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  درآمد

كن كردن آن   اما همواره از ريشه، استدوستان را خاطر آزردهبشر  »كار كودك«از ديرباز 
ه دكارهاي ادبي مبدل ش  شاه كوچك، به"بينوايان" گاه حكايت رنج پيوسته اين. اند عاجز بوده

  .است
د تا از دهه آخر قرن پيشين، حقوق شپناه موجب  واقعيات دردناك زندگي اين افراد بي

هاي راجع  نگراني، دههدر اين . المللي واقع شود ه بينو سپس كار وي، مورد توجه جامع كودك
هاي عمومي را در سطح  كشي از كودكان به موضوعي تبديل شده بود كه حساسيت به بهره

 و ILO)( كار المللي المللي نظير سازمان بين جهان برانگيخته بود و تنها به چند نهاد بين
UNICEFشد  يا معدودي سازمان غيردولتي محدود نمي(Blagbrough,1997, P.123) .   

و آمارهاي ارايه شده از مشكل اگرچه تعيين دقيق تعداد كودكان كارگر در سطح جهان، 
 در سال ILO، اما مطابق برخي برآوردهاي رسمي متفاوت استسوي نهادهاي مربوط نيز 

ميان اند كه از اين   ميليون كودك در سطح جهان، مشغول به كار بوده264، نزديك به 2000
 Every Child)اند  درصد از آنان به كارهاي خطرناك و بدترين انواع كار اشتغال داشته67بيش از 

Counts,2002, P.20).  
برخي آمارها برآنند .  ميزان كودكان كار در ايران، آمار دقيقي در دست نيستخصوصدر 

در ايران ) پسر هزار 116 هزار دختر و 149( ساله 14 تا 10 هزار كودك 265كه در حدود 
 درصد كل كودكان اين 6/2اين رقم تشكيل دهنده . وجود دارد كه از لحاظ اقتصادي فعالند

اين در حالي است كه مطابق . (Global March against Child Labour,2000) گروه سني است
  .(/www.irsprc.org/archives)  هزار نفر است780هاي ديگر اين رقم بيش از  گزارش برخي
 The Worst Forms of Child Labour Convention( »نوانسيون بدترين اشكال كودكك«

(C.182)(المللي در بهبود وضعيت معيشت اين  هاي موجود و اهتمام بين  برآيند نگراني،١
ضروري است تا پيش از بررسي كنوانسيون، ابتدا به مطالعه هر چند مختصر علل . كودكان است

پس از .  كودك، ضرورت مقابله با آن و تاريخچه كنوانسيون بپردازيمبه وجود آمدن پديده كار
 پاسخارايه  ،اين بخشموضوع . اين در بخش دوم، قلمرو اِعمال كنوانسيون تبيين خواهد شد

گيرد؟ عالوه بر   كه كنوانسيون چه موضوعات و چه اشخاصي را در برمياستين سوال ا به
المللي و مقررات مرتبط داخلي ايران نيز    اسناد بيناين، به فراخور مسئله مورد بحث، ساير

  .  شدد نبررسي خواه
  

                                                           
 .امل آن خواهد آمدهر جا كنوانسيون ديگري مدنظر باشد، نام ك. دشو  اطالق مي"كنوانسيون" از اين پس، به آن .1
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  علل كار كودك، ضرورت مقابله با آن و تاريخچه كنوانسيون :بخش اول
پردازيم و  ابتدا به علل ايجاد كار كودك و اين كه چرا بايد به مبارزه با آن اقدام شود، مي

  .شدوانسيون اشاره خواهد تاريخچه كنبه سپس در گفتار دوم اجماالً 
  

  علل كار كودك و ضرورت مقابله با آن   : گفتار اول
تشخيص علل به وجود آمدن معضل كار كودك مشكل پيچيده و چند بعدي است كه 

 و "فقر": فقط به اختصار بگوييم كه. طلبد را مي   جداگانهي تحقيق بررسي موشكافانه آن
ترين عامل واداشتن كودكان به كار محسوب ممه روشني بهمشكالت اقتصادي خانواده، 

هزينه بودن آن براي    بجز فقر، از ديگر عوامل اقتصادي كار كودك، ارزان و كم1.شود مي
ويژه انگشتان ظريف خود، ه كارفرماست؛ ضمن آن كه كودكان با توجه به جثه كوچك و ب

تن فرش و ساخت نظير باف(ها و توليد برخي از محصوالت  براي انجام بعضي فعاليت
آگاهي نابايد از اعتياد و بيكاري والدين، . روند تر از بزرگساالن به شمار مي مناسب) زيورآالت

همچنين، . و فقر فرهنگي آنان و خود كودكان كار نيز، به عنوان عوامل ديگر كار كودك نام برد
كار گرفتن آنان زمينه را براي به اين امر،  و پذير نيست خي كودكان تحصيل امكانبراي بر

ضمن آن كه والدين كودكان كار و خود آنان اغلب از حقوقشان ناآگاهند لذا . دساز فراهم مي
شوند  كنند و ندرتاً هم دردسرساز مي تر كاري مي كمتر درخواست مزد بيشتر و شرايط مناسب

ها،  ينعالوه بر ا). علي الخصوص در جايي كه طبيعت كار محول به آنان نيز غيرقانوني است(
ترند؛ اين امر   آنان بيش از بالغين است و از شماتت نيز بيمناكپذيريميزان تبعيت و انعطاف

مجموع اين عوامل در كنار اسباب ديگر از جمله . سازد تر مي مديريت و استثمار آنان را ساده
شده يا بدون خانواده موجب به وجود آمدن   كودكان تركمذهبيتبعيض جنسي، نژادي و 

 The Impact of Discrimination on Working)ده ناخوشايند كار كودك شده است پدي

Children…, 2002, Le Travail des Enfants, www.droitsenfant.com/travail/, Martin &Tajgman, 
2002, PP. 22 and seq.)  

دن كامل آن كرپيچيدگي و چند وجهي بودن علل كار كودك سبب شده است تا برطرف 
اي كه براي  ها به گونه  براي نمونه، رفع فقر تمامي خانواده.وار و حتي غيرممكن شوددش

د، دست كم براي برخي شونشان نيازمند نانكردن كود مايحتاج ضروري خود، به كار كنبرآورد
  .از كشورها رويايي دست نيافتني است

                                                           
، مكلف به 1362مصوب » سرپرست ن بي كودكاقانون تأمين زنان و«دولت به موجب ماده واحده   به دليل همين واقعيت، .1

، سازمان بهزيستي با همكاري 24/8/1371 ديگر با همين عنوان مصوب يدر قانون. ده استشتضمين بيمه و رفاه اين اشخاص 
مالي، فرهنگي و اجتماعي از اين قشر هاي  شامل حمايتهاي مقرر در آن قانون  امين حمايتها مسئول ت ساير وزارتخانه

 .بايد از كميته امداد نيز نام برد. پذير شده است آسيب
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طور خالصه  ام ورزيد، بهاما در پاسخ به اين سوال كه چرا بايد به مقابله با كار كودك اهتم
كودك به عنوان يك انسان داراي حقوقي اساسي و مشترك با ساير آدميان به نام : بايد گفت

 است؛ حتي ضرورت حمايت از كودكان نظر به ناتواني آنان در محافظت از "حقوق بشر"
 تمييز صحيح مصلحت خويش، آسيب پذيري و ناتواني درخود، حساسيت و لطافت روحي، 

كند و اين در حالي است كه كار كردن   شديد به بزرگساالن دو چندان جلوه مي تگيوابس
كار كودك، اثرات «عالوه،  به. نقض آشكار حقوق مسلم آنان استكودكان در بسياري از موارد، 

كارگران كم . مانند هاي مديد با فرد و جامعه باقي مي سوء جدي و شديدي در پي دارد كه مدت
ها با خطر شرايط كاري روبرو هستند بلكه در معرض فشارهاي جسمي، رواني سن و سال نه تن

» سوادي مواجهند كاري و بي با بزرگسالي توأم با بي] در آينده نيز[آنان . و عاطفي قرار دارند
  )./Child Labour, www.antislavency.orgكوفي عنان، دبير كل سابق سازمان ملل متحد،(

ي از كرامت انساني،  عدم تبعيض، عدم بردگي، برخوردارحق حيات، آزادي، برابري،
اند كه با كار كردن وي، در  اي از حقوق فطري يك كودك  تنها گوشهتحصيل، امنيت و رفاه
عالوه بر اين، كار كودك موضوعي كامالً گره خورده با آينده هر . روند اكثر مواقع از ميان مي

دوران ها از  لذا برخورداري آن. اند هر جامعهكودكان امروز، سازندگان فرداي . كشور است
ن آنان براي به دست گرفتن امور و ساختن شايسته جامعه كردكودكي خوشايند، جهت آماده 

 كه يانگيز  نفرتيكارگيري آنان در شرايط به. نمايد ساز مي ، مهم و سرنوشت خود در بزرگسالي
رساند، به شدت كارآيي اقتصادي،  يبه سالمت، كرامت، روان، تربيت و تحصيل آنان آسيب م

 را در معرض خطر انتقام  پارچگي و توسعه پايدار جامعه را در آينده به خطر انداخته و آن يك
 ضمن آن كه گاه، كار سپرده ).Martin & Tajgman,2002, PP.29 and seq(دهد  اين افراد قرار مي

تر  رورت مبارزه با آن را نمايانشده به كودك مطابق مقررات كيفري جرم بوده و اين امر ض
  .دكن مي

  
  تاريخچه كنوانسيون: گفتار دوم
به عنوان متولي مسايل كار و كارگري در سطح  -ILOالمللي و در رأس آن  جامعه بين

 از اوايل قرن بيستم با درك ضرورت و اهميت مبازره با كار كودك، نخستين -المللي بين
 و "ها اوليور تويست" برايهاي اميد را  و اولين بارقههاي جدي را در اين راه برداشت  گام
 صنعت و تجارت  كم رمق، به موازات رشد و توسعههاي  اما اين گام.كرد روشن "ها كوزت"

به اين دليل و به . دشبار استثمار كودكان ن در نيمه اول قرن گذشته، مانع افزايش شديد و رقت
 آن، مبارزه با كار كودك در به موازاتودك  رعايت حقوق كوسبب اهميت يافتن حقوق بشر 

تصويب كنوانسيون حقوق كودك از سوي . هاي اخير با شتاب و جديت بيشتر دنبال شد دهه
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 32ماده . رود همين حركت به شمار مي  عطفة نقط1989مجمع عمومي سازمان ملل در سال 
تأكيد را در كارهاي مضر كارگيري وي  ممنوعيت استثمار كودك و بهبر اين كنوانسيون صراحتاً 

هاي متعدد راجع به  نظر از كنوانسيون  با توجه به رسالت خود صرفILO، اين با وجود. ددار
، در لذا. نمود  بيشتر در مبارزه با كار كودك جستجو مييحداقل سن شروع به كار، سهم

 ILO Declaration on Fundamental Principles( »اعالميه راجع به حقوق و اصول بنيادين كار«

and Rights at Work ( اهميت اين اعالميه . ، بر محو موثر كار كودك تأكيد ورزيد1998در سال
 در اين سازمان به صرف عضويتشانرا  )از جمله ايران(ILO شود كه اعضاي  از آنجا روشن مي

سازد، حتي اگر به  به رعايت، ترويج و تحقق اصول مرتبط با چهار حق زير مكلف مي
] تشكيل[آزادي ) 1:  اين چهار حق عبارتند از.مربوط به آنان نپيوسته باشندهاي  وانسيونكن

 The Right to Collective(جمعي هاي دسته پيمان] انعقاد[اتحاديه و شناسايي موثر حق 

Bargaining( 4محو تبعيض در استخدام و اشتغال؛ و ) 3محو تمامي اشكال كار اجباري؛ ) 2؛ (
روشني گواه بر  ذكر محو كار كودك در ميان اين حقوق بنيادين، خود به. "ركودكمحو موثر كا"

خصوص  خاص در اين يمنتها كماكان نياز به كنوانسيون. اهميت آن در نزد اين سازمان است
 اولين اجالس خود را پس ،المللي كار كنفرانس عمومي سازمان بين رو،  از اين. دش احساس مي

. به بررسي تصويب كنوانسيوني مجزا راجع به اين مهم، اختصاص داد از پذيرش اعالميه فوق
كنوانسيون بدترين « موسوم به ILO 182، كنوانسيون 1999 ژوئن 17سرانجام در تاريخ 
كن كردن بدترين   هدف اين كنوانسيون، ريشه1.به تصويب رسيد» )C.182(اشكال كار كودك
، در )د شها اشاره خواهد در بخش دوم به آن ده وشها معين  كه انواع آن(اشكال كار كودك 
  .سراسر جهان است
ها را جهت نيل به هدف فوق، ملزم  ويژه دولته  اعضاء پذيرنده خود ب،المللي اين سند بين

 "اجماع"به ) 1: شكني كرده است  كنوانسيون از دو جهت سنت.دكنبه انجام اقدامات فوري مي
 كه در كنفرانس ILO ان و كارگران كشورهاي عضوها، كارفرماي از سوي نمايندگان دولت

ميزان استقبال از اين ) 2المللي كار حاضر بودند، مورد پذيرش واقع گرديده است و  بين
طوري كه تنها ظرف دو سال پس از  سابقه بوده است به  بيILOكنوانسيون، در تمام حيات 

. )Martin & Tajgman,2002,P.29( را دريافت نمود ILOتصويب، الحاق بيش از نصف اعضاء 
 است كه كشورمان ILOها، در وصف اهميت آن همين بس كه تنها كنوانسيونِ  نظر از اين صرف

 كشور به اين كنوانسيون 162تاكنون .  بدان پيوسته است8/8/1380پس از انقالب در تاريخ 

                                                           
1.ILO   هر سال را مصادف با ايام برگزاري اجالس عمومي )  خرداد22( ژوئن 12، 2002د و از سال نكربه همين نيز بسنده

 Internationalناميد و نهادي را تحت عنوان» روز جهاني مبارزه با كار كودك« كنوانسيون فوق، به عنوان تصويب سازمان در

Programme on Elimination of Child Labour (IPEC) دكر جهت كمك به كشورها در اين زمينه تأسيس .  
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ن با پذيرش سازمان همزما. ده استش الزم االجراء 2000 نوامبر سال 19ملحق و از تاريخ 
 Recommendation Supplementing the Worst Forms of Child Labour(اي  نامه كنوانسيون، توصيه

Convention, 1999 (R.190)( است دهكر را نيز به آن ضميمه.  
      

  قلمرو كنوانسيون: بخش دوم
وضوع حكم  ويژه ميشود و ثانياً؛ افعال  خاص اِعمال مييكنوانسيون اوالً؛ نسبت به اشخاص

  .بنابراين، كنوانسيون داراي يك قلمرو شخصي و يك قلمرو موضوعي است. گيرند آن قرار مي
  

  كنوانسيون قلمرو شخصي: گفتار اول

 بلكهگيرد   و حكم ممنوعيت آن قرار نمياشكال ناپسند كار هر شخصي مشمول كنوانسيون
است كه كودك كيست و كار چه اما سوال اين . هاي آن برخوردارند  از حمايت"كودكان "تنها 

گردد؟ اين امر با توجه به اختالف مقررات داخلي كشورها در   تلقي مي"كار كودك "كسي 
 كنوانسيون، اصطالح 2تعريف كودك، مسكوت نمانده و براي ايجاد رويه واحد در ماده 

  . سال اطالق گرديده است18 به هر فرد كمتر از "كودك"
 به يك معنا و هر دو به "طفل"االصول كودك و  سد، علير در حقوق ايران به نظر مي

 1مطابق تبصره . صغير، محجوري است كه به سن بلوغ نرسيده است.  باشند"صغير"معناي 
البته اين امر .  سال قمري است9 و در دختران 15 قانون مدني سن بلوغ در پسران 1210ماده 

باالي (از نوجوانان و افراد كم سن و سال جا مقنن الزم ديد  مانع از آن نگرديده است كه هر
به طور يكسان براي ( سال 18براي نمونه، در مواردي سن حمايتي تا . حمايت نكند) اين سن

 از جمله اين موارد حمايتي در حقوق كار نيز ديده 1.افزايش يافته است) دختران و پسران
ه كار ب«: خوانيم  مي مجمع تشخيص مصلحت1369قانون كار مصوب  79ماده در . شود مي

گذار با ناميدن كارگران   عالوه بر اين، قانون.» سال تمام ممنوع است15گماردن افراد كمتر از 
ارجاع هر نوع كار اضافي و انجام كار در ، )80ماده ( »كارگر نوجوان« ساله به عنوان 18 تا 15

ت، بيش از حد مجاز خطرناك و حمل بار با دس آور و شب و نيز ارجاع كارهاي سخت و زيان
در  نيز 84مطابق ماده  ).83ماده (  به آنان را ممنوع ساختبدون استفاده از وسايل مكانيكي  و

براي سالمتي ، شود مشاغل و كارهايي كه به علت ماهيت آن يا شرايطي كه كار در آن انجام مي
  ضمانت.ديد سال تعيين گر18، حداقل سن است  آور يا اخالق كارآموزان و نوجوان زيان

ق اين مطاب.  قانون موصوف آورده شده است176اجراي كيفري تخلف از اين مواد در ماده  
                                                           

و قانون ) هاي عمومي و انقالب در امور كيفري ه قانون آيين دادرسي دادگا220تبصره ماده  (مثالً در مورد دادگاه اطفال .1
  ).1ماده  (1381حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب 
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ورد پرداخت مبلغي به ديه حقوق كارگر، رفع تخلف و حسب مماده، كارفرماي متخلف به تا
  . محكوم خواهد گرديدعنوان جريمه

قوق داخلي نيز بايد اجراي مدني تخلف از مقرره حداقل سن فوق در ح  در مورد ضمانت
برخي صاحب نظران با . بيني نشده است ي صريح در خود قانون كار پيشياجرا  ضمانت: گفت

 در زمره قوانين آمره و مرتبط با انعقاد قرارداد 79 نظير حكم ماده يتوجه به اين كه احكام
ل بطالن اين گردد و در عين حا هستند، در نتيجه تخلف از آنان مستلزم بطالن قرارداد كار مي

شود تا كارگران از قواعد حمايتي قانون كار محروم شوند، راه ميانه را   ميبقراردادها موج
اما . )204-205، صص 1384عراقي، ( اند  آن نموده"تاريخ كشف"برگزيده و حكم به بطالن قرارداد از 

مرجع حل اختالف، بايد بر آن بود از تاريخي كه . منظور از تاريخ كشف دقيقاً تبيين نشده است
؛ گردد كند، قرارداد ابطال مي كند و حكم قطعي به بطالن آن صادر ميبطالن قرارداد را احراز مي

توان حتي نظر به فلسفه حمايتي حقوق كار از  مي.  نسبت به آينده است،اما اثر اين ابطال
رابطه عملي ˝رفرما به كارگر، پا را فراتر نهاده و بر آن بود كه تا زماني كه طرفين با رضايت كا

  .هاي قانون كار خواهد بود دهند، كارگر مشمول حمايت  ادامه مي)همان منبع( ˝كار
  

  كنوانسيونقلمرو موضوعي : گفتار دوم
كارگيري كودكان در تمامي اشكال كار  گونه كه پيش از اين اشاره شد، ممانعت از به همان

نان از  كوچك هستند كه منع آيآوران ها، نان كودكان در بسياري از خانواده. بسيار دشوار است
عالوه بر اين، انجام هر نوع . ها انسان است ، حكم به نابودي ميليونهاي درآمدزا انجام فعاليت

 اثر آنان كاري كه بر پيشرفت و سالمت جسمي و رواني ؛ مضر نيستانكاري نيز براي كودك
 نيز منافاتي ندارد، نه تنها مضر و در مدرسهنهد و با تحصيل و حضورشان  برجاي نميسوء 

كارهايي نظير كمك به والدين در كارهاي .  خواهد بود نيزناپسند نيست بلكه متضمن فايده
روزمره و عادي منزل و يا انجام كارهاي سبك براي كسب درآمد در ساعات تعطيلي مدارس، 

 تجربه و حس مسئوليتها مهارت،  كند و به آن به پيشرفت كودك و رفاه خانواده وي كمك مي
ها   در معناي دقيق خود، به اين دسته از فعاليت"كار كودك"لذا . آموزد پذيري در آينده را مي 

به ديگر سخن، كار كودك اگر چه در معناي  .(Martin & Tajgman,2002,P.14) گردد اطالق نمي
رد اما در معناي رسد، اشاره دا اعم به هر نوع فعاليت كاري كه توسط كودكان به انجام مي

شود كه از لحاظ رواني، جسمي، اخالقي يا اجتماعي،  هايي اطالق مي اخص خود، به فعاليت
ها در تنافي است  نظر به وضعيت كودك براي وي مضر، خطرناك و يا با تحصيل اجباري آن

  .خواه اشتغال به آنان همراه با پرداخت اجرت باشد يا خير
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 بخش عمده تمركز و هم خود را بر الزام كشورها به ILOواقعيات فوق، كردن با لحاظ 
چرا كه در . اقدام فوري و موثر جهت ممنوعيت و محو كار كودك در معناي خاص، نهاده است

ها در شرايط  هاي زننده و ناپسند است كه انجام آن  كار كودك آن دسته از فعاليت،اين معنا
ها  ها از سوي كودكان نيز، انزجار از آن به آنمبادرت .  نيستيعادي، مطلوب هيچ انسان متعارف

 كار كودك، از همين "بدترين اشكال"ها به عنوان  ناميدن اين فعاليت. كند را دو چندان مي
هاي   خود، دولت1شمرد و در ماده   مصدايق اين مفهوم را برمي3كنوانسيون در ماده . روست

در ادامه به مطالعه اين . گرداند ف ميعضو را به اقدام فوري جهت ممنوعيت و محو آنان مكل
پيش از آن اشاره كنيم كه كنوانسيون، خود را به ممنوعيت بدترين اشكال كار . پردازيم موارد مي

هاي ناخوشايند و غيرمشروع را  ها فعاليت كودك محدود نساخته، بلكه با هدف محو كامل آن
شكال بد كار كودك قرار گيرند، نيز كه ممكن است از سوي ديگران صورت پذيرند و مقدمه ا

  .ممنوع نموده و حكم به محو كامل آنان داده است
  

 Slavery or Practices Similar to(هاي مشابه بردگي بردگي و شيوه: بند اول

Slavery(  

زندگي و جسم، بردگي حالتي است كه در آن شخصي بر : در تعريف بردگي بايد گفت
 در بردگي انسان، (Garner,2004,P.1422). يابد ه ميآزادي ديگري قدرتي مطلق و خودكام

اي كه با وي همچو مالي از اموال  گونه آيد به شدني است و به ملكيت همنوع خود درمي تملك
، 1384 عراقي،( گيرد برده نه موضوع حقوق بشر بلكه موضوع حقوق اموال قرار مي. شود رفتار مي

  .)155ص
قوانين داخلي، به اوايل قرن نوزدهم در انگلستان باز داري در  شروع مبارزه جدي با برده

المللي، از اواخر اين  گردد، اما توجه جدي به مسئله بردگي و ممنوعيت آن در عرصه بين مي
 بروكسل، جامعه ملل 1890 برلين و قانون 1885پس از برگزاري كنفرانس . دشقرن آغاز 

 اعالميه جهاني 4در ماده .  تصويب رساند به1926 سپتامبر 25 را در كنوانسيون بردگيسابق، 
 7در نيز سازمان ملل متحد .  نيز ممنوعيت بردگي مورد تأكيد قرار گرفت1948حقوق بشر 

كنوانسيون تكميلي راجع به إلغاء بردگي، تجارت برده و نهادها و « به تصويب 1956سپتامبر 
 هم به نوبه خود 1966ياسي  ميثاق حقوق مدني و س8ماده . دست زد »هاي مشابه بردگي شيوه

  .بر منع بردگي اصرار ورزيد
حال، هنوز هم پس از مبارزه ديرينه با اين خوي بشري در به بند كشيدن همنوع  با اين

حتي در مناطق . دهد داري در برخي نقاط جهان به حيات خود ادامه مي خويش، برده
 . كه نه بردگي، اما كم از آن ندارد نيز اشكالي نوين از انقياد ديگري پديد آمده يافته توسعه
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بر .  در معرض بردگي قرار دارندافراد بالغبيش از  ،پذيري بيشتر آنان كودكان، نظر به سلطه
كنوانسيون بدترين اشكال كار كودك، با وجود آن كه در آستانه قرن بيست و يكم  ،اساسهمين 

به عنوان اولين شكل ناپسند كار » يهاي مشابه بردگ بردگي و شيوه«تدوين يافته است، با آوردن 
اين .  حكايت دارددر اين خصوص ILOهاي فراوان  ، از نگراني3كودك در بند الف ماده 

 ميليون كودك در جهان، به بردگي يا اشكال 7/5ها بجاست چرا كه برابر با آمار منتشره،  نگراني
  .(UNICEF,Fact Sheet,Child Labour, P.1)مشابه آن اشتغال دارند 

كنوانسيون خود از بردگي تعريفي به دست نداده، با اين حال براي روشن شدن قيد 
: خوانيم  مي3در بند الف ماده . مصاديقي از آن را ذكر كرده است» هاي مشابه بردگي شيوه«
هاي مشابه بردگي، از قبيل فروش و قاچاق كودكان، بندگي به علت  شيوهكليه اشكال بردگي يا «

استخدام به زور يا اجباري كودكان براي    و كار با زور يا اجباري از جملهبدهي و رعيتي
  .»استفاده در درگيري مسلحانه

در ادامه به توضيح هر يك از اين مصاديق اشاره خواهد شد، اما پيش از آن در خصوص 
تواند حق  ، هيچ كس نمي1313 قانون مدني مصوب 959حقوق ايران بايد گفت، برابر با ماده 

همچنين بموجب ماده . متع يا اجراي تمام يا بخشي از حقوق مدني را از خود سلب نمايدت
در نتيجه به برده ديگري . تواند از خود سلب حرّيت نمايد  همان قانون، هيچ كس نمي960

به  1337در سال عالوه، ايران  به. درآمدن مطابق اين قانون ممنوع و باطل اعالم گرديده است
به به ميثاق حقوق مدني و سياسي ملحق شده، اما  1347در سال و  1956يلي كنوانسيون تكم

قانون  «المللي، ماده واحده  حال، همگام با تحوالت بين  با اين.است هنپيوستكنوانسيون بردگي 
مصوب  » منع خريد و فروش برده در خاك ايران و آزادي برده در موقع ورود به مملكت

كس به عنوان برده شناخته نشده و هر برده به  هيچ،لكت ايراندر مم«: دارد  مقرر مي1307
انساني را به نام برده    هر كس.هاي ساحلي ايران آزاد خواهد بودمجرد ورود به خاك يا آب

خريد و فروش كرده يا رفتار مالكانه ديگري نسبت به انساني بنمايد يا واسطه معامله و حمل و 
هاي مشابه بردگي  شيوه.»سال حبس تأديبي خواهد گرديد  سهنقل برده بشود محكوم به يك تا 

  :مندرج در كنوانسيون مورد بحث، از قرار زيرند
  
   )Sale of Child( فروش كودك) 1

هاي عضو را مكلف به   كنوانسيون حقوق كودك، فروش كودك را ممنوع و دولت35ماده 
 1ودك آن گونه كه در بند فروش ك. اتخاذ تصميمات فوري در جلوگيري از آن ساخته است

پروتكل اختياري كنوانسيون حقوق كودك راجع به فروش كودكان، روسپي گري و  «2ماده 
هر نوع عمل يا «: ت است از سازمان ملل آمده، عبار2000مصوب » نگاري كودك هرزه
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اي كه به موجب آن كودكي توسط فرد يا گروهي از افراد در قبال اجرت يا هر نوع  معامله
  .» ديگر به ديگري انتقال يابدعوض

رود؛ بلكه عملي است كه از سوي فرد  پيداست كه فروش كودك، كار كودك به شمار نمي
اين عمل ناپسند از آنجا كه اوالً؛ خود نقض حقوق بشر . پذيرد ديگر و بر روي كودك انجام مي

گيرد و  رار نمياست، چون وجود انسان موضوع حقوق اموال نيست در نتيجه مورد داد و ستد ق
آورد، مشمول  ثانياً؛ فروش كودك، پيش درآمد بردگي يا ساير اشكال بد كار او را فراهم مي

  . حكم ممنوعيت و محو كنوانسيون واقع گرديده است
پروتكل فوق به  پيوسته، اما هنوز 1372ايران اگر چه به كنوانسيون حقوق كودك در سال 

يد و فروش كودك در قوانين داخلي جرم انگاشته شده ، خر اينبا وجود.  استملحق نگرديده
ان كودك ...هرگونه خريد، فروش«: »حمايت از كودكان و نوجوانان« قانون 3برابر ماده . است

قبيل قاچاق، ممنوع و مرتكب حسب مورد عالوه بر جبران  خالف از اعمال  به منظور ارتكاب
بيست   به جزاي نقدي از ده ميليون ريال تاسال زندان و يا  به شش ماه تا يك  خسارات وارده

ترتيب، اگر فروش كودك به قصد ارتكاب اعمال   بدين.»ميليون ريال محكوم خواهد شد
نفسه جرم تلقي نشده  تر، فروش يك كودك في به عبارت روشن!  نباشد، جرم نيست)؟(خالف

يد خاطرنشان ساخت، در البته با. رسد است و از اين حيث قانون فوق قابل انتقاد به نظر مي
ربايي و   قانون مجازات اسالمي و عنوان آدم621مواردي كه فروش كودك تحت شمول ماده 

  .  هاي مربوط را در پي خواهد داشت يا ساير عناوين مجرمانه قرار گيرد، طبعاً مجازات
  
   )Trafficking of Children( قاچاق كودك) 2

طالحي نيست؛ اما به همان داليل مذكور در قاچاق كودك نيز كار كودك در معناي اص
 35ماده . فوق، كنوانسيون آن را با مسامحه در زمزه بدترين اشكال كار كودك آورده است

. هاي عضو را به جلوگيري از قاچاق كودك ملزم ساخته است كنوانسيون حقوق كودك، دولت
  Trafficking, (Combating Child ,2005   بار طور كلي اولين المللي، قاچاق انسان به در عرصه بين

,P.11) پروتكل راجع به ممانعت، توقيف و مجازات قاچاق اشخاص، بويژه زنان و « در
 »كودكان، تكميلي كنوانسيون سازمان ملل متحد بر عليه جرايم سازمان يافته فراملي

 اين 3ه  ماد1بند . تعريف گرديد) معروف به پروتكل پالرمو يا پروتكل قاچاق (2000مصوب 
، )خارج كردن(كارگيري، حمل و نقل، انتقال  به معناي به قاچاق انسان«: دارد پروتكل مقرر مي

كشي و استثمار، بوسيله تهديد يا استفاده  پنهان نمودن يا تحويل گرفتن اشخاص، به منظور بهره
وقعيت كاري، سوءاستفاده از قدرت يا م از زور يا ساير وسايل اجبار، ربودن، تقلب، فريب

پذيري يا با استفاده از دادن يا گرفتن وجهي يا منفعتي جهت تحصيل رضايت شخصي  آسيب
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كشي از فحشا يا  كشي و استثمار دست كم، شامل بهره بهره. كه بر ديگري كنترل دارد، است
هاي مشابه بردگي، بندگي  كشي جنسي، كار يا خدمات اجباري، بردگي يا شيوه ساير اشكال بهره

 اين ماده، رضايت قرباني را اگر قاچاق از طريق موارد 2بند . »شت اعضاء و جوارح استيا بردا
 ماده فوق، 3اما بند .  صورت گرفته باشد، مانع از تحقق آن ندانسته است1مذكور در بند 

قاچاق "كارگيري، حمل و نقل، پنهان نمودن يا تحويل گرفتن كودكي را به منظور بهره كشي،  به
به .  ارتكاب نيافته باشد1هاي مقرر در بند   كرده است، حتي اگر از رهگذر شيوه تلقي"انسان

  . (Ibid)ترين تعريف پذيرفته شده در مورد قاچاق انسان است  عقيده برخي اين تعريف، عام
قانون مبارزه با قاچاق « به تصويب ،ايران به پروتكل فوق نپيوسته اما احتماالً با الهام از آن

  : انسان عبارتست ازقاچاق«:  اين قانون1بموجب ماده .  دست زده است1383 السدر » انسان
كشور با   ساختن و يا ترانزيت مجاز يا غيرمجاز فرد يا افراد از مرزهاي  خارج يا وارد)الف 

خود يا   استفاده از قدرت يا موقعيت اجبار و اكراه يا تهديد يا خدعه و نيرنگ و يا با سوء
جوارح،   وضعيت فرد يا افراد يادشده، به قصد فحشاء يا برداشت اعضاء واستفاده از  سوء

 تحويل گرفتن يا انتقال دادن يا مخفي نمودن يا فراهم ساختن موجبات )ب؛ بردگي و ازدواج
 اين 3ماده . »اين ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود) الف (فرد يا افراد موضوع بند   اخفاء

ن قاچاق انسان يا اعمال مورد حكم آن، حبس دو تا ده سال حبس و ميزاني قانون براي مرتكبي
 قاچاقچه فرد  چنان« :دارد  همين ماده نيز مقرر مي1تبصره . جزاي نقدي در نظر گرفته است

  ارتكابي از مصاديق محاربه و افساد في  شده كمتر از هجده سال تمام داشته باشد و عمل
پس قاچاق  .»شود اين ماده محكوم مي  ثر مجازات مقرر دراالرض نباشد، مرتكب به حداك

  .حساب آيد  االرض به  تواند مصداقي از محاربه و افساد في كودكان در مواردي حتي مي
هاي قاچاق و فروش  هاي خود را از گزارش ملل، نگرانيكميسيون حقوق كودك سازمان 

كه گاه به منظور ازدواج موقت يك خصوص دختران روستايي   سال در ايران، به18كودكان زير 
اين كميسيون همچنين از قاچاق . شوند، ابراز داشته است  ساله قاچاق و فروخته مي99ساعته تا 

 براي استثمار و كار ارزان فروخته و قاچاق  سال از افغانستان به ايران كه ظاهرا18ًكودكان زير 
 United Nations, Committee on the Rights of Child, Consideration of)شوند، خبر داده است مي

Reports …, 2005, P.15, n.70).    
  
   )Debt Bondage( بندگي به علت بدهي) 3

دارد،  شود كه شخص در قبال وامي كه از ديگري دريافت مي اين واژه به حالتي اطالق مي
قسمت الف . گردد متعهد به كار كردن براي وي و تحت كنترل او تا تصفيه كامل بدهي خود مي

هاي مشابه  تكميلي راجع به إلغاء بردگي، تجارت برده و نهادها و شيوه« كنوانسيون 1ماده 
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ترجمه » اجبار به خدمت در مقابل دين«، در تعريف اين نهاد كه مقنن ايراني آن را »بردگي
شخصي خود يا   كه از تعهد مديون نسبت به خدماتيحال يا وضعيت«: نموده، آورده است

كه  صورتي شود و در براي تضمين قرض ناشي مي ، شخص ديگري كه در فرمان او است
ارزش آن خدمات به نحوي كه صحيحاً تقويم شود به مصرف استهالك قرض نرسد يا طول 

   .»نحوه آن خدمات محدود و مشخص نباشد  مدت و
رض در وضعيتي برتر از آنجا كه مقترض معموالً به وام دريافتي نياز مبرم و حياتي دارد، مق

لذا شيوه بازپرداخت وام را . گير تحميل كند گيرد كه قادر است اراده خود را بر وام قرار مي
هاي سنگين آن براي مقترض محال شود  كند كه عمالً تصفيه دين و بهره اي طراحي مي گونه به

 آوريم كه اگر در نظر. ماند ترتيب، وي براي هميشه تحت استيالي مقرض باقي ميو بدين
كودكان نيز اغلب به همراه والدين تنگدست خود به اميد رهايي و تصفيه دين يا حداقل 

گزيني والدين مديون  شوند و گاه نيز به جاي جلوگيري از تعلق بهره بيشتر به كار گرفته مي
گردند، به روشني درخواهيم يافت كه كودكان نيز  متوفي يا از كار افتاده خويش وادار مي

در هند، پاكستان، نپال و برخي كشورهاي . گيرند انيان بالقوه و بالفعل اين بندگي قرار ميقرب
تنها در هند تخمين زده . شود هاي از اين وضعيت ديده مي آفريقايي و آمريكاي جنوبي نمونه

 35 ميليون كارگر رهني وجود داشته باشد كه از اين ميان، نزديك به 20شود كه در حدود  مي
 قانون اساسي هند، 23اين در حالي است كه اصل .  سال هستند14ز آنان كودكان زير درصد ا

  .كند علت بدهي را ممنوع اعالم ميبندگي به 
  
  

   )Serfdom( رعيتي) 4

رعيتي يا غالمي وضع كسي است كه ملزم به كار كردن روي زميني معين به دستور و تحت 
 فوقماده اول كنوانسيون ) ب(قسمت .  (Garner,2004,P.1397)استيالي مالك زمين است

يعني وضع يا حال رعيت كه به موجب قانون يا :  رعايابندگي «: كند ه مياي اراي تعريف مشابه
براي فرد اخير   باشد در زمين متعلق به فرد ديگري زندگي و كار كند و عرف يا قرارداد مكلف

 هر حال حق تغيير وضع و حال در اجرت يا رايگان انجام دهد و خدمات معيني را با دريافت
  .»خود را نداشته باشد

ترتيب، تفاوت رعيتي با بردگي در آن است كه رعيت با زميني كه در آن مكلف به  بدين
نضم به آن به اي كه با فروش زمين، رعيت نيز م گونه كار كردن است، پيوندي ناگسستني دارد به

  .دشو خريدار منتقل مي
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  )Forced or Compulsory Labour(  كار اجباري)5

هاي  يا اجباري را از ديگر مصاديق شيوه) قهري( كنوانسيون، كار با زور3ماده ) الف(بند 
 ميليون كودك در جهان به كار 7/5مطابق آمار اخير يونيسف، . مشابه بردگي دانسته است

نين مشقتي اجباري گرفتارند كه اين رقم تشكيل دهنده حدود نصف كل افرادي است كه به چ
  .(Unicef,Child Labour,May 2006, P.1)مبتال هستند 

 ILO» 1930كار اجباري ] لغو[كنوانسيون  «2كار با زور يا اجباري آن گونه كه در ماده 
هر نوع كار يا خدمتي كه به زور از شخصي با تهديد او به «: تعريف شده، عبارت است از

. »آن، خود اين شخص به اختيار داوطلب نشده باشدعقوبت و كيفر مطالبه شود و براي انجام 
سازد اما از  اين كنوانسيون در ادامه ماده فوق، مواردي را از تحت شمول اين تعريف مستثني مي

 كنوانسيون ديگري را نيز جهت  ILO.ر، فرقي ميان كودك و بزرگسال نيستزبولحاظ تعريف م
ش بيشتر براي محو اين شيوه مشابه بردگي در ها در تال تكميل كنوانسيون مزبور و الزام دولت

ها، ماده  در كنار اين. به تصويب رساند» كنوانسيون لغو كار اجباري« تحت عنوان 1957سال 
پروتكل اختياري كنوانسيون حقوق كودك راجع به فروش كودكان، روسپي گري و هرزه  «3

كارگيري كودكان در كارهاي اجباري  انگاري به هاي پذيرنده را به جرم دولت هم »نگاري كودك
  .مكلف نموده است

 اصل چهل و سوم قانون اساسي، آزادي 4در حقوق ايران، اصل بيست و هشتم و بند 
اصل اخير به صراحت اجبار افراد را به انجام كار معين . انتخاب شغل را به رسميت مي شناسند

اجبار افراد به ...«: دارد  قانون كار نيز در ممنوعيت كار اجباري بيان مي6 ماده .سازد ممنوع مي
... و هر كس حق دارد شغلي كه به آن مايل است ...كشي از ديگري ممنوع كار معين و بهره

 همان قانون 172هاي مقرر در ماده  متخلفين از حكم اين ماده، مشمول مجازات. »برگزيند
 7 و در 1930 به كنوانسيون كار اجباري 1335 سالر است كه ايران در قابل ذك. خواهند بود

همه، مواردي از استثمار و  با اين.  پيوسته است1957 به كنوانسيون لغو كار اجباري 1337دي 
 United)  استهاي خصوصي فرش بافي در ايران گزارش شده كار اجباري كودكان در كارگاه

Nations, Committee on the Rights of Child, Consideration of Reports …, 2005, P. 14, n. 68)   
 كنوانسيون مورد 3بند الف ماده . تواند مصاديق متعدد داشته باشد كار اجباري كودكان مي

 را مصداقي بارز از در درگيري مسلحانه ان براي استفادهكودكاستخدام به زور يا اجباري  بحث، 
ويژه كشورهاي آفريقايي ه  كودكان براي اين كار در برخي كشورها ب از.كند كار اجباري ذكر مي

 /www.hrw.org) شودمي استفاده نظير آنگوال، كنگو، اوگاندا و سودان به طور وسيع

childen/labor.htm). مطابق آمارهايILO  هاي   سيصد هزار كودك در درگيري2002 در سال
 كنوانسيون 38 ماده 2 بند برابر .(Every Child Counts,2002,P.6) اند مسلحانه شركت داده شده
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هاي عضو بايد هرگونه اقدام عملي را جهت تضمين اين كه افراد كمتر از  حقوق كودك، دولت
ها را   همين ماده دولت3بند .  سال در مخاصمات مستقيماً شركت نكنند، معمول دارند15

 15كند و در استخدام افراد  سلح مي سال در نيروهاي م15مكلف به عدم استخدام افراد زير 
مفاد اين دو بند پيش از اين، به ترتيب در مواد . دهد  سال اولويت را به بزرگترها مي18سال تا 

 راجع به حمايت از قربانيان 19491هاي ژنو  پروتكل الحاقي به كنوانسيون« دو 4 و 77
 1261نامه شماره  قطع. مده بود آ1977مصوب » المللي المللي و غير بين منازعات مسلحانه بين

 نيز شديداً استخدام و استفاده از كودكان را در 1999شوراي امنيت سازمان ملل در سال 
پروتكل اختياري كنوانسيون حقوق كودك راجع به «. داينم ميهاي مسلحانه محكوم  درگيري

د،  مجمع عمومي سازمان ملل متح2000مصوب » دخالت كودكان در مخاصمات مسلحانه
ممتاز و : ك.براي مطالعه بيشتر؛ ر(سازد   سال ملزم مي18هاي پذيرنده را به افزايش سن فوق تا  دولت

 .) به بعد123، صص 1384رنجبريان، 

در مورد وضعيت مقررات داخلي در اين .  استنپيوستهپروتكل اخير به ايران تاكنون 
 2 پسر ايراني، برابر ماده سن انجام خدمت وظيفه اجباري براي هر: خصوص نيز بايد گفت

 اول فروردين سالي است كه در آن سال وارد 1363مصوب » قانون خدمت وظيفه عمومي«
از لحاظ مقررات استخدامي كشور در نيروهاي مسلح، قابل  همچنين. شود  سالگي مي19سن 

 16 و ماده 7/7/1366مصوب » قانون ارتش جمهوري اسالمي ايران «29ذكر است كه ماده 
، حداقل سن 21/7/1370مصوب » انون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقالب اسالميق«

قانون  «16اين سن در ماده . اند  سال تعيين نموده16براي استخدام در اين دو نهاد نظامي را 
گونه همان.  سال در نظر گرفته شده است17، 20/12/1382مصوب » استخدام نيروي انتظامي

، اين مقررات اگرچه رعايت اولويت در استخدام افراد بزرگسال در شود كه مالحظه مي
،  اين با وجود.اند، اما تعارض جدي با كنوانسيون حقوق كودك ندارند نيروهاي مسلح را ننموده

البته بايد توجه . يستندنهماهنگ المللي  با پروتكل كنوانسيون حقوق كودك و تحوالت بين
ون در زمره بدترين اشكال كار كودك و حكم ممنوعيت آن داشت، آنچه كه به موجب كنوانسي

هاي مسلحانه است و نه صرف استخدام  در درگيري كارگيري اجباري كودكان قرار گرفته، به
  .آنان در نيروهاي نظامي

  

  

                                                           
را از مجروحين، بيماران، زندانيان جنگي و غيرنظاميان در زمان جنگ به عمل  هايي هاي چهارگانه حمايت اين كنوانسيون .1

ممتاز : ك.براي مطالعه بيشتر؛ ر. دو پروتكل آن را تصويب ننموده استهاي ژنو پيوسته اما هنوز ايران به كنوانسيون. آورند مي
 . به بعد33، صص 1384و رنجبريان، 
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 ,Prostitution(هنگاران زشتاجراهاي يا نگاريگري، زشت  روسپي :بند دوم

Pornography and Pornographic Performances(  

گري، توليد   براي روسپيكودكاستفاده، فراهم كردن يا عرضه « كنوانسيون، 3ماده ) ب(بند 
ده و كررا از جمله بدترين اشكال كار كودك محسوب  »نگارانه نگاري يا اجراهاي زشت زشت
آن ممنوعيت و محو  هر عضو بايد اقدامات فوري و مؤثري را براي تأمين 1به استناد ماده لذا 

  .  نمايدموضوعي فوري اتخاد  به عنوان
گري ديگري، اعم از كودك يا بزرگسال، در   سود جستن يا مداخله در روسپيخصوصدر 

در سال » كشي از فحشاي ديگري كنوانسيون الغاء قاچاق اشخاص و بهره«المللي  عرصه بين
ي كه جهت  به تصويب سازمان ملل رسيده است كه در آن دول عضو در مجازات افراد1949

با هدف ترويج فحشا، فرد ديگري را اگر چه با رضايت وي، ) 1: برآورده ساختن شهوت كسي
گري ديگري حتي  از روسپي) 2دهند؛  كنند يا به اين امر سوق مي آورند يا تحريك مي فراهم مي

ماً اي را نگهداري يا اداره يا عال خانه فاحشه ) 3: جويند؛ و كساني كه با رضايت وي بهره مي
عالماً ساختماني يا ) 4گردند؛ يا  نمايند، يا عالماً در تامين مالي آن سهيم مي تامين مالي مي

كنند، توافق  گذارند يا اجاره مي گري در اختيار مي مكاني يا قسمتي از آن را براي اهداف روسپي
گري و   ميليون كودك در سطح جهان به روسپي8/1ها، حدود  برخي تخمينمطابق. اند نموده
كه از اين ميان، بيش از يك ميليون نفر از  (Unicef, Factsheet,P. 1)اند  نگاري وادار شده هرزه

  .دهند آنان را دختران تشكيل مي
 34بجز كنوانسيون مورد بحث، كشورهاي طرف كنوانسيون حقوق كودك به موجب ماده 

ها و استثمارهاي جنسي  فادهآن نيز متعهد به حمايت از كودكان در برابر تمام اشكال سوءاست
 پروتكل اختياري كنوانسيون حقوق كودك راجع به فروش، 2ماده ) ب(برابر بند  .اند شده

گري كودك به معناي استفاده از يك كودك در  روسپي «:نگاري كودكان گري و زشت روسپي
اند تو اين عوض مي. »هاي جنسي در قبال پرداخت اجرت يا هر نوع عوض ديگر است فعاليت

طور قانوني يا غيرقانوني بر او سلطه دارد، ه به خود كودك يا به هر شخص ديگري كه ب
نگاري كودك عبارت است از هر نوع  زشت«همان پروتكل، ) ج( به موجب بند 1.پرداخت شود

كار گرفته شده  هاي واقعي يا به ظاهر آشكار جنسي به نمايش با هر وسيله كودكي كه در فعاليت

                                                           
از لحاظ تاريخي، بردگي سفيد به معناي ربودن و . شود  نيز اطالق مي)White Slavery (»بردگي سفيد«به اين عمل  .1

استفاده از زور يا نيرنگ : اما امروزه، عبارت است از.  بودگري برخالف ميل آنان فروش دختران و زنان قفقازي جهت روسپي
 در مورد، الغاء بردگي سفيد، دو .(Estes,2001,P.11)هاي تجاري جنسييا ساير وسايل جهت اجبار افراد به فعاليت

   به 1948 دسامبر 3 ها در تاريخ  به همراه پروتكل اصالحي آن1910 مي 4 و 1904 مي 18هاي  للي در تاريخالم نامه بين موافقت
 . نامه پيوسته است  به اين دو موافقت1310 دي 14كشورمان در تاريخ . تصويب رسيده است
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بدين . »هاي جنسي يك كودك به منظور اهداف عمدتاً جنسي نوع نمايش بخشاست يا هر 
نگاري شامل هر نوع فيلم، عكس، مجله، نوشته يا ديگر وسايلي است كه به  ترتيب، زشت

 اين سند 3 ماده 1بند . (Estes,2001,P.7)شوند منظور تحريك اميال جنسي در بيننده تهيه مي
پيشنهاد، تحصيل، تدارك يا مهياسازي «را به جرم تلقي كردنِ هاي پذيرنده  المللي، دولت بين

توليد، پخش، توزيع، واردات، صادرات، پيشنهاد، فروش يا «و » گري يك كودك براي روسپي
  .در مقررات جزايي خود، مكلف نموده است» نگاري كودك تملّك زشت

 از اين گونه كه پيشهمان:  بايد گفتخصوصدر خصوص وضع حقوق ايران، در اين 
، نظر به اين كه مطابق اين با وجود. اشاره شد، كشورمان تاكنون به پروتكل فوق نپيوسته است

اصل دوم قانون اساسي، جمهوري اسالمي نظامي است بر پايه ايمان به كرامت و ارزش واالي 
 بر همين مبنا،. انسان، لذا هر عملي كه موجب تنزل كرامت انساني گردد، قبيح و محكوم است

براي نمونه در ( اند در مقررات جزايي اعمال منافي عفت و ضد اخالق عمومي جرم اعالم شده
بجز اين موارد، به استناد ).  قانون مجازات اسالمي697، تبصره ماده 63،639،640-138مواد 
 اننوجوانهر نوع اذيت و آزار كودكان و «، ننوجواناقانون حمايت از كودكان و  4 و 3، 2مواد 

جسماني يا رواني و اخالقي وارد   كه موجب شود به آنان صدمه]  سال18ي كليه افراد زير يعن[
گونه  هر«و بر اين اساس، » ممنوع است ، شود و سالمت جسم يا روان آنان را به مخاطره اندازد

قبيل قاچاق،  اعمال خالف از  كشي و به كارگيري كودكان به منظور ارتكاب خريد، فروش، بهره
سال زندان و  به شش ماه تا يك   و مرتكب حسب مورد عالوه بر جبران خسارات واردهممنوع

گونه  هر«و » بيست ميليون ريال محكوم خواهد شد  ريال تا يا به جزاي نقدي از ده ميليون
عمدي سالمت و  گرفتن  صدمه و اذيت و آزار و شكنجه جسمي و روحي كودكان و ناديده

يك روز تا  مرتكب به سه ماه و  انعت از تحصيل آنان ممنوع وبهداشت رواني و جسمي و مم
رسد اين مواد  به نظر مي. »گردد نقدي محكوم مي  شش ماه حبس و يا تا ده ميليون ريال جزاي

نگارانه و  گري و اجراهاي زشت در حمايت از كودكان در برابر وادار نمودن آنان به روسپي
  .نگاري از آنان كافي باشند توليد زشت

  
  ويژه براي توليد يا قاچاق مواد مخدره فعاليت هاي غيرقانوني ب: بند سوم

هاي   براي فعاليتكودكاستفاده، فراهم كردن يا عرضه «:  كنوانسيون3ماده ) پ(طبق بند 
مربوط   المللي اي كه در معاهدات بين گونه مواد مخدر به غيرقانوني، به ويژه براي توليد و قاچاق

، جز بدترين اشكال كار كودك بوده و مشمول حكم ممنوعيت و محو »اند تعريف شده
   .كنوانسيون قرار دارند
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، كليه اعمالي باشد كه به موجب قوانين »هاي غيرقانوني فعاليت«رسد منظور از  به نظر مي
نامه به   توصيه12بند ) پ( در قسمت .اند تلقي شده» جرم«جزايي داخلي هر كشور به عنوان 

از قانوني   حمل يا استفاده غير باهايي كه فعاليت«قانوني يعني  هاي غير عاليت في ازمصداق
 هر گاه كودكي براي انجام. اشاره شده است ،» مالزمه دارندها هاي گرم يا ساير سالح سالح
كار گرفته شود، عمل وي در زمزه  گونه اعمال، از سوي شخصي يا گروهي آماده يا بهاين

هاي طرف كنوانسيون مكلف به ممنوع ساختن و  ك قرار گرفته و دولتبدترين اشكال كار كود
قانوني خود  ر در سوءاستفاده از ضعف كودكان جهت نيل به اهداف غيرزبوجلوگيري از افراد م

  .  و حمايت از كودكان هستند
 بايد مواد مخدر توليد و قاچاق  برايكودكاناستفاده، فراهم كردن يا عرضه خصوص اما در 

  هزار كودك به اين نوع نامناسب كار اشتغال دارند600دهد كه  برآوردها نشان مي: گفت
(Every Child Counts,2002,P.6). هاي غيرقانوني را به   تعريف اين مصداق فعاليت،كنوانسيون

كنوانسيون حقوق كودك نيز با واگذاري تعريف .  واگذار كرده استمربوط  المللي معاهدات بين
المللي مربوطه، كشورهاي عضو را به جلوگيري از استفاده كودكان  معاهدات بينمواد مخدر به 

  ). 33ماده ( در توليد غيرقانوني و قاچاق اين مواد ملزم نموده است
كه داراي يك  سازمان ملل متحد 1961مصوب » مواد مخدره  راجع بمعاهده واحد «

 محدوده آن را تعيين نموده ، مواد مخدر را تعريف و است1972پروتكل اصالحي در سال 
 آن، 1در اين معاهده، فهرست جامعي از انواع مواد مخدر شناسايي و تهيه و در ماده . است

يعني كشت يا هر داد و ستد  "قاچاق " اصطالح«: قاچاق مواد مخدر چنين تعريف شده است
ق در مورد مواد  بر اين اساس، قاچا.»هاي اين قرارداد انجام گيرد كه برخالف هدفمواد مخدر 

     الشمولي دارد كه تمامي مراحل كشت و داد و ستد آن را در بر مخدر معناي وسيع و عام
 دسامبر 20 مصوب » و داروهاي روانگردانمواد مخدرمبارزه با قاچاق  كنوانسيون«. گيردمي

  . نيز بر همين تعريف گسترده از قاچاق مواد مخدر تأكيد داردملل متحد   سازمان1988
اما .  پيوسته است1370 و 1351هاي  سالالمللي فوق، به ترتيب در  به هر دو سند بين ايران

هاي   براي فعاليتآناناستفاده، فراهم كردن يا عرضه در خصوص حمايت از كودكان در برابر 
 قانون مجازات اسالمي، اطفال مبري از 49اگرچه مستند به ماده  بايد اذعان داشت كه غيرقانوني

كه به حد بلوغ شرعي است وليت كيفري هستند، منتها اين حمايت تنها در مورد كساني مسئ
 سال و پسران باالي 9 دختران باالي هالقاعد  ، عليلذا.  سال18اند، و نه كليه افراد زير  نرسيده

كه  از نظر مقررات كيفري، مسئوليتي همانند بزرگساالن دارند يعني در صورتي قمري سال15
ك، ترغيب، تهديد يا تطميع ديگري مرتكب جرمي شوند، به مجازات مباشر محكوم به تحري

 كه مقنن در مواردي، كساني را كه كودكي را  استالبته اين امر مانع از آن نشده خواهند شد
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 713ماده . دهند، به عنوان مباشر جرمي خاص شناسايي نكند وسيله ارتكاب جرمي قرار مي
هر كس طفل صغير يا «: دارد بيان يكي از اين مصاديق مقرر ميقانون مجازات اسالمي در 

بگمارد به سه ماه تا دو سال   قرار دهد يا افرادي را به اين امرتكدي را وسيله "غيررشيدي"
    .» محكوم خواهد شد،آورده است  طريق به دستاين اموالي كه از   حبس و استرداد كليه

  
  )Hazardous Works( كارهاي خطرناك: بند چهارم

: دكن بدترين اشكال كار كودك چنين بيان مي كنوانسيون، در بيان آخرين نوع از 3ماده 
 شود، احتمال دارد براي سالمتي، كاري كه به دليل ماهيت آن يا شرايطي كه در آن انجام مي«

 اين گروه ازنامه كنوانسيون،   بخش دوم توصيه.»ان ضرر داشته باشدكودكايمني يا اخالقيات 
كند كه كار  تفاوتي نمي. ناميده است» كارهاي خطرناك« بدترين اشكال كار كودك را به اختصار

 1. جسمي براي كودك خطرناك يا مضر باشد يا از نظر رواني چنين باشدلحاظنظر از  مورد
 ميليون كودك در سطح جهان به كارهاي خطرناك 171مطابق برآوردهاي صورت گرفته 

 ,Crowley & Johnson, 2004, P. 5; UNICEF, Fact Sheet:Child Labour and ILO)اشتغال دارند

Facts on Child Labour, 2004, P. 1) 
انواع «: سازد نحوه تعيين دقيق مصاديق افعال فوق را اين گونه مشخص مي 4ماده  1بند 

 ر، پسدا در قوانين يا مقررات ملي يا توسط مقام صالحيت) 3(ماده ) ت(كارهاي موضوع بند 
المللي  مربوط، با درنظر گرفتن معيارهاي بين  هاي كارفرمايي و كارگري از مشاوره با سازمان

 ميالدي تعيين 1999 كودكنامه بدترين اشكال كار   توصيه4 و 3 ويژه بندهاي مربوط، به
اند، اما ذكر آنان براي روشن  نامه مذكور اگر چه طوالني  توصيه4 و 3 بندهاي .»خواهند شد

در تعيين انواع كارها موضوع بند «:  آمده است3در بند . دن هرچه بهتر مطلب مفيد استش
جمله بايد به  وجود دارند، از  كنوانسيون و در تشخيص جاهايي كه اين كارها3ماده ) ت(

جسماني، رواني يا  استفاده ن را در معرض سوءكودكاكاري كه ) الف : (موارد زير توجه شود
آب، در ارتفاعات خطرناك يا در فضاهاي   كار در زيرزمين، زير)ب(؛ دده جنسي قرار مي

جايي هآالت، تجهيزات و ابزارهاي خطرناك، يا كاري كه متضمن جاب  كار با ماشين)پ(؛ بسته
 كار در محيط ناسالم كه ممكن است، به طور مثال )ت(؛ سنگين با دست است يا حمل بارهاي

-فرآيندهاي خطرناك يا در معرض دما، صدا، يا ارتعاش ياان را در معرض مواد، عوامل كودك

 كار تحت شرايط بسيار مشكل از قبيل كار براي )ث(؛ ها قرار دهد مضر براي سالمتي آن  هاي
  به نحو غيرمتعارف به كارگاهكودككه  ساعات طوالني يا در خالل شب يا كار در جايي

                                                           

 & O’Donnell, Rosati: ك. براي آگاهي از اثرات كار كودك بر سالمتي وي و آمارهاي موجود در اين خصوص؛ ر.١

Doorslaer, 2002.   
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ماده ) ت(در زمينه انواع كارهاي موضوع بند «: خوانيم  مي4و در بند » شود ميكارفرما محدود  
تواند، پس از مشاوره  دار مي يا مقام صالحيت  مقررات يا قوانين ملي، باال3  كنوانسيون و بند3
  سالگي را مشروط به اين16 از سن هاي كارفرمايي و كارگري مربوط، اشتغال يا كار سازمان  با

كه  مورد حفاظت قرار گيرد و اين  كامل طور ط بهان مربوكودككه سالمتي، ايمني و اخالقيات 
 ،فعاليت را كسب كرده باشند اي در رشته مرتبط ان آموزش ويژه كافي يا آموزش حرفهكودك

  .»اجازه دهد
نامه در بند فوق، اشتغال به كارهاي خطرناك را  شود توصيه گونه كه مالحظه ميهمان

 بر همين اساس، .دارد ال به باال مجاز مي س16مشروط به بهبود شرايط كاري براي كودكان 
كارهاي «برخي نويسندگان بدترين اشكال كار كودك مندرج در كنوانسون را به دو دسته 

انواع كارهاي مشمول بندهاي . اند تقسيم نموده» بدترين اشكال بدون قيد و شرط«و » خطرناك
چرا كه بهبود شرايط كاري در گيرند؛   كنوانسيون در دسته اخير جاي مي3ماده ) پ(تا ) الف(

  .(Noguchi,2002,P.358)ها مصداق ندارد و قابل توجيه نيست  مورد آن
 حمايت قرار گرفتن تحت كنوانسيون حقوق كودك نيز حق هر كودك را مبني بر 32ماده 

آور بوده يا براي بهداشت جسمي، روحي،  در برابر وادار شدن به انجام هر گونه كاري كه زيان
هاي   اخالقي و پيشرفت اجتماعي وي مضر باشد، به رسميت شناخته است و دولتمعنوي،

  .  الزم جهت تضمين اجراي حق مزبور ملزم نموده استتعضو را به اتخاذ اقداما
 قانون كار، ارجاع 84 و 83طور كه قبالً اشاره گرديد، به موجب مواد  در حقوق ايران همان

ها يا شرايطي كه  ك يا كارهايي كه به علت ماهيت آنآور و خطرنا هر نوع كار سخت و زيان
 سال ممنوع 18آور است، به كارگران زير  شود، براي سالمتي يا اخالق زيان كار در آن انجام مي

 همان قانون مجازات 176براي تخلف از حكم اين دو ماده، صراحتاً در ماده . گرديده است
ت مقرر در اين ماده به هيچ وجه كافي در بايد خاطر نشان ساخت، مجازا. تعيين شده است

 ماده واحده تصويب كنوانسيون، 2تبصره همه، در  تامين اجراي اين مواد نيست؛ با اين
مشمول  گمارند،  مي كنوانسيون3 ماده )ت(ان را به كارهاي موضوع بند كودكاشخاصي كه 

ماده براي كساني كه حكم  اين كه اند، در حالي  دانسته شده قانون كار172هاي ماده  مجازات
به . ده استكرتعيين نهند، مجازات  زير پا مي  آن قانون يعني ممنوعيت كار اجباري را6ماده 

 را كافي براي مبارزه با ارجاع كارهاي خطرناك 176رسد، مقنن مجازات مقرر در ماده  نظر مي
تر است، قرار  ناسب مي كه حاوي مجازات172به كودكان ندانسته، لذا آن را تحت شمول ماده 

 در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده، اما 176ترتيب، اگرچه ماده  بدين. داده
  . توسط مجلس نسخ ضمني جزيي گرديده است
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قانون تصويب كنوانسيون  «ماده واحده  1تبصره  كنوانسيون، مطابق 4 ماده 1به تبعيت از بند 
 وزارت ،»مكمل آن نامه  و توصيهكودكاشكال كار ممنوعيت و اقدام فوري براي محو بدترين 

بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و صنايع   هاي خانه اجتماعي با هماهنگي وزارت كار و امور
هاي صنفي كارفرمايان و كانون شوراهاي اسالمي  كشاورزي و كانون و انجمن و معادن و جهاد

كنوانسيون ) 3(ماده ) ت(ر موضوع بند ه فهرست انواع كارهاي مضيارا  تهيه و، مكلف به كار
 به تصويب هيات 27/2/1383نامه در تاريخ   اين آيين. گرديدند تصويب هيأت وزيرانجهت

 آن 2 بند، انواعي از كارهاي خطرناك معين و در ماده 36نامه طي  در اين آيين. وزيران رسيد
هاي  گيرند، مشمول مجازاتتاكيد گرديده، اشخاصي كه كودكان را در اين نوع كارها به كار 

   . قانون كار خواهند بود172مقرر در ماده 
 ماده واحده مذكور، به عنوان مجازات تكميلي مقرر شده است 2 عالوه بر اين، در تبصره 

 2در ماده . طور موقت لغو خواهد شد ربط به  توسط دستگاه ذياشخاص فوقپروانه كار كه 
ر اول سه ماه، بار دوم شش ماه و در صورت تكرار يك سال نامه، مدت لغو پروانه براي با آيين

  .تعيين گرديده است
هرگونه صدمه و « :قانون حمايت از كودكان و نوجوانان 4ماده بجز مراتب فوق، مطابق با 

عمدي سالمت و بهداشت  گرفتن  ان و ناديدهكودكاذيت و آزار و شكنجه جسمي و روحي 
مرتكب به سه ماه و يك روز تا شش ماه   آنان ممنوع ورواني و جسمي و ممانعت از تحصيل 

 درنتيجه، ارجاع كارهاي خطرناك .»گردد نقدي محكوم مي  حبس و يا تا ده ميليون ريال جزاي
  . موجب مسئوليت كيفري و مدني كارفرما خواهد گرديد) سال18افراد زير (به كودكان 

ن در تمامي بدترين اشكال كار اجراي مدني به كار گماشتن كودكا  از آنجا كه ضمانت
طور كه گفته شد،  همان. پردازيم جا به آن مي كودك، حكم تقربياً مشابه دارد در اين مجال يك

ز هدف آن و تعهدي هر چند ا. اجراي مدني و كيفري است  كنوانسيون فاقد هر گونه ضمانت
توان، نظر  است، ميهاي عضو مبني بر محو بدترين اشكال كار كودك نهاده  كه بر دوش دولت

 خود هاي فوق را به عنوان موضوع يا هدف را بر بطالن قراردادهايي كه انجام يكي از كارآن
يكي از آثار تقسيم انواع كارهاي فوق به : در حقوق داخلي بايد گفت. دارند، استنباط نمود

. ان شودتواند، نماي جا مي در اين» كارهاي خطرناك«و » بدترين اشكال بدون قيد و شرط«
 را به عنوان موضوع يا 3 تا 1كه در بطالن قراردادهايي كه يكي از كارهاي بندهاي  توضيح آن

 190مواد (هدف خود دارند، به علت نامشروع بودن يكي از اين دو يا هر دو، نبايد ترديد كرد 
يا در مواردي نيز نظير كارهاي اجباري، قصد و رضاي كارگر ).  قانون كار9قانون مدني و 

گونه كه در گفتار اول آمد، اين بطالن از تاريخ صدور  اما همان. نماينده قانوني وي مفقود است
حكم قطعي مرجع صالح، موثر خواهد بود و تا آن زمان با تمسك به رابطه عملي كار، كارگر 



  

 257                                                                   نگاهي به كنوانسيون بدترين اشكال كار كودك 

منتها بايد توجه داشت كه در برخي فروض، حمايت . هاي قانوني خواهد بود مشمول حمايت
گر بر خالف اخالق حسنه و نظم عمومي خواهد بود و بايد به ناچار به بطالن قرارداد از از كار

 ساله كه بلوغ و رشد خود را پشت سر نهاده 17 ي پسر يا دخترابتدا قايل بود؛ نظير موردي كه
 را در قبال دريافت نگارانه گري يا زشت سپيو عنوان راست، انجام يكي از أعمال مشمول

  .پذيرد  شوق مياجرت، از سر
توان بر آن بود كه اگر رعايت مقرره حداقل سن شده باشد  كارهاي خطرناك ميباره اما در

و بهبود شرايط كار نيز ممكن و معقول باشد، حكم به صحت قرارداد و اجبار كارفرما به 
.  نمودصورت بايد قرارداد را ابطال نمايد؛ در غير اين  قانون كار، موجه مي84 و 83رعايت مواد 

شود نيز   گماشته مي در خصوص خسارات مادي و معنوي كودكي كه به انواع كارهاي فوق،
بايد خاطرنشان ساخت كه شخص يا اشخاص متخلف، به جبران اين خسارات محكوم خواهند 

  ).  قانون مسئوليت مدني1ماده ( شد
  

  نتيجه
. اي نيست وب هيچ جامعهگمان، كار كردن كودكان به جاي اشتغال آنان به تحصيل، مطل بي

لذا . شود ترين عامل به كار واداشتن كودكان محسوب مي همچنين، شكي نيست كه فقر مهم
تا آن زمان، كار كردن . استكن كردن فقر  يقيناً موثرترين راه جلوگيري از اين پديده، ريشه

ن در بدترين اشكال همه، به كارگيري آنا با اين. ناپذير است ها اجتناب كودكان در برخي خانواده
 مبارزه با آن لذا باشد قابل اغماض نمي و  استفطري آناننقض آشكار حقوق نيز كار 

به منظور نيل به اين هدف » كنوانسيون بدترين اشكال كار كودك«. ي انكارناپذير داردتضرور
  .است ه به آن پيوست1380 كشورمان در سال وه شدتهيه 

 سال در چهار گروه از كارها به عنوان بدترين 18فراد زير ، به كارگيري ادر اين كنوانسيون
اين . اند ها شده هاي پذيرنده مكلف به محو كامل آن اشكال كار ممنوع اعالم گرديده و دولت

هاي مشابه بردگي نظير رعيتي، قاچاق و فروش  بردگي و شيوه) 1: چهار دسته عبارتند از
نگاري و اجراهاي  گري، زشت  روسپي)2كودك، بندگي به علت دين و كار اجباري؛ 

. كارهاي خطرناك) 4كارهاي غيرقانوني مانند توليد و قاچاق مواد مخدر و ) 3نگارانه؛  زشت
  . اند  ناميده"بدترين اشكال بدون قيد و شرط كار كودك"سه گروه اول را 

ند  مطلوب و گامي ارزشم فوق گر چه تهيه و تصويب كنوانسيون ا كهبايد خاطرنشان كرد
است، اما محو كامل اشتغال كودكان در بدترين اشكال كار، جز با همت و همكاري همه جانبه 

  .هاي كارگري ميسر نخواهد شد هاي غيردولتي و انجمن ها، كارفرمايان، سازمان دولت
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