 

 

 

 

 :های محیط کار برای کودکان هایی از آسیب نمونه      

 ،قانونی وادار به  به صورت غیر است، ها ی آن ها و گرفتن عصاره که بهترین زمان برای چیدن گل در مصر کودکان را در نیمه شب

 .کنند چیدن گل می

 و نصف  با متوسط ده ساعت در روزهفته و نصف روز های تعطیل،  روز در 1: وضعیت کار کودکان در فیلیپین به این صورت است

 .درآمد بزرگساالن

  ول از بین بردن آفات با استفاده از کودک مسئ 153222 کنند و سال، مزارع کاکائو را تمیز می 15کودک زیر  111222در کنیا

هایشان برای  ت کودکان کشورهای دیگر و خانوادهجر این کشور محل مها .هستند( حفاظتی بدون استفاده از لوازم)ها  کش آفت

 .آمد استکسب در

 (گونه مراقبتی چبدون هی)کردن و زدودن آفات  ساله به کار درو کردن، هرس 12-13کشور تانزانیا، دختران  ی در مزارع قهوه 

 (11. )مشغولند

 

ی کودکان  عمده. بیش از نیمی از جمعیت کودکان کار در سراسر جهان، به کارهای خطرناک مشغولند

رسان و  کنند و بیشترین کارهای آسیب های آسیا، آفریقا و آمریکای التین زندگی می کار در قاره

 (6. )شود انجام میفریقا خطرناک توسط کودکان در آ
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شدن  طعم تلخ شکالت؛ طعم تلخ قربانی

 کودکان کار

دنیا، شکالت، یکی از پرطرفدارترین تنقالت 

شدن صدها کودک  عم تلخ قربانیآغشته به ط

چرا که کودکان تحت شرایط بسیار است؛ 

اکائو در غرب سخت برای کارخانجات تولید ک

( استکاکائوی دنیا % 07که تولید کننده )آفریقا 

های کاکائو بسیار  درو کردن دانه. کنند کار می

 (31. )سخت و طاقت فرساست
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 مشکالت بهداشتی

 جراحات، های مختلف، مشکالت بهداشتی از قبیل بیماریآید،  پیش میکار در شرایط نامناسب برای کودکان  ی که در اثرمسایل ترین مهمیکی از    

میان کودکان خیابانی  در های دهان و دندان های انگلی و بیماری یماریهایی نظیر مشکالت پوستی، ب مثال، بیماری عنوانبه . غیره استتغذیه و  ءسو

 .شایع است

ها را  آناما از رژیم غذایی مناسبی برخوردار نیستند که این امر  غذای کافی برای خوردن هستند، تأمینعضی از کودکان خیابانی قادر به با اینکه ب   

 .کند می های مختلف تأمینخونی و کمبود وی  ء تغذیه، کموس دچار

 

های  درگیری خوردن، های ناخواسته ناشی از کتک یا جراحت( مواقع مستی یا افسردگیزنی در  جراحت ناشی از خودمانند ) های ارادی جراحت   

ت به دختران نسبپسران . امری شایع است (ها به شمار می رود که خیابان محل زندگی آن به خصوص آنان)غیره، در کودکان خیابانی خیابانی و 

 (11) .شوند بیشتر دچار جراحت می

راه از  ی کههای بیماری :این موارد می شود این مشکالت شامل. از دیگر مشکالت این کودکان است ،زا ناشی از روابط جنسی آسیب بهداشتی مسایل   

در  ،به طور کلی دختران .ایمننا ی ناخواسته و سقط جنینِها حاملگی ،(های مقاربتی بیماری و نظیر ایدز) شوند منتقل می جنسی ناایمن ی رابطه

 (11) .ندهست پذیرتر جنسی آسیب هایها و آزار مقابل آسیب

 

های  دلیل آسیب به (۱77۷تا  ۲99۱از )ساله  ۲7ی  کودک در یک دوره 7۷3سال،  ۲7-۲۷ ی آمریکا در گروه کودکان ت متحدهدر ایاال 

( 6). ها بستری شدند ود، در بیمارستانهای شدید مرتبط با کار خ کودک، به دلیل آسیب 79۱777حین انجام کار، از بین رفتند و حدود 

 (6. )نفر در سال است ۲7۱777سال به دلیل کار در شرایط نامناسب،  ۲۱ی آمریکا متوسط جراحت کودکان زیر  ت متحدهدر ایاال

 

مغز و اعصاب،  اخلی،های تنفسی، د دچار انواع بیماری( درصد این کودکان 6/۲۱یعنی )کودک خیابانی یک نفر  ۱از هر 

؛ اند ها واکسینه شده آن% ۱7تنها . های پوستی، عفونی و انگلی است بیمارینایی، اختالل شنوایی، عضالنی، اختالل بی اسکلتی،

از بسیاری  ،هایشان خانواده توجهی یا بی آگاهی به دلیل نا( هستند سرپرست بدسرپرست یا بی که) اکثر این کودکاندر واقع 

 (۲3. )اند محروم شدههای همگانی هپاتیت یا سرخجه  واکسیناسیون مانندداشتی امکانات به

 

از کودکان خیابانی، یعنی تقریبا از  %7/42در ایران 

 (42. )ندست، دچار سوء تغذیه هنفر، یک نفر 2هر 

 

 (42) .برابر جمعیت عادی است 24در ایران آمار شیوع بیماری ایدز در بین این کودکان 
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 اعتیاد به مواد مخدر
 ه موادایش کودک برگ. اند گردان و اعتیادآور استفاده کرده از مواد روان به شکلی،از کودکان کار و خیابان % 95تا % 25 ،طبق آمارهای جهانی    

 (11) .وابسته است و محیط زندگی وی یتسن، جنس به مخدر

 (11) .کند مینیز به گرایش آنها به مواد مخدر کمک  (توجهی به خطرات باکی و بی مانند بی) های شخصیتی این کودکان رخی ویژگیب    

موادی که این . دهد را برای این کودکان افزایش میمصرف مواد  خطر ، به دلیل نوع زندگی و روابط با دیگران،به انواع مختلف موادراحت دسترسی    

از مصرف مواد را  ها معموالًنآ بنابراین ؛داشمصرف ب قابلو هم به سهولت  بیایدبه راحتی بدست  هم ای باشد که باید به گونه کنند می کودکان مصرف

 (11) .شوند کشیده می نیز مواد دیگر مصرف بهرفته  رفتهکنند و  شروع می آن تریاک و مشتقات

 ،هایی که با چسب کارگر در کارگاه تا جایی که برخی کودکانِ، زند اعتیاد دامن می ی به مسئله ها آن محیط زندگی و کار ان وکودکاین  اجباری کار   

 (11) .شوند معتاد می ها به خوردن و استشمام آن ،کنند زین و سایر مواد کار میبن

 

 ساد و فحشاف

کشیده ( ی جنسی اجباری رابطه)خیابانی به فساد و فحشاء  کودکان و نوجوانان% 72بیش از مان جهانی حمایت از حقوق کودکان، ارش سازبه گز   

. دهند ن غذا و سرپناه به این کار تن میدست آورد ننده و یا برای بهک مواد بیهوشاجباری و یا به واسطه خوردن  این کودکان با زور و تهدید. شوند می

های مقاربتی نظیر ایدز، هپاتیت، سوزاک و سفلیس و از طرف دیگر تخریب عزت نفس کودک و  پیامد فوری این مسئله، از طرفی ابتال به انواع بیماری

 (11) .در او استبروز انواع اختالالت روانی 

 محرومیت از آموزش
 

 ،دارد وجود رهایی که برای کودکان کا محرومیت ترین مهمیکی از   

و  ها از تحصیل آن. الزم است های آموزش انواع از ها آن ماندن محروم

 ی مانندهای در زمینهگرفته تا کسب دانش و مهارت  باسواد شدن

هنر اجتماعی، ورزش، مسایل های زندگی،  ، مهارتو سالمت بهداشت

تواند راه نجات  که می) محرومیت از آموزش .دنهستغیره محروم  و

از بسیاری جهات این کودکان را  (ارشان باشدها از وضعیت دشو آن

در  ،تکودکی که از آموزش بهداشت محروم اس کند؛ پذیر می آسیب

ضعف ناشی از  های درمانی و هزینه پذیر است؛ مقابل بیماری آسیب

 .سازد دشوار میبرای این کودکان ی زندگی را   کار و ادامه بیماری،

کردن شغلی پیدا رد،ندا یا مهارت خاصی کودکی که سوادبرای 

نشینی، نبود آموزش کافی، گذران بیشتر اوقات در  کان خیابانی در بستر فقر و حاشیهکوداعتیاد 

توجهی مسئولین و  هایی که هریک به واسطه بی زمینه. گیرد خیابان و بد سرپرستی شکل می

 .اند گرفتن حقوق دیگران ایجاد شده عدالتی و نادیده ان یک جامعه، بیمردم
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ها  های الزم به آن دانش، اخالق و مهارتآموزش  ،های کودکان کار نیازمندی ترین مهمنابراین یکی از ب .بودبسیار دشوار خواهد در آینده،  مناسب

 .است

 

 روانی -روحی های آسیب
، اغلب از دگی خیابانی و کار کردن اجباری در شرایط نامناسبزن های خانواده، از حمایت محرومیت مشکالتی مانند با مواجهه این کودکان به دلیل   

 :روانی در میان این کودکان عبارتند از -های مهم و شایع روحی وضعیت بعضی .دبینن میآسیب  روانی -روحی جهت

 خود مورد تنبیه قرار  ی دهکه کار خود را درست انجام ندهند و توسط کارفرما یا خانوا این کودکان در برخی موارد، از این :احساس ترس

مورد خشونت قرار گرفتن در خیابان توسط  شدن یا از بازداشت های مربوط به زندگی خیابانی مانند ترس همچنین ترس. ترسند می ،بگیرند

 ،ها این ترس .برای آنها وجود دارد( گیرندبکتک بخورند یا مورد آزار جنسی قرار  ،پولشان را از دست بدهندمانند این که ) بزهکاران

یکی از  و آزار او را دارند؛ دیگران همواره قصد تحقیر ،چنین کودکی از نظر .در آینده باشد ،ی ایجاد خشونت در این کودکان تواند ریشه می

ی برای آزار رساندن به دیگر ،در بزرگسالی قدرت کافی به دست آوردفرد های دفاعی در چنین وضعیتی این است که زمانی که  زممکانی

 .شدگی خود را جبران کنداز خود دفاع کند یا احساس تحقیر دستی کند تا به این وسیله پیش

 در حین  .کنند از یکدیگر حمایت عاطفی نمی ها آن اعضای خانواده معموالًیا خانواده ندارند یا  این کودکان :محبت کمبود عزت نفس و

انجام  نوع کار و شرایطاز طرفی . شوند رو می نسبت به خودشان روبه ،نب مشتریانبا احساس ترحم و یا تحقیر از جا عمدتاً ها آن کار نیز

بودن این از انجام کار نیز احساس مفیدبنابر گیرد؛ ق نمییز اغلب به خودشان تعلشود و درآمد حاصل از کار ن توسط آنان انتخاب نمی ،آن

 در کنارنیاز شدید به حمایت عاطفی  احساس .شود کودکان ایننفس عزت  دیدگی آسیب موجبتواند  ی این موارد می همه .نخواهند کرد

سواد هستند یا در حد ابتدایی سواد  سواد و کم یب نکار و خیابا درصد کودکان ۷۱

سوادی در  سوادی و کم این بی .اند مدرسه نرفته به اصال  کودکان این درصد۲۷ د؛دارن

 (۲۲) .داردبسیاری  سوء اتتأثیرفرآیند زندگی این افراد 
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نکردن از خود در مقابل بیماری  مراقبتمثل ) گرایانه نها را مستعد رفتارهای خود تخریبتواند آ میدیدن عزت نفس در این کودکان،  آسیب

 .ندشوگریز  تبدیل به افرادی منزوی و جامعهکم  مکها  آن چنین بسیار محتمل است که هم. اجتماعی کندضدرفتارهای و یا  (یا جراحت

 خواهند خورد؟چه غذایی  روبرو هستند؛ هایی درگیریو مدام با چنین  پناه مشخصی ندارندسر کودکان خیابانی :ثباتی عدم امنیت و بی 

این  .و غیره آنان است؟تظار وشتی در انچه سرن به کدام مرکز سپرده خواهند شد؟ شوند؟ آوری می چه وقت توسط نیروی انتظامی جمع

یید واقع شدن، نیاز به امنیت و بسیاری از نیازهای دیگر مثل مورد تأ .شود ها می ثباتی در آن موجب احساس عدم امنیت و بی وضعیت

ه شیوهای خیابانی شوند و  هگروشود کودکان خیابانی جذب  باعث می کسب هویت داشتن یک الگو برای زندگی و دوست داشته شدن،

شان  دادن وفاداری ها لباس بپوشند، برای نشان حرف بزنند، مثل آن اعضای گروه؛ مثال با لهجه را الگو قرار دهندها  گروهزندگی این رفتار و 

 .ی جنسی بدهند یا تن به رابطه مصرف کنندمواد مخدر  گروه،به 
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 ؟ی انسانیا ای طبیعی یا فاجعه پدیده کار؛ کودکان -4
قواعد و روابط ناعادالنه . اتفاقی رخ داده است نه و ستاطبیعی یک قانون نه  کار و خیابان، انکودک ی مانند مسئلهاجتماعی  معضل یکگیری  شکل   

همگی در ایجاد معضالت مختلف اجتماعی نقش  ها و غیره جنگطلبی حاکمان،  قدرتیک جامعه،  مردمانغلط های  ها و سنت اجتماعی، فرهنگ

، ابتدا الزم است تا عوامل برای حل این مسئلههایی  رو رسیدن به راهکا« کنند زندگی میکنند و در خیابان  کودکانی که کار می»به برای کمک  .دارند

این سه دسته به ترتیب اهمیت  .دخالت دارند مسئله این امل در ایجادبه طور کلی سه دسته ع. ایجادکننده این معضل اجتماعی را بررسی کنیم

 .مربوط به خود این کودکان عوامل -3های این کودکان  عوامل مربوط به خانواده -2عوامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی  -1: عبارتند از

 ، اقتصادی و سیاسیماعیعوامل اجت. آ

 فقر اقتصادی
ت و این بدان معنا است که امکانات و چنین در جهان امروز، موجب تقسیم مردم به دو طبقه شده اس توزیع نابرابر ثروت در بسیاری از جوامع و هم   

گیرد و در  رار میق -در سطح یک جامعه یا در سطح کشورهای جهان -شرایط مطلوب و حتی بیش از حد نیاز، تنها در اختیار عده اندکی از افراد 

از % 22 ،2212بانک جهانی در سال  ق آمارمطاب. سوی دیگر، عده زیادی از مردم، از فقر و ناتوانی در برآوردن نیازهای اولیه خود در رنج هستند

هایی از آفریقا، آسیا و آمریکای التین بسیاری از کودکان را  فقر شدید در بخش (15) 8.برند رنج می 7میلیارد نفر از فقر 1.2جمعیت جهان یعنی حدود 

در  .هستندهای اجتماعی  شدن توسط آسیب برای انتخاب معهجا افرادترین  مستعدفقیرترین اقشار، در واقع اغلب  .سوق داده است کردن کار سمتبه 

همچون ی های فزایش داده و پدیدههای اجتماعی را ا آسیب آشکارا ،برند به سر می 9مردمانی که در فقر مطلق یا نسبیدرصد باالی  نیز، کشور ما

های  بسیاری از خانواده (11) .نمایاند وب در چشم شهروندان میرا مکرر و به تنا فروشی، خشونت و غیره ، تنگری خیابان، اعتیاد، تکدیکار و کودکان 

 را رابطه خود با کودکشان شوند که به این سمت سوق داده می و ، به کار کودکان خود وابسته هستندخود ترین نیازهای روزمره ابتدایی رفعفقیر برای 

 (17) .دهند خود اختصاص می تعداد کودکان خیابانی را به، بیشترین های در حال توسعهر کشو .به یک رابطه اقتصادی تبدیل کنند

 های توسعه وام بحرانهای اقتصادی و  قابتر

این . کنند رقابت میها با یکدیگر  در این شرکت گذاری اغلب بر سر سرمایه ی مختلفها ، کشوراقتصادی در جهانهای بزرگ  با گسترش شرکت    

، این امر .های کارگری کمتر باشند نهبه دنبال هزی ،المللی استانداردهای بین در نظر نگرفتنکند تا با  می ها را ترغیب ها و دولت شرکتگاهی رقابت 

 (18) .استروند مبارزه با کار کودکان موجب گسترش کار کودکان و کند شدن 

                                                           
 .شود ، برای هر فرد، تعریف میدالر در روز 1.25آمد کمتر از فقر در ،در این آمار  
 .بوده است( نفر میلیارد 1.9معادل ) %13فقر در جهان صد رد 1992در سال   
ممکن از امروز به فردا را مشکل و غیر یعنی گذشتن ،حداقل نیازهای ضروری برای حیات و تداوم زندگی تأمین ،ها د یا خانوادهدهد که افرا زمانی رخ می فقر مطلق 9

بر رساند که معموالً  ای را می شده های معین فاصله از مالک فقر نسبی .گردد تأمین نمیوشاک و سرپناه پ ،این به آن معناست که نیازهای اساسی مثل غذا .یابند می

در . شود تر می شود، فقر نسبی به فقر مطلق نزدیکای زیاد  هر چه چنین فاصله. اند و استانداردهای زندگی در آن جامعه تعریف شده درصدی از درآمد جامعه اساس

تعالی فاصله  و رشد ،حداقل نیازهای الزم برای یک زندگی سالم با حفظ کرامت انسانی برای تأمین ،شده به وسیله جامعه ها از معیار تعیین ا خانوادهفقر نسبی افراد ی

بعدی مسائلی  ی در مرحله .شود حداقل آنها فقر مطلق را موجب می آموزش و سرپناه در درجه اول اهمیت قرار دارند که فقدان ،پوشاک ،عواملی چون تغذیه .دارند

 .گردد اوقات فراغت مطرح می و درمانی، مشارکت در جامعه و همچون نیازهای بهداشتی
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ی دارند که به جای سود کالنشود، اغلب چنان  ییافته به کشورهای فقیر یا در حال توسعه داده م های توسعه که از جانب کشورهای توسعه وام    

ها به طور معمول دولت را مجبور به حذف  های ناشی از این وامرفشا. زنند جا دامن می و مشکالت بیشتر آنفقر  آن کشور، به اوضاع اقتصادی بهبود

ها را  شده و آن فقیر موجب آسیب به کودکان ل از همهاین موضوع او .کند می برای عموم مردم جامعه های اجتماعی آموزش، بهداشت و سایر برنامه

اگرچه این . مشاهده کنیم آفریقا ی پایین صحرای کشورهای منطقه در توانیم را می این وضعیت ای از نمونه (18) .کند وادار به کار در سنین پایین می

. کند میهای خود  پرداخت قرضصرف میلیارد دالر را  11بیش از  الکند، اما هر س میلیارد دالر کمک دریافت می 12منطقه از آفریقا ساالنه حدود 

درصد تولید ناخالص داخلی را  15های خارجی کرده و تنها  درصد تولید ناخالص داخلی خود را صرف بازپرداخت وام 12 کشور ماالوی نیزبرای مثال 

 (18) .دده و پرورش اختصاص می  به بهداشت و آموزش

 

 مهاجرت

میلیون نفر مهاجر  211، 2212های سال  گزارش بنا به    

میلیون نفر مهاجر داخلی در سطح جهان  712المللی و  بین

بر اساس اطالعات بانک جهانی، یک سوم  (22). وجود دارد

کنند،  افرادی که از کشورهای در حال توسعه مهاجرت می

. سال هستند 21تا  12سنی  ی   جوانان و نوجوانانی در محدوده

شود که  سال می 18آمار شامل تعداد زیادی کودک زیر این 

 .کنند می مهاجرت خودی   به صورت مستقل یا همراه با خانواده

و  بسیار گوناگون استثر بر مهاجرت کودکان ؤعوامل م (21)

به طور کلی مهاجرت  .تفاوت داردای به منطقه دیگر  از منطقه

 :(21) تواند به دالیل زیر صورت بگیرد می

 مل اقتصادی مانند بیکاری و فقر در مناطق روستاییعوا 

  یبالیای طبیع و تغییرات اقلیمیجنگ، عوامل خارجی مانند                                                                  

 اجبار به ازدواج در سن پایین و عوامل فرهنگی مانند تبعیض جنسیتی و تهدید 

 77چهارم جمعیت کشور در شعاع مرکز تا   نزدیک به یکنشینی شتابان در کشور ایران سبب شده که شهر

ترین مسائل  یکی از برجسته چنین الگوی شهری شدنی بدون تردید، . پیدا کنند کیلومتری تهران استقرار

 (۱۱) .بخشد می ها معضل جدی اجتماعی دیگر جان اجتماعی جامعه ایران معاصر است که خود به ده

کند  انسانی را پایمال می طبیعی تنها حقوقکار کودک نه . کن شود ترین اشکال آن باید ریشه تمام انواع کار کودک به خصوص بد

ای  تجارت، رقابت و توانایی اقتصادی نباید بهانه. است آن و رشد و پیشرفت اقتصادی یک جامعه ی یدی جدی برای آینده بلکه تهد

 « .باشند هاییخشونت چنین اعمال برای

 (۲9) ۱77۷ژنو . سازمان ملل ی هیئت رئیسه/اعالنیه اشتغال و کار مناسب



 

18 

 

ن از خدمات عمومی همچون حق آنا شدن له به محرومأکنند که این مس وآمد می رزها رفتدر م بدون مدارک هویتی والًمعم مهاجر کودکان    

در  -کنند به ویژه زمانی که به تنهایی مهاجرت می -ها  شود آن این محرومیت باعث می. شود بهداشتی منجر میامکانات تحصیل، حق بیمه پزشکی و 

در  ،مهاجر کارِ کودکانِ.گرفتار شوندکودک های استثمار قرار بگیرند یا این که در مسیر مهاجرت خود به دام قاچاق  لو دیگر شک کردنمعرض کار 

نکردن  ، دریافتانزوا، خشونت، شرایط نامساعد کارهایی همچون تحمل  ها اغلب با بدرفتاری آن .هستند افراد دیگر و یامعرض استثمار کارفرمایان 

وارد  مهاجر کار از دیگر آزارهایی که به کودکانِ .رو هستند روبه ،شدن به مقامات گزارشبه کمبود استراحت و تهدید  ،زیاد کار حداقل حقوق، زمان

از محل کار خود  کودککه این است  برای تضمین اشاره کرد که توسط کارفرما( پاسپورت مانند)ها  داشتن مدارک هویتی آن توان به نگه شود می می

 (21). دفرار نکن

با . دهند دهد که دختران بیشتر به مهاجرت داخلی تمایل دارند در حالی که پسران بیشتر به مهاجرت خارجی گرایش نشان می مطالعات نشان می   

با والدینشان  کودکانی که همراه. دهد ، تهدید استثمار را افزایش میباشد مستقل از خانواده اگرچه مهاجرت داخلی باشد و چه خارجی،   این حال،

قانونی از مرز عبور کرده باشند یا به زبان کشور مقصد مسلط رسن کار کمتر باشد یا به صورت غی به ویژه اگر سنشان از حداقل -کنند  مهاجرت نمی

 (21) .گیرند بسیار بیشتر در معرض استثمار، اجبار، اغفال و خشونت قرار می -نباشند

 

 ها قوانین و اجرای آن در نارسایی

های خاصی  گیرد که کار کودکان را در بخش استثناهایی را در بر می شود یا اجرا نمی به درستی در سراسر جهان قوانین مرتبط با کار کودکان    

ستثنا اما کشت و زرع و آجرپزی ا ،سال است 11ها  حداقل سن برای تمامی کار نپالبه طور مثال در  .داند اورزی یا کار خانگی مجاز میمانند کش

حتی در کشورهایی که  .این مشاغل نیست ءاما کشاورزی جز ،شود سال در مشاغل صنعتی جلوگیری می 11از کار کودکان زیر  کنیادر  .هستند

ت ها و ادارا بخشعالوه بر این  ،ها ممکن نیست اجرای این قوانین توسط دادگاه اوقات از بسیاری علیه کار کودکان هستند، یدارای قوانین شدید

های مرکزی  بسیاری از دولت. عملکرد مناسبی ندارند یا با مشکل کمبود نیروی انسانی مواجه هستند( به علت مشکالت مالی)مربوط به بازرسی کار 

 .دهند قوانین مربوط به کار کودکان اختصاص می اجرای تضمین راینیز منابع محدودی را ب

ها و  مخالفت. گذارد می کار کودکان تأثیر ی بر مقوله از جمله و بر حفاظت از استانداردهای کار ،ارگریهای ک توانایی کارگران برای تشکیل اتحادیه    

شود ارتقای استانداردهای کار و زندگی و در نتیجه  موجب می ،ها ها و گروهک کارگران برای سازماندهی اتحادیه های فعالیتنسبت به  انتقادها

 های گروهی های تجارت آزاد و در نتیجه فعالیت المللی اتحادیه بین ی طبق معاهده 2212در سال برای مثال، . شودتر  کار کودکان دشوار جلوگیری از

 (18) .کارگر دستگیر شدند 522هزار و  2هزار کارگر اخراج و  5، کارگران

( ۱7. )افغان هستند درصد کودکان کار در ایران، از اتباع خارجی و عمدتاً ۱6کند که  گزارشی اعالم می

نفر و تعداد های قانونی مقیم ایران یک میلیون و بیست و هفت هزار  ، تعداد افغان۱9ق پژوهشی در سال طب

این تعداد افغانی مقیم در ( ۱3) .نفر برآورد شده استمجاز بین یک و نیم تا دو میلیون پناهندگان افغان غیر

 سال سن دارند و ۲۱کمتر از ( حدود یک میلیون نفر)ی غیر مجاز، حداقل یک سوم جمعیت  و پناهنده

 (۱7. )شوند عموماً توسط والدین برای کسب درآمد به کار کردن مجبور می
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 شوك بر درآمد

اگر والدین به بیماری ایدز دچار و از کار . شود میو غیره ایدز  یات منفتأثیرشاورزی یا اقتصادی، شامل بالیای طبیعی، بحران ک ،شوک بر درآمد   

حل خاصی در این موارد  اگر ساختارهای جامعه حمایت و راه .مراقبت از افراد خانواده بپردازدافتاده شوند، کودک مجبور است ترک تحصیل کند تا به 

 (21) .حل به کار کودک متوسل شوند ممکن است به عنوان راه، درآمد ندارند رهایی که ابزاری برای کنار آمدن با شوک ب خانواده نداشته باشند،

 محرومیت از تحصیل

. مجانی نیستبر است و  هزینهدر بسیاری از کشورهای دنیا هنوز هم تحصیل     

در  محرومبه ویژه کودکان ساکن روستاهای  ،برای بسیاری از کودکان عالوه بر این

هم که مدرسه وجود دارد، کیفیت آموزش  حرومیم در مناطق. دسترس نیست

ی شغل  که معموالً ادامه)ی آنها  به کار و شغل آینده پایین بوده و محتوای دروس

در شرایطی بنابراین . نامربوط است (مادران است های فعالیتکردن  پدر یا دنبال

ارزشی برای  ف،دالیل مختل به که تحصیل در دسترس نباشد یا والدین

 کردن کار، برای مدرسه رفتن به اندن قائل نباشند، کودکان به جایخو درس

 .شوند فرستاده می

 عوامل مربوط به خانواده. ب

 :شامل موارد زیر بوده است این کودکانهای  در خانواده ،کار کودکان ی در گسترش مسألهعوامل دخیل  ترین مهم ،در یک تحقیق توصیفی   

  های انجام شده بیانگر آن است که میانگین  بررسی ولینفر است؛  1/1 ما عیت خانوار در کشورمیانگین جم)جمعیت زیاد خانوار

 .(در خانوادهنفر  21نفر و حداکثر  1حداقل با ، است نفر 1/7کودکان خیابانی  های خانواده جمعیت در بیناین 

 سرپرستی و تک سرپرستی؛  بی ،ناپدری ،وجود نامادری 

  ین؛ والداختالف سن زیاد بین 

  ؛گریوالد ی م در زمینههای الز دی و نداشتن دانش و مهارتسوا بی 

 ؛در خانواده آمیز ی محبت و کمبود رابطهعاطفی  ءخال 

ها  های آتی این کودکان و نیز جوامع آن دند که این موضوع، موقعیتمیلیون کودک از تحصیل محروم بو ۷7، حدود ۱776سال در 

 (۲۱. )میلیون نفر رسید 7۷به  ۱7۲7این رقم در سال  .ختاندا را به خطر می

 77 تا ۲7دستیابی به آموزش جهانی برای تمام کودکان دنیا  ی که هزینه ه شدتخمین زد ۱779سازمان ملل در سال  گزارش بقط

 (۲۱) .دهد را تشکیل میجهانی در یک سال  مخارجکل  درصد ۷تا  ۱واهد بود که این رقم تنها میلیارد دالر خ
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  گری والدین، احتمال بیشتری برای به  تکدی ی، قاچاق مواد وفروش ارد اعتیاد، طالق، بزهکاری، تندر مو؛ آشفته ی خانواده

 .وجود دارد ها و اجبار آنها به کار در این محیط ننوجوا شدن کودک و یدهخیابان کش

 ه تحصیل و اجبار والدین به ، عدم عالقه کودک بدر برابر خطای کودکبرخورد نامناسب والدین  خانواده؛ نادرست وش تربیتیر

قبول آنچه  های متعصبانه در فشار خانواده و اعمال نگرش حساس بلوغ، ی ، تبعیض قائل شدن والدین، عدم درک دورهتحصیل

 (12) .شود رسم و سنت نامیده می ،در بین طوایف و اقوام

در  .کند یت و حمایت عاطفی دچار اختالل میبقا، امن تأمینمنبع  ترین مهمکانون خانواده را به عنوان  ،ی موارد فوق رسد که همه به نظر می    

 .و خیابانی وجود دارد های کاذب دن در شغلشو به دنبال آن درگیر چنین شرایطی احتمال حضور کودکان در خیابان

 عوامل مربوط به خود کودک. پ

 :شود، عبارتند از در بازار کار می اجبار او برای حضورمنجر به  عواملی که در خود کودک وجود دارد و ترین مهمبرخی از      

 اندگی ذهنی کودکم عقب 

 فشار روانی از سوی کودک بودن قدرت تحملمحدود 

 (11). گری کودک و طغیان ماجراجویی 

 یا به دلیل مشکالتی که در تربیت کودک وجود داشته (فعالی یا افسردگی در کودک بیشمثال ً) به دلیل وجود علتی فیزیولوژیک ،در دو مورد آخر    

ری است که کارکردی برای کودک همچون بیما (یا کمبود حمایت عاطفی در خانواده دهد ی را پرورش میگر طغیان که وجود الگویی مثال) است

 .برد شود و به خیابان پناه می از خانواده بیرون رانده می کودک بنابراین .زیادی برای خانواده دارد مالی و روانی ی خانواده ندارد و مراقبت از او هزینه

 کند؟ قوانینی از کودکان کار حمایت می چه -8

ی جدا نشدن ءهستند که جز ییکسان و بنیادی مندی از حقوق ها سزاوار بهره تک انسان تک»: انی حقوق بشر چنین آمده استجه ی در اعالمیه    

هم  کودکان (27) «.احترام است ی شایسته ،خود بودنِ معناست که هر فرد به دلیل انسان انسانی به این مندی از مقام حق بهره. وجود آنهاست

مند  بزرگ بشری باید از آن بهره ی احترامی هستند که تمام اعضای خانواده ی شایستهمندی از حقوق اساسی و ابتدایی بشر هستند و  مستحق بهره

 (27). ند رسیدگی و مراقبت ویژه استای است که نیازم کودکی دوره چنین گفته شده است که حقوق بشر جهانی ی میهعالوه بر این در اعال. باشند

که شامل حقوقی است که بل ،نیست شامل نیازهای الزم برای بقا و امنیت این نیازها تنها و شان برآورده شود تمام کودکان حق دارند نیازهای اساسی

در راستای . مند به امور جامعه تبدیل شوند رسیده و به یک شهروند بزرگسال مسئول و عالقه و روحی ذهنی ،دهد به رشد جسمی میبه آنها امکان 

 :عبارت است ازکودک کار  ی منع ی دفاع از حقوق کودکان در زمینه در زمینه یالملل بیناقدامات  ترین مهماز ، برخی موضوعاین تحقق 

 كی حقوق کودنامهپیمان. 1

 :(28) چنین تصریح شده است نامه پیماناین  32 ی در ماده. ی دانستالملل بین ی نامه پیمانترین  توان فراگیر را می نامه پیماناین    

 کشی اقتصادی و انجام هرگونه کاری که  بهره :دنشناس به رسمیت میموارد زیر رای برخورداری از حمایت در کودک را بهر حق  ،شورهای عضوک

 .دی و اخالقی وی آسیب احتمالی رسانرشد جسمانی، ذهن ،وارد آورد و یا به سالمتی اوبار باشد یا خللی در تحصیل  ممکن است زیان
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 اقدامات ، فوق ی جهت تضمین اجرای ماده ،وکشورهای عض

بدین منظور و . ، اجتماعی و آموزشی به عمل خواهند آوردقانونی

اقدامات زیر را به  ،ی مربوطهالملل بینبا عنایت به مفاد سایر اسناد 

 :عمل خواهند آورد

 .برای اشتغال به کار 12تعیین حداقل سن -الف

مناسب در ارتباط با ساعات کار و شرایط  تتدوین مقررا -ب

 .اشتغال

 ا ضمانت اجرایی به منظوربهای مناسب  یین مجازاتتع –پ 

 .فوق ی ثر مادهؤاجرای م

 

 

 1111مصوب ژوئن « ممنوعیت بدترین اشکال کار کودکان» 182کنوانسیون . 2

را اتخاذ  یمؤثرترین اشکال کار کودک، تدابیر فوری و  بد از بین بردنممنوعیت و  تأمینموظف هستند، برای 11نامه کشورهای عضو این مقاوله   

اشکال بردگی یا مشابه آن از قبیل قاچاق  ی کلیه :اند ترین اشکال کار کودک برشمرده شده از جمله بد این موارد نامه، در این مقاوله (29). کنند

کان مضر برشمرده کود اخالقیوضعیت کودکان، استخدام اجباری، فحشا و نیز کارهایی که به دلیل ماهیت یا شرایط آن برای سالمتی، ایمنی و یا 

  (29). شود می

انجام موظف به « ترین اشکال کار کودک بد» ی نامه ، کشورهای عضو مقاولهبا توجه به اهمیت آموزش و پرورش در حذف کار کودک دیگر، از سوی   

 :(29) اقدامات زیر هستند

 ای، برای کلیه کودکان وزش حرفهآمای رایگان و در صورت امکان و اقتضاء،  دسترسی به آموزش و پرورش پایه تأمین. 

 که در معرض خطر خاص قرار دارند کودکانی وضعیت شناسایی و رسیدگی به. 

 توجه داشتن به وضعیت خاص دختران. 

                                                           

 .سال تعیین کنند 11های کارگری و کارفرمایی حداقل سن اشتغال را  توانند پس از مذاکره با سازمان ، میکشورهای درحال توسعه یا کمتر توسعه یافته12
 نظررظهاا را برای بمصو لهنامهومقا ستا مکلف عضو رکشو هر. رسد که میان نمایندگان دو یا چند دولت، به امضاء می است پیمانی onventionCنامه یا   مقاوله 11

 منظا و دمیگیر هعهد بر را وقیـحق اتبرخیتعهد ،میکند تصویب را نامه که مقاولهلتی دو هر .کند تسلیم دخو اریگذنقانو دارصالحیت عـجامر هـب تصویب و

 .دمیکن رتانظ دآنامف ایرجا چگونگی بر، نمازسا لمللیابین سیزربا

سازمان ملل  جهانی که در کنوانسیون حقوق کودکان ی نامه موافقت

دارد که کودکان حق دارند در قبال کارهای  وجود دارد، اظهار می

مت خطرناک، کارهایی که مانع تحصیالتشان باشد و یا برای سال

جسمی، روحی، اخالقی و پیشرفت اجتماعی آن ها مضرباشد 

 .حمایت شوند

دارد که آموزش ابتدایی باید برای  همچنین بیان مینامه  این موافقت

طور رایگان در دسترس قرار گیرد و ه برای همه ب همه اجباری و

متوسطه  ی همه کودکان ترغیب به اشکال مختلف تحصیل در دوره

مان ملل به این مجمع عمومی سازمیالدی  ۱777در سال  .گردند

نویس اختیاری برای افزایش حمایت از کودکان  کنوانسیون دو پیش

های مسلحانه و نیز عدم استثمار  شدن در خشونتندرگیر جهت

 (۱. )کردجنسی الحاق 
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 قوانین کشور ایران در دفاع از حقوق کودکان کار. 3

  قانون کار، به کارگماردن افراد کمتر از  79ایران طبق ماده کشور در قوانین

 15کارفرمایانی که افراد کمتر از  .ممنوع است  (پسر و دختر)تمام  سال 15

 (31) .، مستوجب مجازات خواهند بودیرندسال را به کار بگ

  سال سن دارد، کارگر  18تا  15قانون کار، کارگری را که بین  82ماده

دو استخدام باید از که چنین کارگری در ب کند می تأکیدنامد و  نوجوان می

تا توانایی ) های پزشکی قرار گیرد اجتماعی مورد آزمایش تأمینان سوی سازم

 ی بارهپزشک در. (و وضعیت سالمت نوجوان برای آن کار سنجیده شود

انچه کار چن کند و ی کارگر نوجوان اظهار نظر میانایبا تو تناسب نوع کار

کارفرما مکلف است در حدود امکانات خود شغل مربوط را نامناسب بداند، 

 (31) .رگر را تغییر دهدکا

  (31) .کند تعیین میبزرگسال کارگران  ت کار معمولاساع ساعت کمتر از ساعات کار روزانه کارگر نوجوان را نیمتعداد قانون کار،  82ماده 

  خطرناک و حمل بار  و رآو زیان ،ارجاع کارهای سخت ،انجام کار در شب ،ارجاع هر نوع کار اضافی»: آمده است قانون کار به تأکید 83در ماده

 (31) «.، برای کارگر نوجوان ممنوع استاستفاده از وسایل مکانیکی و با دستبیش از حد مجاز 

  شود برای  در ارتباط با مشاغل و کارهایی که به علت ماهیت آن و یا شرایطی که کار در آن انجام می»: شود قانون کار یادآور می 81ماده

با وزارت کار نیز تشخیص این امر  .[سال 15نه ]سال تمام خواهد بود  18آور است، حداقل سن کار  و نوجوانان زیان اخالق کارآموزانسالمتی یا 

 (31) .و امور اجتماعی است

 12نامه ساماندهی کودکان خیابانی آیین .1

 و  فنیهای  مهارتآموزش چنین  همجتماعی و توانمندسازی ا مانند های اجتماعی حمایت یبه منظور ارایه «دهی کودکان خیابانی سامان نامه آیین»

تصویب و جهت اجرا ابالغ شده 1/5/1381 در تاریخاجتماعی،  تأمینبنا به پیشنهاد وزارت رفاه و  ،های زندگی به کودکان خیابانی ای و مهارت حرفه 

های غیردولتی  های خیریه، تشکل شهرداری، انجمننامه سازمان بهزیستی کشور را موظف کرده است که با همکاری و مشارکت  این آیین (35) .است

 شوند، سازماندهی می اری شهرداریو نیروی انتظامی و با استفاده از مددکاران اجتماعی در قالب تیم تخصصی سیار یا مستقر در مراکز که با همک

                                                           
 .آمده است 2 ه اری سازمان بهزیستی، در پیوستی پیگیری نیازمندیهای کودکان کار در بخش مددک نحوه 12

 کودک بدترین اشكال کار

 وادارسازی کودکان به کار  ،یرعیتکار در سیستم اسارت یا  ،داری مثل فروش و قاچاق کودکان یا شبه برده داری، همه اشکال برده

 .های مسلحانه یا استفاده از کودکان در درگیری در نیروی نظامی

 سازی یا پیشنهاد کودکان برای روسپیگری، برای تولیدات پورنوگرافی و یا اجراهای مرتبط با پورنوگرافی استفاده، آماده. 

 ی تعیین شده استالملل بینهای  همان گونه که در معاهده ،برای تولید و قاچاق مواد مخدرکودکان پیشنهاد سازی یا  استفاده، آماده. 

  اخالقی یا امنیت کودکان  موجب آسیب به سالمت جسمی، ،شود در آن انجام میکار کاری که ماهیت آن یا فضای محیطی که

 (82) .(جع قانونی هر کشور تعیین شده استرسان توسط مرا مشاغل آسیب) شود

جهانی حقوق  نامه پیمان 1878درسال  ،کشور ایران

ماده  کودک را که بر ممنوعیت اشتغال کار کودکان در

 (81) .دارد، پذیرفت تأکید 82

کنوانسون ممنوعیت بدترین 1812کشور ایران در سال 

 (82). را به تصویب مجلس رساند اشکال کار کودک

کل اختیاری پروت 1812جمهوری اسالمی ایران در سال 

فحشاء و  ،کنوانسیون حقوق کودک درخصوص فروش

 (88. )کودکا ن را به تصویب مجلس رساندنگاری  هرزه
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ها و در صورت لزوم در  در کلیه مراکز استانن نامه این آیی (35) .اقدام نماید نسبت به شناسایی، جذب، پذیرش و توانمندسازی کودکان خیابانی

  (35) .استا قابل اجرکودکان خیابانی  مدت و درازمدت مدت، میان هزار نفر جهت حضور کوتاه 222الی شهرهای با

تا پایان یک روز  21تر از بیش ،روز، اقامت میان مدت 21حداکثر به مدت ، مدت کودک خیابانی در مرکز اقامت اقامت کوتاه ،نامه براساس این آیین

وزارت رفاه نیز  (35) .است سالگی 18ایان روزی تا پ سرپرست و یا بدسرپرست در مراکز شبانه شامل حضور کودک خیابانی بی، سال و اقامت درازمدت

و به شورای کند  میبندی  را تحلیل و جمعیافته  ها و اقدامات انجام یک بار گزارشماه  1نامه را بر عهده خواهد داشت و هر  هماهنگی اجرایی این آیین

 (35) .دنمای اجتماعی ارائه می تأمینعالی رفاه و 
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 ...های پیش روی ما راه -2

 

کار  برای حل مسائل کودکان ییخواهیم به راهکارها وقتی می

ضعیت این است که خود را مسئول و تر از هر چیز ندیشیم، مهمبی

با  شویم که ام گرفتار نمیدر این ددر این صورت، . آنان بدانیم

خودمان را  ، ناامید شویم وهای آن دولت و سیاستمقصر دانستن 

 .کمک به این کودکان ناتوان بپنداریمدر 

که  های بسیار زیادی توجّه به اولویتها با  در اغلب کشورها، دولت

های  رسیدگی به آسیبمنابع الزم برای  تأمیندارند، ممکن است 

های  گروه به همین دلیل هم اساساً. یر بیندازندرا به تأخ اجتماعی

 ،ها ی جامعه و ایجاد فشار بر دولتجلب حمایت عموم بادولتی  غیر

 اند، آسیب اجتماعی موفّق بوده ایندر کشورهایی که در مهار  ؛ همچنین مشاهده شده کهی کلیدی دارندنقش، رسیدگی به معضالت اجتماعی در

ها، با جلب حمایت داوطلبان زیاد، که هر یک با توجّه به عالقه و توان خود بخشی از  این گروه. اند بر عهده داشته مهمی نقش های غیردولتی، گروه

 ترین مهمبرخی از . دارند ی این کودکان ریزی برای آینده و برنامه دادن به این معضل اجتماعی گیرند، سعی در سامان به عهده می ها را مسئولیت

 :این آسیب اجتماعی عبارتند از اقدامات مقابله با

 زندگی، از آداب غذا خوردن  الزم برای ی لیههای او آموزش مهارت؛ این کودکان، بیش از هر چیز نیازمند آموزشند به طور کلی :آموزش

، آموزش ه بکننداستفاد آن ند در آینده ازکه بتوان ای یا حرفه  درسی، آموزش مهارت ، آموزش موادیگرفته تا رفتارهای مناسب اجتماع

های خاص از قبیل اعتیاد و روابط  ی آسیب در زمینه آموزش و عزت نفسپرورش  ،لهند توانایی حل مسأهای اساسی زندگی مان مهارت

 .ایمن جنسی غیر

 تالش برای تصویب و اجرای قوانین کار کودک، کارمحیط برای بهبود شرایط  تالش: بهبود شرایط کار. 

 زم برای کودکان کار و خیابانمواد غذایی ال تأمینو نیز  بهداشت و سالمتیوضعیت به  رسیدگی :برآوردن نیازهای اولیه. 

 این آسیب اجتماعیی  دادن به افراد جامعه درباره برای آگاهی ییها ها و جشنواره برگزاری بازارچه :دادن به مردم جامعه آگاهی ،

 .پوستربروشور و پخش شعارهای تبلیغاتی، 

 نالیدنی که کمک به ظلم است

گیرد و  کشیدگان را می های ما، جرأت ستم زدن ها و نق شکایت نشدنی است نباید ما را اندوهگین کند، وگرنه مشکلی که به ظاهر حل

ه کنند که چنین عدالتی اقتصادی حاصل شده باشد و کسانی ضج اگر مصایبی به جهت بی مثالً .ریزد ها می عامالن نقیصه آب به آسیاب

آورد که  ت این توجیه مطلوب را به وجود میزاس شان مصیبت عدالتی هایی برای کسانی که بی وضعی همیشگی و دایم است، چنین شکوه

شوند برای آنها  لرزه می زدگان و زمین شوند بر سر سرما ترتیب آنها برف میبه این شود؛  مال میاست که به دست آنها اعقانون طبیعت 

 (82.)افتند اند که به دست انسان از عمل نمی گویی اینها قدرت قهار طبیعت.ه سقف بر سرشان فرو می ریزدک
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 :های ممکن در راستای جلوگیری از کار کودکان و حمایت از کودکان کار و خیابان است؛ موارد بسیار دیگر مانند ها برخی از فعالیتاین موارد تن

مسائل حقوقی مربوط به این  پیگیری و کودکان کار و خیابانامکانات و خدمات اساسی مورد نیاز  ی تهیه برای مردمی و دولتی منابع مالی تأمین

 .پذیردانجام این حوزه سط داوطلبان تو تواند میکه  است هایی فعالیتهایی از  بخشنیز  ،کودکان

 ای از اقدامات، سعی در بهبود و اصالح دسته؛ .توان پیگیری کرد ان کار و خیابان را در دو سطح میمسائل کودک ی در زمینه مؤثربه طور کلی اقدامات 

هدف قرار  این پدیده را، ی های به وجود آورنده با این معضل اجتماعی است و ریشه یگر، به هدف مبارزهد ی دسته وضعیت کودکان کار و خیابان دارد؛

 .اند ت هر دو دسته در ادامه آورده شدهبرخی از اقداما .دهد می

 

 خیابانکار و کودکان  ی مسئلهاز بروز  پیشگیری جهت مؤثراقدامات . آ

 گردد  رفاه اجتماعی در جامعه می تأمینو عدالت اجتماعی ایجاد ، کاهش فقرکه منجر به توسط دولت هایی  اتخاذ سیاست. 

 و قرار دادن تضمین اجرایی برای آنها تدوین قوانین مناسب جهت حمایت از حقوق کودکان. 

  سروکار دارندغیردولتی، با حقوق کودکان و نوجوانان  دولتی و های ها، سازمان تجهیز و فعال نمودن نهادهایی که در سطح شهرداری. 

 مانند استانداردهای یونسیف، سازمان  ،المللی سازمان ملل متحد در مورد کودکان و حمایت از حقوق آنها های بین رعایت استاندارد

 .حقوق کودک  ی المللی کار و کمیته بین

 گیرد، مهاجرت کودکان و کار  هایی همچون جنگ سرچشمه می از بالیای طبیعی یا فاجعهبسیاری اوقات کودک کار  ی ز آنجا که پدیدها

ی ها قوانین و سیاستهمچنین،  .شود قرار گیرند ای در نظر گرفته می باید در فهرست فجایعی که برای مقابله با آن برنامه مهاجر کودکان

   .معطوف کنندبه کودکان مهاجر  اید توجه خاصیبموجود 

  میلیون  51تا به حال . نشدن تولد کودکان اشاره کرد باید به معضل ثبت ،به اهدافی از قبیل برخورداری از حقوق ابتدایی رسیدنبرای

 .اند که در معرض استثمار قرار دارند شناخته شده در جهان هویت کودک بی

 و آموزش کودکان و نوجوانان  ش فراهم شودباید شرایط دسترسی کودکان به آموز و کار کودکان معیوب فقر ی برای شکستن چرخه

 .محروم جدی گرفته شود

18و خیابان بهبود و اصالح وضعیت کودکان کار. ب
 

 انجام مطالعات و تحقیقات در این زمینهو  خیابانو کار  کودکان وضعیتآمار دقیق از  ی ارائه ایجاد یک بانک اطالعاتی و. 

 ها از طریق برگزاری همایش کودکان خیابانی ی نسبت به پدیده، نهادهای دینی و غیره، مسئوالن ،حساسیت در افکار عمومی مردم ایجاد ،

کردن  علنی مطبوعات و به طورکلی انعکاس و در اخبار وهای تلویزیونی، انتشار مقاالت  ریالس و های مستند های آموزشی، تهیه فیلم کارگاه

 .روهیهای گ سانهر در این موارد

 خردادماه هر سال  22وز مثال ربرای . کودکان کار و خیابان ی سازی و انجام فعالیت در زمینه رای آگاهی مختلف بها استفاده از مناسبت

 .روز منع کار کودک اعالم شده است به عنوان ژوئن در تمام کشورهای جهان 12برابر با 

 قانونی کودکان خیابانیاد پذیرش مسئولیت به عنوان نه های دولتی مربوطه از طرف شورای اجتماعی کشور تعیین یکی از سازمان. 

                                                           
 .ی کودکان کار و خیابان اشاره شده است ها در زمینه های برخی از انجمن به فعالیت 3در پیوست شماره   
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 های  های مختلف اعم از مقامات دولتی، قضات، سازمان تأسیس یک نهاد ملّی برای حمایت از حقوق کودک متشکل از متخصصان از طیف

ن این نهاد ملّی در در حال حاضر فقدا .شناسان کودک، وکالی دادگستری، استادان دانشگاه، فعاالن حقوق کودک و غیرهغیردولتی، روان

 .شود کشور ایران کامالً احساس می

  سال، جایگاهی در نهادهای غیردولتی در نظر گرفته شود تا بتوانند مشکالت خود  18تا  15برای کودکان کار نوجوان در سنین

کودکان در نظر گرفته  قوقح حلی برای صیانت از راه به عنوان تواند های صنفی نیز می ارتباط کودکان با اتحادیه .را مطرح کنند

 .شود

 ی این کودکان  مالی و خدمات حمایتی به خانواده ی کمکهای ارائه. 

 و  کودکانآموزش حقوق کودک به  با کشی اقتصادی حقوق کودکان به منظور جلوگیری از بهره ی افزایش سطح آگاهی درباره

 .هایشان خانواده

 فاقد خانواده  خیابانیِخانواده برای کودکان  ایجاد و گسترش مراکز شبه. 

 شبها ... و وضعیت نامساعد سکونت  ،، نداشتن سرپناهکان که بنا به عللی مانند مهاجرتهایی برای آن گروه از کود پناهگاه یجادا

 .کنند را در خیابان سپری می

 در محل حضور  خدمات مددکاریو نیز  ای های فنی و حرفه آموزشمختلف از جمله ی خدمات بهداشتی و آموزشی  ارائه

 .ها گاهاین پناهکودکان خیابانی در 

 خی از این تجربیات به بر 3در پیوست شماره ) بازپروری کودکان خیابانی سایر کشورها در امور ساماندهی و استفاده از تجربیات موفق

 .(اشاره شده است

 داشتن یک خط تلفن ویژه  (Hot- line)رایگان به این  ی کمک و مشاوره ی رسانی در این زمینه و یا ارائه جهت اطالع

 .کودکان

 در خیابان ،برخورد درست با یک کودک کار ی نحوه مردم جامعه در مورد آموزش. 

 گرفتن تماس و و رفتارهای پرخطر قراردارد سوء استفادهدر معرض  ،چهارراه یادر خیابان تفاوت رد نشدن از کنار کودکی که  بی 

 .(112)های پلیسی  کز فوریتیا مر( 123)انس اجتماعی اورژبا 
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 کننده از نیروی کار کودک سوء استفادههای  مشاغل و کمپانی :1 پیوست

 (37) .کننده از نیروی کار کودک آورده شده است سوء استفادههای  مشاغل و کمپانی ترین مهمبرخی از  در زیر

 

Carpet industry : است بدنام کار کودکاننیروی استفاده از ر به خاطصنعت فرش در سراسر پاکستان، هند و بنگالدش. 

 

Coca Cola :بان حقوق بشر  با توجه به گزارش دیده(HRW )بهره  السالوادور در نیشکر مزارع در کودکان کاراز  غیرمستقیم صورت به کوکاکوال

 .دبر می

 

Nestle :این اتهامات در  ی عمده .کاکائو متهم شده است تأمینه ری از نظارت بر کار کودک در بخشی از زنجیرشرکت غذایی نستله به علت خوددا

 .ایمنی کار کودکان استناو زیاد کار ت اساعتعداد  جلوگیری از کار کودک،عدم زمینه 
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Philip morris:  ستدر بخش تولید محصوالت از توتون و تنباکو استفاده کرده ا سال دارند، 12که تنها  کودک 72 از اعتراف کرد کهاین شرکت. 

 

Chocolate world :کنند می سوء استفادههای کاکائو  از هزاران کودک برای برداشت دانهکه  در جنوب امریکا و غرب آفریقا کنندگان کاکائو تولید. 

 

 

Puma :را در ما ، دوخت لباس برای پوسال تر هستندسن و کم سال و یا حتی  11 ک کهکود 222حدود  ،با توجه به گزارش جدید کمیته ملی کار

 .دهند در بنگالدش انجام می Harvest Richکارخانه 
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Apple : کودک  71از از جمله یک شرکت چینی که  تولید وجود دارد؛ ی کار کودکان در زنجیرهاز نیروی  سوء استفادهموارد متعدد در این شرکت

 .گیرد در تولید خود بهره میسالگی  11زیر سن 

 

Urban Outfitters : شود از نیروی کار کودکان استفاده می بزرگ تجارت پنبه در ازبکستان که در آن به طور معمولیک شرکت. 

 

 

M&H: از ( کنند ری میخریداپنبه  از ازبکستان که کنندگان لباس تعدادی از تولیدارتباط با ه دلیل ب که ،بریتانیا های مد یکی از محبوب ترین زنجیره

 .متهم است ،urban outfitters) نیروی کار کودک، کننده از ء استفادهشرکت بزرگ سو
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Monsanto:  کنند ، از جمله مونسانتو کار میهای هندی دانه ی کنندهتولیدکودک در تولید پنبه برای کشاورزان  12،375در هند، حدود. 

 

 

: X box 360استشده دکان متهم کار کونیروی استفاده از  هب که است کنندگان مایکروسافت در چینولیدیکی از ت. 

 

 

Sumsung:  از کار قانونی غیراستفاده  ورفتاری با کارگران در چین  حقوق کارگران به بددفاع از توسط یک گروه، سامسونگ الکترونیکشرکت

 .شده استکودکان متهم 
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Wal mart :از نیروی کار کودکان در بنگالدش  2225لباس خانگی در کانادا که طبق تحقیقات رادیو آمریکا در سال  ی کنندهیک شرکت تولید

 .کند می استفادهسوء

 

 

 

primark :دلیل  ترین مهمدهد و گفته می شود که این ارزان محصوالت تحت فشار قرار می کنندگان خود را برای تولید سریع وتولید ،این شرکت

 .نیروی کار کودک در این شرکت استاز  سوء استفاده
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 (81) ؟اجتماعی در قبال این کودکان چیست وظایف مددکاران: 2یوست پ

  گیری اولیه پیش

وزارت فرهنگ و ارشاد  ،بر زندگی کودکان در خیابان و با کمک و همکاری سازمان بهزیستی، آموزش و پرورش، صدا و سیما مؤثربا شناخت عوامل 

 .صورت گیرد ریزینامهبرگیری از حضور کودکان در خیابان اسالمی و نهادهای مربوطه برای پیش

 گیری ثانویهپیش

 :گیرددر این سطح، سه مرحله فعالیت انجام می

چه امکان بازگشت به توانند گروه سیار تشکیل دهند و به شناسایی این کودکان بپردازند و چنانمددکاران می: ی شناسایی و جذبمرحله  .1

آوری این کودکان از طریق  جمع. ه موسسات مربوطه هدایت کنندصورت آنان را ب در غیر این. اقدام کننددر این زمینه منزل برایشان فراهم است، 

 .نموددهی را سامان این کودکانتوان نمیو اجبار زور  ی واسطه هزیرا ب ،می یا شهرداری مطلوب نیستنیروی انتظا

توانند کودکان را  اسان، پزشکان و مشاوران حقوقی مینشپزشکان، رواندر این مرحله مددکاران با همکاری روان :بندی کودکانی طبقهمرحله  .2

 :این اقدامات عبارتند از از جمله ؛بندی کنند که برای این کار اقداماتی ضروری استطبقه

 تشکیل پرونده. 

 حقوقی  شناسان، پزشکان، مشاورانپزشکان، روانروانی و اجتماعی کودک با همکاری متخصصان از جمله روان ،بررسی خصوصیات زیستی

 .و یا دیگر متخصصین

  (در صورت داشتن خانواده)ی کودک و ارتباط با خانواده منزل کودکبازدید از. 

 مربوطه پزشک از طریقگیری درمان جسمی کودک پی. 

 (در صورت لزوم)گیری برای حضانت کودک با همکاری مشاور حقوقی موسسه و از طریق دادگستری پی. 

 پزشکشناس و روانمکاری رواندرمان اختالالت رفتاری با ه. 

 درمان اعتیاد و مشکالتی از این نوع. 

 غیرهی مربوطه و خانواده یا موسسه ارجاع به. 

متفاوت این وظایف هر کودک ممکن است  یت و نیازهایها بخشی از وظایف مددکاران اجتماعی در مقابل کودکان خیابانی است و با توجه به وضعاین

 .دنباش

اما اگر . در این مرحله مددکاران اجتماعی باید توجه داشته باشند که بهترین ارجاع، بازگشت به خانواده است :دهی کودکانامانی سمرحله  .3

استثمار  ،چون احتمال فرار مجدد ؛اری از کودک را ندارد، باید از ارجاع به خانواده پرهیز کننددای است که صالحیت نگهگونهده بهخانوا یتوضع

 .وجود داردغیره نواده و خاتوسط 

 :نهاد کندعرضه و یا پیشزیر را  ن است خدماتدهی، مددکار اجتماعی ممکی ساماندر مرحله
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 در موسسات دولتی یا غیردولتی داری کودکی نگهکردن زمینه اهمفر. 

 ایر نهادهای مربوطهسیا از طریق آموزش و پرورش، نهضت سواد آموزی و ( سوادآموزی)ی آموزش کالسیک کردن زمینه فراهم. 

 این  مورد در ات مختلفهای اجتماعی و خطرهای زندگی و مقابله با مشکالت به منظور کاهش آسیبی آموزش مهارتکردن زمینه فراهم

 .کودکان

 ی آموزش حقوق و تکالیف فردی و اجتماعیکردن زمینه فراهم. 

 سال 15دکان باالی ای برای کوهای فنی و حرفهی آموزش مهارتکردن زمینه فراهم. 

 های فرهنگی، تفریحی و ورزشینامهی استفاده از برکردن زمینه فراهم. 

 درمانی و ی خدمات بهداشتیعرضه. 

 مشاوره

  .شوندجلسات مشاوره به دو صورت فردی و گروهی اجرا می

 جا مشاور به در این. است جسته شدههای زندگی برتمرکز آن بیشتر بر روی مسائلی است که در جلسات آموزش مهارت :جلسات گروهی

هایی از درد و رنج دارند، جلسات گروهی زمینهجا که کودکان خیابانی پساز آن. دماینو به افراد کمک میکند  میگر، عمل  عنوان تسهیل

ذارند و در بین خودشان اعتماد و دیگر در میان بگ، دردهای خود را بدون مانع با یکدیگر ارتباط برقرار کنندکند تا با یکها کمک میبه آن

 .حمایت ایجاد کنند

 گر به  است و در آن مشاور به مثابه یک تسهیل کننده هی فردی، ارتباطی چهره به چهره میان مشاور و مراجعمشاوره :جلسات فردی

 .کند تا در یک روند درمانی، به اهداف مورد نظر دست یابدکمک می کننده همراجع

که در آن  ایجاد فضاییای ی حرفهمشاور ابتدا با ایجاد یک رابطه. دی، بر روی مسائل و موضوعات عمیق عاطفی استی فرتمرکز مشاوره

 .آسوده گرددرنج کند تا از کمک می کننده هبه مراجع و غیرهشناختی  ،و سپس با درمان رفتاریوجود دارد اعتماد 
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 کار و خیابان ی کودکان فعالیت کشورهای دیگر در زمینه: 8 پیوست

 

 (Giving street children a future)یک آینده برای کودکان خیابانی  ی ند؛ ارائهه -آی. 1

 www.i-indiaonline.com: آدرس سایت

ها و حمایت از آن مراقبت به کودکان و خدمات ی رائهاسیس شد و هدف آن أدر جیپور هند ت 1993غیردولتی است که در سال یسازمان «هند-آی»

 .در زیر آمده استهای این موسسه  پروژه ها و برنامه برخی .بوده است

 (Child line)خط کودك . الف

تجربه  با یک مشاور با به طور رایگان تماس بگیرد و تواند می ،هر کودک در بحران .ساعته برای کودکان در شرایط دشوار است 21 اورژانس خط تلفن

و کسی که به حرفهای آنان گوش بدهد، اما دارند اند که نیاز به اطالعات و مشاوره ساده  بسیاری از این کودکان کسانی .به طور دوستانه صحبت نماید

 .فرستد آمبوالنس خود را برای آنان می i-india  در موارد حادتر

تواند به صورت نامحدود در  کودک میدر این صورت بنا بر تشخیص، .باشد یاز به مداخله میزمانی که کودک رها شده باشد یا از خانه فرار کرده باشد ن

 .های مربوطه ارجاع داده شود های مؤسسه بماند و یا به دیگر سازمان یکی از خانه

 (Children boys home)خانه کودکان پسر . ب

ی پسران از استثمار، پرورباز بهاین خانه قصد دارد  .کنند ای جیپور زندگی میه که در خیابان است یک خانه برای پسران فراری و یتیمی این مکان

بعضی  i-indiaروند و در مرکز فنی حرفه ای  کنند به یک مدرسه محلی می کودکانی که در این مسافرخانه زندگی می.کمک کند غیره گدایی و

 .آموزند اجتماعی را می های مهارت

 (Ganga, girls home)خانه دختران گانگا . پ

 .پی داردرا در  خانه کودکان پسر مانندنیز اهدافی خانه دختران . اند ساخته شده است  و یا فرار کرده  قرار گرفتهبرای دخترانی که مورد آزار   این خانه

 (Temporary home)خانه موقت . ت

شوند و بعد در صورت تشخیص یا به خانه  داری میراکز نگهدر این م به طور موقتخط کودک، با   هایی هستند که کودکان بعد از تماس خانه

 .شوند فرستاده می، های کودک ذکر شده در موارد قبل شوند و یا به خانه بازگردانده می

 (Ladivocational centres)ای  مراکز فنی و حرفه. ث

 .بضاعت است یتیم و بی کودکان مورد آزار قرار گرفته، توسطای  های فنی و حرفه مرکزی برای فراگیری آموزش

هایی مانند جواهرسازی، خیاطی، نقاشی،  در این مرکز مهارت. باشد فحشا می ها جایگزینی برای گدایی، کار و این آموزش ،برای بسیاری از کودکان

 .شود داده میدکان ارائه به کوهایی  های اجتماعی آموزش مهارتو  های اعتماد به نفس نین در زمینههمچ .شود آموزش داده می قصانگلیسی و ر

http://www.i-indiaonline.com/
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جا  های مختلف جابه در طول روز به طور گردشی بین کالسها  ، آنشوند نفره آموزش داده می 8تا 1های  کودکان در گروه ،(ladi) این مراکز در

 .هایی برای ورزش و مواد غذایی دارند شوند و زنگ تفریح می

 (School on wheels)مدرسه روی چهارچرخ . ج

به دلیل فقر  کودکان ممکن است. آورد روند به ارمغان می آموزش را برای کودکانی که به طور منظم به مدرسه نمی ،روی چهارچرخ طرح مدرسه

ها ارزش آموزش  والدین آن که دلیل این یا به ؛یکی این کودکان وجود نداشته باشدیا ممکن است که هیچ مدرسه دولتی در نزد ؛مجبور به کار شوند

 .از آموزش محروم باشند ،کنند یمرا درک ن

رس دولتی، این کند و بر خالف بسیاری از مدا این برنامه با آوردن آموزش و مدرسه به محل زندگی کودکان امکان آموزش را برای آنان فراهم می

 هم ها رفتار اجتماعی  ، به بچهبهیادگیری خواندن، نوشتن و محاس در این مدارس عالوه بر .است کودک مورد پذیرش کننده و مدرسه بسیار سرگرم

 .شود تدریس می

 (Integrated street schools)مدارس مجتمع در خیابان . چ

از جمله اهداف آن  .باشد با معلمان و مکان ثابت می ،منسجم و یکپارچه برنامه هبا این تفاوت ک ،آموزشی شبیه آموزش روی چهارچرخ ای برنامه

 .هایشان است خانوادهه دوباره کودکان فراری ببازگشت تغذیه و  ،داشتیهای به مراقبت آموزش و پرورش،

 (Shower bus)اتوبوس دوش . ح

موادی های بهداشتی شامل  هبست ءاین برنامه به همراه اهدا .کند بار دوش گرفتن کودکان در هفته را برای آنان فراهم می اتوبوس دوش، امکان یک

 .باشد خمیر دندان به کودکان می و ، شانهلوسیون ضد شپش ،صابون، شامپومانند 

 (Ambulance)آمبوالنس . خ

در این طرح  .دهد به کودکان خیابانی ارائه میهای اضطراری را  های بهداشتی و کمک ، مراقبتمبوالنسآبا استفاده از یک جیپ به عنوان آی هند 

 .غیره بیماری فلج اطفال و ، سل، دیفتری، کزاز،Bهپاتیت  :وندمی شهمچنین بسیاری از کودکان برای برخی یا همه موارد زیر واکسینه 

 (AIDs awareness)سازی از بیماری ایدز  آگاه. د

 :از جمله کارهایی که در این حوزه انجام شده است

 های مقاربتی یم در مورد اچ،آی، وی، ایدز و بیماریقآموزش مست -

 های سالمت اردوگاه -

 فیلم و ادبیات  -

 های خیابانی هنمایشنام -

 آزمایش و درمان انجام رایکودکان بدادن به  پیگیری انگیزه -

 (Child rights)حقوق کودك . ذ

 :اند عبارتند از قسمتی از اقداماتی که در این راستا انجام شده .قوق کودکان استحمردم از  کردن هآگاهدف این بخش 
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 کودک آگاهی از حقوق برگزاری روزِ -

 انتشار خبرنامه -

 ها و جلسات گروهی اردو ،سمینارهابرگزاری  -

 انجام پژوهش -

 (Annapurra_kitchen project)ی آناپورا  ی آشپزخانه پروژه. ر

 .باشد می به کودکان و سالم گرم ،غذای تازه ی یک وعده ی وزانه با هدف ارائهیک آشپزخانه ر

 (Mith Salmanh) (به معنی دوستان: )میت سالما. 2

 (www.mithsamlanh.org) :آدرس سایت

های خالقانه برای حمایت از کودکان کار  پروژه ی است که در جهت توسعهی آنها ها خانواده و کودکان خیابانی کامبوج راییک سازمان محلی کار ب

 .کند می

 (Outreach)توسعه  .الف

که در خیابان کار و  یی استها ارتباط با کودکان، نوجوانان و خانوادهکند و در پی برقراری  تیم به طور مستقیم در خیابان کار می یکدر این فعالیت، 

نظیر بهداشت باروری، هایی  در زمینههای اولیه بهداشتی، آموزش غیر رسمی و همچنین آموزش  از طریق مشاوره، مراقبتتوسعه  تیم .کنند زندگی می

این تیم به طور مستقیم و .بخشد شان آگاهی و اعتماد به نفس مییها خانوادهبه کودکان و  ،حقوق کودکو  بیماریهای مقاربتی ، ایدز،مواد مخدر

 .کند در خیابان کار میروزی  شبانه

 ( Preventation)پیشگیری  .ب

 های زندگی، پیشگیری از مصرف مواد رسمی، آموزش مهارت رهای غی این مرکز به ارائه آموزش در .استمیت سالما های  پیشگیری از جمله طرح

 .در دستور کار قرار دارد( مخصوصا شیر)های غذایی  همچنین توزیع بسته .شود ، مشاوره و حمایت عاطفی پرداخته میرمخد

ی  بر پایه وبرای کار و زندگی است  به خیابان، و جلوگیری از آمدن کودکان سوء استفادهحفاظت از کودکان و نوجوانان از انواع ، این طرح هدف

 .بنا شده است های زندگی آموزش مهارت

 :ها فعالیت

 کودکان در معرض خطر و آسیب بیشتر هستند ها هایی که در آن حمایت از خانواده. 

 های مبتال به ایدز پشتیبانی پزشکی به ویژه از خانواده. 

 کمک به بهبود درآمد خانواده. 

 (غیره حل تعارض و ،شامل مشاوره) حمایت اجتماعی. 

 (Education)آموزش  .پ

 :برنامه ها
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 نام کودکان در مدارس دولتی ثبت 

 ها در این مدارس داری آن نگه 

  (ها برای انتخاب آگاهانه یک شغل آن  ای به منظور کمک به های فنی و حرفه آموزش)آموزش جوانان 

 ها فعالیت

 ست به کودکان ارائه های زندگی ا ورزشی و آموزش مهارت ،های فرهنگی های جامع که شامل فعالیت  در این مرکز آموزش: مرکز آموزش

 .شود می

 آشپزی، جوشکاری، آرایشگری، .باشد سال می 21تا  15جوانان خیابانی از سن  های ب های فنی و حرفه آموزش مهارت: ای مرکز فنی و حرفه

ها در این  ین حرفهعالوه بر ا .شود جوانان آموزش داده می هباشند که ب هایی می برق، الکترونیک، مکانیک خودرو و کشاورزی از جمله حرفه

 .شود های ورزشی نیز تدریس می های زندگی و فعالیت طرح زبان انگلیسی، مهارت

 کند آموزان است فعالیت می که یک مکان محبوب برای تمام دانش «باشگاه دوستان»یک منطقه تفریحی به نام سالما  میتدر مرکز : تفریح. 

های کار گروهی، تفکر خالق و  تواند با تشویق اعی کودک ضروری است و میهای تفریحی برای رشد جسمی، عاطفی و اجتم فعالیت

 .داشته باشدی خود  ودک به خانوادهنقش مهمی در پیوستن ک های حل مسئله استراتژی

 (Drug)دارو  .ت

 .تمواد مخدر در جهان اس بهجوانان  اعتیادهای جامع جلوگیری از  مبارزه با مواد مخدر یکی از برنامه ی برنامه

 :باشد که شامل چهار مرحله می یان کودکان و جوانان خیابانی استهدف از این برنامه، مبارزه با روند رو به رشد استفاده از مواد مخدر در م

 پیشگیری 

 کاهش آسیب 

 زدایی سم 

 توانبخشی 

 (Hamarafoundation)سازمان هامارا . 8

  (www.hamarafoundation.com):آدرس سایت

به  2222و از سال  هودکان خیابانی در بمبئی تاسیس شدبرای حل مشکل در حال ظهور ک asha raneتوسط پروفسور  1989در سال سازمان هامارا 

 .عمل کرده استنهاد  سازمان مردمطور مستقل به عنوان یک 

 :های مختلف این سازمان عبارتند از بخش

 بهداشت و درمان  .الف

، معاینه منظم پزشکی کودکان با همکاری تیم پزشکی اورژانسهای اولیه در هر مرکز  تسهیالت کمک ی ارائه :دمات بهداشت و درمانی عبارتند ازخ

 .های عمومی برای درمان بیمارستان و ارجاع کودکان بیمار به بیمارستان

ایدز و اعتیادزدایی از جمله  آگاهی از ،آموزش مسائل جنسیهمچنین و  اند های اولیه آموزش دیده ب برای کمکدر این مرکز تعدادی داوطل

 .باشد های این مرکز می برنامه
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 تغذیه .ب

 .شود بین کودکان توزیع می 11«جویی مواد غذایی برای صرفه»مواد غذایی مغذی تحت عنوان طرح ، صندوق خیریهیک  با کمک

 (Non formal education (NFE) ) رسمیآموزش غیر .پ

هر  .شوند سر کالس درس حاضر میرسمی، آموزش غیرکودک در مراکز  12تا  32به طور متوسط روزانه . دبخش مهمی از توسعه خدمات را در بر دار

همچنین به منظور ارتقا  .گیرند های تدریس یاد می را از طریق روش 122تا 1 از  دخواندن و نوشتن جمالت و اعدا ،کودک 252ساله نیز نزدیک به 

 .شود ها آموزش داده می بچه خواندن به روزنامه ،ها دانش عمومی بچه

داشت و رهبری به طور منظم های آموزشی در مورد موضوعات مختلفی مانند حقوق کودک، قوانین مربوط به کودکان، سبک زندگی، به کارگاه

 .دشو ی میورود تعداد قابل توجهی از کودکان به سیستم آموزش رسمرسمی موجب تسهیل آموزش غیر  های  برنامه .اند  دهی شده سازمان

 آموزش و پرورش رسمی  .ت

ودکان کار و خیابان در نفر از ک 315حدود نیز  سال گذشته 5در طی  .شوند نام می ها در مدارس مختلف ثبت فر از بچهن 72تا  12هر ساله حدود 

جلسات  .دهند ا را دختران تشکیل میه  درصد آن71ند که ا کودک در مدارس مختلف مشغول به تحصیل 212در حال حاضر . اند  نام شده مدارس ثبت

 .باشند می های این طرح از جمله برنامههای مطالعه و خدمات حمایتی  کالس ی مادرها، ارائه منظم با معلمان مدارس، پدر و

 آموزش مهارت .ث

های  کیسه انندگی، ساخت صابون،هایی از قبیل خیاطی، چاپ، ر شان حرفه جه به عالقه و استعدادسال با تو 18تا  11به کودکان در رده سنی 

 .شود آموزش داده می غیره پاکت نامه و های تبریک، کاغذی، کارت

 پیک نیک  .ج

 .است های این طرح یلم از جمله برنامهاردو، مسابقات ورزشی، نمایش ف پیک نیک و گردش،

 مشاوره فردی و گروهی  .چ

های  ها کارگاه اسات خود و در راستای باال بردن اعتماد به نفس و توانمندسازی آنها برای به اشتراک گذاشتن تجارب و احس برای کمک به بچه

 . شود فردی و گروهی برای این کودکان برگزار می ی مشاوره

 های مالی  کمک .ح

 غیرهفروشی و  کفش فروشی، بازی، میوه اسبابفروش  ی  های مالی برای شروع یک کسب و کار در مقیاس کوچک نظیر مغازه در برخی از موارد کمک

 .شود به کودکان داده می

 جویی در تسهیالت صرفه .خ

ها در بانک  هایی برای آن به این منظور حساب ؛انداز کنند را به صورت روزانه پسشود تا بخشی از درآمد خود  در این طرح به کودکان انگیزه داده می

 .شود در نظر گرفته می

                                                           
 Food For Saving
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 (children development khazana(CDK)) ی کودکان خزانه توسعه ی پروژه .د

 .ی خود کودکان است  بانکی است برای کودکان که مدیریت آن بر اساس اصول تعاون به عهده ،ه کودکانعخزانه توس

 (Indonezian street children organization)سازمان کودکان خیابانی اندونزی . 4

 (www.iscofoundation.org: )آدرس سایت

 آموزشی کودکان حمایت .الف

 ISCO.به حاشیه رانده شده است کودکانِ حمایت کامل از نیازهای آموزشی ISCOهدف از برنامه  .چیزی فراتر از پول است ISCOحمایت آموزشی 

های درسی  های مدرسه، لباس فرم و کتاب ها در قبال هزینه آن روند و از  کند که کودکان تحت پوشش، هر روز به مدرسه می اطمینان حاصل می

 .کند حمایت می

ISCO و برای کودک  های رشد در تالش است تا روابط خوبی را با معلمان و مسئوالن مدرسه و همچنین با پدر و مادر کودکان برای احراز فرصت

به  این سازمان. نبال کنندرا د ییتوانند سطوح آموزشی باال مطمئن شود که این کودکان می و تبدیل وی به یک شهروند مسئول و مولد برقرار سازد

 .دهند انجام میمدارس را بر ی منظم نظارت  منظور انجام این کار برنامه

 . تضمین کیفیت آموزش و پرورش کودکان همکاری دارد در جهتمدرسه و مؤسسه  72با  ISCOدر حال حاضر 

 (Children activity center )های کودکان  مرکز فعالیت. ب

ISCO های رشد  کردن آموزش رسمی برای این کودکان کافی نیست و تقویت زمینه فراهم ، تنهاکه برای دستیابی به اهداف خود سیدبه این نتیجه ر

  اندازی یک خانه فعالیت کودکان در هر محله اقدام به راهلیل به همین د .های زندگی، خالقیت و رهبری برای این کودکان الزامیست شخصی، ارزش

 .ها بپردازند های جالب و آموزشی در این خانه ها، به انجام فعالیت توانند بعد از مدرسه به جای رفتن به خیابان ن میکرده است که کودکا

ISCO برای کودکانی که )های درمانی  صنایع دستی و همچنین کالس مربوط به های فعالیتامکان انجام  ،آموزگار، مواد آموزشی علمی و هنری

 .کند را فراهم می( سه دارندمشکل خاص آموزشی در مدر

ده فراهم کررا  ای های آموزشی و حیطه ها دستورالعمل ،های آموزشی با کودکان در فعالیت درست ارتباط برایدر جهت کمک به معلمان همچنین 

 :باشند است که شامل شش قسمت گسترده می

 های ریاضی مهارت /منطق 

 های اجتماعی مهارت 

 یهای زبان مهارت 

 رت اکتشافعلم یا مها 

 وری هنر و مهارت پیشه 

 های اخالقی  زندگی و ارزش 

 .گذرانند ها می ساعت از روزشان را در این خانه 2تا  1 شوند و حدود بندی می ای سنی دستهه ها در گروه بچه

  (Children health and nutrition)بهداشت و تغذیه کودکان  .پ
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 ها عمدتاً بیماری شناخته شد که این بیماری ،کی از دالیل عمده عدم حضور کودکان در مدرسههای به عمل آمده در طول یک سال، ی طبق بررسی

 .کرد  خود موزش و پرورشآکردن این برنامه مهم به برنامه  تصمیم به اضافه ISCOبه همین دلیل  .ناشی از عدم تغذیه مناسب کودکان بوده است

کنند تا مطمئن  ها و شیر را در بین کودکان توزیع می تأمینهای غذایی، وی مکمل ISCOه شده، های در نظر گرفت در طول فعالیت کودکان در خانه

 دولت محلی کرده است یخدمات بهداشت مراکزهمچنین در برخی نقاط شروع به کار با  .های عمده نیستند در معرض بیماری شوند که این کودکان

 .را ارزیابی کندنها آمشکالت سالمتی  ،کودکان وضعیت کاملبررسی تا با 

 .ندوضعیت سالمتی کودکان را بررسی ک دکند تا بتوان های سالمت تهیه می پرونده« کودکان مرکز فعالیت»برای کودکان در  همچنین
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 ی کودکان کار و خیابان در ایران های فعال در زمینه انجمن برخی معرفی: 4پیوست 

 

 انجمن حمایت از کودکان کار. 1

ولیت اجتماعی و انسانی خود و با ؤر انتفاعی به منظور ایفای مساز کودکان کار به عنوان نهادی مردمی، غیر دولتی، غیر سیاسی و غیانجمن حمایت 

تالش خود را در این  11127با مجوز رسمی وزارت کشور به شماره  1381هدف حمایت از کودکان کار و کودکان در معرض آسیب از مرداد ماه سال 

 .نموده استعرصه آغاز 

رشد فردی و    خورداری آنان از امکانات اولیهاقتصادی است که مانع تحصیل، آموزش و بر یهای منظور از کار کودک، درگیر نمودن کودکان در فعالیت

 .کشی همراه است  با آسیب و بهره وشود  شان می  اجتماعی

 بست سمت چپ، پالک  ی احمد افتخاریان، دومین بن ید اردستانی، کوچهخیابان مولوی، خیابان شهید پیرمرادی، خیابان شهتهران، : نشانی

13 

 9 - 55571187: تلفن 

  سایتآدرس :http://www.apcl.org.ir 

 ایمیل :info@apcl.org.ir 

 انجمن حمایت از حقوق کودکان. 2

هدف . از نموده استفعالیت خود را آغ 1373عی از سال دولتی و غیر انتفا مستقل، غیرمردم نهاد، انجمن حمایت از حقوق کودکان به عنوان سازمانی  

های  یتانجمن با تکیه بر فعال. است جهانی حقوق کودک نامه پیمانگونه که در اساسنامه آمده است، تبلیغ و ترویج اصول مندرج در  اصلی انجمن آن

یاری شدن موانع عینی و ذهنی تحقق حقوق کودک  وق به عموم ایرانیان، به برداشتهشناساندن و تفهیم این حق باجمعی اعضاء داوطلب خود، 

 .کوشد میها آنبهبود وضعیت عمومی زندگی ایران و تر کودکان  و در جهت برخورداری هرچه وسیع رساند می

های  ی همه کودکان در ایران، در زمینهرابزندگی  نیازهای ضروری قلبرآورده کردن حداهای  برای شناسایی و هموار ساختن راه تالش انجمن

 .باشد ی، ذهنی، عاطفی و اجتماعی میجسم

 37تهران، سید خندان، ابتدای سهروردی شمالی، کوچه قرقاول، پالک : آدرس 

  88735591و  88759279: تلفن 

  سایتآدرس :www.irsprc.org 

 ایمیل :info@irsprc.org 

http://koodakar.org/uncrc
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 اجتماعی کیانا ،گروه فرهنگی. 8

ک کرج بر اساس قوانین ارائه هایش در سازمان ثبت اسناد و امال دولتی بوده که فعالیت غیرنهاد و  مردماجتماعی کیانا یک سازمان  -گروه فرهنگی

که در حال حاضر  کودک کار گردیده است 122تاکنون موفق به جذب بیش از  این گروه. وزارت کشور برای مؤسسات غیردولتی ثبت شده است  شده

 .و ایام هفته قرار دارند( مدرسه جمعه)کودک و نوجوان تحت آموزش روز جمعه  212

 39پالک  –بلوار محمدی  -روبروی بانک صادرات  -متری گلشهر  15 -کرج : نشانی 

 2211 - 1179315: تلفن 

  سایتآدرس :http://www.kiyana.ir 

 ایمیل :irfattaneh@gmail.com 

 مشتاق کرمان کودک ارمرکز دوستد. 4

شناسایی کودکان محروم از  ،بر طبق اهداف اعالم شده انجمن. از استانداری کرمان پروانه فعالیت دریافت کرده است 8/7/1387این انجمن در تاریخ 

در این مرکز در دو ( هستندافغانی  که عمدتاً) کودک 322در حال حاضر حدود  .ستا جاری آنهامهم ای ه و حمایت از آنان از جمله فعالیت آموزش

 .اول تا چهارم ابتدایی مشغول به تحصیل هستند ی در پایهشیفت 

 کرمان، خیابان زرسیف، باالتر از پارک عصای سفید، سمت راست :نشانی . 

 آدرس وبالگ: www.bachehayemoshtagh.blogfa.com 
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