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آتریا یک کارشناس ارشد در حقوق کار و اشتغال در آژانس توسعه بین المللی ایاالت متحده می نویسد دولت ها نقشی باما 
 .اساسی در تضمین دسترسی کودکان به آموزش ابتدایی ایفا می کنند

ه برای پایان یک جنبش اجتماعی بلندپروازان (USAID) بنا به گفته آژانس توسعه بین المللی ایاالت متحده -واشنگتن
 .بخشیدن به کار کودکان در سراسر جهان، دو دهه پیش راه اندازی شد و از موفقیت بی سابقه ای برخوردار بوده است

ژوئن در تارنمای آژانس توسعه بین المللی ایاالت متحده منتشر  12در وبالگی که به مناسبت روز جهانی علیه کار کودکان در 
تقریباً  1990ارشد در حقوق کار و اشتغال گفت، تخمین زده می شود که در اواخر سال های دهه  شد، باما آتریا، یک کارشناس

 .میلیون کاهش یافته است 168، این تعداد به 2014میلیون کودک در شکل های مختلف کار درگیر بودند. در  250

به این سو برای دخترها  2000ر کودکان از سال دختران به ویژه از این کاهش بهره مند بوده اند؛ میزان کا"آتریا می نویسد: 
 ".درصد کاهش یافته است 25درصد و برای پسرها  40

سیاستگذاران کار کودکان را به عنوان کاری تشریح می کنند که سالمت، آموزش، و رشد جسمی و فکری یک کودک را در 
سراسر جهان در برداشت محصوالت کشاورزی  میلیون کودک در 98مخاطره قرار می دهد. پژوهشگران تخمین می زنند که 

مشغول به کارند و تنباکو، کاکائو، کائوچو و دیگر محصوالت جهانی را برداشت می کنند. کودکان همچنین در صنایع خطرناک 
 .مانند اوراق سازی کشتی و بخش خدمات مانند رستوران ها کار می کنند

 .ین راهبرد چرخه فقر را که با کار کودکان تکرار می شود، درهم شکندایاالت متحده در تالش بوده است تا از طریق چند
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 یک رویکرد چندجانبه

آژانس های دولت ایاالت متحده، به ویژه وزارت کار، گزارش های مهمی را منتشر کرده اند که به این مسائل سندیت می 
ه همچنین از ایجاد یک ذخیره عکس و ویدیو ، آژانس توسعه بین المللی ایاالت متحد2000دهند. در اوایل سال های دهه 

 .تبدیل گشت کودکی ربوده شدهحمایت به عمل آورد که نهایتاً به فیلم 

دهد، بلکه نمونه هایی از اقداماتی را به تصویر می کشد که می این فیلم نه تنها به این مشکل سندیت می "به گفته آتریا، 
مانند یک مدرسه جدید مورد حمایت آژانس توسعه بین المللی در جوامع برداشت قهوه  -توانند به کودکان کارگر کمک کنند

 ".بار به مدرسه برونددر کنیا، که به کودکانی که در مزارع قهوه درگیر کار بودند این فرصت را می دهد که برای نخستین 

کمپین های افزایش آگاهی نیز کار کودکان را برای شرکت های صنایع مختلف در سراسر جهان به عنوان یک مشکل در 
 .عرصه کسب و کار مطرح کرده اند

یک سیستم گواهی را ایجاد کرده است که با خرده فروشان، واردکنندگان و صادرکنندگان فرش، و  Goodweave برنامه
کارگاه های بافندگی کار می کند تا اطمینان حاصل کند که کودکان در تولید فرش ها به کار گرفته نمی شوند. این برنامه در 

 .غانستان گسترش یافته استهند و نپال فعالیت می کند و اخیراً به اف "کمربند فرش"منطقه 

این برنامه، طرح های آموزشی انتقالی ارائه می دهد و با مدارس همکاری می کند تا اطمینان حاصل شود که کودکان کارگر 
 .از کمک و حمایت الزم برای رفتن به مدرسه برخوردار شوند

جهانی کار به کارگران در بخش کائوچو در لیبریا کمک به گفته آتریا، آژانس توسعه بین المللی ایاالت متحده از طریق برنامه 
کرده است تا سازماندهی و بسیج شوند و با کارفرمایان شان مذاکره کرده و به دستمزدهای استثمار کننده که کارگران را 

 .مجبور به آوردن فرزندانشان به محیط کار کرد، پایان بخشند

ی، کمپین در ایاالت متحده و تالش اتحادیه های صنفی در لیبریا برای مذاکره امروزه، به پاس ترکیبی از افزایش مؤثر آگاه"
یک توافق نرخ جمعی، در مزرعه کائوچو مدرسه ای برای کودکان تأسیس شده است، درحالیکه والدین شان، کارگران بزرگسال، 

 ".دستمزد کافی برای زندگی دریافت می کنند

وسعه بین المللی دسترسی کودکان سرتاسر جهان را به آموزش افزایش می دهد، به افزوده بر این، راهبرد آموزشی آژانس ت
 .ویژه آنهایی که در بحران و یا مناقشه به سر می برند

Room to Learn ابتکاری که از سوی آژانس توسعه بین المللی حمایت می شود، ارائه دسترسی جهانی و اجباری به ،
هد. آژانس توسعه بین المللی برای ایجاد یک نظام آموزشی و ارائه آموزش امن و برابر آموزش را در هائیتی هدف قرار می د

 .به کودکان با دولت هائیتی همکاری می کند
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در حالیکه ما به طور فزاینده به دالیل ریشه ای کار کودکان پی می بریم، ما همچنین اقداماتی را پیش می "آتریا می نویسد: 
 ".سیدگی کرده و از وقوع کار کودکان کامالً پیشگیری کنیمگیریم تا به این دالیل ر

روز جهانی علیه کار کودکان را راه اندازی کرد. هر سال در دوازدهم ژوئن، دولت ها،  2002سازمان بین المللی کار در سال 
کودکان و آنچه که می  سازمان های کارفرمایان و کارگری، جامعه مدنی و میلیون ها نفر در سراسر جهان به پیکار علیه کار

 .توان برای کمک به آنها انجام داد، می پیوندند
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Read more: 

http://iipdigital.usembassy.gov/st/persian/article/2014/06/20140612301226.html#ix

zz3BO1xUrSv 
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