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 مقدمه
پیرو توسعه نامتوازن در سراسر جهان، کشورها  

اند. با استمرار این روند،  های نابرابری داشته مندی بهره
المللی شکل گرفت که در آن،  گویی یک تقسیم کار بین

کشورهای جهان در سه گروه: مرکز، پیرامون و 
بندی شدند. بدین ترتیب نابرابری و فقر  پیرامون گروه نیمه

الملل و در داخل کشورها به عنوان همراه  در نظام بین
 همیشگی توسعه پذیرفته شد. 

تری  در این بستر، توسعه نیازمند نیروی کار بیشتر و ارزان
دستمزدی را در ساعات طوالنی  است، که کار دشوار و کم

ترین گزینه زنان و کودکان هستند که  انجام دهد. مناسب
ای از فقر، اسکان در مناطق توسعه نیافته، پرورش  در تله

با فرهنگ فقیرانه، نیاز روزافزون به کار روز مزد و استمرار 
 کنند.  فقر زندگی می

بنابراین اقتصاد غیررسمی با دستمزدی ناچیز، نیروی کار 
کند که  بزرگی از زنان و کودکان را جذب بازار کاری می

زند. بازار کار غیررسمی  ها دامن می به فقر و نابرابری آن
به عنوان میدان اصلی استثمار زنان و کودکان، در تمام 

های جهان وجود دارد و بر اساس قوانین، سطح  قاره
 توسعه و فرهنگ، در هر کشور چهره متفاوتی دارد. 

المللی کار، همراه سهم زنان از  بنا به اعالم سازمان بین
فعالیت در بازار غیررسمی اشتغال بیشتر از مردان است، به 

درصد، آسیای  45طوری که زنان در آمریکای التین 
درصد  45درصد، و جنوب صحرای آفریقا  38جنوبی 

 مشغول انجام کارهای سخت و کم درآمد هستند.
پایه دیگر استمرار بازار غیررسمی کار، کار کودکان است. 
طبق گزارشات موجود، یبشترین تعداد کودکان کار در 

اقیانوسیه گزارش شده و روند رو به رشد و -قاره آسیا

ای در جنوب صحرای آفریقا است که نشان  کننده نگران
 نفر کودک کار است. 1کودک،  4دهد از هر  می

در جنوب شرقی آسیا و اقیانوس آرام، دختران در 
فروشی به عنوان کارگر خانگی خرید و  شبکههای تن

شوند و  بسیاری هم برای کار کمدستمزد یا در  فروش می
شوند. در  ها می قبال بدهی خانواده خود، راهی کارخانه

آفریقا والدین فرزندان خود را اغلب در ازاء خرید دام 
فروشند. این کودکان یا در مزارع و معادن به کار  می

گرفته شده و یا همچون همتایان آسیایی خود، کارگر 
شوند. در آمریکای شمالی و آمریکای التین  خانگی می

شوند و در چرخه جهانی  نیز کودکان قربانی فحشا می
قاچاق قربانی باندهای مواد مخدر و یا قاچاق انسان 

 شوند.  می
میلیون کودک کار زنگ خطر  054، با 0222در سال 

برای دنیا به صدا درآمد. این آغاز یک حرکت جمعی میان 
ها برای  نهادهای جهانی، دولتها، جامعه مدنی و تعاونی

اقدام در جهت کاهش کودکان کار بود. این عزم جدی تا 
 0223  –  0222، با وجود وقوع بحران مالی 0210سال 

درصدی کودکان  82هم ادامه یافت و کاهش قابل توجه 
 میلیون را رقم زد. 163کار به 

درصد از کودکان  11اما این پایان ماجرا نبود و هنوز هم 
در جهان به کارهایی اشتغال دارند، که دشوار بوده و برای 

میلیون کودک در بخش  23سالمتی آنها مضر است. 
میلیون نفر  10میلیون در بخش خدمات و  45کشاورزی، 

 نیز در بخش صنعت فعال هستند. 
تعداد کودکان شاغل در مشاغل خطرناک نیز در فاصله 

میلیون  34میلیون به  141، از 0210الی  0222های  سال
نفر  )حدود نیمی از کودکان کار( رسیده است. این کاهش 

درصد  52درصد و برای دختران حدود  04برای پسران 
 بوده است. 

سال سن دارند.  12میلیون کودک کار، کمتر از  48
بیشترین میزان نیز مربوط به جنوب صحرای آفریقا است 

 02کنند.  در مزارع کشاورزی کاکائو و پنبه فعالیت می
های کبریت،  میلیون هم به عنوان کارگر  در کارخانه

 کنند.  بازی کار می سیگار، فرش و اسباب
بر اساس آنچه گذشت، با وجود دستاوردهای قابل توجه، 

هنوز هم شرایط زندگی برای کودکان ناگوار است. به 
طوریکه نه تنها احساس امنیت ندارند، بلکه نیازهای اولیه 

شود. اهمیت مساله کار کودکان زمانی  آنها نیز تامین نمی
شود که توجه داشته باشیم که امروزه هم  بیشتر می

مادران بیشتری جذب بازار غیررسمی کار شدهاند و 
اند و هم  های اولیه محروم مانده فرزندان آنها از مراقبت

کودکان آنها در آینده نزدیک در همین بازار باید فعالیت 
 اقتصادی داشته باشند. 

 

 کودک کار کیست؟
شود که مجبور به فعععالعیعت در  سالی گفته می 13به فرد زیر 

شغلی است که از توانایی و کرامت وی کاسته و بعرای رشعد 
 جسمی و روحی او مضر باشد. 

المللی کار، در شدیدترین انواع، کار کودکان  به زعم سازمان بین
شامل: بردگی، جدا شدن از خانواده، رها کردن کودک، هر نعوع 
کار اجباری، قاچاق، روسپیگری، بکارگیری در امور نظامی و ... 

 است.
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در این شرایط، موثرترین اقدامات از سوی سازمانهای 
ها انجام  میانجی مستقل و نیمه مستقلی همچون تعاونی

هایی که در اقتصاد غیررسمی  شود. به ویژه تعاونی می
شود، از معدود  توسط خود کارگران تاسیس و اداره می

ها  راهحلهای تامین نیازهای زنان و کودکان است. تعاونی
میتوانند در ارتباط با حکومت محلی و نهادهای مدنی در 
جامعه هدف مورد نظر پس از اولویتسنجی نیازها و 
اطالعات زمینهای از آن منطقه مشخص برنامهریزی کنند. 
در این نوشتار برآنیم تا با نگاهی به تجربیات جهانی به 

ها در بهبود زندگی روزمره کودکان و  بررسی نقش تعاونی
 زنان در بازار غیررسمی کار بپردازیم.

هایی برای مبارزه با کار  حل ها چه راه تعاونی

 کودکان دارند؟ 

  بهبود وضعیت اقتصادی اعضاء 

 بخشی در میان اعضاء بسیج جامعه و آگاهی 

 های جامع  های مناسب کار با برنامه ایجاد فرصت
 آموزشی

  ایجاد امکان مذاکره اعضاء با مقامات مسئول در سطوح
 محلی و ملی

 ها و مقامات محلی در  همکاری با شهروندان، گروه
 کن کردن کار کودکان ریشه

 ریزی و ارائه  راهنمایی و رهبری جامعه در برنامه
 خدمات بهداشتی، آموزشی و سایر خدمات اجتماعی

 کنندگان به منع به  های تامین نظارت مستمر بر فعالیت
 های بزرگ تعاونی( کارگیری کودکان )به ویژه شرکت

ها در اقتصاد  چه عواملی در موفقیت تعاونی

 غیررسمی موثر هستند؟

 های اولیه تعاونی اعمال پشتیبانی فنی از ایده 

  ارائه مراقبت و آموزش به کودکان در بستر بازار

 غیررسمی کار

  ضرورت تامین بودجه چند منبعی از اعضاء، دولت و
 نهاد های مردم سازمان

 بخشی به کارگران عضو در ترکیبی از رفع نیازها  انگیزه
 به همراه مشارکت در مدیریت

انواع تعاونی چگونه به از بین بردن کار کودکان 

 کنند؟ کمک می

 های کشاورزی: . تعاونی9

ها نقش مهمی در تولید محصوالت کشاورزی در  تعاونی
جهان به ویژه در آسیا، آمریکای التین و آفریقا دارند. به 

درصد از تولید محصوالت کشاورزی از  42طوریکه بیش از 
های تعاونی  شود. شرکت ها به بازار عرصه می طریق تعاونی

در بازار بسیاری از  محصوالت از جمله پشم، گوشت گاو، 
شیر، شکر، برنج، قهوه، کاکائو و پنبه تسلط کامل دارند. در 

درصد نیروی کار را کودکان را تشکیل  42این بازار 
 دهند. می

 از درخت تا جعبه شکالت:
سیبو در شمال شرقی بولیوی قرار دارد و حدود  تعاونی ال 

درصد از تولیدات کاکائو خود را به صورت  64ال  62
کرد. این تعاونی با هدف افزایش  ارگانیک تولید می

محصوالت خود، بخش فرآوری مواد خام را نیز به فعالیت 
خود اضافه نمود. در نتیجه تعاونی توانست با تولید 

محصوالت فرآوری شده مانند کره و روغن کاکائو خانگی، 
 تجارت به دیگر کشورها را نیز آغاز کند. 

این تعاونی با تبعیت از تجارت عادالنه، تنظیم قراردادهای 
محصوالت و از   بلندمدت، دسترسی به ارز و کنترل قیمت

تر اجرای قانون منع کار برای کودکان موفقیت  همه مهم
 چشمگیری در بازار پیدا کرده است. 

 های مصرف: . تعاونی1

فراهم کرده   های مصرف، کاالها را برای اعضاء خود تعاونی
کننده دارند. این کاالها از خرده  و در واقع نقش توزیع

فروشی و عمده فروشی موادغذایی تا خدماتی چون سفر و 
ای  ها که در چرخه دهند. این تعاونی تشییع جنازه را ارائه می

از خرید محصوالت اولیه، فرآوری و توزیع محصوالت 
توانند با استفاده از نفوذ  کنند، می نهایی فعالیت می

اقتصادی خود در زنجیره تامین کاالها مورد نیاز الزام به 
 منع بکارگیری کودکان را لحاظ نموده و اجرا کنند.

 تجربه انگلستان:

( انگلستان در طیف وسیعی متشکل CWSگروه تعاونی )

فروش مواد غذایی تا امور بانکی و مالی است و به  از خرده
شود.  عنوان بزرگترین تعاونی مصرف در جهان مطرح می

فعالیت اصلی این تعاونی فروش مواد غذایی از طریق بیش 
 هزار فروشگاه عنوان شده است.  8از 

ای در حوزه کار کودکان و  گیرانه این گروه قوانین سخت
کننده خود اجرا  جوانان تنظیم نموده و در زنجیره تامین

کنندگان تحت هیچ  این قوانین تامین  کند. طبق می
شرایطی نباید از کار کودکان استفاده کنند و به کارگیری 
جوانان و کودکان به کارهای سخت کامال ممنوع است. 

ای عمل  ( در اجرای مقررات به گونهCWSگروه تعاونی )
کنندگان  کند که امکان تطابق با قوانین برای تامین می

ایستد و  فراهم شود، اما در مقابل اجرای ضعیف نیز می
کند. این قوانین در کشورهایی که  متخلف را مجازات می

کننده در آنها قرار دارند، به صورت یک  های تامین شرکت
 کتابچه چاپ شده است. 

 

 : کودک  حقوق  جهانی  اعالمیه 1  اصل

و استثمار   ، شقاوت ، ظلم غفلت  باید در برابر هر گونه  کودک 

قرار گیرد.   مبادله  وسیله  هر شکلی  نباید به  شود. کودک  حمایت

  استخدام  به  مناسب  سن  حداقل  به  از رسیدن  نباید قبل  کودک

در   کودک  استخدام  و یا اجازه  امکان  وجه  هیچ  درآید و نباید به

و یا   زده  لطمه  وی  یا آموزش  سالمت  به  شود که  داده  کارهایی

 گردد.  وی  و یا اخالقی  ، فکری رشد بدنی  اختالل  باعث
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 های کارگری تعاونی

تعاونی کارگری شکل دیگری از تعاونی است که توسط 
شود. این  کارمندان یک مجموعه شغلی تاسیس و اداره می

شوند و  های اقتصاد فعال می ها در تمام بخش تعاونی
کنند.  فرصت اشتغال و مالکیت را برای کارگران فراهم می

های مواد غذایی،  توان به فروشگاه به عنوان مثال می
های حمل و نقل،  ها، شرکت های فرآوری، رستوران شرکت

های چوبی و صنایع سبک  صنایع و تولیدات دستی، فرآورده
های مراقبت اجتماعی برای مراقبت از  و سنگین و تعاونی

کودکان و سالمندان اشاره کرده که همگی متعلق به 
 کارمندان و کارگران یک مجموعه هستند.  

 تعاونی مراقبت از کودکان

به عنوان یک اتحادیه صنفی  »انجمن خوداشتغالی زنان»
 15میلیون زن کارگر در اقتصاد غیررسمی در  1.4نماینده 

ایالت هندوستان است. اعضاء این انجمن در طیف 
ای متشکل از کارگران کشاورزی، خانگی،  گسترده

گردان هستند. این اتحادیه با کمک به  ها و زباله دستفروش
ها، اعضاء خود را در جهت دستیابی به  تشکیل تعاونی

 کند. حمایت اجتماعی، درآمد و امنیت غذایی پشتیبانی می

تعاونی کارگری سانگینی با هدف مراقبت از کودکان در 
تاسیس شد. این تعاونی در  1240ساختار انجمن فوق در 

کودک از نوزادی  522تا  842مرکز نگهداری از  18قالب 
سال  0درصد از آنها تا  88کند که  سالگی مراقبت می 6تا 

 سن دارند. 
کودک را  82تواند حداکثر تا  طبق اساسنامه، هر شعبه می

توانند فرزندان خود را با  بپذیرد. اعضاء این انجمن می
دالر آمریکا در ماه ثبت نام کنند. این  0.4ای معادل  هزینه

عضو شامل مربیان کودک، مددکاران و  605تعاونی 
والدین کودکان است و توسط این سهامداران اداره 

کارگر مربی کودک نیز عضو تعاونی هستند و  06شود.  می
نفر کارمند اداری که هماهنگی امور تعاونی را انجام  8

 دهند.  می
ای میان جامعه هدف خود  این تعاونی به عنوان واسطه

زنی  یعنی مادران کارگر و کودکان کار و دولت محلی چانه
کند و نقش آن در حیات اجتماعی احمدآباد گجرات  می

فراتر از مراقبت کودک بوده است. از سویی، مربیان کودک 
هستند که از همان جامعه انتخاب شده و پیش از ورود به 

هایی چون:  های الزم در زمینه حوزه کاری خود، آموزش
بهداشت، تغذیه، رشد اجتماعی و آموزش اولیه کودکان را 

کنند. در سوی دیگر،  های کافی را کسب می دیده و مهارت
های  کودکانی هستند که از خدمات مراقبتی، آموزش

 اجتماعی، تغذیه کافی و خدمات بهداشتی اولیه هستند. 
این مرکز راهی را برای دسترسی به خدمات عمومی 

ای  های نوزاد و مشاور تغذیه همچون واکسیناسیون، مراقبت

برای والدین گشوده است. در نهایت، منفعت اجتماعی 
دیگر این است که پیرو مراقبت کافی از فرزند، زنان شاغل 
در بخش غیررسمی با خاطری آسوده و اعتماد به نفسی 

 کنند. بیش از گذشته بر کار خود تمرکز می
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