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  چند نکته از سايت رفاقت کارگری:
    }{يک 

جزوه اين  انتشار  و  کار»  ترجمه  جهانی  «سازمان  سوی  از  با    که 
ی کرونايی  و در ارتباط با گسترش کار کودکان در دوره  کاری يونيسفهم

معنی تأييد نظرات و حتی تأييد آمارهای به  و پساکرونايی منتشر شده است،
!  فتگر  نتيجه  راعکس مسئله  نبايد  با وجود اين،    نيست؛  نيز  ارائه شده در آن

  unisefو    ILO  جاکهازآن  گفت: توان چنين  ی میدر توضيح اين دوگونگ 
رژيم    ، وهستندجمهوری اسالمی  ی بورژوايی، جهانی و مورد تأييد  هانهاد

با تکيه  رو،  کودک» نيز شرکت دارد؛ از اين  در «کنوانسيون حقوق  اسالمی  
در  زمينهتوان مطالباتی را در  اين جزوه میمندرجات  بر ی حقوق کودک 

 رفْ نظرِی ِص / لحاظ حقوقیبهقرار داد که    دولت و صاحبان سرمايهمقابل  
که  ترتيب استد. بدينن ها بچسبانآنبهرا  د ورچسب عدول از قانون  ن توان نمی

هايی تبديل  يکی از عرصهتواند بهحقوق کودک میطرح مطالبات مربوط به
حقيقی فعالين  که  با  و    شود  کارمرتبط  دنيای    محيط  فعالين  (نه 

بُ )  هپروتیاينترنتی/مجازی/ در  و  يابند  تمرکز  آن  مبارزهروی  ی عد 
کارگر ً دمکراتيک  اساسا مطالبات  طرح  (نه  ر  فراطبقاتی  ی  )  چنجیژيمو 

يابی طبقاتی  در راستای سازماننيز  و گام کوچکی    فعليت طبقاتی پيدا کنند
  . بردارند

از  صرف باورهای  هپروتی/تناقض  هایالگوبردارینظر  و  آفرين 
کليتِ ماورايی،  و  گرايانه  الساعهخلق و  آورددستاين    در    تاريخی 

سازماننمی  عملیـنظری که  کرد  شک  طبقاتِی  توان  آگاهی  و  يافتگی 
  های معينو آموزه  هاگامترکيب  حاصل    انْ کشان و فرودست کارگران، زحمت

درجهت  ی خاصیْ هرجامعه که متناسب با امکانات واقعی است ای و پيوسته
و  کسب مطالب  معين  مبارزهدمکراتيک شکل میای  مبارزه  ات  در    گيرد. 

.ها و  و عمدتاً توسط ان.جی.ادر حال حاضر  که  (   ارتقای حقوق کودکجهت  
توسط  که  اينبهط  و شر شود) مدنبال میاسالمی  ـ ایبا شکل و محتوای خيريه

زحمت و  کارگر  کند مردم  پيدا  فعليت  شود  کش  راهبری  آن  ،  و  از  يکی 
و  ها  حال دريافتاست که درعين  کارگری دمکراتيکی  مبارزههای  عرصه

 .سازدزمينه می نيزرا  مناسبات سوسياليستی  ری گي شکل
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جزوه  درباره اين  در  شده  ارائه  آمارهای  عمدتاً  نيز  ی  که  گفت  بايد 
اقتصاد  بخش توليد  های  دربرمیبهو  را  رسمی  و اصطالح  نسبت   گيرد 

.  گذاردبرآورد میتخمين و    اساس را بر   » اقتصادْ سمی ررغي «های  بخشبه
ابراز نظر کرد که آمارهای ارائه شده در بخش  ـ  همـتوان چنين  بنابراين، می

جايی که  تا آنالبته  ـ  مالياتی  هایی فرارواسطهحداقل بهـ  اقتصاد  »«رسمیِ 
اند؛ و آمارهای مربوط  نمايی شده کوچک  دهد،قانونی» اجازه می«منفذهای  

اش تنها ت اساساً مافيايیی ماهي واسطهنيز به  اقتصاد  بخش «غيررسمی»به
ی ناچيزی گيرد و تنها گوشهآن در دسترس قرار میاز    بخش بسيار ناچيزی 
دارد که  با همه  .نمايانداز واقعيات را می اين امکان وجود  اين احوال،  ی 

ی تحليل کارکردهای واسطهو به  هدادقرار    مبناجا را  آمارهای ارائه در اين
حرکت   تری های آماری قابل قبولسوی درک واقعيتبه  آنسرمايه در کليِت  

  کرد. 
  

    {دو}
دربارهآن حقوق  چه  از  دفاع  (يعنی:  جزوه  اين  محوری  موضوع  ی 

و زيرکی    یبا هوشيارتوان گفت اين است که  ) میو خانواده  انسانی کودک
کند  ای ترسيم میی واقعهمثابهای استثمار کودکان را بهدارانهظاهراً جانب

به نسبت  گويا  ب که  سرمايه  که ي ذات  در صورتی  است؛  عارضی  و  رونی 
تجزيه اقتصادیتحليلو    منهای  بسيار    سياسیـ های  و گاه  بر  مبتنی  پيچيده 

توان  می  نيز   تحليلتجزيه و  و بدون    سادهنگاه  ی  واسطهشواهد فراوان، به
ی کشورهای جهان (اعم توسعه يافته و  کار و استثمار کودکان را در همه

توسعه)  است  درحال  اين  حقيقت  نظام سرمايهمشاهده کرد.  بدون  که  داری 
دهد سرمايه امکان بقای خود را از دست میکسب سود و انباشت روزافزون  

به بهو  هميشه  و  همواره  هم  دليل  قيمت همين  کاهش  و  ارزان  کاِر  دنبال 
در بازار فروش  جاکه کار کودکان  ازآن  از طرف ديگر،کار است.  نيروی
 ه تبعيت و تمکين برددليل پذيرش و تابعيت فردِی قابل مقايسه با  هکار ب نيروی

دنبال داران که ناگزير بهترين کارهاست، سرمايهارزان  برداریْ در جامعه
بيش نيرویسود  و  ارزانتر  نمیوَ دَ تر میکار  و  ند،  کودکان  کار  از  توانند 

داری که  بيان ديگر، آن سرمايهآن چشم بپوشند. به  یالعادهسودافزايی فوق
خريد   بيشاز  کودکاننيرویتر  هرچه  کند،  پوشی  چشم  هردليلیبه  کار 
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اش را پوشيدهچشِم چشم  ،ی او قرار داردسازوکار سرمايه که برفراز اراده 
  نشاند. خاک سياه میکند و بهکور می

گوشه هيچ  کنونی  وضعيت  نمیدر  را  جهان  از  که  ای  کرد  پيدا  توان 
کار کودکان خريده نشود و مورد استثمار قرار نگيرد. تفاوت نوعی نيرویبه

مختلف   خريدوفروِش بهتنها  کشورهای  اين  چگونگی  و  پُرسود    نحوه 
از    گردد.برمی آسيا  و  آفريقا  اعماق  در  کار  سالگی شروع    ٥يا    ٤زمان 

يل مرگ ناشی از کار  دلو چندسالگی به ٢٠ای موارد در شود و در پارهمی
به سخت  و  میسنگين  درصورتیپايان  صرفرسد؛  نه  که  موارد  از  نظر 
اصطالح غيررسمی، اما شروع رسمی و قانونی  های بهچندان ناچيز بخش

سالگی هم ادامه    ٢٣و تا    شودشروع می  سالگی  ١٥کار کودکان در اروپا از  
ها در  رکنان سوپرمارکتکند. برای مثال، درصد نسبتاً بااليی از کاپيدا می

سن دارند که ضمن انجام سال    ١٨تا    ١٥بين    ، تحت عنوان کارآموز،هلند
ها ی آنسال، اما مجموع هزينهاصطالح بزرگکارهای شديدتر از افراد به

  است. داقل دستمزد ح سوم  تر از يکبابت کاری که انجام می دهند، کم
 ای در جامعه  ی مصرفی از جنبه  طورکلی، هرچه نسبت ميانگين رفاهبه

ها لحاظ فيزيکی با آسيبن نيز بهکاِر کودکا  فاده ازشرايط است باالتر باشد،  
اما استفاده از کار کودکان (منهای  همراه است. تریو دستمزد مناسب  ترکم

که در کشورهای مختلف درجات متفاوتی    سودآوری و فرسايندگی فوری آن
توان تحت عنوان وجه استراتژيک  ی ديگری هم دارد که میهادارد)، جنبه

اصطالح ی بههااز کار کودکان، نه توسط کارفرما  جنبه. اين  از آن نام برد
دولت   توسط  بلکه  سرمايه)  مثابه(بهمنفرد،  خرِد  با  ی  اساسیْ دو  و    هدف 

و امتحاِن کودکان  به  از کارفرما  شود: يکی، آموزش تابعيت» میتمشيت«
زمينه  آن اين  در  بهها  که  موقعی  بزرگبرای  بازار عنوان  وارد  سال 
ی شدت واسطهبه  ،کار ی نيرویباال بردن ارتش ذخيره  ی،گرشوند؛ و ديمی

اصطالح باال و دستمزد پايين کودکان و در نتيجه کاهش دستمزد در سطح به
  ملی. 

  

    {سه}
که    شده استتصوير  در اين جزوه طوری    رسمیتوليد و اقتصاد غير 

کند  ها و شگردهای بورژوايی چنين تصور میشيوههی نسبتاً ناآشنا ب خواننده
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غيررسمی)  گويا  که   اقتصاد  و  توليد  (يعنی:  اقتصاد  و  توليد  از  بخش  اين 
  رسمی اصطالح  بهتوليد و اقتصاد  داری و  نظام سرمايهبهميل شده  ح ای ت زائده

برطرف شدنی است. اساس    و قانونمداری  دقت و مراقبت  کمی  است که با
اين نظام) سود و رقابت است؛ و  ری (حتی بهدانظام سرمايه بيان مناديان 

جامعه آن بقای  و  زندگی  اساس  رقابت  و  سود  نظام  چنين  همو    جاکه 
آنبرپانگهدارنده  سياسیِ ـاقتصادی  می  ی  تشکيل  اقتصاِد   وجودِ دهد،  را 

غيررسمی» که  «بخش  بيرون  از  شده  تحميل  و  بيرونی  عاملی  نه   ،
از درونی و اساسی بودن   رقابتو    سودبخش  ی وحدتی دوگانهواسطهبه

هايی  . اقتصاِد «بخش غيررسمی» عمدتاً شامل آن حوزهکندحکايت میآن  
و سود می توليد  بهاز  که  تکنولوژيکشود  ماشين  لحاظ  از  استفاده  آالت  و 

گذاری  کند که «اقتصاد رسمی» نام ن بخشی حرکت میطور نسبی در پِس آبه
رغم  آالت، علیجاکه تکنولوژی و ابداع و اختراع ماشينشده است؛ و ازآن

و   حرکت  حتی  و  تغيير  در  مجموعاً  بحران،  و  رکود  از  ناشی  نوسانات 
که بتوان خط ثابت و دائمی بين اين رو، غيرممکن استپيشرفت است؛ ازاين

از   بخش  اين  سرمايه دو  نتيجه  ويژگیصرف  که کشيد.  از  های نظر 
اقتصاد و توليد و سود، درست   بخش«   اداری/مالياتی/حقوقیْ  غيررسمِی» 

داری و حذف  عين «بخش رسمِی» اقتصاد و توليد و سود، ذاتی نظام سرمايه
  حذف روابط و مناسبات سودمحور است.آن مشروط به

ولی هم  م های اقتصادی پيچيده، حتی مشاهدات معصرف نظر از تحليل
  : دهد کهنشان می
يافته يا  (اعم از توسعه  ی کشورهای دنياهمهـ اقتصاد غيررسمی در  اوالً 

و  توسعه)  دارددرحال  دولت  جود  بهو  نيز  و  ها  حد  که  مجهزند  نهادهايی 
  . ی اين بخش از توليد و اقتصاد را تحت کنترل داشته باشنداندازه

 ً اقتصاد غيررسمیدوما بخش  از  بيش  کارْ   ، ـ در  استفاده  و  با دست  تر 
 .آالت متکی باشداستفاده از ماشينشود تا بهمیی انجام کقوای فيزي

  
 ً شود، تری انجام میـ کار در بخش اقتصاد غيررسمی با مهارت کمسوما

ناپايدارتر  و  غيرايمن  شديدتر  نيروی؛  است   ترو  بهاز  کودکان  طور  کار 
تعيينچشم گاه  و  میکنندهگيری  استفاده  بهای  و  نرخ  شود،  هم  دليل  همين 

  اصطالح رسمی اقتصاد است. تر از بخش بهين بخش بسيار بيشاستثمار در ا
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بسا  و چه  اندتنيدهجاکه اقتصاِد رسمی و غيررسمی درهمچهارماًـ ازآن
هرصورت به،  هنددمیپايداری خودرا از دست    تبادل متقابلْ   و   بدون ياری

ارزش از  بهبخشی  اقتصاد غيررسمی  بخش  بخش  های اضافِی حاصل در 
مديران ابراز مخالفت  همين دليل است که  شود؛ و بهمنتقل میاقتصاد رسمی  

   فراترقوقی  ح از غرولند، گاليه و اقدامات ناچيز    بخشْ   اقتصاد رسمی با اين
  . رود نمی

 ً بسياری  ـ  پنجما قابل  مشاهدات  ساده  اينترنتی  جستجوی  يک  با  (که 
است)  دست میيابی  که  نشان  از  دهد  استفاده  در  کار  منهای  کودکان 

استثمارِ سودآوری از  ناشی  و    معادن  و   خدماتی  و  خانگی  های 
هم بسا صنعت جهانی)  (و چه  ی تی توليد صنع، در زنجيرهپورونوگرافيک 

در  شود که   چنين واقع میمعموالً   .گيردکار کودکان مورد استفاده قرار می
يررسمی و رسمی اقتصاد غکار بين بخش  نوعی تقسيم  توليد محصول معينیْ 

االت حجيم و  ترتيب که در ساخت محصوالت و ماشين. بدينآيدمیوجود  به
و  سبکهای  بخش  ، پيچيده بهسادهتر  آن  کوچککارگاهتر  با  تر های   ،

کمسرمايه دورافتاده   ترهای  می  ترو  داده  کارسفارش  از  استفاده  که    شود 
در    ويژه  کارِ پذيرتر و دور از چشم است. گرچه چنين تقسيمکودکان امکان

می  یعرصه و  گرفته  شکل  مشهودترين  جهانی  و  بارزترين  اما  گيرد؛ 
ال حجنوبی، عقب نگهداشته شده يا در کشورهای موسوم بهدر  ی آن را  چهره

  ن مشاهده کرد. تواتوسعه می
 ً ـجزوهـ  ششما نيز  حاضر  بهی  ضمنیگرچه  که  میاما  ـ  طور  پذيرد 

به غيررسمی  اقتصاد  در  هم  و  رسمی  اقتصاد  در  هم  گرفتهکودکان    کار 
خوبی  طور که بههمان«شوند. اين نقل قول از متن جزوه را باهم بخوانيم:  می

کودکان    مستند  کار  است،  در  شده  دارد   غيررسمی   اقتصادعمدتاً   رواج 
(child labour is prevalent mainly in the informal 

economy)  ،بهآن کودکان  که  بهجايی  غيرماهر  راحتی  کارگران  عنوان 
  . از ماست]  ها در اين جزوهتأکيدی  همه[» شوندکار گمارده میبه

 ً گرچه کار  که  توان گرفت اين استای که از بندهای فوق مینتيجهـ  هفتما
به انعطافکودکان  شدت،  سادگی،  بسيارْ دليل  ارزانِی  و  در    پذيری  عمدتاً 

به اقتصاد  میبخش  قرار  استفاده  مورد  غيررسمی  امااصطالح   گيرد؛ 
اقتصاد بين  که    متقابل و حتی تقسيم کاری که    تبادل   ، تنيدگیی درهمواسطهبه
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ال مافيايی هم وجود دارد و حتی در اشک »رسمی«اقتصاد و   »غيررسمی«
نيروینمايدخودمی و  ،  سرمايه  عمومی  انباشت  خدمت  در  کودکان  کار 

  داری جهانی است. کليت نظام سرمايهدرخدمت 
  

   {چهار}
ی  واسطهبهکه  داری اين استهای نظام سرمايهيکی از بارزترين ويژگی

در    )انقالببهقابل توصيف  (بدون ايجاد تحوالت  ی سود و رقابت،  دوگانه
همين دليل است . بهدهدصنعت و توليد امکان بقای خويش را از دست می

ها در  آموزش و تحصيل از وظايف بارز دولت  تمشيت شکل و محتوایکه  
ی قولهتاريخ اين نظام و مجهاِن بورژوايی کنونی است. با نگاه گذرايی به

به  کار و تحصيلِ  نتيجهسادگی میکودکان  ی گرفت که دغدغه  توان چنين 
 ـ ات نظری، در عملهمنهای توجي ـ  تحصيل کودکانها نسبت بهکنونی دولت

بهادامه و  تاريخی  شدهی  امروزی  انگلستان اصطالح  در  قوانينی  همان  ی 
ساله را درصورتی که دوبار اقدام   ١١قرن نوزدهم است که اعدام کودکان  

  آورد. اجرا درمیدانست و بهکردند، قانونی میدزدی نان میبه
 

 
  

اين سانتیی/تبليغاتی  جنبهاز   حقيقت  بگذريم،  که  مسئله    مانتاليستی 
مدرسهاست کارکرد  جنبه  که  کارکراز  همان  ذاتی  که  است  ی  دی 
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ها (اعم از دبستان، دبيرستان خانهچه در اين قصابآن  ها دارند.خانهقصاب 
دانشگاه حتی  بهو  میها)  کشيده  کودکانجوهره  شود،سالخی  انسانی    ، ی 

جوانان   و   ها آن  انسانی ـنوعیرويش  امکان    تغييرشکلِ و  نوجوانان 
بردگی در  و الزِم  اشکال گوناگون  خصوصياتی است که مهيای پذيرش  به

اش) براين مانده و پيشرفتهبورژوازی (اعم از عقباست.    داری رمايهنظام س
است   مناسبتباور  مدرسه  و  درس  هزينهکه  کم  تحت  ترين،  و  ترين 

نهادکنترل است/ترين  خنثیمناسباتی  ضمن  رويشسازی  که  های احتمال 
و روی انقالبیانسانی  درعينـکردهای  کارگر،  تاريخی،  تربيت  برای  حال 

طورکلی  و به  ،....هاچیتبليغاتانواع  تشی،  ر ، پليس، امدير دکتر،  مهندس،  
نظام و برقراری واقعيت حجمی و سه الزم برای بقا    گوناگون و   کادرهای

  کان خاصی است.در زمان و م بعدِی توليد/فروش/انباشت 
 

  
  

بهسوزوگداز جزوه بازگشت کودکان  ی حاضر نسبت  و  لزوم گشايش 
اش، اما بيش از هرچيز  انهدوستمهربان و کودک  رغم ظاهرمدرسه علیبه

بقای نظام سرمايه تربيت کادرهای الزم برای   توضيح ی است.  دارنگران 
ی حاضر را چند  وهز اين نيست که بگوييم ج اين تفاوت (و در واقع: تناقض)  

توطئه بهنفر  نوشتهگر  فريب  آنقصد  نه،  در  اند؛  (و  تناقض  اين  سائق  چه 
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توجيه بورژواکنندهواقع:  نگاه  است)،  تناقض  اين  ماورايی  ی  و  ايستا  يی، 
آناست  آن  نويسندگان حتی  صرکه  بهاح جاکه  درنمیتاً  بربيان  اين  آيد، 

فرارفت  باورند هرگونه  بورژوازی  استقرار  با  بهکه  رسيده تاريخی  پايان 
و   نظام  زين  است؛  چارچوب  در  تنها  اجتماعی  تحوالت  و  تغيير  پس، 

  کند. داری است که احتمال وقوع پيدا میسرمايه
  جهان متعهد شده   ، ی پايدارف توسعهاهدای]  [برنامهکه « ، اينهررویبه

، در بهترين  »خاتمه دهد  ٢٠٢٥تا سال  ی اشکال کار کودکان را  است که همه
ممکن   میخوشفقط  صورت  بيان  را  بورژوايی  خيرانديشی  و  .  کندبينی 

تر  کودک کم  وني ل ي م  ٩٤گذشته    یدر دو دههگويد «چراکه از يک طرف می
کند می  نظر   »؛ و از طرف ديگر چنين ابرازشده است  دهي در کار کودکان د

» چشماين  اکنون  که:  همهواسطهبهگير  موفقيت  کوويدی  تهديد    ١٩ـگيری 
و هدف جهانی    معکوس کرده ها را  گيری احتماالً پيشرفتشود. اين همهمی

  »! کنددشوارتر میرا کار کودکان برای پايان دادن به
  

  
  

اقتصادی مردم کارگر و  تأثيرات   کروناويروس برزندگی اجتماعی و 
ها، رکودها و  همان تأثيراتی شباهت دارد که بحرانـ بهمجموعاً کش ـزحمت
اقتصادیِ نوسان مردم   های  اين  اقتصادی  و  اجتماعی  برزندگی  پيشن 
نه تنها هيچ تضمينی وجود ندارد که پس از بحران از ديگرسو،  اند.  داشته

بحراناينبازهم  کرونا   بهگونه  گوناگون  ها  بلکه  ن نشو  تکراراشکال  د، 
توان تر میعيت هرچه تمامط اجتماعی با قاـبراساس تجربه و تحليل اقتصای 

.  خواهيم داشتفراوانی درپيش  ها بهگونه بحراناز اين  نيز  گفت که زين پس
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اي  «  کهننتيجه  توسعههرگونه  پايدار اهداف  هرگز    »ی  کنونی  نظام  در 
خواهد     »خاتمه...  ی اشکال کار کودکان راهمه» شود که «متعهد«  دتوان نمی
  .داد

  

   {پنج}
ی حاضر برای ممانعت ويا کاستن از  کاری که جزوهترين راهراديکال

کارفرماها حمايت از  «  ازجمله  دهد،کار کودکان ارائه می  یو گستره  ميزان
ک  جهت در اخراج  «»  ارگرانعدم  دستاولويتاست:  ديگر،  و  های  يابی 

های اقتصاِد غيررسمی از طريق برنامه  [در بخش]محافظت از کارگران  
است اجتماعی  از    برای  [الزم]   اقدامات  .حمايِت  و  درآمد    [ثبات] حمايت 

از  میاشتغال    [تداوم] حمايت  اخراج   جهت در کارفرماها  تواند شامل  عدم 
کسانی  مالی بههای  کاری و ساير کمکبیی  کمک هزينهی  ئهاار  ،ارگرانک

هم که  بیباشد  همه  ».کارنداکنون  ايناساس  نظام  خيرخواهی  ی  وجود  ها 
» با  که  است  داری  و  سرمايه  کارفرمايان  نمايندگان  ميان  رايزنی  وجود 

  تواند واقع شود. » میهای کارگریانسازم

  
يابی  ی دستبورژوايی و شيوه ی طبقاتی اين جزوهْ که جوهرهنتيجه اين

شدهبه مطرح  اين    اشمطالبات  اما  است.  رفورميستی  و    »جوهره«نيز 
به  »شيوه« نبايد  که  بهانهرا  کرد  تبديل  انقالبیْ ای  مطالبات  عنوان    تحت 
گرم کردن تنور  آورد و خواسته يا ناخواسته بهمیگرايی روی  فراطبقاتیبه

  چرخد. میهای رنگارنگ چنجیرژيم
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طبقاتی  مبارزهپراتيک  از  برخاسته    هشياری حکم    ـازجملهـی  چنين 
، رفورميسِم کارگری های رفرميستِی بورژوايی کند که با استفاده از طرحمی

زمينه که  بگيريم  پيش  سازمانرا  «دانش  های  تبادالِت  و  طبقاتی  يابی 
طبقاتیمبارزه می  »ی  فراهم  همانرا  هم کند.  مقدمه  اين  ابتدای  در  طور 

بسيار ناچيزی در    من گای ترجمه و انتشار اين جروه برداشت گفتيم، انگيزه
که    ی رفورميستی/دمکراتيکِ راستای مبارزه است  از نبهجکارگری  هايی 
توان مطالعه  چنج با سرنگونی سوسياليستی!؟} میی {«رژيمآن را در مقاله

  . [*]کرد
[*] http://www.refaghat.org/index.php/political/workers-in-iran/٣٥٠-regime-change-iran-socialism 
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   ی يونيسفمقدمه 
گيری در مبارزه با کار کودکان  گذشته شاهد اقدامات چشمی  در دو دهه

و معکوسی در    خطرات بسيار واقعی  ١٩ـگير کوويداما بيماری همه  .ايمبوده
مبار کار کودکان  روند  با  کردهزه  روند  گرايش  .]١[است  ايجاد  مثبت  های 

ت که کار  و محتمل اس  ،مبارزه با کار کودکان متزلزل شده و کاهش يافته
در برابر  ويژه در کشورهايی که  بهشديدتر از پيش ادامه پيدا کند.    کودکان

تغيير کرده  اتاين  به اند.مقاومت  نياز  خطرات  برای اين  فوری  اقدامات 
اين   که  دارد  عوارضی  کاهش  و  ی [زمينه  گيرهمهبيماری  جلوگيری 

  .استرا فراهم آورده ها های آنکودکان و خانوادهبه  اجتماعی] تحميل
و چگونگی سرنوشت مردمان مختلف  اين   تأثيراتامی  مت  در    بحران 
برخی از اين عواقب در حال حاضر  اما    .چنان نامشخص استهم  مدتدراز

های تأمين  و زنجيره  ناامنی اقتصادی را افزايش داده،  گيریْ همه  .] ٢[ندمشهود 
ای] ها تااندازه[در بعضی از شاخهشدت مختل و توليد را  مواد غذايی را به

در بسياری    ، ی واگذاری اعتباراتعرصهمحدوديت در  متوقف کرده است.  
بودجهاز کشورها   است.  بازارهای مالی شده  دولتی  باعث محدوديت  های 

  . دهند ادامهرا خود عادی روند    کنند تامی  تقال
  

ها  ده درآمد خانوااز دست دادن عوامل منجر به   گونهاين هنگامی که 
انتظار  می  در  شود،  کودکان  نيز  ها  دهخانوابه مالی    کمکمشارکت 

  کار در مشاغل خطرناک و تری مجبور به بيش   شود. کودکانِ تر می بيش 
کودکانی  می   کشانهبهره  العاده][فوق کار  که  شوند.  حاضر  درحال 

شرايهای طوالنی ساعت  محتمالً کنند،  می  در  ويا  وخيم تر  کار  تری  ط 
  ها شديدتر های جنسيتی در خانواده نابرابری احتمال [قوی]  به   .کنند می 
دختران کارهای اضافی  که  رود  انتظار می هم    همين دليل  به   شود، و  می 

  . عهده بگيرندبه   نيز کارهای کشاورزی راچنين هم خانه و 
  

  زيراها را تشديد کند،  تعطيلی موقت مدارس ممکن است اين گرايش 
آن  هستند تا کودکان وقت خودرا بههای جديدی  دنبال روش ها به دهخانوا

  .  اختصاص بدهند 
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 سازمان جهانی کار   ١٨٢  وني حقوق کودک، کنوانس  ونيکنوانس   ٣٢ماده  

سازمان   ١٣٨  ونيکنوانس  چنينهم   و   ،اشکال کار کودکان  نيدر مورد حذف بدتر
کشی در برابر بهره ان  کودک، حفاظت از  در مورد حداقل سن استخدام  جهانی کار

کند ی که احتماالً با آموزش کودکان تداخل پيدا می ف يانجام وظانيز  و    یاقتصاد
به  آن ويا  می سالمتی  آسيب  به ها  را  به رساند  [مسلم]  حقی  رسميت  عنوان 

  شناسد.می 
کند ی م  ديرا تهد   ی، اقتصاد ملدهدافزايش می را    هانسل   نيب  کودکان فقر  کار

 .کاهدفرومی حقوق کودک را  ونيشده توسط کنوانس نيو حقوق تضم
فعاليت اين باور که  برا  یمانند مشارکت در کارهاهايی  برخالف    ی خانه 

کند تا  ی کودک کمک م به  مدرسه التيشروع کار در تعط ايچند ساعت در هفته 
اختالل های درسی او  فعاليتکار کودک در    که][اما واقعيت اين است  کند،رشد  

بار اش نيز زيانیاخالق  اي و/    ی، اجتماعی، روح یرشد جسم  یکند و برایم  جاديا
  .]٣[ستا

  
هايی که  شکی نيست که بحران کنونی وخيم است. درعين حال، انتخاب

می انجام  پيامدهای همهمیشود،  اکنون  و  روند  در  تعيينتواند  کننده گيری 
اقداماتی آگاهانه برای جلوگيری و از ی  دربرگيرندهها بايد  باشد. اين انتخاب

  باشد. نيز بين بردن کار کودکان  
  وآمدرفتهای  دليل محدوديتبرای مثال، در مواردی که کار کودکان به

فروک فرصتموقتاً  است  ممکن  کرده،  از  را  هايی  ش  جلوگيری  برای 
های گير هزينهکاهش چشمجا که  از آن  کار فراهم آورد.بازگشت کودکان به

 ی کشانهبهرهکودکان در برابر اشکال مضر و    پذيریِ تواند آسيبعمومی می
ی اجتماعی  های سنجيده از قبيل حمايت گستردهتشديد کند، انتخابرا  کار  

    .مؤثر باشدتواند در کاهش اين خطرات های فقير میاز خانواده
ها بر  های پيشين و تأثير آنبحرانمربوط به  ها و ادبياتبا مرور نوشته

توان برخی از مجراهای اصلی تأثيرگذاری را مورد بحث کار کودکان، می
هستند، اما برای روشن شدن   يکديگر متصلاين مجراها به  ترِ بيشر داد.  قرا

شود، بحثی  ئه میابحثی که ار  .گذرايمبحث میرا جداگانه به  مسئله هرکدام
تأثيرات   [چراکه]  نيست.  همهدراز نهايی  مربوط  مدت  پيامدهای  و  گيری 

نوشتهبه براساس  اما  است.  ناشناخته  هنوز  کودکان  رو    هاکار  شواهد  و 
ی ، برخی جهات گستردهانددست آمدهبه  هاروايتاز طريق  افزايشی که  به
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نمايان می[بهآن   نتيجهنکات فوق  که براساس    گزارشی.  شودتدريج]  ی و 
 اقدامات توصيه شده را توانند  میها  دولتاين است که    ،آيد دست میبه  هاآن

 گذارند.باجرا  نيز بهی بحران اوليه لحتی در مراح
  

 
   

 
  ی فقر، هنجارهای است.  اريبسعوامل  از    یبي ترک  ینتيجهکار کودکان  

 یها کنند، فقدان فرصتیم   دييتأ طور ضمنی  کار کودک بهکه    یاجتماع
موارد چنين  همساالن و نوجوانان، مهاجرت و  بزرگ  یکار برا  مناسبِ 

عواملی  اضطرار [ازجمله]  فراهم ی  را  کودک  کار  موجبات  که  هستند 
عمی تنها  نه  کودک  کار  نتنيلت  آورند.  بلکه   یها ینابرابر  جهيست، 

 شود. یم  تي تقونيز  ضياست که با تبع  یاجتماع
علؤم  اقدام با   هي ثر  کودکان  آس  یاگسترده   ف يطبه  ديکار    ب ي از 

بپردازد  يیهایريپذ آن روبرو هستند،  با  کودکان  امرکه  اين  مستلزم   . 
که    يیهاها و برنامهاستيس  یاجرا  ی هاراه حل  قياز طربتوانند  است 

  . ]٤[های] کار کودکان را ازبين ببرند[و زمينه  یعلل اصل دارْ يپا
  



١٥ 
 

  
 

 ١٩-کوويدبه پاسخ برای ILO سياست چارچوب
محور   چهار  المللیبين   استانداردهای  براساس)  ILO(  کار  المللیبين   سازمان

  دارد:  ١٩-کوويد بحرانبه  گويیپاسخ برای اصلی سياسی
  اشتغال؛ و [افزيش] برانگيختن [رشد] اقتصادی اول)
  ها؛ درآمد  و مشاغل ها، شرکت  پشتيبانی از دوم)

  شان؛کار  محل در کارگران حمايت از سوم)
  .حلعنوان راهبه  اجتماعی گفتگویاعتماد به  چهارم)،

ILO ها،دولت از ،]٥[جامعه سويی كلنزديکی و هم روی اصرار با 
  ابعادِ  یهمه به  گويیپاسخ برای خواهدمی  كارگری هایسازمان  و هاكارفرما

ها مؤثر کار کنند. بعضی از  روی سياست بحرانْ  اقتصادیِ  و اجتماعی بهداشتی،
 ، دهنداصلی را شکل می  رکن چهار اجتماعی) حمايت (مانند سياسی اقدامات

های  بخش  در هاسياست  بُردپيش  از بخشی بايد هاکه هريک از آن معنی اينبه 
  . ]٦[ديگر باشند
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 ١٩-مورد کوويد در اقدام برای  (UNICEF)يونيسف  کار دستور
  هماهنگی   خواستار)  يونيسف(  متحد  ملل  سازمان  کودکان  صندوق

  کودک   حقوق  بحرانبه   سالمت  بحران  تبديل  از  جلوگيری  برای  جهانی
  :کندمی   حمايت زير اقدامات از سازمان اين .]٧[است

 داريد؛ نگه  مناسب  تغذيه  دارای و سالم را کودکان •
آب،  • برای    و  بهداشتی  سرويس  با  الزم  کودکان وسائل  از   پاکيزگی 
 مواقبت کنيد؛  پذيرآسيب 
 دهيد؛ ادامه را يادگيری [و آموزش] کودکان •
  حمايت   شانفرزندان  از  مراقبت   و   نيازها  تأمين  برای  هاخانواده   از  •
 کنيد؛

 کنيد؛  سوِءاستفاده محافظت و استثمار خشونت، برابر در کودکان از •
کودکانی که تحت شرايط  چنينهم و  مهاجر و پناهنده کودکان از •

  کنيد.  محافظت دارند، قرار ها[انواع] درگيری 
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  سقوط استانداردهای زندگی 
کوويدهمه اقتصادی  ١٩ـگيری  رکود  است  باعث  که    رکودی   ؛شده 

  ٥٥حدود  گيری ادامه خواهد يافت. همه ی فعلیِ ها پس از دورهاحتماالً مدت
  اجتماعی   يتا گونه حمميليارد نفر از هيچ  ٤مردم جهان يعنی حدود  درصد  

  یهايمدت در برابر شوکدرازميليارد نفر در    ٤اين  و  برخوردار نيستند.  
کوو واسطهبهکه   می  ١٩ـديی    . ]٨[ ندپذير آسيب  بسيار  ، شودوارد 

  يکمعيشت    ]هامنع و کنترل آمدوشدهای ايجاده شده [و ازجمله  محدوديت
در شرايطی    های غيررسمی و گاهها، سکونتزاغهکه در  را    یميليارد انسان 

های غيررسمی اقتصاد که در بخش  را  افرادی  دارند، و آن  نامساعد سکونت
  فلج کرده است.   ،اندشاغل

و    گذاریعدم بازگشت سرمايهها که ناشی از  سرمايهگردش    کُند شدن
کسب نيروی  هاستوکار ورشکستگی  تقاضای  کاهش  باعث  احتماالً  کار ، 

از بين رفتن مشاغل خواهد شد  ینتيجه  . ]٩[کارگران، کاهش دستمزدها و 
تعداد مردمی که در فقری افزايش فقر خواهد بود.    ناپذير چنين روندیاجتناب
به، میبرندسر میبهشديد   قبلدر مقايسه    سرعتتواند  بحران  با  تنها  از   ،
ی از افزايش  حاک   برآوردهاساير    .]١٠[ميليون افزايش يابد  ٦٠تا    ٤٠از    امسال

ی افزايش فقر  تحقيقاتی درباره  . ]١١[است  ٢٠٢٠درصدی فقر در سال    ٢٠
  ٢٠درصدی و    ١٠درصدی،    ٥  کسادی اقتصادیی  سناريو   ٣که براساس  

سال نسب بهتعداد فقرا  دهد که  نشان می  ،انجام شده  ی اقتصاد جهان   یدرصد
  نيز   نفر ميليون    ٤٢٠  و تاميليون    ١٨٠  به   ميليون،  ٨٥از  تواند  می  ٢٠١٨

  . ]١٢[افزايش يابد
  ی از تمام ابزار  هاهمراه دارد، چرا که خانوادهکودکان را به  کار  ،فقر
استفاده می  موجود خود  بقای  هرکشوری  چشمکنند.  برای  براساس  اندازها 

٠غالباً رقمی باالی    برآوردهااما  متفاوت است.   را درصد کار کودکان    ٧
میبه افزاي  . ] ١٣[گذارندنمايش  ديگر،  منجر    ١  شبهعبارت  فقر  درصدی 
٠افزايش حداقل به     شود.  درصدی کار کودکان می ٧

  ی اري شد، بسیم  یآمدن سطح زندگ   نيي پاکه منجر به  ی قبل  یهادر بحران
کشورها متوسطْ   یاز  و  کم  درآمد  تغ   با  تحوالت   ر يي شاهد  و   و    معکوس 

ای مطالعه  در مدرسه بودند. ها  آننام  در کاهش کار کودکان و ثبت  یري گ چشم
ساحل عاج نشان و کاهش قيمت کاکائو در    ١٩٩٠بحران اقتصادی    یدرباره

  ٣فت بيش از  اُ درصدی درآمد در اين کشور منجر به  ١٠کاهش    دهد که می
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رصدی کار کودکان در  د  ٥افزايش  نام کودکان در مدارس و  ثبت  یدرصد
  . ] ١٤[اين کشور شد

میدشواه نشان  التين  آمريکای  در  اقتصادی  رکود  از  که ی  دهد 
دارد  اين منطقه  تری بر معيشت مردم   ضعيف ِتأثيراتهای اقتصادی  بحران

ويژه هنگامی  ، بهداشته استبر معيشت مردم  مثبتی نيز  تأثير  و حتی اندک  
طور مثال،  به  باشد.که اقدامات مناسبی برای حمايت اجتماعی در دست اجرا  

چندين   ،در آمريکای مرکزی   ٢٠٠١و    ٢٠٠٠های  بين سالدر بحران قهوه  
ثبت اين منطقه شاهد پيشرفت در ميزان  نام کودکان در مدارس  کشور در 

کاهش   و  بودند.    اندکِ ابتدايی  کودکان  کمکبرنامه[زيرا]  کار  های های 
خانواده بهزيستی  از  حمايت  در  مهمی  نقش  داشتهاجتماعی  اند.  ها 

کاشت خانواده مناطق  در  که  برداشت  هايی  می  و  زندگی  با  قهوه  کردند 
پِس هزينههای اجتماها و کمکبرنامه های خانواده برآمده و  عی، بهتر از 

از    برخالفِ   ،شانکودکان بردامناطقی  و  از  کاشت  که  قهوه  چنين  شت 
 کردند.  در مدرسه حضور پيدا می ، برخوردار نبودندهايی  برنامه
  

  
 

 اشتغال  شتن گذازوال روبه
های ] فرصت١٩ـ[ناشی از کوويد  اقتصادیِ  کسادی و رکودجاکه  از آن

فرزندان اين تواند  دهد، میشغلی موجود در بازار را برای والدين کاهش می
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به را  و  والدين  خطرناک  کارهای  شديد]  کشانهبهرهسوی  سوق    [بسيار 
  ٢٠٢٠ی نخست سال  ماههساعات کاری در سطح جهان، در سه  . ]١٥[دهدب 

٤،  ٢٠١٩ماِه آخر  سهنسبت به که  اينفرض    بادرصد کاهش يافته است.    ٥
تقريباً  ،  است  ساعت  ٤٨کارهفتگِی   کاهش  رفتن  معنی  بهاين   ١٣٠ازبين 

رود که ساعت کاری در سطح جهان  انتظار می.  استميليون شغل تمام وقت  
دوم سال  ماههدر سه ١٠به    ٢٠٢٠ی  يا  ٥ با   بد  درصد کاهش  که معادل 
  . ]١٦[خواهخد بودشغل تمام وقت ميلون  ٣٠٥

سمت  تواند مردم را بهتر میهای پايينو دستمزد  ترکمهای شغلی  فرصت
ويا   [و همين  بهرهالعاده]  [فوقکارهای غيررسمی  دهد،  ]  امرکشانه سوق 

را   دستمزدها و افزايش کار کودکان  هشکا  اتموجب تواند  ی خود مینوبهبه
آورد در  .  فراهم  بزرگکودکان  با  های شغل  پذيرای  تربيش  ساالنْ مقايسه 

کارفرماها بسيار محتمل است که    .ند پذيرتردرآمد و شرايط کاری آسيبکم
  . ] ١٧[عمداً کودکان را استخدام کنند ،ها و افزايش سود برای کاهش هزينه

  اشتغال تر و  های پايينحتی با دستمزدو  ها بدون کار  هنگامی که خانواده
بهن توان نمیهم  تر  کم ادامه ده د  کار  در جستجوی    افراد  دتعدا  د، ن بقای خود 

می که    .] ١٨[يابدافزايش  امر  اندونزیاين  در  مالی  بحران  [درسال    طِی 
ساعت کار و تعداد  روز بحرانْ در اثر بُ دهد که ، نشان میهثبت شد  ]١٩٩٧
ياف  انِ کارگر افزايش  روستايی  ن  یجا  .]١٩[بود  تهمناطق  که    ستي تعجب 

افزايش    ين تر شيب  بحرانْ در    کارمقدار  اين    درآمدزايی  ی هاتي فعالبه  طی 
انجام می بود که در خانه  تر  کم  گیْ خان کارهای  گونه  اين  راي، زشد مربوط 

از    درآمدِ به خانه]  دستمزدحاصل  از  خود  نوبهبهو    اند،وابسته  [خارح  ی 
ن هم    ندانی چ  تخصص به افزايشپديده  . ]٢٠[ دن دارنياز  و    کارگران   تعداد  ی 

کار   دستمزددر  زمان  که  میهنگامی  کاهش  ديگر  ها  کشورهای  در  يابد، 
  . ]٢١[ثبت شده است ) نيز هند در  ازجمله(

 
.  اند کاِر در دسترس در کارهای خانگیترين نيرویکودکان غالباً بيش

بهخانوادهوقتی   بيشها  مالی  بهحمايت  دارند،  نياز  متوسل  تری  کودکان 
های اقتصادی در  دليل شوککاری والدين بهبی  ،عنوان مثالبه  . ] ٢٢[شوندمی

شد باعث  کودکان    است  هبرزيل  خانوادهکه  از  موقت  حمايت  گام   هادر 
جمهوری  در گواتماال، هند، مکزيک و  نيز  تأثيرات مشابهی    .]٢٣[بردارند

  . ]٢٤[متحد تانزانيا ثبت شده است
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هزينه مدرسه  کاهش  انواع  های  از  و  صرفهيکی    مالی  کمکجويی 
های مدرسه بخش مهمی از  کاهش هزينه  .هاستبرای خانواده   [غيرمستقيم] 

ها با رکود اقتصادی بزرگ در السالوادور بود،  چگونگی کنار آمدن خانواده
خانواده آن  در  هزينهها  که  کاهش  مدار   ْبرای  از  را  خود  س  کودکان 

 . ]٢٥[ مدارس عمومی فرستادندخصوصی به

 
 

و انتخاب ديگری برای گذران    کنند پيدا نمیشغلی    هاهنگامی که خانواده
خود خانه  حتی ـ  معاش  است  ندارند،    ـهم  در  را خود  کودکان  که  ممکن 

  کشیبهرهاستفاده و  سوءدر معرض    صورتکه در اين  کردهخيابان    یروانه
ويا جدا شدن   [محل سکونت]   جايی هجاب   . ]٢٦[ گيرندقرار می  [بسيار شديد] 

هردليلی]  [بهکه  . کودکانی  شودعواقب مشابهی میاعضای خانواده منجر به
هردليلی] تنها  مانند] ويا [بهشوند، [دور از خانواده میسر گذاشته میپشتِ 

طبعاً  می کمشوند،  حمايت  بود  برخوردار  تری  از  مقابل  خواهند  در  و 
عنوان مثال،  بهپذيرند.  آسيب  شدت] گيرند و [بهقرار می  انواع کار  ترين وخيم
های محافظتی خصوصی  مکانيسمدر نپال و فروپاشِی    ٢٠١٥ی سال  زلزله

  . ]٢٧[را در پی داشتافزايش قاچاق کودکان  ،می و عمو
 

  غيررسمی کارهای افزايش 
اقتصادی  شوک رشد  های  موجب  شدهکارهای  پيشين    ،اندغيررسمی 

  گونه هر   دنبالبه  دهند،رسمی خود را از دست می  کارکارگرانی که    زيرا
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در هنگام بحران ابوال در ليبريا،   .] ٢٨[شوندمیروانه  گزينی  جای  درآمدِ منبع  
دستمزد کارگران در  کارفرمايان برای پرداخت    نزدِ بود پول نقد  دليل کمبه

، هابحرانساير  در    . ]٢٩[کاهش گذاشترو به  نيز گونه کار  اينبخش رسمی،  
در    را  ها کار رسمی خودچون خانواده  اندونزی،  بحران مالیِ در  ز جمله  ا

به دادند،  دست  از  کارهای شهرها  و  کردند  مهاجرت  روستايی  مناطق 
  .]٣٠[غيررسمی نيز افزايش يافت

  اقتصادشده است، کار کودکان عمدتاً در    مستند خوبی  طور که بههمان
دارد،   رواج  بهآنغيررسمی  کودکان  که  بهجايی  کارگران راحتی  عنوان 

که از طرف را  تی  انبايد تهديد  ،رو از اين  .شوندکار گمارده میبه  غيرماهر
گسترده غيررسمی بخش  استمتوجه    اقتصاد  ی  کودکان  کم  دست  ، حقوق 

طور مشکالت اقتصادی و همينتر  هرچه بيشغيررسمی   هایلشغبگيريم.  
   بازار کار باشد.ها بهتحصيل کودکان و سوق آن یتواند عامل بازدارندهمی

منبع  گزينی  و جایکاری  ها برای مقابله با معضل بیبعضی از خانواده
افزايش کار کودکان محتمالً  کنند که  میشروع    ی راهاي کار  ،درآمد باعث 

در دست است که    ، فيليپين و زامبياماالوی اخيراً شواهدی از    . ]٣١[شود می
هايی است که توليدات خانگی  در دورانافزايش کار کودکان    یدهندهنشان

  د. ن دارتوجهی ن   بهداشتايمنی و  به  معموالً   کارهای خانگی  .] ٣٢[کندرشد می
غيررسمی اشتغال کارهای  به، هنگامی که کودکان  در هرسه کشور نام برده 

خطرات  شتنددا معرض  در  کار  روزافزون  ،  از  .  گرفتندمیقرار  ناشی 
در    کارهای غيررسمی و خانگیو    ،در کارهای کشاورزی ويژه دختران  به

بهره شديد]  کشی  معرض  بيش  با  و گيرند  میقرار  [بسيار  تری خطرات 
  . ]٣٣[شوند میروبرو   یجنسی و جنسيت های خشونت جمله] از[

  برخی اثرات منفیِ   [در اثر بُروز بحران]،  کارهای رسمی  توقفِ شايد  
را  کارهای   ک غيررسمی  تعطيلی    . ]٣٤[ندجبران  جريان  در  سيرالئون،  در 

ابوال، خود بحران  از  خانگی]  الی  غاشت ـناشی  [و  کارهای غيرزراعتی  در 
[بدين  .  ]٣٥[ادامه پيدا کرد  نيز   هاپس از پايان محدوديتکاهش يافت؛ اين الگو  

بخشی از کسبه بود که]  ندادند، چراکه ترتيب  ادامه  خانگی کار خودرا  ی 
توقف    اقتصادی  اثرات  تا  بفروشند  را  خود  سرمايه  شدند  مجبور از  ناشی 

  ، موجود  مکان وجود دارد که بحرانو ااين احتمال    .کنند  جبران  کارها را
[کسب  غيررسمی  هایبنگاه  .کند   هدايت  مختلف  طرقبه  را  ]هاوکاربودن 

که    خوداشتغالیهرروی،  به  . يابندمی  کاهش  احتماالً   زياد  سرمايه  با  کوچک
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و نداردنياز  انی  دچن ی  سرمايهبه توليدیبه  ،  کار  مستلزم    که  ويژه کارهای 
خواهاند،  کودکان رشد  کردن احتمالً  ناشی  .  د  مسائل  در    ازساير  اختالل 
دخانواده[زندگی    تأمينهای  زنجيره و  سوی  آنر  ها]،  در هممرزها  چنين 

 مواد بهتواند دسترسی  اين امر میجايی است.  درحال جابهداخلی  تنگناهای  
ادامه امنيت غذايی را تضعيف کند  ی کار][برای  نامنظم کرده،  و    ] ٣٦[را 

 تر برای کشاورزانْ درآمد پايين  .زندب کشاورزی دامن    اشتغال درتخريب  به
  . ]٣٧[دزن افزايش کار کودکان دامن میاحتماالً به

کار کودکان  ی  زمينهدر  مقررات دولتی  تأثيرگذارِی  اقتصاد غيررسمی،  
در حال حاضر از  هايی که  طبق گزارش  ،عنوان مثال به.  دهدکاهش میرا  

جايی که کشاورزی تا حد زيادی از لحاظ قانونی    يعنی  ،در دست است  اردن
از برای توليد  مجدداً  را  خود    ويا بدون مجوز کارِ /بامزارع  قاعده است،  بی

گرفته کودکان  سر  و  فعاليتنيز  اند،  بهدر  کاری  خود  خانوادههای  های 
 . ]٣٨[ پيونددمی

  

  
 

  کاهش وجوه ارسالی و مهاجرت
وجوه  رکودمطمئناً   کاهش  باعث  جهانی  و    ارسالی  اقتصاد  داخلی 

ی اروپا  اتحاديهاز  عمدتاً    المللیبين  کاهش وجوه ارسالی  .شودالمللی میبين
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سهم قابل    متحده آمريکا  ی اروپا و اياالتاتحاديهمتحده آمريکاست.    و اياالت
درآمد مانند  نه تنها بسياری از کشورهای کم    توجهی از توليد ناخالص داخلیِ 

) ٢٥نپال  ٤  ) اتيوپی  و  هم  ٧درصد)  بادرصد)،  کشورهای  مد  درآ چنين 
  ٨درصد)، سريالنکا (  ١٠درصد)، مولداوی (   ١٢متوسط مانند گواتماال ( 

) تونس  و  به  درصد)  ٥درصد)  میرا  اختصاص  [آمارها]   .]٣٩[دهندخود 
المللی در گذشته باعث کاهش کار کودکان بيندهند که وجوه ارسالی  نشان می
  . ] ٤٠[بودشده  های فقير ردر کشو

اقتصادی،   رکود  شدن  پيامدهای  بسته  و  آمد  و  رفت  منع  مقررات 
در زندگی بسياری از کارگران مهاجر    ١٩ـدي کوو ناشی از    یِ کارهاو کسب

تر  مهاجران کمدرآمد    یوقت .  شود روشنی مشاهده میها بهآن  هایو خانواده
خانوادهشود یم آن،  نيزی  می  ها  بهبينند زيان  مربوط  مطالعات  رکود  «. 

 االت ي ها از اامر موجب کاهش قابل توجه حواله  ني د که اهدمینشان    »بزرگ
به بود   کي مکز متحده  که  خانواده  .شده  تجربه درآمدکاهش  هايی  را  ها 

احتمال  کردند،  می به  ی تربيشبا  میتن  کودکان  مطالعات   .]٤١[ دادندکار 
حال ارسالی درعين  یهادهد که حواله بحران مالی آسيا نشان میمربوط به

کودکان   کرد،میتحصيل کودکان حمايت  و  خانوادگی  وکارهاِی که از کسب
  . ]٤٢[داد میقرار  محافظت مورد  در مقابل کاررا نيز 

مهاجر   کارگران  که  به( زمانی  بهچه  ويا  خود  عواملدلميل    )تحميلی   يل 
بازمی  هایخانهبه اگردند،  خود  کودکاحتماالً  اقتصادی  سهم  در    انرزش 

ی تر بيشوری بهره، چراکه کارگران بالغ عموماً دهندرا کاهش میخانواده 
منابع، دانش و    یْ بازگشت  کارگران مهاجرِ چه  چنان،  گرياز طرف د.  دارند

اشتغاِل   یهافرصتتواند  اين امر می،  اورند ي خانه ب را به  ی دي ارتباطات جد
شان جايی کودکان غالباً دوشادوش مادرانازآن.  ]٣٣[دهد  شي افزا  را  کودکان

می بنابراين  کار  بهکنند،  که  مهاجری  کارگران  خود  خانهجنسيت  ی 
ای در  يند داشته باشد. مطالعهآمهمی در اين فرتواند تأثير  گردند، میبازمی

در  اشتغال]    یواسطه[به  دهد، زمانی که مادر خانوادهالسالوادور نشان می
کنند که مادرشان از تر از زمانی کار میکودکان نيز کمخانه حضور ندارد،  

  . ]٤٤[استفعال   در خانه لحاظ اقتصادی
بالتکليفی  منجر بهو بسته شدن مرزها  ]  کار  شت اجباری [مهاجرانِ بازگ
است  ،در مرزها  هاخانوادهو  کودکان   يا در مراکز قرنطينه شده  بسته  .  و 

  ، ونقل الزمحملوسائل و عدم وجود   در نپال،ها  پزخانهشدن برخی از کوره
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زادگاه   هایروستابهرا از بازگشت  هزار کودک    ٢ازجمله    و  هزار نفر،   ١٢
کودک از جيبوتی،    ١٣٥٩، حدود  ٢٠٢٠ژوئن سال    ٣از    .]٤٥[د مانع شدخو 

به سودان  و  سعودی  عربستان  موزامبيک،  لبنان،  از کنيا،  بخشی  عنوان 
بهپاسخ عمومی  بهداشت  شدهباز تيوپیا به  ١٩ـکوويدهای  اين    . اندگردانده 

بايد کشورها کار میتنهايی در اين  بهها  آناز  کودکان که بسياری   کردند، 
روزه قرار  بگيرند. در اين مدت، مددکاران اجتماعی    ١٤ی  تحت قرنطينه

مشخصات   و  کرده،  آناسامی  ثبت  را  آنآسيبها  ارزيابی  پذيری  را  ها 
کنند، و پس از اتمام قرنطينه  ها میهای آنرديابی خانواده، آغاز بهنمايندمی

 . ]٤٦[ های خود بازگردندخانهتوانند بهمی  ١٩ـو منفی بودن آزمايش کوويد
  

  
 

  بحران اعتباری  سايه سنگين
در  دريافت وام    یبرا  هادهخانوابهی مجوز  ی با ارائهاعتبار  یبازارها
درآمدِ  خودْ ندهيآ  مقابل  ضربهمثابهبه  ی  را    ، گير ی  شوک  از  ناشی  شدت 

[اما]  هکامی  ای][تااندازه بحران ند.  اقتصادی فعلی، يک  از بحران  فراتر 
اين احتمال وجود    .در راه استويژه در کشورهای فقير  به  ،اعتباری  محتمل

بدهی خودرا نپردازند،    وکارهاکسب،  پرداختدر  توانايی  نادليل  بهدارد که  
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ترديد  موجب    ثباتیکه بی  استممکن    سيستم مالی محدود شود.در  نقدينگی  و  
  درآمدبا  در کشورهای    کسادیو    زيان    در پرداخت وام شود. دهنگان  وام

را موجب  وام سترسی کشورهای فقير بهتر دکاهش هرچه بيش  تواندباال می
  . گردد

سرمايه کاهش  باعث  اعتباری  و  گذاریبحران  خانه  ازجمله    در 
ی خود  نوبهبهاين نيز    که  ،]٤٧[شودمی  کودکانتحصيل  گذاری روی  سرمايه
کودکان    باالباعث   کار  آمار  در    است  روندیاين    ؛ ]٤٨[گردد میرفتن  که 

به جنوبی  مشآفريقای  میروشنی  تواند  می  یاعتبار  انقباض  . ]٤٩[شوداهده 
هزينه افزايش  مدموجب  و  شدهرس  اهای  عنوان بهکودکان    تحصيل در  ، 

نوعی استراتژی  عنوان  تواند بهچنين میو هم  ، ]٥٠[عمل کندعاملی بازدارنده  
ای از در مقابل، مطالعه.  شودموجب افزايش کار کودکان  کنندگی  هبيمـخود

تانزانيا نشان     مايملکی  از خودکه    هايیخانوادهکه    دهدمیجمهوری متحد 
بُ به  دارند، اقتصادی  هنگام  شوک  وثيقه  بهآن  از  توانند  میروز  و  عنوان 

  . ]٥١[جلوگيری نمايند  کار کودکانو از    ننداستفاده کاحتماالً برای دريافت وام  
تا پس از خسارات داد  ها اجازه  خانوادهاعتبار مالی در بنگالدش بهدريافت  

  . ] ٥٢[کار کودکان خودداری کنندناشی از سيل از توسل به
،  ممکن نباشدمالی  رسمی و غيررسمی  دريافت وام از منابع  هنگامی که  

دستتوانند  میها  خانواده بهبرای  مالی  يابی  نوميدانه  روشبهاعتبار  های 
متوسل شوند، [که عمالً امکان بازپرداخت آن وجود    ) یکاِر ضمانت مانند  (

در  وام  ی دريافت  شيوهاين  .  انجامد]اصطالح مدرن میبردگی بهندارد و به
  ١٩ـ و بحران کوويد  ]٥٣[است  يک استراتژيدی متداول بوده  تاريخ معاصر

 ای گونهکند. در حال حاضر شواهد روايتهم بتر  روند را وخيماين  تواند  می
مو  کاردر  با  کودکان    ی]کنندهبرده[  ضمانتیِ   رد  رابطه  در  بيماری  نيز 

خطر وجود دارد که کودکان توسط وام    نيااکنون] [همگير وجود دارد.  همه
درنده الشدهندگان  و  سوـ  نيزـ  خور خو  بگ ءِ مورد  قرار  اين  رندي استفاده  ؛ 

د  و برداشته شکننده  محدودات  مقررکه    شود]ممکن می[   هنگامیدر  ويژه  به
 .]٥٤[از سرگرفته شودعادی  یهای توليد عاليتو ف

 
مالی و کار کودکان وجود    اعتبار  با  نکات ظريف و دقيقی در رابطه

  کند. جديد را تسهيل می  یهای اقتصادويژه زمانی که اعتبار کوششدارد، به
آسانی  به  وکارهای خانوادگی راه انداختن کسببرای بهها هنگامی که خانوده
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ً کودکان  از  ، برخی  کنندپيدا میاعتبار ُخرد دسترسی  به تر هم بيش]  [الزاما
  . ]٥٥[خواهند کرد کار

  

  هایگذاریتجارت و سرمايه کسادی
 مستقيم خارجی 

رود که  یو انتظار م  ،است   دهي الملل فروپاشني در سطح جهان، تجارت ب 
ماننداين   مال  چهآن  رکود  بحران  از  شد،    ٢٠٠٨  یپس    .ابدي ادامه  واقع 
درصدی ارزش تجارت جهانی در سه   ٣باعث کاهش   ١٩ـگيری کوويدهمه
 شود که روند رکود در سه بينی میپيش  . ه استشد  ٢٠٢٠ی اول سال  ماهه
درصدی حکايت   ٢٧های اخير از رکودی  بينیبگيرد. پيششتاب  ی دوم  ماهه
  . ] ٥٦[ندنکمی

،  های تأمين مواد غذايی در سطح جهانی درهم تنيدگی زنجيرهتوجه بهبا  
توقف   ،مانند بسته شدن مرزها(   کرونا  تدابير جلوگيری از انتشار ويروس

تحت فشار صادرات و واردات جهانی را  کاهش دادوستدها)  ونقل و  حمل
داد شدهقرار  توليد  کاهش  موجب  و  میاست.    ه،  تغييراتی  با  چنين  تواند 

قيمت درآم  هاافزايش  کاهش  ضمِن  در  يا  حاصل    هایدکه  و  اشتغال  از 
تأثير دارايی فقرا  زندگی  کيفيت  بر  است،  خانوادگی  بگذارد.    [منفی]  های 

شود، وضعيت کار کودکان  کاهش سطح زندگی می  موجب کاهش تجارت که  
  . ]٥٧[ بدتر خواهد کردنيز را 

با کاهش منابع در    ی خارج   م ي مستق  ی گذارهي سرماکه  شود  یم  یني بشيپ 
کاهش  پُ   یکشورها و  اعتبار  دادن  دست  از    شرايط   در  وآمدرفتردرآمد، 

آن  .ابدي کاهش    ١٩ـپساکوويدرکود   سرمايهاز  که  مستقيم  گذاریجايی  های 
با درآمخارج ،  ]٥٨[همراه استتر کودکان  کاِر کمتر و  شي ب   هایدی عموماً 
اقتصادی به[ازاين پيامد مشابهی برای تجارت خود  طور خودبهرو] رکود 

  کاهد]. المللی می[يعنی: از ابعاد و ميزان تجارت بين ؛ المللی داردبين
سرمايه  تجارتروند  در  تغيير   خارجی  گذاریو  مستقيم    تواند میهای 
ترکيب صنايع ممکن    .شودرا موجب  موجود    کارهای  نوع  در  دگرگونی  

  ی خاصهاکار در بخشنيروی  یطور مستقيم بر تقاضاتغيير کند، به  است
ود بر  ی خنوبهبهی اين عوامل  همهو  ،  گذاردبندگی تأثير  و استانداردهای ز

  که چه اتفاقی برای ترکيبارزيابی اين  .]٥٩[ خواهد بودکار کودکان تأثيرگذار  
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رسد که تقاضا برای نظر میاست، اما به  یدشوار  امر  خواهد افتاد  صنعت
ها کيفيت افزايش يابد، که هر دوی اين  کاالهای کشاورزی و محصوالت کم 

بهبه نيرویکمعنی  گرفتن  کم ار  است.    کار  که    صادراتمهارت  کاالهايی 
آموزش باشد، در    یتواند باعث ارتقامی  ،ها مستلزم مهارت استتوليد آن

کاالها صادرات  که  الزمهحالی  که  آنيی  توليد  نيرویی  غيرها  ماهر  کار 
آموزش  از  است،   از  و  کاهد  میروند  را  استفاده  کودکان  افزايش  کار 

مستعِد    صنايع مستقيم خارجی به  گذاریاگر سرمايهطورکلی]  [به  . ]٦٠[دهدمی
د  ن ، باعث تقويت افزايش کار کودکان خواهکشيده شودکار کودکان  استفاده از  

  . ]٦١[بود
  

  مدارس  شدن بسته
  سسات آموزشی را برای کاهش شيوعمؤ ها در سراسر جهان  دولت  اکثر

 درصد  ٩٠. تعطيلی مدارس بيش از  اندتعطيل کردهطور موقت  به ١٩ـکوويد
١حدود  يا  نام شده  کل شاگردان ثبت  از را تحت تأثير  آموز  دانشميليارد    ٦

صورت آنالين ادامه  تدريس را به  بسياری از مدارسْ   .]٦٢[قرار داده است
همين و  سی ندارند، راينترنت دست ريباً نيمی از مردم جهان بهدهند، اما تقمی

حت  یاري بسمسئله   را  آموزان  دانش  مهم    ترشيب   یاز  .  ]٦٣[اندازدیعقب 
را بر مزايای آموزش، يکی از منابع حياتی حمايت اجتماعی  مدارس عالوه
 بسته شدن   ،ن ي بنابرا  .  ]٦٤[کنند فراهم میها  های آنخانواده  و   برای کودکان

  کند.یم  جادي ا   ی کودکانري پذ بي آس  یرا دربارهبسياری    ی هاینگران   مدارس
مدرسه را ترک  که  اند، ممکن است  سن قانونی کار رسيدهکودکانی که به

کار شوند. بازار  وارد  مهارتی محدود  و  آموزش  با  و  که    گفته،  کودکانی 
مشاغل غيررسمی و  دنبال  بهاند، ممکن است  سن قانونی کار نرسيدههنوز به
که  ،  باشندخانگی   وجايی  خطرناک  کارهای  از  ناشی  حاِد  خطرات    با 

.  شوندمی  مله بدترين نوعِ کار کودکان مواجهاز ج   و   رگرانه، استثما  شدت] [به
ا درازمدت  ،حال  ني با  در  امر  اين  همه  تأثير  در    نيست.  سانيک  جا][در 

خود را از رفتن    ترجوانها فرزندان  جريان بحران مالی اندونزی، خانواده
عهدهبه از  طريق  اين  از  تا  بازداشتند  خسارتمدرسه  از  ی  ناشی  های 

برآيند اقتصادی  هيچ    ،]٦٥[وضعيت  سال  چند  گذشت  از  پس  از   نشانی اما 
[مجدد]  ثبت نداشتنام  وجود  مدارس  کودکان [آن.  ]٦٦[در  درمورد  چه 
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دهد یکه نشان م  رالئوني س  یهابا گزارش  ]، در مقايسهاندونزيايی واقع شد
ی دهنده[نشان  ،کالس بازگشتند به  یادي ابوال تا حد ز   وع ي ش   اني کودکان تا پا

 . ]٦٧[تلف است]خ تعطيل مدارس در جاهای م   اثرات متفاوتِ 

   

  

   
تر  پيامدهای ناشی از توقف تحصيل برای بيشروز  احتمال بُ برفرض که  

باشد؛  بچه ناچيز  خانوادهها  برای  امر  اين  و  اما  فقير  که  نيز  های  مناطقی 
ضربه شديدتری  یمتحمل  نيست.شده  ١٩ـکوويداز  های  صادق  حتی    اند، 

برخی از   که   ممکن است  شوند،ازسرگرفته می  های درسزمانی که کالس
پس   داشته باشند.ن مدرسه را فرزندان خود بهی دوبارهوان فرستادن توالدين 

های تحصيل کرده و ثروتمند بيش از  اندونزی، خانواده  در  سونامی   وقوع  از
خود   فرزندانی تحصيل داشتن و ادامهسالم نگه استطاعتِ های فقير خانواده

  . ]٦٨[را داشتند
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مدارس بيشکه  چنانهم  که   دهد شواهد نشان می تری در جهان  تدريجاً 
در ماالوی   ، طور مثالبهيابد.  شود، کار کودکان نيز افزايش میتعطيل می

ها بچه.  تعطيل کرددولت مدارس را برای جلوگيری از شيوع ويروس کرونا  
به زود  خيلی  نداشتند،  يادگيری  امکان  شدند.  که  مشغول  ديگری  کارهای 

از    که  طورهمان «می  انکودکيکی  مگويد:  همسايگی  از   ،ن در  بسياری 
کرده استفاده  از«تعطيالت»  و  والدين  ميوه  فروش  برای  را  کودکان  تا  اند 

  . ]٦٩[»شهر بفرستندسبزيجات به

  
 بر سالمت ]ويروس کرونا[ تأثير شوک 

فزاينده مرگتعداد  کوويد ميرو ی  از  تعداد    ١٩ـناشی  افزايش  باعث 
مانند مادر  کنندگان (حمايتيا يکی از  و کودکانی شده است که يکی از والدين  

پدربز  دست  خود    )گريا  از  خانواده .  اندداده را  مراقبت  از  که  کودکانی 
خصوص در برابر کار کودکان، قاچاق و ساير اشکال شوند، بهمحروم می

  ند. پذيرآسيبتر بيشاستثمار  
در مواردی که   دهد که های پيشين نشان میبحرانجا مانده از  به شواهدِ 

،  باشندهای حمايت اجتماعی  های بهداشتی فاقد منابع کافی و مکانيسمسيستم
  یبسيار.  ]٧٠[شوند ها دچار صدمات شديد سالمتی میخانوادهاحتمال زياد  به

به ادامههای غيررسمی، چارهويژه کارگران بخشاز کارگران،  ی ای جز 
همين   و  ندارند  بهامر  کار  ابتال  خطر  افزايش  میباعث  اين شود.  بيماری 

که   دارد  وجود  قوی]  [بسيار  از  ها  خانوادهاحتمال  يکی  دادن  دست  از  با 
مستمریناناعضای   يا  و  خودْ بگيرِ آور  هزينه    فاجعهبا  مواجه  بار  های 

بدينمی به  ترتيب است که شوند.  تبديل میکار کودکان  بقا  شود.  استراتژِی 
دبه نقش مهمی  دختران  بهويژه  خانواده  بيمار  اعضای  از  مراقبت  عهده  ر 

  گيرند.  می
بيمار  هنگامی که اعضای بزرگ ميرند،  ويا میشوند  میسال خانواده 

مرگ    .]٧١[د ن گيرب عهده  را به  هاآنو کار    وظيفهکودکان    نيست که  معمولغير
به منجر  م   یرو ي ن به  ازي ن مادر  خانه  داخل  در  مستند  مطالعه  شود. یکار  ی 

در   میمالی  جديدی  خانوادهنشان  مؤنث  اعضای  بيماری  چگونه  که   دهد 
می کودکان  باعث  که  بهشود  را  خاصی  بگيرندوظايف  حتی    .]٧٢[ عهده 

مادران نقش    معهذا  ،]٧٣[است  ایتنيدهدرهمن  امادرو  کار کودکان  جايی که  آن
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و خانواده  بر  بر   نظارت  برعهده  تحصی  ادامه  نظارت  را  کودکان  يل 
  ند تأثيرگذار باشد. توامی ومير پدران نيز مرگبيماری و  گرچه   . ]٧٤[دارند

دهد که اگر  نشان می  تانزانياو جمهوری متحد   بنگالدش  در مطالعاتی 
، فرزندان  همان نقش  وی خانواده باشد، بعد از بيماری ويا مرگ    آور پدر نان

به نشان می  در ای  مطالعه  . ]٧٥[گيرندعهده میرا  يا  دهد که  نپال  ناتوانی و 
ترين نوع  و مهلک  ترين سختورود کودکان به  ترين عاملِ قوی  مرگ والدينْ 

نيز در زمان شيوع ابوال در غرب آفريقا  همين عامل    ،] ٧٩[کار کودکان است
  . ]٧٧[ کار بودباعث ورود کودکان به

دليل  بهوضعيت کنونی غيرعادی است، چراکه  لحاظ کار کودکان]  [به
  ،]آمد و رفتمنع  مقررات های ايجاده شده [مانند  محدوديتاقتصادی و   رکود 

با وجود  دارند.    سترسید  یتر کمهای درآمدزای خارجی  فعاليتبهکودکان  
به  ،اين شوند.  می  مجبورايف ديگری  کارها و وظانجام  برخی از کودکان 

براساس اين  که    دهد از کشورهای مختلف نشان میای  حکايت شده  شواهد
عمومی  کوويد  تحت کودکان  که    باور  آسيب  نمیقرار    ١٩ـتأثير  و  گيرند 

از اين کودکان  شوند.  کار گمارده میجای بزرگساالن بهبه  [اغلب]  ، بينندنمی
می مراقبت  خانواده  بيمار  ساير اعضای  و  غذايی  مواد  خريد  و  کنند، 

در مواقعی  دهند که مستلزم شکستن قرنطينه است. هايی را انجام میفعاليت
تکميل    کودکان درآمد خانواده رااين  ند،  ساالن از کار کردن عاجز که بزرگ

آمد  و های کنترل منع رفتها از پستآناين دليل که  خصوص بهکنند، بهمی
از طرف ها  ، و احتمال دستگيری آنشوند ديده میتر  کم  نند،توانند عبور کمی

  . ]٧٨[تر استپليس نيز کم
به توجه  همتالشبا  که  کشورهاهايی  مختلف اکنون  تقويت    ی  برای 

تواند  میمدت  درازدر    ١٩ـبحران کوويد دهند،  های بهداشتی انجام میمراقبت
باعث بهبود وضعيت بهداشت و سالمت شود. پس از بحران ابوال استفاده 

مراقبت خدماِت  يافت  از  افزايش  بهداشتی  بيماری  کاهش  موجب  و  های 
و يا آنفوالنزای مکزيکی در مکزيک، مردم    ١N١Hبحران    .]٧٩[کودکان شد

به روشرا  دائمی  دستتغيير  شستشوی  خود  های    .]٨٠[ کردرغيب  ت های 
دهد که بهبود نشان می تانزانياحال، برخی شواهد از جمهوری متحد درعين

و سالمت فعاليتبهرا    هاآن،  انکودک  بهداشت  سوق    یدتري های شدطرف 
اين ]٨١[دهدمی میرويداد    ؛  نشان  ابعاد  دهد  هشدارآميز  حتی   مثبتِ که 

  باشد.کودکان    تواند محرکی برای افزايش کاری نيز میبهداشت  [های]بحران 
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  جريان و های عمومیفشار روی بودجه
  المللی بين هایکمک 

کوويد جديدی  بحث  ١٩ـبحران  مورد  را  های  و مرتبه[ در  بندی] 
المللی های بينجريان کمک  چنينهم  و   ،عمومی ی  انتخاب بودجهچگونگی  

است.   میانتخاباين  نتايج  برانگيخته  پيامدها  چشمتواند  [اما   گيرهای 
و  حمايت  یزمينه  در   ای]کاهنده اجتماعی  گستردهتالشنيز  های  در    های 

 اهش فقر داشته باشد.  ک
اقدامات دولت  خيراً ا کمک  اساسی   یها  بهبود  جهت  اجتماعی  در  های 
  ند کار کودکان کاهش پيدا ک  تااند  ای انجام دادهشيوهو اين کار را به  اندکرده

گذشته  مانده از  باقی  شواهدتر باشد.  بر کودکان کم  ١٩ـو تأثيرات منفی کوويد
که  نشان می نقد  دهد  پول  فقيرخانوادهبهپرداخت  را   ]٨٢[های  کودکان  کار 
مقابله در  ها  خانوادهويژه برای کمک بهبه  هاگونه پرداختاين  ؛ دهدکاهش می

های خانواده[به  نقدی پرداخت    های اقتصادی بسيار ارزشمند است.کو با ش
جبران تا حدودی والدين را  يا طالق در کلمبيا تأثيرات ناشی از مرگ   فقير]

کمک  ها  آنبه زامبيا و  مکزيک در  های خانوادهپرداخت نقدی به . ]٨٣[کندمی
  ای] [تااندازه  هوايی راو آب  یناپايدارناشی از  کرده که پيامدهای اقتصادی  

 . ]٨٤[ تحمل کنند
ناپذيری که در راه مالی اجتناب  بحران در مقابل  هايی  آيا چنين برنامه
  ی کار کودکان ازجهانی در زمينهپيشرفت    ؟ َبَرندمیدر است، جان سالم به

استانداردهای زندگی، گسترش حمايت و پشتيبانی اجتماعی و    یارتقا  طريق
تمام اين [اينک]    .نوجوانان حاصل شده است  وضعيت رفاهیتر بهتوجه بيش

گزين و ارزان های جایيافتن راه   قرار دارند.تهديد  در معرض  آوردها  دست
.  بوداولويت خواهد  در  های آينده  های حاصله در سالبرای تقويت پيشرفت

در بسيج منابع   [و حتی مالياتی]  کشورها بايد با استفاده از تمام فضای مالی
بودجه منابع  از  استفاده  در  و  کنند،  استفاده  انعطافداخلی  موجود  پذير  ی 

کشورها  باشند.   است  چنين  هماين  بدهیکه  ممکن  سطح  حفظ   های ضمن 
داشته  احتياج    نيز   منابع خارجی به   [کرونا]کنونی، برای مقابله با بحران فعلیِ 

  . ]٨٥[باشند
بخشی    ١٩ـبحران کوويدی پاسخ بهعنوان مثال، اردن در مراحل اوليهبه

بيمهطور مستقيم  بهخود را  اضافی    یبودجهاز   در  ی زايمان  برای طرح 
آسيبخ اختيار   داد. انوارهای  قرار  اجتماعی بنگاه    پذير  كرده   تأمين  اعالم 
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صورت  ای را بهمزايای گسترده  ،یكاریاست كه از سوی صندوق بيمه ب 
و يا    يافته که ساعات کارشان کاهش    دهدمیاختصاص  کارگرانی  يارانه به

میهايی  شرکتدر   بهکنند  کار  کوويدواسطهکه  بحران  «خواب  به  ١٩ـی 
صندوق بيمه اجتماعی تا حدودی های مالی بهکمک. اندزمستانی» فرو رفته

استبه درآمده  تعليق  ا  .حالت  اضطرار  ني با  اقدامات   مدتدراز  یحال، 
را تحت    ی اجتماع  ن ي تأم ستميس   یمال  ی داري تواند پایم  ١٩ـ[نسبت به] کوويد

اقدامات اضافی انجام  حتی ممکن است که  شرايطی  چنين  در    فشار قرار دهد.
، ازجمله اختصاص يارانه برای پرداخت دستمزدها نظر برسدبهضروری  

  دليل مسئوليت های مراقبت از کودکان برای کارگرانی که بهويا تأمين هزينه
 .کار نيستندبازگشت بهر برابر مراقبت خانوده ديگر قادر بهد
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  ناسب مدر زمان  صحيحانتخاب 
کشورها   کوويدهمه  بُروز   یواسطهبهتمامی  چالش  ١٩ـگيری  های  با 

در کشورهاپيامد  گرچه  ؛اندشدهمهمی روبرو   آن  متفاوت   ی مختلف،های 
 اما   .شودهرکشوری تعيين می  شرايط اقتصادی و اجتماعی با توجه بهاست و 

جمعيتگروه و  کارگرانِ آسيب  یهاها  مانند  و    اقتصادِ   پذير،  غيررسمی 
مهاجر،   بهکارگران  که  متعددی  فشارهای  ميان  میآندر  وارد  ،  شودها 

بيش اقتصادی  نيز  راها  آسيبترين  احتماالً  رکود  کارهای   افزايش،  از 
هايی  شوکچنين  همفت عمومی در سطح زندگی و  اُ کاری،  غيررسمی و بی

کارآمد    های محافظت اجتماعیِ سيستم  شد.خواهند  متحمل    بهداشتوارده به
که کودکان کار را تهديد  را از جمله خطراتی  و های احتمالی توانند پيامدمی
فرد بحران کار کودکان و ويژگی منحصر به  بغرنجیِ .  کاهش دهند،  کند می

  حل واحدی وجود ندارد. سازند که هيچ راهفعلی، روشن می
ناشی از  های  دهد که ادغام نگرانینشان میگذشته    یحال تجربهبا اين

های اجتماعی،  تر برای آموزش، حمايتهای وسيعکار کودکان در سياست
باعث ايجاد    گری حقوق کارنيز  ی و  المللبينبشِر  حقوق    ،عدالت، بازار کار 

شدتفاوت خواهد  اساسی  برای    . ]٨٦[های  مسيرهايی  ذيل    حرکتصفحات 
  د. ن دهپيش را ارائه میبه

حمايت از  .  برای کل جهان است  و حساس  ای مهمی کنونی، لحظهلحظه
برای اصول و حقوق اساسی در محل کار    تقويت  چنينحقوق کودکان و هم
بينی  ای قابل پيشچنين برای آيندهدر زمان حال و هم  ١٩ـکاهش تأثير کوويد

حد هرگز   اين  است.    تا  نبوده  سياستضروری  صحيح  های انتخاب 
و  /اجتماعی کودکانچنين  هماقتصادی  از  فعلی  حمايت  بحران  از ،  در 

فرزندانخانوده و  اين.  کندمیحفاظت    شانها  سياستبرگزيدن  ها گونه 
حصول اطمينان از همراه خواهد داشت.  بههم  مزايای ماندگاری را  چنين  هم

سياست و  مناسب  بهاشتغال  بازگشت  بزرگهای  برای  و    ، ساالنکار 
رو،  دارد. ازاين ای  العادهفوقبازگشايی ايمن مدارس برای کودکان اهميت  

سيستم محافظت  تقويت  و های  اجتماعی،  خدمات  و  کودکان    چنينهم  از 
اجتماعی   محافظت  تقويت  راستای  در  پول مانند  ( اقداماتی    نقد   پرداخت 

برای ويژه  بهموارد  اين  .  از اهميت فراوانی برخوردار استها)  خانوادهبه
ها را بسيار مهم است؛ زيرا آن  درآمد های کمنيازهای اساسِی خانوادهتأمين  
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که کودکان را در معرض    ی کار کودکان يا ساير اقدامات مضربهاز توسل  
  دارد. ، باز میدهدخطر قرار می

ی  است که همه  جهان متعهد شده  ، ی پايداراهداف توسعه]  یبرنامه[ در  
 خاتمه دهد.   ٢٠٢٥تا سال اشکال کار کودکان را  

شده    دهي تر در کار کودکان دکودک کم  وني لي م   ٩٤گذشته    ی در دو دهه
تهديد    ١٩ـگيری کوويدی همهواسطهبهگير  موفقيت چشماين  . اکنون  ]٨٧[است
ها را معکوس کرده و هدف جهانی  گيری احتماالً پيشرفتشود. اين همهمی

  کند.  می دشوارتر را کار کودکان برای پايان دادن به
  

  حمايت اجتماعِی جامع اقدامات تصويب 
نگ سياسی  آهپايه و اساس هرگونه پاسخ هم  حمايت اجتماعیْ   اقداماتِ 

ی گسترش  تواند در برگيرندهاين اقدامات می  هاست.شوک[انواع]  در برابر  
دسترسی    ،ها]خانواده[به  ی نقد  هایپرداختهای  برنامه تدارک 

از  مراقبتبه حمايت  بهداشتی،  [پايدار]،  های  و    [مناسب]   دستمزد   شغل 
بايد    تمامی  .] ٨٨[امنيت غذايی باشد   اضراری متناسبی  هایواکنشکشورها 

مدتی را درازچنين بايد استراتژی هم کشورها  یهمه . تصويب برسانندرا به
 ت يحما ايجاد سوی به  و  ،فراهم نمايند ] موجودبهداشتی[ سيستم برای تقويت 

مل  ف ي تعر  یاجتماع  بردارندنيز    ی شده در سطح  بايد    ؛] ٨٩[گام  اين سيستم 
ها تضمين های آنبرای کودکان و خانواده  ای راپايهبتواند امنيت اجتماعی  

 . ]٩٠[کند
اقتصادی  تالش بحران  با  مقابله  برای  زيادی  پيدايش  های  در  درحاِل 

در سطح جهانی،  جغرافيای سياسی  کشور و    ١٩٠  .مدت انجام شده استکوتاه
به پاسخ  زمينهرا    اقدامنوع    ٩٣٧،  ١٩ـکوويددر    اجتماعیحمايت  ی  در 

يا اعمال کردهبرنامه برنامهريزی، معرفی و  های اجتماعی  های کمکاند. 
٥٩ پرداخت های  شوند، و برنامههای جهانی را شامل میدرصد از پاسخ  ٦

 . ]٩١[ستهاشامل نيمی از اين برنامه پول نقد
گستردهبه  ی نقد  وجوهپرداخت  های  برنامه حمايت  طور  اقدام  در  ای 
میاجتماعی   نتايج    ،ودشاستفاده  و    [مشهود]و  کودکان  کار  با  مبارزه  آن 

خانو درعين درآمد  امنيت  افزايش  استدهاحال  بوده  سطح   .]٩٢[ها  افزايش 
های موجود يا جديد، و ايجاد  مزايا و گسترش پوشش مالی از طريق برنامه

  [وجوه پرداخت  دريافت مستمری، تعهدات و سازوکارهای    تر][آسان  شرايط
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از   بهپاسخ  ترينفورینقدی]  است ها  ديگر،  اولويت  .]٩٣[بحران  های 
اقتصاِد غيررسمی از طريق  [در بخش]  يابی و محافظت از کارگران  دست

[ثبات]  حمايت از    برای  [الزم]  اقدامات  .های حمايِت اجتماعی استبرنامه
عدم   جهتدر کارفرماها  تواند شامل حمايت از  میاشتغال  [تداوم]  و  درآمد  

مالی  های  کاری و ساير کمکبیی  کمک هزينهی  ئهاار  ،ارگران اخراج ک
 . ]٩٤[ کارنداکنون بیکسانی باشد که همبه

دراز انتقال  ،مدت در  تسهيل  رسمی  به  غيررسمی  کارگران  با  اقتصاد 
  ٢٠٢٠سال    ه عنوان مثال، ايتاليا در ماه مبه  .کرد محافظت    هااز آن  توانمی

و مهاجر    ملی  كارگران اقتصاد غيررسمیِ بهرسميت بخشيدن  بر  حكمی مبنی
كارهای    بخش  در و  کرد.    خانگیكشاورزی  برای صادر  فوری  اقدامات 

سمت پوشش بهداشت به  [گسترش]از منظر  های بهداشتی بايد  حفظ مراقبت
شود دنبال  بهها  دولت  .]٩٥[جهانی  اجتماعی،  پريشانیبايد   های زيانهای 

   ْهمگی اقتصادی و خطر فقر ناشی از مشکالت جدی بهداشتی بپردازند، که  
ِی گستردهدرصورتی که اقدمات    .دهند میافزايش     کار کودکان راآسا  شبح

امکان برنامهفوری  نباشد،  میپرداخت  ی  پذير  نقد  بهپول  ی واسطهتواند 
توانايی   از  بههزينهبران  جحمايت  دسترسی  بهداشتی،  های مراقبتهای 

 . ]٩٦[ تر کندبهداشتی را آسان
  ی [با مضمون]هاي در مواردی که نرخ رسمی اشتغال باالست، سياست

مرخصی استعالجی    ،والدين  برای   مانند مرخصی باحقوق دوستی ( خانواده  
  چنينهم  کار و  پذيرِ انعطاف  اتتنظيم  ، ]٩٧[هنگام بيماریبه  با مزايای کافی

به مقرون  کودکانبرای    صرفهدسترسِی  از  کيفيت  با  بسيار    )مراقبِت 
مراقبت از دسترسی به صرفِ مشابهی نيز بايد  اقدامات .]٩٨[ضروری است

ها اين مکانيسم  . ]٩٩[شودکودکان و امنيت درآمد کارگران اقتصاد غيررسمی  
توانم  خودن باعث  از  محافظت  در  کارگران  خانواده  شاندی  شان هایو 

می  ،شود می خود  و  اقواِم  و  کودکان  از  همهنيز  توانند  دوران  گيری در 
  . مراقبت کنند

نيازمند تخصيص    های اجتماعیْ ی حمايتو سريع در حوزه  قوی  پاسخ
سرعت در  ی اجتماعی بهبودجهجا که فشار بر  از آن؛ و  منابع كافی است

دولت است،  افزايش  دست حال  منابْع  انحراف  از  جلوگيری  برای  بايد  ها 
فوقبه شرکای هنگام    ،هادولت  .] ١٠٠[زنندب ای  العاده اقدامات  با  مشورت 

از فرصت استفاده کرده تا سيستم    اند، بايدذينفع  کهکسانی  اجتماعی و ساير 
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خود اجتماعی  اجتماعی  هایقلحداازجمله  (   حمايت  به  )حمايت  عنوان را 
 بنا نهاده و آن را  عی و اقتصادی ملیهای اجتماسياست  بنای معماریِ    ِسنگ

  . ]١٠١[تقويت کنند
  

  اعتبار سی بهردستتضمين 
شان  کودکاندهد تا  های فقير اجازه میخانوادهاعتبار مالی بهدسترسی به

  جلوگيری کنند. ها  مدرسه بفرستند و از کار آنرا به
های خانوادهُخرد نقش مهمی در گسترش دسترسی  اعتباری  مؤسسات  

  مؤسسات و هم مشتریاين  اعتبار مالی دارند، اما بحران فعلی هم  بهفقير  
  .داده استها را تحت تأثير قرار آن

که   دارند  اکنون  هممشتريانی  ُخرد  اعتباری  برای  چيزی  و  بدهی 
]  ها گذاشه شودآن[اين امکان در اختيار    دراختيار ندارند، بايدآن  بازپرداخت  

که يا شرايط بازپرداخت وام دريافتی خودرا عوض کنند ويا تا زمانی که  
بدهی بايستند،  خود  پای  روی  بتوانند  را  یاهدوباره  تعليق  بهشان  حالت 

 [فروش] و از پذير با انتخابِ اين مردم آسيب  ، ورتص در غيراين  د. ورن درآ
هدر  ضمن بهشوند که  دست دادن اموال منقول و غيرمنقول خود مواجه می

[بازار] کار کودکان را نيز راهِی    هاآن  فرزندانبسا  شان، چهزندگی آتیدادن  
وامکند.  می مؤسسات  ميان  در  الزمهدهندهنوآوری  ُخرد،  با  ی  انطباق  ی 

اين مؤسسات بايد برای   .]١٠٢[استدرحال تغيير    مالی  گيرندازهای چشماچشم
ورشکستگی   از  خودجلوگيری  تقويت  گسترده  ، و  در  اقدامات  را  تری 

 . ]١٠٣[خود بگنجانند  بخش مالی  هایبرنامه

  
  ساالنمناسب برای بزرگکارايجاد 
تری در  ويژه در ميان آن کسانی که توانايی کمدادن شغل، به  از دست

عرصه در  تجارت  در  اختالل  دارند؛  را  آن  تاوان  زنجيرهپرداخت  ی  ی 
و   سرمايهگستردهخروج  جهانی؛  بهی  همگی  توانايی  ها،  و  کار  بازار 
حمايت از   برای  یاگر اقدامات د. ن رسان بحران آسيب میمقابله با کشورها در 

تر از  خصوص در کشورهايی که کارگران پيشبهکارگران صورت نگيرد،  
نبودههايی  حمايتچنين   بر  تأثيرات    ،اندبرخوردار  بحران  ،  ها شرکتاين 

  ها شديدتر خواهد شد. مشاغل و درآمد
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ديگر   بار  بحران  پاسخ  روشنی بهو  اين    امر در  جانبه  همههای  اهميت 
اقدامات اشت.  نمايش گذبه  را  پذير های آسيبر گروهياحمايت از کودکان و س

درآمد و مصرف خانواده ها را حفظ کند تا آنها بتوانند    دي با  یحفاظت اجتماع
های ديگری نيز برای سياست  .کنند خودداری  آوردن به کار کودکان    یاز رو 

 اقتصاد و اشتغال الزم است.  بخشيدن بهتحرک  
 

  
 

امر  در    کمک مهمیتواند  میپرورانده شده  درستی  به  مالیِ های  سياست
های کاهش شوک  ياهای اجتماعی و سيستم بهداشت برای جلوگيری وحمايت

های مالی مانند  برخی کشورها پيشاپيش از سياست.  باشد هادهخانواوارده به
و   مالياتی  دورهکمکمعافيت  و  بیی  های  درآمد  تثبيت  برای  سطح  کاری 

خانواده میمصرف  استفاده  و  هرروی بهکنند.  ها  نوظهور  اقتصادهای   ،
محدوديت با  معموالً  توسعه  مالی    هایدرحال  منابع  طريق  انتقال  از 

اضطراری  واکنش میهای  کشورها.  کنندمقابله  از  بهبود    ،بسياری  برای 
  یهای اقتصادی کالنتدوين سياستمدت بهدر ميان  [بحران کنونی]،  سريع
دبيرکل سازمان   .]١٠٤[باشدشده  آهنگ  ی جهانی همدارند که با جامعهنياز  
جامعه  ملل از  با  متحد  كه  است  خواسته  جهانی  نقد عرضهی  وجوه  و    ی 
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  های خارجیتعويق انداختن پرداخت بدهیيا به  تخفيفو    ، های مالیكمک
  . ] ١٠٥[دحمايت كنن   ،دارند  یمالی بسيار محدود امکاناتاز كشورهايی كه 

کوويد  پيچيدگی  همهم  ١٩ـ بحران  و  گفتگو  ميان  چنين  اجتماعی  کاری 
سازماندولت و  کارفرمايان  میها،  را  کارگری  باهم ها  اينطلبد.  های 

استراتژیم سیتوانند  و  برا  ی ثرؤم  یهااستي ها  پ  یرا   ی امدهاي كاهش 
طراح   یاجتماع-یاقتصاد و  از    توانندمی  ها اين  .كنند  یبحران  کارگران 
افراد در برابر از دست دادن شغل    ني رتري پذ  بي آس  ژهي و ها، بهآن  یهاخانواده

کن  محافظت  درآمد  میآن  .دنو  بهها  بههای  بنگاهتوانند  ويژه  اقتصادی، 
پسشرکت با  کوچک  و  ُخرد  کمک  های  مالی  محدود  اعتبارات  و  اندازها 

ی گفتگو  های مهماکنون شيوههمها جلوگيری کنند.  کرده و از بسته شدن آن
   .درحال شکل گرفتن استگير کرونا بيماری همهپاسخ به در اجتماعی  

 

  
 

اين اقدامات عبارتند    شده است؛هبر  اقدامات گوناگونی رابهاين گفتگوها  
اضطراری برای مهار ويروس از طريق تقويت منابع مالی و    اتاقداماز:  

سيستم برای  بهداشتی،  انسانی  و  اقداماتی  های  مشاغل  از  محافظت  برای 
يا  وقت  کارهای نيمهبرای    پرداخت کمک هزينه درآمد کارگران از طريق  

و ديگر  يا  جزئی،  طريق  از  درآمد.پشتيبانی  شرکت  انواع  از  ها پشتيبانی 
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دستمزدها، ضمانت   برای  يارانه  دريافت]  شامل  برنامه[برای  و  ی ها وام 
  . ]١٠٦[استی تأمين اجتماعی پذيِر پرداخت ماليات و سهميهانعطاف

  

 کودکان یهمهدسترسی  تضمينِ 
  آموزشبه

نوجوانان  تعطيلی موقت مدارس تأثير قابل توجهی در آموزش کودکان و  
معنای آغاز کار  بسته شدن مدارس نبايد به  .در سراسر جهان گذاشته است

طيف وسيعی از    ، های آموزشی و مدارسکودکان باشد. در حالی که سيستم
نوآورانه اقدامات آموزشیِ اقدامات  ساير  و  آنالين  بسيج   ی  از راه دور را 

اين  اند،کرده بهاما  برای همههيچها  تمامی مکان،  کودکانی  وجه  و  در  ها 
ی دوره  .اشته استکارايی ندبوده و  های اجتماعی سودمند نی گروهبرای همه
ای قرار بگيرد.  ی ويژهيلی و بازگشايی مدارس بايد مورد توجهطبعد از تع 

مجدد تحصيل    ودکان برای آغازک ی مهمی برای ياری بهچنين توجهی دريچه
  ی خواهد بود.  و جلوگيری از ترک تحصيل دائم

 یرندهبَ های پيشدخالتمدارس و  زگشت بهاهای ب مدت، کمپيندر ميان
ترغيب  [غيردرسی]   را  والدين  بهتا    ند کبايد  را  خود  های کالسفرزندان 

در  کنند و  که در حال حاضر کار می  کودکانیخصوص  ، بهبازگردانند  سدر
تعطي  مدارس  لدوران  به  وجهيچهبهی     . ]١٠٧[نيستندتحصيل    یادامهقادر 

درآمد  تواند  اجتماعی می  هایحمايتاشکال  نقدی يا ساير    هایکمک  پرداخت
 مدرسه را جبران کند. ی کودکان بازگشته بهاز دست رفته

  
[و   های بازآموزی «حضور» در کالسو آموزش  » یدوبارهفرصت «

ها روند تحصيلی آنيا  و  انددور مانده  کودکانی که از تحصيل برای    تقويتی] 
دوباره هنگام بازگشت  آورد که  وجود می، اين اطمينان را بهاست  مختل شده

اقدامات بايد گونه اين. شوند  ] برخوردارتاً مناسبیيت [نسب وفقم از مدرسه به
آموزشتری  وسيعهرچه  های  تالش بهبود  و  برای گسترش  دولتی  را  های 

بنددبه به،  کار  و  جای[حقيقتاً]    مدارسکه  اينالبته مشروط  ارزشمند  گزين 
وقوع بحران   هنگام به  . آورده شودحساب  بهکودکان    کارِ   در مقابل  ی مناسب 

دبستانی    ٥٩کرونا،   کودک  جهان  ميليون  سراسر  تحصيل  در  باز  از 
را نبايد در دوران و پس از بحران   [بسيار گسترده]  اين گروه  .]١٠٨[ ماندند

  فراموش کرد. 
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 ی کاراداره تقويت 
  ]قانون کار[اجرای و 

طورکلی،  تحرک [بههای محدوديتنيز منابع مالی و انسانی و  انحرافِ 
 هایمحلاز    بازرسی  گيرچشم  کاهشآمدها]  و و ازجمله محدوديت در رفت

اقتصاد،   يی بازگشا درصورت  است.دنبال داشته  آن را بهکلی  حذِف    ويا  کار
به  یهایبازرس ظرفکار  و  برا  هایتي منابع  فعاالنه    یالزم  در  نظارت 
[در اين زمينه]    ها باالست.در آنکار کودکان    امکان  کههايی نياز دارد  بخش

تواند نقش مهمی را ايفا کند،  محلی می  های نظارت بر کار کودکانِ سيستم
کاری با بازرسان برای شناسايی و پيگيری موارد  تر نيز در همپيش  چراکه

  اند. کار کودکان مؤثر عمل کرده
مشارکتآوریفن جديد،  و عهای  های  های  و طرح  ،خصوصی  مومی 

نيروی کار    هایی بازرسیتوانند دامنهمختلف حسابرسی در محل کار می
دهند گسترش  استراتژيکگيری  شکل  .] ١٠٩[را  بازرسی  بهالگوی  همراه ، 

برای تری را  ان مختلف در اين عرصه، چهارچوب وسيعگری بازیمداخله
بندی برخی از موضوعات تيو ال  .] ١١٠[آوردتالش در اين زمينه فراهم می

 یهااستفاده از داده  نيز  ی، و عموم  یاهخواسته  اي   ی اسي براساس تعهدات س
انطباق  يیاجرا را  کسباحتماالً    ی،و  مشاغلی  و  که  د  ن دهمینشان  وکارها 

قواني  و  وکار  ناستانداردها  کودکان  ،  کار  جمله  آن،   از  نقض    هادر 
  . ]١١١[دن شومی

  
  کارگران یمنياز سالمت و امحافظت 

  هایمحلاند.  تنيدهبهداشت، ايمنی، رفاه و حقوق کارگران اموری در هم
می کار  به  د ن ن تواايمن  ابتال  از  را  محافظت  کارگران  و    ، دن کنويروس 

مورد   در  را  خانواده  هايی گاماطالعاتی  کارگران،  آنکه  جوامع  و  ها ها 
. بهبود حمايت از کارگران د ن ارائه ده  بردارند،توانند برای ايمن ماندن  می
آراستن راهنمای  به و  بهداشت سياسی در سيستمساختن  و  ملی  ايمنی  های 

 کارفرمايان ميان نمايندگان  رايزنی  هايی با وجود  چنين سياستبستگی دارد.  
ها و  مستمر انواع سياسترد و بهبود  بُ در امر پيش  ی های کارگرو سازمان

  . ]١١٢[ها ياری خواهد رساندبرنامه
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ها، بازگشت ايمن و سالم بازگشايی فعلی بسياری از فعاليتبا توجه به
بايد در اولويت قرار گيردبه ها و  برخی کشورها سياست  .] ١١٣[محيط کار 

ها اند، و ديگر کشورها نيز چنين سياستملی صادر کرده  یراهنمادستورات  
    تر شود.هايی را زمانی صادر خواهند کرد که وضعيت روشنيیو راهنما

بايد چارچوبی از  ضوابطی را فراهم آورند که    کار  المللیاستانداردهای بين
مهارِ برنامهديگر  برای   مورد  مثابهبه  گيریْ همه  تأثيراتِ   های  مرجع  ی 

بايد  ی ديگر نهادها عالوهبهوکارها دولت و کسب .] ١١٤[استفاده قرار بگيرند
تغيير شيوه  هافرصتاز   يا فنبرای  های حلراه  تا  نند استفاده ک   ها وریآها 

  دهند.  شغلی ارائه های ايمنی و بهداشترای رفع نگرانیب یپايدار
  ١٧تا    ١٥بين    ميليون نوجوانِ   ٨٨  ای معطوفِ بايد توجه ويژهچنين  هم

بسياری از    .] ١١٥[اندکار مشغولو به  سن قانونی کار رسيدهکه به  باشدسال  
تر نيز در محل کار و  که پيشآيند  میهای خاصی  کارگران جوان از گروه

با تبعيض روبرو بوده از  معلولين، افراد بومی و مهاجران    ؛اند در جامعه 
ها يا مشاغلی  در مواردی که اين نوجوانان در بخش  .  ]١١٦[ی اين افرادندجمله

يا جايی  شود،  ها ياد میعنوان مشاغل خطرناک از آنکارند که بهمشغول به
ندارد،  که زمينه وجود  کار  بهبود شرايط  برای  گذاری سياست  اتالزامای 

کاهش خطر از    ها بايد از کارهای حطرناک حذف شوند.: آنروشن است
نوع  با اين  حداقل رساندن خطرهای مرتبط  طريق اقدامات حذف خطر يا به

صراحت  های ملی اشتغال جوانان بايد بهسياستنيز يک گزينه است.  کارها  
برابر  از   در  و نوجوانان    نيروی کار  ی][در شکل کشنده  استثمارجوانان 

برابر در محل کار برای جوان حفاظت کرده ان و  ، و از حقوق و رفتاری 
  . ]١١٧[وجوانان اطمينان حاصل کندن 

 

   یکارگران خدمات اجتماعرسميت شناختن به
  لحاظ رفتاری و مالیبه

 افرايش داده است،کودکان  را برای  خطراتی    ١٩ـکوويد  با اين حال که
از  درعين حال   اجتماعی در محافظت و حصول اطمينان  توانايی خدمات 

نيز  آن  رفاه  شرايطِ   . ]١١٨[استکرده  رنگ  کمها  واجد  و  متعهد    مددکاران 
و   خطرات  مديريت  و  شناسايی  با  اجتماعی  دسترسی  نيز  خدمات  تسهيل 

اساسی  به خانواده  ، اجتماعیخدمات  و  برای  کودکان  فقر  آنبار  ها را  ای 
رسانند. هنگامی که موضوع  ها ياری میآنسبک کرده و از اين طريق به
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کار   حذفکار کودکان، و يا واکنشی کارآمد در  بهکودکان  از ورود  ممناعت  
  ها در خط مقدم قرار دارند. است، آن کودکان در ميان

تغييرجهت  و  مدت  کوتاهدر  تحرک [اجتماعی]  های  حال، محدوديتبا اين
به انسانی  نيازهای فوری، کار حياتی کار منابع مالی و  نان خدمات کساير 

ها برای حمايت تالشديکر  تمام   ين شکافْ ا .اجتماعی را محدود کرده است
کرد  عملچنين  هم، و  قوانين ها و اجرای  سياستعمال  اِ ازجمله  (  کودکان از  

  . ]١١٩[کندتهديد می  ) رای خدماتهای مديريتی و ارائهمؤثر سيستم
کار خدمات اجتماعی نبايد ی نيرویگنجايش و بودجه  يابی،دستامکان 

باشدوی  رَ پس مدداشته  کودکان،  د.  از  مراقبت  کارکنان  اجتماعی،  کاران 
، مأموران بهزيستی  توسعه اجتماعی ، کارکنان  جواناندهندگان بهايیمن راه

غيرقابل حدف و    ينغلاشعنوان  گران خدمات اجتماعی بايد بهو ديگر بازی
ی کافی تأمين بودجه  اندازهها بايد بهکار [و زندگی] آن  اساسی تعريف شوند.

و   اين  بهد  باي شود،  تأثيرات  بتوانند  تا  توانمند گردند  طور مناسب مجهز و 
و خانوادهبيماری همه بر کودکان  که رسيدگی و    ها بکاهند آن  هایگير را 

فراهم کردن تجهيزات گيرد. معنی  ممانعت از کار کودکان را نيز دربرمی
گيری  در دوران همهاين معنی است که  بهها  آنبرای  و آموزشی    تی محافظ 
  . ]١٢٠[ دهندکار خود را با خيالی آسوده انجام بتوانند 
  

  تفکردر  تغييرو تشويِق   ترويج
حمايت از ابتکارات والدين  محور بايد به/های اجتماعها و سازماندولت

کار  که    اجتماعی   یدهن رسان آسيبجامعه برای تغيير هنجارهای  و آموزش  
بيماری    ی گيرکه همه  جااز آن.  کنند، ادامه دهندکودکان را قابل قبول تلقی می

پذيرش  انجام اين مهم مستلزم    که  رو ممکن استاز اين  ادامه دارد،چنان  هم
  ارتباطِی از راه دور نيز باشد.   و   های ابتکاریحلراه 

  

   داد ی نشان روشنبه بايد شواهد را 
راهنمایِ  يافتن  به  بحرانِ به  دهندهپاسخ  برای  و  مربوط  کودکان  کار 

  [و روشن] مورد نياز است.   علل اصلی آن، اطالعات فوریريسدگی به
که    موقتدرحالی  و  تعطيلِی  انيز  ،  کرونا    سرايتِ   زترِس  ويروس 
با چالش بیهای رايج جمعروش ساخته  مانندی مواجه  آوری اطالعات را 

] عوض است،  ديگرروش]  در  برایهای  داده  ی  آوری  مانند  (   هاجمع 
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ی اين بحران دربارهرا  اطالعات ارزشمندی    )اینظرسنجی تلفنی و رايانه
تا الگوهای جديد    ابند سريع گسترش ي خيلی  ها بايد  اين روش  دهند. ارائه می

اقدامات مديريت  نوظهوِر کار کودکان را شناسايی کنند و براين اساس به  و 
آوری اطالعات ساير ابزارهای جمع  .مقابله با آن کمک کنند   [الزم] برای

جمعيت نيازهای  شناسايی  آسيببرای  توسعه    ـنيزـديده  های  حال  در 
کار کودکان هايی مربوط بهها و سنجهپرسشدر مورد  که بايد    ،]١٢١[است

 . نيز مورد استفاده قرار بگيرند
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