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کودک کار سنتی و مدرن در حقوق موضوعه ایران و کنوانسیون بین المللی حقوق کودک
دکتر سید پدرام خندانی / 1مهرویه شجاع سنگچولی

2

* تاریخ دریافت  / 1399/10/24تاریخ پذیرش 1399/11/11

چکیده
علی رغم پیش بینی ممنوعیت کار کودکان در کنوانسیون حقوق کودک ،متأسفانه همچناان شااهد
افزایش تعداد کودکانی هستیم که به جبر خانواده و فقر به محیط کار روی میآورند .تا چندی پیش
کودک کار به کودکانی اطالق میشد که در سطح خیابان از طریق فروش کاال و یا جمع آوری زبالاه
به امرار معاش میپرداختند که امروزه از ایان دساته از کودکاان کاار ،باه کاودک کاار سانتی یااد
میکنند .اما با دسترسی آسان مردم به شبکه های اجتماعی گونه دیگاری از کودکاان کاار باه ناام
کودک کار مدرن پدید آمدند ،کودکانی که تنها از نظر ظاهر با کاودک کاار سانتی تفااوت دارناد و
عناصر کارگر و کارفرما و انگیزه کسب درآمد همچنان در آنها دیده میشود .هرچند در کشاورمان،
در زمینه کار کودک قوانین متفااوتی تصاویب نماودهاناد و در مااده  1قاانون حمایات از اطفاا و
نوجوانان به طور گسترده به مصادیق سوء استفاده از کودکان اشاره شده است ،اما توجه چندانی باه
این معضل اجتماعی نمیشود .لذا قانونگذار داخلی با اصالح قوانین و جرم انگاری بارای کارفرمایاان
کودکان و نظارت کافی بر نهاد خانواده و فضای مجازی میتواند در مقابل تعرض به حریم خصوصای
کودک بایستد .در کنوانسیون حقوق کودک ،تدوین گران تعیین حداقل سن کار کودک را به قوانین
داخلی کشورها واگذار نموده اند و این امر راه را برای اعما سلیقه در زمینه تدوین حقوق کودک و
حقوق کار در قوانین داخلی کشورها باز میگذارد .در نتیجه میتوان گفات کاه کنوانسایون حقاوق
کودک به علت عدم تعیین چارچوب مشخص موفق عمل نمیکند و نیازمند اصالحات میباشد.
واژگان کلیدی :کودک کار ،قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ،کنوانسیون حقوق کودک.
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مقدمه
هر کودکی برای ورود به جامعه جهت ادامه زندگی خود از دوران نوجوانی با مهارت ها و حرفه هاای
گوناگون آشنا میشود و چه بسا که آشنایی و ارتباط با محیط کاری پذیرفتن مشاغل و مهارت را در
بزرگسالی برای آن ها آسان تر میکند .اما باید توجه داشت که آشنایی کودک از طریاق شناسااندن
محیط کار با واداشتن او به مشاغل سخت و ممنوعه تفاوت بسیاری دارد و کنوانسیون حقوق کودک
با این امر به صراحت مخالفت نموده است .کنوانسیون که در ماده  1خود به صراحت افاراد زیار 18
سا را کودک تلقی نموده است ،در ماده  32همین قانون مخالفت صریح خاود را باا کاار کودکاان
اعالم نموده است .اما در حقوق موضوعه ایران تعریف واحدی از واژه کودک وجود نادارد .از دیادگاه
فقها کودک کسی است که به حد بلوغ شارعی نرسایده باشاد( .موساوی بجناوردی )79 ،1382،در
قانون مدنی در ماده  ،1210سن بلوغ در دختران  9سا و در پسران  15ساا تماام قماری اسات،
همچنین در ماده  79قانون کار به کار گماردن افراد زیر  15سا تمام ممنوع شده است( .جنگجوی
و همکاران)71 ،1394 ،
آن چه که از ظاهر این دو ماده میتوان نتیجه گرفت آن است که دختر و پسر هر دو در  15سالگی
از طفولیت خارج میشوند و مانعی برای ورود آنها به محایط کاار دیاده نمایشاود و گویاا ماالک
رسیدن به سن  18سا در ایران مطرح نیست .اما در ماده  80قانون کار با تعریاف کاارگر نوجاوان:
کارگری که سن او بین  15تا  18سا مایباشاد و همچناین تصاویب قاانون حمایات از اطفاا و
نوجوانان که همه افراد زیر  18سا را مشمو حمایت قاانونی مایداناد ،معضال تعیاین سان کاار
کودک رفع گردید.
کودکان کار در کشورهای مختلف جهان به افرادی اطالق میگردد که به دلیل نبود قوانین خاص یا
مبهم بودن آنها و فقدان حمایتهای اجتماعی دولت ،در وضعیت نامساعد اقتصادی و اجتماعی باه
سر میبرند .این کودکان در مناطق و محل های نامناسب در ساعات طاوالنی باا درآماد نااچیز کاار
میکنند که طبق گزارش سازمان بین المللی کار تقریباً  250میلیون کودک  5تا  14ساله در جهان
مشغو به کار هستند که  120میلیون نفر به صورت تمام وقت کار میکنند .در این بین  21درصد
کودکان در آسیا و آمریکای التین ساکن هستند)Ray and kaye, 2002, p15( .
کار کودک در ابتدا واژهای بود که در معنای استخدام کودکان در کارخانهها باه کاار مایرفات ،اماا
امروزه دست خوش تغییر شده و عبارتست از:
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 -1کاری که به لحاظ روانی ،جسمی ،اجتماعی یا اخالقی ،خطرناک و آسیب رسان باشد.
 -2مزاحم تحصیل کودکان باشد.
به روشنی مهمترین دالیل کار کودکان فقار ،مشاکالت خاانوادگی ،اعتیااد و بیکااری والادین ،فقار
فرهنگی ،تبعیض نژادی ،تبعیض جنسیتی ،تبعیض مذهبی ،کودکان ترک شده یاا بادون خاانواده و
تفاوت میان دستمزد بزرگساالن و کودکان میباشد .کار کودکان دارای ویژگایهاایی از قبیال مازد
ناچیز که کفاف روزمره های زندگی را نمیدهد ،پرداخت دستمزد به خانواده هاای کودکاان ناه باه
خود کودکان ،کار در کارگاه های غیر مجاز و یاا مجااز و ببات شاده و تبعیات بای چاون و چارای
کودکان از کارفرما میباشد( .غفاری فارسانی)239 ،1388 ،
علیرغم قوانین مصوب در این حوزه متأسفانه معضل کودکان کار از بین نرفتاه و در اکثار کشاورها
حتی رو به افزایش است .کودک کار پیشتر تنها در مفهاوم کودکاان خیاباانی باود اماا اماروزه ناوع
جدیدی از کودکان کار پدید آمده اند که در دنیای مدرن و مجازی فعالیت میکنند و از این دساته
تحت عنوان کودک کار مدرن یاد میشود .لذا در ذیل این عنوان باه بررسای جداگاناه کاودک کاار
سنتی (خیابانی) و کودک کار مدرن باا اساتمداد از ماواد قاانونی در حقاوق موضاوعه کشاورمان و
کنوانسیون حقوق کودک میپردازیم تا دریابیم علیرغم وجود قوانین مصوب در بااب کاار کودکاان
متأسفانه خالءهای قانونی همچنان دیده میشود.
 -1در حقوق موضوعه ایران
 -1-1کودکان کار سنتی (خیابانی)
تنها و آخرین آمار رسمی مربوط به کار کودکان در کشور به سا  1385بازمیگردد .از مجماوع 13
میلیون و  253هزار نفرکودک رده سنی  10الی  18سا در کشاور (در ساا  3 ،)1385میلیاون و
 600هزار کودک تحصیل نمیکنند و  1میلیون و  700هزار کودک به طور مستقیم در چرخاه کاار
حضور داشته اند .در سا  1375حدود یازده درصد از کودکان در این رده سنی ( 10الی  18ساا )
جزء کودکان کار بودند .در سا  1375حدود  %11کودکان  10الی  18ساا در کشاور در چرخاه
کار بودند .هر چند که از سا  1375تا سا  1385کودکان در این رده سانی کااهش یافتناد ،اماا
گزارش سا  1385افزایش  12/7درصدی ( 1میلیون و  660هزار نفر) را نشان میدهد که شا و
شبهه در گزارشات منتشر شده ایجاد میکند .شا دیگاری کاه در آماار منتشار شاده نسابت باه
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کودکان کار در نقاط شهری و روستایی ایجاد شده است وجود نسبت متفاوتی اسات کاه باه چشام
میخورد .به عبارت بهتر 9/6 ،درصد از کودکاان متعلاق باه شاهر و  18/3درصاد آن هاا روساتایی
هستند که این آمار با تعداد کودکان خارج از چرخه همخوانی ندارد .الزم به ذکر است در بطن آماار
منتشر شده  1میلیون و  670هزار نفر 19/3 ،درصد پساران و  5/8درصاد را دختاران  10الای 18
سا تشکیل میدهند( .جنگجوی و همکاران)71 ،1394 ،
با نگاهی به قوانین داخلی با حمایت های قانون در برابر کار کودک آشنا میشویم:
الف -قانون اساسی
هر چند در قانون اساسی مقررات صریحی پیرامون حمایت از کودکان و نوجوانان وجود ندارد اما در
اصل  30همین قانون به حق همه افراد ملت در برخورداری از آماوزش و پارورش رایگاان در تماام
سطوح و تکلیف دولت در فراهم کردن وسایل آموزشی و پرورشی تا پایان دوره متوسطه بارای هماه
ملت اشاره شده است .با وجود این حق و تکلیف ،اقتضا دارد که آغاز سن کار به عنوان ی سیاسات
اجتماعی مقارن با پایان تحصیالت متوسطه باشد که همان سیاست اجتماعی است که مقاولاه ناماه
شماره  138سازمان بین المللی کار پیرامون حداقل سن به آن اشاره کرده اسات( .هاشامی،1384 ،
)101
ب -قانون مجازات اسالمی
در قانون مجازات اسالمی برخی امور در کنوانسیون منع بدترین اشکا کار کودکان مقرر شده است
که به دلیل ماهیت غیر انسانی و صدمات روحی و جسمی جبران ناپذیری که به کودک وارد میکند
از سوی قانونگذار به طور خاص مورد جرم انگاری قرار گرفتاه اسات .در مااده  713قاانون مجاازات
مصوب  1392آمده است که « :هرکس طفل صغیر یا غیر رشایدی را وسایله تکادی قارار دهاد یاا
افرادی را به این امر بگمارد به سه ماه تا دو سا حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق فاوق باه
دست آمده ،محکوم خواهد شد» .قانونگذار در این ماده برای افرادی که با سوء استفاده از اطفا باه
جمع آوری اعانه از مردم میپردازند جرم انگاری سنگین تری نسبت باه مااده  ،712در جاایی کاه
خود فرد رأسا اقدام به تکدی گری میکند داشته است .چه بسا که با جرم انگاری صاورت گرفتاه از
سوی قانونگذار میتوانیم والدینی که فرزندان خود را به تکدی گری وادار میکنناد را هام مشامو
مجازات مذکور بدانیم.
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ج -قانون مدنی
در قانون مدنی در ماده  1041آمده است که «:نکاح قبل از بلوغ ممنوع است مگر با اجاازه ولای باه
شرط رعایت مصلحت مولی علیه» .همچنین در ماده  646قانون مجاازات اساالمی «:ازدواج قبال از
بلوغ بدون اذن ولی ممنوع است و چنانچه مردی با دختری که به حد بلوغ نرسایده بارخالف مااده
 1041قانون مدنی و تبصره آن ازدواج کند به حبس تعزیری درجه  6محکاوم خواهاد شاد» .ماواد
فوق را میتوان در راستای احقاق حق برای کودکانی که توساط خاانواده و باا سارپوش عقاد نکااح
جهت تمتع جنسی به خریدار واگذار میشوند ،تعمیم داد.
د -قانون کار
بنابر ماده  79قانون کار«:به کار گماردن افراد زیار  15ساا ممناوع اسات» .و در مااده  80هماین
قانون آمده است که«:کارگری که سنش بین  15تاا  18ساا تماام باشاد ،کاارگر نوجاوان نامیاده
میشود» .و در ماده  82قانون مذکور نیز اعالم شده است که«:ساعات کار کارگر نوجاوان بایاد نایم
ساعت کمتر از ساعت کار کارگران معمولی باشد و  .»...همچنین طبق مااده  83ایان قاانون ارجااع
هرگونه کار و انجام کار در شب و نیز ارجاع کارهای سخت و زیان بار و خطرناک و حمل بار بیش از
حد مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان ممنوع است و ارجاع هار ناوع کاار
اضافی و انجام کار در شب برای کارگر نوجوان ممنوع است .شب طبق تعریف مااده  35قاانون کاار،
عبارت است از فاصله زمانی بین ساعات  22الی  6صبح( .عبادی)135 ،1383 ،
ه -قانون حمایت از اطفا و نوجوانان
در ماده  1این قانون به تفصیل مصادیق سوء استفاده از کودکان بیان شاده اسات .در ایان مااده باا
استفاده از عباراتی همچون بی توجهی و سهل و انگاری ،سوء رفتار ،بهاره کشای اقتصاادی و  ...باه
گونهای به موارد سوء استفاده از کودکان به طور عام و گسترده اشااره شاده اسات و مایتاوان کاار
کودک را از هر نوع که باشد ( اجبار خانواده و یا حضور خودسرانه) در ذیل این موارد جای داد.
ایران در سا  1381با تصویب مجلس شورای اسالمی به کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری بارای
محو بدترین اشاکا کاار کاودک پیوسات )Worst form of child labur convention( .هادف
کنوانسیون مزبور از بین بردن بهره کشی جنسی ،استثمار و استفاده از کودکان در درگیری و جنگ
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میباشد 1.ماده  1قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بادترین اشاکا کاار
کودک و توصیه نامه مکمل آن بدین شرح است« :کنوانسیون ممنوعیت و اقادام فاوری بارای محاو
بدترین اشکا کار کودک و توصیه نامه مکمل آن ،به شرح پیوست ،تصویب و باه دولات جمهاوری
اسالمی ایران اجازه داده میشود اسناد تصویب را تودیع کند.
تبصره  -1فهرست انواع کارهای مضر بند ت ماده  3کنوانسیون توسط وزارت کار و امور اجتماعی با
هماهنگی وزارتخانه های بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و صنایع و معادن و جهااد کشااورزی و
کانون و انجمن های صنعتی کارفرمایان و کانون شوراهای اساالمی کاار ،تهیاه و بارای تصاویب باه
هیأت وزیران ارائه خواهد شد.
تبصره  -2اشخاصی که کودکان را به کارهای موضوع بند ت ماده  3کنوانسایون بگمارناد ،مشامو
مجازاتهای ماده  172قانون کار ،مصوب  29آبان  1369مجمع تشخیص مصلحت نظام ،می باشاند
و پروانه کار آن ها توسط دستگاه ذی ربط ،به طور موقت لغو خواهد شد .در خصوص سایر بنادهای
ماده  ،3طبق قوانین موضوعه خواهد بود .آئین نامه اجرایی این تبصره کاه متضامن ماوارد اشاتغا
افراد ،از شانزده سا به باال در کارهای موضوع بناد ت مااده  3کنوانسایون نیاز مای باشاد ،توساط
وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و صنایع و معادن ،تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره  -3وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و صنایع و معادن ،مسئولیت اجرای این کنوانسایون و
توصیه نامه مکمل آن و نیز نظارت بر اعما این مقررات را در کارگاه ها بر عهده دارند و برنامه های
اجرایی را طراحی و با هماهنگی و موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ،باه دساتگاه هاای
اجرایی ابالغ خواهند کرد».

1

بدترین اشکا کار کودک شامل مصادیق زیر است:
الف .تمام اشکا بردگی یا شیوه های مشابه بردگی ،از قبیل فروش و قاچاق کودکان؛ بندگی به علت بادهی و رعیتای و
کار با زور و اجبار ،از جمله استخدام به زور یا اجباری کودکان برای استفاده در درگیری مسلحانه.
ب .استفاده ،فراهم کردن یا عرضه کودک برای روسپی گری ،تولید زشت نگاری (پورن گرافی) یا اجراهای زشت نگارانه.
پ .استفاده ،فراهم کردن یا عرضه کودک برای فعالیت های غیر قانونی ،به ویژه برای تولید وقاچاق مواد مخدر باه گوناه
ای که در معاهدات بین المللی تعریف شدهاند.
ت .کاری که به دلیل ماهیت آن یا شرایطی که در آن انجام می شود ،احتما دارد برای ساالمتی ،ایمنای یاا اخالقیاات
کودکان ضرر داشته باشد.

6

فصلناهم علمی حقوق و مطالعات نوین ،دوره  ،1شماره  ،1ایپپی  ،1زمستان1399

شماره مجوزااشتنر87019 :
www.jhvmn.ir

در آئین نامه مربوط به تبصره  1قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین
اشکا کار کودک و توصیه نامه مکمل آن ،مصوب  ،1380فهرست انواع کارهای مضر موضوع بند ت
ماده  3کنوانسیون شماره  182را وزارت کار و امور اجتماعی و سایر وزارتخاناه هاای مارتبط تهیاه
کردند و این آیین نامه در  27اردیبهشت  1383به تصویب هیأت وزیران رساید .در تبصاره مااده 1
این آیین نامه آمده است که چنانچه کارهای موضوع بند 18؛ کار در کارگاه های قالیبافی ،نمدمالی،
زیلوبافی ،ریسندگی و بافندگی و بند 20؛ کار در جنگل ،جنگل باانی ،قطاع و حمال اشاجار ،بارای
کم به والدین و در حد توان کودک و در کارگاه های سنتی و خانوادگی انجام شود مشامو ایان
ماده نخواهد بود و از استنائات میباشد( .پیوندی)378 ،1390،
همانگونه که مالحظه میکنید در حقوق ایران بارای کساانی کاه کودکاان و نوجواناان را باه اناواع
کارهای ذکر شده در کنوانسیون و آئین نامه اجرایی هیأت وزیاران وادار مایکناد ،ضامانت اجارای
کیفری در نظر گرفته شده است .براساس ماده  79قانون کاار مصاوب  1369باه کارگمااردن افاراد
کمتر از  15سا ممنوع میباشد .این قاعده جزء قواعد آمره باوده و تخلاف از آن ،جارم و متخلاف،
مستحق مجازات است .قانون مدنی هم در مقام قانونی عام سن خاصی را برای رشد در نظار گرفتاه
است اما محرز است که قوانین خاص میتوانند سانین دیگاری را بارای ایان امار در نظار بگیرناد.
(پیوندی)379 ،1390،
با اندکی توجه میتوان دریافت که قانونگذار با بیان عام خود و وضع قواعد آمره و همچناین در نظار
گرفتن ضمانت اجرا نسبت به خاطیان این امر عقوبت به کارگیری کودکان را عناوان کارده اسات و
این امر نشان دهنده آن است که والدین هم در زمره افرادی قرار دارند که حق به کارگیری کاودک
خود را در امور سخت و ممنوعه و محیط کار را ندارند اماا متأسافانه حادود  %80از کودکاان کاار،
کودکانی هستند که محیط خانه آنها را به سمت راه های پر فراز و نشیب خیابان سوق داده اسات.
کودکانی که به علت فقر و برای تأمین معاش خانواده و یا از جهت اعتیااد والادین وارد چرخاه کاار
میشوند و آنچه که شاهد آن هستیم (وجود کودکان کار) را میتوان باه علات عادم وجاود نظاارت
کافی بر نهاد خانواده دانست .همچنین ناکارآمدی قوانین و یاا عادم اجارای مطلاوب آنهاا در ایان
معضل بی تأبیر نمیباشد و چه بسا که اگر قانونگذار در قوانین ضمانت اجراهای سخت تری را وضع
نماید و یا به طور جد در مقابل خاطیان بایستد وضعیت بهتری برای کودکان کار پدید خواهد آمد.
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 -2-1کودک کار مدرن
امروزه با گسترده تر شدن وسایل ارتباطی و سهل بودن دستیابی عموم به فضای مجاازی مایتاوان
گفت تمام جرایم به نوعی در فضای سایبری هم نمایاان شادند و ماا را باا ناوع و گوناه جدیادی از
معضالت اجتماعی روبهرو کرده اند که یکی از این معضالت پدیاده نوظهاور «کاودک کاار مادرن»
میباشد .با گسترش فضای مجازی ،علی الخصوص شبکه اجتماعی اینستاگرام در بستر این فضا ،که
با هدف یافتن دوستان قدیمی و عملکردی خانوادگی راه اندازی شده باود ،افاراد در اندیشاه کساب
سود برآمدند و به کسب درآمد از این فضا دست زدناد .باه گوناه ای کاه کااربران در ایان فضاا در
صفحات عمومی خود با انتشار عکس به تبلیغات از شرکت ها ،سالن های زیبایی ،مزون های لبااس
و رستورانها میپردازند .این موضوع امری عادی و عاری از هرگونه ایراد باود تاا هنگاامی کاه پاای
کودکان و سوء استفاده های والدین از کودکان نمایان گردید و آغاز راهی برای پدید آمدن کودکاان
کار مدرن شد .کودکانی که با ظاهری آراسته و تمیز اما با همان انگیزه کسب درآمد اما ایان باار باه
جهت ارضای نیازهای روحی و روانی والدین خود جهت دیده شادن پاا باه محایط کاار گذاشاتند.
عملکرد این دسته ازکودکان همانند کودکان کار سنتی قابل دفاع نیست و به علت آن کاه خاانواده
آنها را وارد وادی کار میکند ،عده ای این دسته از کودکان را به نام «کودکان سرپرست خاانوار در
دست والدین بد سرپرست» میشناسند.
از سا  2015بیش از  3میلیارد و  300میلیون کاربر اینترنت در سطح جهان ببات شاد کاه قااره
آسیا به تنهایی  55درصد از این آمار را به خود اختصاص داد .در سا  2015تعداد کااربران ایرانای
 46میلیون و  800هزار نفر بود و ضریب نفوذ اینترنت به  57درصد افزایش یافت که از ضریب کال
جهان و خاورمیانه باالتر بود( .دهقان نیری و همکاران )173-191 ،1395 ،در این باین اینساتاگرام
به عنوان یکی از بسترهای مجازی برای اشتراک عکس با حدود  600میلیون کاربر فعا در سراسار
جهان مطرح گردید که چنین عددی از تعداد کاربران فعا ی شبکه ،تنها نشاان دهناده تاأبیرات
بالقوه این فضای اجتماعی بر زندگی کاربران میباشد.
1

نخستین محققی که به توضیح نسل جدیدی از افراد مشهور در فضای مجازی پرداخت ،تری سنف
در کتابی با نام «دختران دوربینی :سلبریتی و جامعه در عصر شبکه های اجتماعی» 2میباشد .او در

Terri senf
camgirls: celebrity and community in the Age of social network
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همین زمینه با استفاده از اصطالح «خرده سلبریتی »Micro Celebrity -یعنای کااربرانی کاه باا
استفاده از وبکم ،صدا ،ویدئو ،عکس و سایت های شبکه اجتمااعی باا ساایر کااربران آنالیان ناوعی
ارتباط نمایشی را به همراه دارند ،اشاره نموده است( .آقایی و رضانیاکان)165 ،1398 ،
در کشور ما پس از بازه زمانی کوتاه بسیاری از افراد که تحت عنوان خارده سالبریتی از آن هاا یااد
میشود و از این باب مشهور و معروف میشوند ،کودکان هستند .کودکانی که عموماً توسط خاانواده
علیالخصوص مادران خود در فضای مجازی به عنوان مد تبلیغاتی و یا ایدهآ بازنمایی مایشاوند.
همانطور که پیشتر اشاره شد کودکان کار دیگر تنها معطوف باه خیاباان و از قشار ضاعیف جامعاه
نیستند بلکه کودک کار مدرن و یا اینستاگرامی با لباس هاای آراساته و ظااهری مرتاب در فضاای
مجازی ظاهر میشود و خود کودک به گونهای ،کاالیی تبلیغاتی در دست سود برندگان این محایط
محسوب میگردد .پژوهشی با عنوان «تطبیق عناصر کار ناظر به کودکان در فضای مجازی» صورت
گرفت که در آن عنصر کار کودکان را در هر دو نوع سنتی و مدرن مورد بررسای قارار داد و اذعاان
نمود که در هر دو نوع کار ،ارکان کارگر و کارفرما وجود دارد با این تفاوت که در کودک کار سانتی
کارفرما افراد سودجو و غریبه اما در کودک کار مدرن خانواده علیالخصوص مادر است که کاودک را
به محیط کاری سوق میدهد .در هر حا آنچه واضح و نمایان است آن است که در هر دو ،کارفرماا
در پی کسب سود برای خود میباشد( .مسگرانی طرقبه و دانشور)1-13 ،1397 ،
مسئله ای که حائز اهمیت است آن است که این مورد تنها محدود باه درون کشاور نمایباشاد .در
سا  2016تحقیقی به نام« هنگامی که کودک در اینترنت متولد میشود» به عنوان ی روند رو به
رشد در میان والدین در فیسبوک ،که در آن ابعاد و جنباه هاای مختلاف اشاتراک گاذاری عکاس
کودکان مورد بررسی واقع شد ،صورت گرفت .و بحث سوء اساتفاده و عواقاب منفای انتشاار عکاس
نوزادان و کودکان در آن مطرح گردید .نکته مهم در این تحقیق کودکانی بودند که پاس از رسایدن
به سن تمیز میان خوب و بد غالباً از کار والدین خود احساس رضایت نداشتند و نوعی حس نااامنی
را همیشه همراه خود دارند( .آقایی و رضانیاکان )167 ،1398 ،پژوهش های مشابه دیگاری نیاز در
این زمینه به نام های « نگرش به میکروسالبریتی هاا و تاأبیر آنهاا در تصامیمات خریاد مصارف
کنندگان» و «عملکرد های میکروسلبریتی ها در فضاای تاوییتر در انادونزی» صاورت گرفتاه اناد.
تحقیقات داخلی ممکن است ذهن ما را به سمتی سوق دهد که موضوع کودکان کار مادرن در بعاد
حقوقی بیشتر به دلیل مالحظات خاص فرهنگی و اجتماعی غافل مانده اسات اماا در توجیاه امار و
تحلیل موضوع میتوان چنین استدال نمود که غفلت قانون گذار در ایان امار دیاده نمایشاود .در
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ماده  1کنوانسیون حقوق کودک آمده است که« :کودک به افراد زیر  18سا اطالق میگاردد مگار
آن که طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک ،سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود» .همچنین در ماده
 1قانون حمایت از اطفا و نوجوانان آمده است که« :طفل هر فرد که به سن بلوغ نرسایده اسات و
نوجوان هر فرد زیر  18سا کامل شمسی که به سن بلوغ رسیده است» .در تبصره ی ماده 1210
قانون مدنی ،سن بلوغ در دختران  9سا و در پسران  15سا میباشاد و در مااده  79قاانون کاار
مصوب سا 1369؛ به کار گماردن افراد زیر  15سا ممنوع دانسته شده است .با توجه باه آن کاه
کنوانسیون سن  18سا و قانون مدنی و قانون کار سن  15سا را مطرح نمودند که تعارض پایش
آمده را می توان چنین رفع نمود:
هر چند دختر در  9سا و پسر در  15سا بزرگسا محسوب می شوند و قانون مدنی طباق مااده
 1210آنها را نیازمند حمایت های ویژه قانونی نمیداند اما قانون حمایت از اطفاا و نوجواناان باا
جداسازی و قائل شدن حد و مرز میان کودک و نوجوان و با نگاه به ماده  80قانون کار که کارگری
که سنش بین  15تا  18سا باشد کارگر نوجوان نامیده میشود ،به عناوان قاانون خااص اقادامات
حمایتی را به کودک بالغ زیر  18سا هم تسری میدهد و آنها را کارگر نوجوان تلقی میکند کاه
میتوانند تحت قانون حمایت از کودکان و نوجوانان قارار گیرناد .هار چناد در قاوانین صاحبتی از
کودک کار مدرن نشده است اما واضح است که کودک کار مدرن برای مخاطباان باا انجاام اعماالی
چون لباس پوشیدن ،آرایش کردن ،صحبت کردن و یا حتی تحت فرآیندهای کلینی زیباایی قارار
گرفتن و با نمایش بدن و زندگی خود به انجام کار تبلیغات و جذب فالوور یا دنباا کنناده مجاازی
میپردازد و همانطور که گفته شد معضل کودکان کار تنها از فضاای خیاباان باه خاناه و رساانه هاا
رسیده است و دیگر لزوماً از قشر ضعیف جامعه نیستند.
در انتها الزم به ذکر است که در قانون جرایم رایانهای هم انتشار تصاویر بدون رضایت افراد از طریق
سیستم های رایانهای که موجب ضرر یا هت حیثیت شود قابل پیگرد و مجازات دانسته شده است.
همچنین کودکان میتوانند تحت بیرق حمایتی قانون حمایت از کودکان و نوجواناان مصاوب ساا
 1399و کنوانسیون ممنوعیت بدترین اشکا کار کودک که مصوب سا  1999میالدی میباشاد و
ایران در سا  1381به آن پیوست قرار گیرند .در ماده  1قانون حمایات از کودکاان و نوجواناان باا
تعاریفی از واژه ها و عباراتی در این حوزه رو به رو هستیم:

10

فصلناهم علمی حقوق و مطالعات نوین ،دوره  ،1شماره  ،1ایپپی  ،1زمستان1399

شماره مجوزااشتنر87019 :
www.jhvmn.ir

الف -طفل :هر فرد که به سن بلوغ شرعی نرسیده است.
ب -نوجوان :هر فرد زیر  18سا کامل شمسی که به سن بلوغ شرعی رسیده است.
پ -بی توجهی وسهل انگاری :کوتاهی در انجام تکالیفی از قبیل تأمین نیازهای اساسای و ضاروری
طفل و نوجوان یا وظایف مربوط به حضانت ،والیت ،قیومیت ،وصایت ،سرپرستی ،تربیت ،نظاارت یاا
مراقبت از آنان توسط والدین ،اولیاء یا سرپرست قانونی یا هر شخصی که مکلف به آن است.
ت -سوء رفتار :هر گونه فعل یا ترک فعل عمدی که سالمت جسمی ،روانای ،اخالقای یاا اجتمااعی
طفل ونوجوان را در معرض خطر و آسیب قرار دهد ،از قبیل ضرب و جارح ،محباوس کاردن ،ساوء
استفاده جنسی ،توهین یا تهدید نسبت به طفل یا نوجوان در صورتی که جنبه تأدیبی نداشته باشد
یا قرار دادن او در شرایط سخت و غیر متعارف و یا خودداری از کم به وی.
ث -بهره کشی اقتصادی :به کارگیری غیر قانونی طفل و نوجوان و یا وادار کردن و یا گماردن او باه
کار یا خدمتی که از لحاظ جسمی ،روانی ،اخالقی یا اجتماعی با نظار باه وضاعیت طفال و نوجاوان
برای وی مضر و خطرناک باشد.
ج -معامله :خرید و فروش یا هر گونه اقدام غیر قانونی که به موجاب آن طفال یاا نوجاوان در ازای
پرداخت وجه یا امتیاز و سایر موارد در اختیار دیگری قرار میگیرد.
چ -فحشاء :هر گونه به کارگیری و یا وادار کردن طفل و نوجوان در فعالیت های جنسی بارای خاود
یا دیگری.
ح -مبتذ  :هر گونه محتوا یا تصویری که دارای صحنه یا صور قبیحه باشد.
خ -مستهجن :هر گونه محتوا اعم از صوتی یا تصویری کاه باه صاورت واقعای یاا غیرواقعای بیاانگر
برهنگی کامل زن و مرد ،عمل جنسی یا اندام جنسی انسان باشد.
د -هرزه نگاری :تهیه و تولید هر ابری که محتوای آن بیانگر جذابیت جنسی طفل یا نوجوان مانناد
برهنگی ،آمیزش جنسی یا اندام جنسی باشد.
ذ -خطر شدید و قریب الوقوع :وضعیتی که حیات یا سالمت جسمی یاا روانای طفال و نوجاوان باه
شدت تهدید در معرض آسیب قرار گیرد ،به نحوی که مداخله فوری و چاره جویی را ایجاب نماید.
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این ماده که به درستی از قاعده الضرر بهره جسته است و در آن وجاوب دفاع ضارر محتمال بارای
کودکان و وجوب اعالم جاهل فی ما یعطی نمایان است ،با بیان مواردی که مشامو سوءاساتفاده از
کودکان میشود تا حدودی به جرم انگاری در زمینه جرایم علیه کودکان پرداخته است .اما در ایان
بین عده ای هستند که تأبیرگذاری قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و رسیدگی به کاار کاودک
مدرن را محدود به این ماده نمیدانند و به اصالح قوانین فضای مجاازی و وضاع قاوانین تاازهای در
این باب اشاره نموده اند .آنها بر این عقیده هستند که با توجه به قدمت وجاود فضاای مجاازی در
کشور و حضور رسانه ها برعکس کشورهای اروپایی قوانین منسجم و کافی جهت نظارت بر این فضاا
وجود ندارد و همین امر سبب استثمار خانوادهها از کودکان میشود .در ادامه باا اشااره باه مااده 1
همین قانون اضافه میکنند :هر چند ماده به مجازات سوءاستفاده از کودکان اشاره کارده اسات اماا
قانون جهت شناساندن حیطه اختیارات والدین کافی نبوده و نیازمند وضع قاوانین در حاوزه مزباور
میباشد( .عنابستانی)1399 ،
در ماده  3کنوانسیون ممنوعیت بدترین اشکا کار کودک آمده است:
الف -تمامی اشکا بردگی یا شیوه های مشابه بردگی ،از قبیل فروش و قاچاق کودکان :بنادگی باه
علت بدهی و رعیتی و کار با زور و یا اجبار ،از جملاه اساتخدام باه زور یاا اجبااری کودکاان بارای
استفاده در درگیری مصلحانه.
ب -استفاده ،فراهم کردن یا عرضه کودک برای روسپیگری ،تولید زشت نگاری یا اجراهاای زشات
نگارانه.
پ -استفاده ،فراهم کردن یا عرضه کودک برای فعالیت هاای غیار قاانونی ،باه ویاژه بارای تولیاد و
قاچاق مواد مخدر به گونه ای که در معاهدات بین المللی مربوط تعریف شده اند.
ث -کاری که به دلیل ماهیت آن یا شرایطی که درآن انجام میشود ،احتماا دارد بارای ساالمتی،
ایمنی یا اخالقیات کودکان ضرر داشته باشد .در نتیجه با توجه به مواد فوق و همانگوناه کاه اشااره
شد ،با وجود ارکان کارگر و کارفرما ،کودک کار مدرن هم همچون کودک کار سنتی تحات حمایات
قانون قرار میگیرد.
آنچه که نباید از ذهن دور بماند این است که کودک کاار مادرن تنهاا محادود باه فضاای مجاازی
نمیباشد بلکه به طور گسترده در رسانه ها و تلویزیون نیز شاهد حضور این دساته از کودکاان کاار
12
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هستیم؛ بدین صورت که با به کارگیری کودکان در بازی و سرگرمی هاای متفااوت درصادد درآماد
زایی برای والدین آنها و یا حامیان مالی اینگونه برناماه هاا هساتند .نکتاه دیگاری کاه در ماورد
کودکان کار مدرن مطرح است آن است که والدین همچون مال بادن و حیاات کاودک باا اماوری
چون پوشاندن لباس ،صحبت کردن ،بازی کودکان و  ...و نمایش آن در رسانه ها و فضای مجازی به
طور وسیع و گسترده حریم خصوصی کودک را تقض میکنند و امکاان دسترسای آزاداناه و درجاه
باالی آسیب پذیری را برای کودکان فراهم میسازند .که متأسفانه در قانون داخل کشور درباره ایان
موضوع و پیامدهای این امر هیچ اشاره ای صورت نگرفته است .این در حالی است کاه در مااده 16
کنوانسیون حقوق کودک با بیان « -1در امور خصوصی ،خانوادگی یا مکاتباات هایچ کاودکی نمای
توان خودسرانه و یا غیر قانونی دخالت یا هت حرمت نمود.
 -2کودک در برابر این گونه دخالت ها یا هتا حرمات هاا ،ماورد حمایات قاانون قارار دارد» باه
صراحت به حفظ  3حاریم از کاودک اشااره شاده اساتConvention of the Rights of the ( .
 )childsکه با تدقیق در ماده فوق میتوان به دو فرض ذیل دست یافت:
 -1دخالت خودسرانه والدین در امور خصوصی کودک
 -2دخالت خودسرانه افراد دیگر در امور خصوصی کودک ممنوع دانسته شده است.
در مورد فرض نخست اکثر کشورها از حمایت حریم خصوصی کودک در برابار اعضاای خاانواده باه
دلیل حرمت این نهاد عاجز هستند اما نباید از این نکته غافل شاد کاه هرگااه کاودک ماورد رفتاار
خشونت آمیز و متعرضانه والدین یا یکی از آنها قرار گیرد بایاد باا ساازوکارهای قاانونی باه جهات
حفظ بیشترین منافع کودک ،از او حمایت کرد که نامرتبط با بحث کودک کار مدرن نمیباشد چارا
که والدین با در معرض نمایش قراردادن کودکان خود تعرضی آشکار به حریم خصوصی آنها دارند.
در مورد فرض دوم دولتها باید سازوکار و زمینه را جهت فرهناگ ساازی در جامعاه باا آماوزش و
اطالع رسانی فراهم کنند که متأسفانه اقدامات مقتضی و مفید در این راستا صورت نمیگیرد.
آن چه که در ماحصل مطالب فوق صحیح و منطقی به نظر میرسد آن است که متأسفانه علات باه
وجود آمدن کودک کار مدرن و نقض حریم خصوصی کودک چه در زمانی که خود کودک در فضای
مجازی حضور دارد و چه در زمانی که وی درحا کسب درآمد برای والدین است را میتاوان ناشای
از فقدان قوانین در داخل کشور دانست .بدین صورت که هرچند قانون گذار در ساا  1388قاانون
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جرایم رایانه ای را تصویب نمود اما پس از آن با گسترش فضای مجازی و سهولت دسترسای عماوم
(حتی کودکان) امید آن میرفت تا قانونگذار به وضع قوانین ویژه ای درباره خاطیان و متجاوزین به
حریم خصوصی کودک در فضای مجازی ،و همچنین تعیین قانون حاداقل سان اساتفاده و حضاور
دراین فضا ،همچون سایر کشورها ،بپردازد .که متأسفانه تاکنون چنین اقدامی رخ نداده است و تنهاا
میتوان از حقوق این دسته از کودکان با استمداد از قانون حمایت از اطفا و نوجوانان دفااع نماود.
چه بسا که تعیین قانون به طور اخص و جامع در این باب میتواند کودکان را در برابر آسایب هاای
ناشی از این امر مصون نگه دارد و همچون سدی در مقابل درآمدزایی والدین این دسته از کودکاان
و ارضای نیاز «دیده شدن» و شهرت آنها باشد.
 -2در کنوانسیون حقوق کودک
اسناد و سازمان های بین المللی درباره کار کودک تعاریف متعددی ارائه نموده اند .تعریف یونیسف
از کار کودک عبارتست از« :کار مخرّب و زیان بخش تا کاری کاه سابب رشاد و تقویات جسامی و
فکری او میشود و به تحصیل و تفریح وی ضرر نمیرساند» .همانگونه که مالحظه میکنید تعریاف
ارائه شده دارای طیف مصادیق است و یونیسف معتقد است که بین دو قطاب سافید و سایاه ،یا
فضای خاکستری وجود دارد که لزوماً استثمار کودک نیست .کار تمام وقت در سنین پایین ،ساعات
کار طوالنی در روز ،کار همراه با هیجان و فشاار تحمال ناپاذیر فیزیکای و اجتمااعی و روانای ،کاار
خیابانی و خیابان خوابی ،حقوق ناکافی و نامتناسب با کار ،کار مانع تحصیل ،کاری آسیب رساان باه
ارزش وجودی و شخصیتی کودک مانند بردگی مازد محاور و اساتثمار جنسای( .پیونادی،1390 ،
 )369به نظر میرسد که یونیسف به نوعی کار کودک را اجتناب ناپذیر مایداناد و خواهاان دساته
بندی آن به انواع بی خطر و راحت تر است)The state of the worlds children, 2008( .
در ماده  32کنوانسیون حقوق کودک آمده است که:
« -1کشورهای طرف کنوانسیون ،حق حمایت شدن کودک را در برابار اساتثمار اقتصاادی و انجاام
دادن هر گونه عمل زیان باری یا توقفی که در آموزش وی ایجاد میکند یا برای بهداشات جسامی،
روحی ،معنوی ،اخالقی و پیشرفت اجتماعی کودک مضر است ،به رسمیت میشناسند.
 -2کشورهای طرف کنوانسیون اقادامات الزم قاانونی ،اجرایای ،اجتمااعی و آموزشای را در جهات
تضمین اجرای این ماده به عمل خواهند آورد.
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در این راستا و با توجه به مواد مرتبط در ساایر اساناد باین المللای ،کشاورهای طارف کنوانسایون
خصوصاً امور زیر را مورد توجه قرار خواهند داد:
 تعیین حداقل سن یا حداقل سنین برای انجام دادن کار؛ تعیین مقررات مناسب از نظر ساعات و شرایط کار؛ تعیین مجازات ها یا اعما سایر ضمانت های اجراهای مناسب ،بارای تضامین اجارای ماؤبر ایانماده».
در ماده فوق به سه مسئله توجه شده است :کار کودک ،سن کودک و شرایط کاری او ،و در اداماه از
دولت ها خواسته شده است تا از استثمار اقتصادی کودکان و هر نوع عمل که زیانبار و یا منجار باه
توقف روند تحصیل او شده و یاا بارای بهداشات روح و جسام ،اخالقای و اجتمااعی او مضار باشاد،
جلوگیری کنند .همچنین از دولت ها عالوه بر جلوگیری از موارد مذکور درخواست تصویب و اجرای
قانونی درباره حداقل سن و حداکثر ساعات کار و ضمانت اجراهای مربوطه را شده اسات( .پیونادی،
 )370 ،1390در ماده فوق از کشورهای عضو درخواست شده است که به مقررات مرتبط با موضاوع
بحث در سایر اسناد بین المللی هم ،توجه کنند که این ارجاع و درخواست از کشورها بارای تعیاین
قانون حداقل سن تنها بیانگر آن است که کنوانسایون حقاوق کاودک هام همچاون یونیساف کاار
کودکان را به نوعی اجتناب ناپذیر میداند.
کنوانسیون ها و پیشنهاد های سازمان جهانی کار ،1مهمترین اسناد در این زمینه بهشمار مایآیناد.
سازمان بین المللی کار که از سا  1919فعالیت خود را آغاز نموده اسات تااکنون چنادین پیماان
درباره کار کودک تنظیم کرده است و اکنون به علت آن که کنوانسیون حقوق کودک در بحاث کاار
کودک ما را به سایر کنوانسیونها و پیمان نامه های مربوطه از سایر سازمان ها ،ارجاع مایدهاد باه
بررسی تعدادی از کنوانسیون های  ILOمیپردازیم:
 -1کنوانسیون مربوط به حداقل سن (صنعت) ،شماره  ،5مصوب  : 21919کار کودکان کمتار از 14
سا در واحدهای صنعتی ممنوع است.

International Labour organization_ ILO
Minimum Age (Industry) convention, 1919, No 5.
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 -2کنوانسیون کار شبانه جوانان (صنعت) ،شماره  ،6مصوب  : 11919اشتغا نوجوانان کمتر از 18
سا در بخش صنعت غیر مجاز دانسته و اعالم نموده است که در وضعیت های خااص و اضاطراری
که به نفع عموم باشد نوجوانان بین  16تا  18سا میتوانند کار کنند و در سا  1921الزم اإلجارا
شد.
 -3کنوانسیون حداقل سن (دریا) ،شماره  ،7مصوب  : 21920کار افراد کمتر از  14سا در کشاتی
های دریانوردی.
 -4کنوانسیون حداقل سن (کشاورزی) ،شماره  ،1مصاوب  : 31921اشاتغا کودکاان کمتار از 14
سا ممنوع است و در بخش آموزش کشاورزی به ساعت خاارج از درس موکاو و در ساا 1931
الزم اإلجرا شد.
 -5کنوانسیون حداقل سن (برای متصدی سوخت کوره و گرم کردن کشتی ها) شماره  ،15مصاوب
 ،1921کار افراد زیر  18سا ممنوع شد.
 -6کنوانسیون کار اجباری ،شماره  ،29مصوب  19304؛ در این سند هر نوع کاار اجبااری ،باه هار
شکل ،ممنوع دانسته شده است.
 -7کنوانسیون حداقل سن (در مشاغل غیر صنعتی) شماره  ،33مصوب  :51932در تماام مصاادیق
کاری غیر از صنعتی ،کشاورزی و دریایی ،زیر  14سا سن ممنوع شد.
در اصالحیه های مربوط به کنوانسیون های حداقل سن دریاا و صانعت هار دو باه  15ساا سان
رسیدند و اصالحیه کنوانسیون حداقل سن (غیر صنعتی) حداقل سن  15سا و در کارهای ساب
به  13سا رسید.
در انتها کنوانسیون حداقل سن ،شماره  138مصوب  : 61973در این سند کاه در ساا  1976الزم
اإلجرا شد بار دیگر به موضوع حداقل سن اشتغا اشاره هایی صورت گرفت که در آن عنوان نمودند
1

Night Work of Young persons (Industry) convention, 1919, No 6.
Minimum Age (Sea) convention , 1920, No 7.
3
Minimum Age (Agriculture) convention , 1921, No 10.
4
Forced Labour Convention 1930, No 29.
5
Minimum Age (Non- Industrial Employment) Convention, 1932, No 33.
6
Minimum Age convention, 1973, No 138.
2
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که حداقل سن اشتغا نوجوانان باید افزایش یابد و سن شروع به کار در کشورها نباید کمتار از 15
سا باشد مگر در کشورهایی که از نظر اقتصادی در وضعیت مناسبی به سر نمیبرند که کشاورهای
مزبور پس از مشورت با سازمان های کارگری و کارفرمایی مایتوانناد سان را باه حاداقل  14ساا
کاهش دهند .درکارهای خطرناک دست کم  18سا و در کارهای سب  13تا  15سا با شارایطی
مجاز دانسته شده است.
آن چه که از بحث کودکان کار و کار این دسته از کودکان در کنوانسیون حقاوق کاودک مایتاوان
یافت تنها ماده  32آن است که در ذیل دو بند به سه امر کار کاودک ،سان و شارایط کاار کاودک
اشاره کرده است .و باقی مواد و مستندات کنوانسیون ها ،معاهادات و پیماان ناماه هاا در بااب کاار
کودکان در سطح بین المللی در سایر نهادها و ارگان ها یافات مایشاود .متأسافانه در کنوانسایون
ضمانت اجرا ،پیشنهاد و راه کاری جهت مبارزه با این معضل دیده نمایشاود و حتای اشااره ای باه
مجازات به کارگیرندگان کودکان در وادی کار نشده است .به گونه ای که میتوان گفت کنوانسایون
حقوق کودک با بیان عام خود و بیان چارچوب معاین موضاوع کاار کودکاان را باه قاوانین داخلای
کشورها واگذار نموده است که متأسفانه نتیجه وضعیت نامطلوبی است که اکنون در جواماع حااکم
است چه بسا که همین اعما سلیقه های متفاوت کودکان را به محیط کار میکشااند و روزاناه باه
تعداد این کودکان میافزاید .نکته حائز اهمیت آن است که متأسفانه کنوانسیون حقاوق کاودک در
زمینه کودک کار مدرن هیچ بیانی حتی به صورت عام نداشاته اسات و مایتاوان ایان را باه دلیال
نوظهور بودن این پدیده اجتماعی دانست.
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نتیجه گیری
علی رغم تمام اشاره های صورت گرفته به موضوع کار کودکان و تعیین حداقل سان آنهاا چاه در
قوانین موضوعه کشور و چه در کنوانسیون حقوق کودک و سایر اسناد بین المللای منتشار شاده از
سوی سازمان جهانی کار ،متأسفانه به دلیل وجود عوامل متعددی از قبیل فقر ،مشکالت خاانوادگی،
اعتیاد و بیکاری والدین ،فقر فرهنگی ،تبعیض نژادی ،تبعیض جنسیتی ،تبعایض ماذهبی ،کودکاان
ترک شده یا بدون خانواده و تفاوت میان دستمزد بزرگسااالن و کودکاان  ،ناه تنهاا کاودک کاار از
سطح محیط های کار و یا خیابان حذف نشده است ،بلکه نوع و گونه جدیدی از این کودکان تحات
عنوان کودکان کار مدرن در درون محیط امن خانه پدید آمدند .کودکانی که با ظااهری متفااوت در
جلوی دوربین والدین خود حاضر شده و با مواردی چون پوشش ،نوع صحبت ،تبلیغات و  ...به کسب
درآمد برای والدین خود میپردازند .به نظر میرسد با توجه به دالیل مذکور کاار کودکاان اجتنااب
ناپذیر است و کنوانسیون با واگذاری تعیین حداقل سن برای کار به سازمان بین المللی کار و تعیین
پایان دوران کودکی به قوانین داخلی کشورها مهر تأییدی بر این موضوع داشته است و آن طور کاه
شایسته است نمیتواند پاسخگوی نیازها ،حفاظت و صیانت از حقوق کودکان در عالم واقاع باشاد .و
چه بسا که در بسیاری از کشورها که در شرایط اقتصادی مناسبی به سر نمایبرناد ،هام سان کاار
پایینتر است و هم قوانین منسجم و مصوبی در این زمینه وجود ندارد.
در بحث داخلی در کشورمان هرچند به عقیده برخای پایاان دوران کاودکی رسایدن باه حاد بلاوغ
شرعی است و قانون مدنی در ماده  1210خود با تفکی جنسیتی از همین امر پیروی نموده اسات
و در ماده  79قانون کار به کار گماردن افراد زیر  15سا ممنوع اعالم شده اسات ،اماا در مااده 80
همین قانون به وجود کارگر نوجوان ،افراد  15الی  18ساا اشااره شاده اسات و قاانون حمایات از
اطفا و نوجوانان در ماده  1تمام افراد زیار  18ساا را تحات حمایات قارار داده اسات و باا ذکار
مصادیقی از سوء استفاده از کودکان ،چرخه کار را برای آنها ممنوع اعالم کرده است .اما در قاانون
کشورمان به نظر میرسد که قانونگذار با غفلت خود در زمینه های تعیین ضمانت اجارای مناساب
علیه خاطیان و اصالح قوانین فضای مجازی برای جلاوگیری از نقاض حاریم خصوصای کودکاان و
تعیین حداقل سن حضور در فضای مجازی باعث افزایش تعداد کودکان کار شده است.
حا دالیل عدم موفقیت در حل معضل کودکان کار در سطح داخلی را به طور قطع  ،میتوان عادم
وجود ضمانت اجرای کافی برای خاطیان و کارفرمایان کودکان ،عادم تصاویب قاانونی جاامع بارای
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نظارت بر فضای مجازی و تعیین حداقل سن استفاده و حضور در این فضا ،عدم قدرت قاانون گاذار
در اجرای سیاست های مطلوب و عدم وجود نظارت کافی و وافی بر نهاد خانواده دانست.
و چه بسا که اگر در کنوانسیون حقوق کودک که سندی عام در زمینه نگارش حقوق کودکان اسات
به صراحت با تعیین حداقل سن در مقابل کار کودکان ایستادگی می شد و آن را به قاوانین داخلای
کشورها و سازمان بین المللی کار واگذار نمینماود و همچناین در ساطح داخلای قاانون گاذاران و
ضابطین ب ه طور جد در مقابله با کار کودک که به طاور قطاع از مصاادیق کاودک آزاری اسات ،بار
میآمدند میتوانستیم شاهد حل و یا کمتر شدن تعداد کودکان کار باشیم.
امید آن میرود تا با وضع قوانین مؤبر پیرامون کار کودکان به طور اخص ،و ترمیم و تکمیل قاوانین
فضای مجازی و همچنین شناساندن معضالت و آسیب های موجود در این امر باه عماوم ،وضاعیت
کودکان کار در جامعه بهبود یابد.
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Traditional and modern child labor in Iranian case law
and the International Convention on the Rights of the Child
D.r Seyyed Pedram Khandani1 / Mahrooyeh Shoja Sangchooly2

Abstract
Despite the ban on child labor in the Convention on the Rights of the Child,
unfortunately we are still seeing an increase in the number of children who turn
to the workplace due to family hardship and poverty. Until recently, child
laborers were children who made a living on the street by selling goods or
collecting garbage. Today, these working children are referred to as traditional
child laborers. But with the easy access of people to social networks, another
type of working child emerged called the modern working child, children who
differ only in appearance from the traditional working child, and whose
elements of worker and employer and incentive to earn money are still present.
Although in our country, different laws have been passed in the field of child
labor, and Article 1 of the Law on the Protection of Children and Adolescents
extensively mentions cases of child abuse, but little attention is paid to this
social problem. Therefore, the domestic legislator can stand against the invasion
of the child's privacy by amending the laws and criminalizing the employers of
children and adequate supervision of the family institution and cyberspace. In
the Convention on the Rights of the Child, the drafters have left the
determination of the minimum age of child labor to the domestic law of
countries, and this opens the way for the exercise of taste in the development of
child rights and labor rights in the domestic laws of countries. As a result, it can
be said that the Convention on the Rights of the Child is not successful due to
the lack of a clear framework and needs to be amended.
keywords: Child Labor, Child and Adolescent Protection Act, Convention on
the Rights of the Child.
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