
 :كودكان كار اشكال بدترين فوري محو و ممنوعيت كنوانسيون به ايران الحاق قانون اجرايي نامه آيين تصويب
      

 كودكان، كار اشكال بدترين فوري محو و ممنوعيت كنوانسيون به ايران الحاق قانون اجرايي نامه آيين تصويب با 
 .شد اعالم ممنوع شغلي رشته 63 در سال 81 زير افراد اشتغال

 شده اعالم شغلي رشته 63 در اشتغال به را سال 81 زير كارگران و كودكان كه افرادي نامه، آيين اين براساس     
 يك مدت به سوم بار براي و ماه 3 مدت به تكرار درصورت و ماه 6 مدت به فعاليت پروانه لغو به اول بار براي وادارند،

 .شوند مي محكوم سال
 861 شماره نامه مقاوله عنوان به را اي نامه مقاوله 8796 سال در كار المللي بين سازمان آتيه، خبرنگار گزارش به     

 لغو تضمين منظور به شوند مي متعهد پيوندند، مي نامه مقاوله اين به كه كشورهايي آن براساس كه رساند تصويب به
 و جسمي رشد حداكثر با كه سطحي به كار و اشتغال به پذيرش سن حداقل تدريجي باالبردن و كودكان كار عملي
 .كنند تعقيب ملي سطح در را سياستي باشد، سازگار جوانان ذهني
 سال 81 از مورد درهيچ و اجباري تحصيالت تكميل سن از نبايد سن حداقل است، شده كيد تا نامه مقاوله اين در     
 .كنند تعيين سال 81 را سن حداقل بدواً توانند مي توسعه درحال كشورهاي اما باشد، كمتر
 جوانان، اخالق يا ايمني بهداشت، لحاظ از خطري احتمال كه كار يا اشتغال هرگونه درمورد نامه مقاوله اين براساس     

 .باشد سال 83 از كمتر - معيني شرايط تحت يا - سال 81 از كمتر نبايد سن حداقل باشد، دربرداشته

 سن حداقل درخصوص 861 شماره نامه مقاوله تكميل براي( ILO)كار المللي بين سازمان گزارش، اين براساس     
 نامه مقاوله كار، اشكال بدترين از كودكان دورساختن به نياز و رايگان پرورش و آموزش ضرورت به باتوجه و اشتغال
 تصويب به 8771 سال در <آن اشكال بدترين محو براي فوري اقدام و كودك كار ممنوعيت> هدف با را 811 شماره
 براي را ثري مؤ و فوري تدابير موظفند شوند، مي ملحق نامه مقاوله اين به كه كشورهايي نامه، مقاوله اين طبق. رساند

 .كنند اتخاذ كودك كار اشكال بدترين محو و ممنوعيت
 قبيل از بردگي مشابه هاي شيوه يا بردگي اشكال كليه شامل نامه مقاوله اين براساس <كودك كار اشكال بدترين>    

 آن، ماهيت دليل به كه است كارهايي و غيرقانوني هاي فعاليت براي كودكان از گيري بهره كودكان، قاچاق و فروش
 .دهد مي قرار خطر معرض در را كودكان اخالقيات و ايمني سالمتي،

 قبيل از ثري مؤ تدابير و كيفري هاي مجازات بايد مذكور، نامه مقاوله اجراي تضمين براي عضو كشورهاي     
 و بازپروري و كار اشكال بدترين از كودكان دورساختن ويژه، خطرات معرض در كودكان به رسيدگي و شناسايي

 حرفه آموزش و رايگان اي پايه پرورش و آموزش به دسترسي تامين دختران، خاص وضعيت به توجه آنان، يكپارچگي
 .نمايند اتخاذ جويند، مي دوري كار اشكال بدترين از كه را كودكاني براي اي

 كودك كار اشكال بدترين محو براي فوري اقدام و ممنوعيت> كنوانسيون به ايران الحاق است، حاكي گزارش اين     
 از آن، اجرايي نامه آيين تصويب با و رسيد اسالمي شوراي مجلس تصويب به 8611 سال در ،<آن مكمل نامه توصيه و

 .است ممنوع شده، مشخص شغلي هاي رشته در سال 81 از كمتر افراد اشتغال پس اين
 آنها در را سال 81 از كمتر افراد اشتغال وزيران، ت هيا مصوبه كه شغلي هاي رشته آتيه، خبرنگار گزارش براساس     

 :است زير شرح به است، كرده ممنوع
  معدن هاي ميله يا راهروها و ها تونل در كار و االرضي سطح يا االرضي تحت از اعم معادن در كار -8    
 .سربسته مخازن در كار -1    
 .كني پاك روده و ساالمبورسازي دباغي، هاي كارگاه در كار -6    
 .شهري زباله دفن و حمل آوري، جمع روها، گنداب در كار -1    
 .مرغداري هاي آشيانه و ها طويله و اماكن ضدعفوني و مزارع و اشجار و باغات سمپاشي -1    
 .غواصي -3    
 .ها اسكلت و ها داربست متحرك، هاي اتاقك ها، دكل روي بر زمين سطح از متر 1 از بيش ارتفاع در كار -9    



 (.مجاز حد از بيش) باال سروصداي با هاي محيط در كار -1    
 .باالتر و ولت كيلو 36 فشار با برق انتقال هاي پست و خطوط روي بر كار -7    
 .پاشي مالچ و قيرپاشي دستي، آسفالت پخت پاشي، شن مشاغل -81    
 .مجاز حد از بيش باال ارتعاش داراي وسايل با كار -88    
 .زيرزميني هاي تونل و ها فاضالب و ها چاه و قنوات حفر -81    
 مواد با كار نظير آورد مي فراهم را اشعه از حاصل هاي بيماري به ابتال موجبات آنها استمرار كه كارهايي -86    

 .ساز يون پرتوهاي معرض در و راديواكتيو
 .ساختماني كارهاي -81    
 .كشاورزي و سازي راه هاي ماشين نيز و سنگين و سبك نقليه وسايل با كار و رانندگي -81    
 مجاور در كار و كار به مشغول هاي كوره از مذاب مواد جايي جابه و حمل گري، شيشه فلزات، گري ريخته -83    

 .سفال و چيني پخت هاي كوره
 .گاز و نفت واحدهاي ساير و ها پتروشيمي ها، پااليشگاه ها، نيروگاه باراندازها، در كار -89    
 .بافندگي و ريسندگي زيلوبافي، نمدمالي، بافي، قالي هاي كارگاه در كار -81    
 .سيماني محصوالت و سيمان توليد هاي كارخانه و آزبست محصوالت توليد هاي كارخانه در كار -87    
 .اشجار حمل و قطع جنگلباني، جنگل، در كار -11    
 .كشتارگاه و صنعتي هاي دامداري در كار -18    
 .انفجار و اشتعال قابل مواد با كار -11    
 .سازي راه كارهاي ها، سنگبري ها، شكن سنگ سازي، آسفالت هاي كارخانه در كار -16    
 .آب مخازن تصفيه و كلرزني متصدي -11    
 .ها مرده دفن و غسالخانه در كار -11    
 .سازي كشتي يا كشتي موتورخانه در كار و ملواني -13    
 .آبكاري صنايع در كار -19    
 نظاير و هيدروليكي اي، ضربه تزريقي، هاي پرس يا درودگري آالت ماشين نظير خطرناك هاي دستگاه با كار -11    
 .آن
 (.آجرپزي) ها پزخانه كوره در كار -17    
 .آنها انباركردن و جايي جابه و مربوط محصوالت توليد و شيشه پشم مواد با كار -61    
 .طبقات و ها بام كردن قيرگوني و ايزوگام توليد و نصب كاري، عايق -68    
 .آميزي رنگ و زني سنگ جوشكاري، آهنگري، -61    
 .ساختماني هاي سنگ و فلزات برشكاري و كاري اوراق -66    
 .ها آزمايشگاه و ها راديولوژي و سالمندان سراي درماني، روان و درماني مراكز و ها بيمارستان در كار -61    
 .ها نانوايي در كار -61    
 .كنند مي انبار يا فرموله بدني، بسته توليد، را سموم و موادشيميايي نحوي به كه ها كارخانه و ها كارگاه در كار -63    
 به سال 81 زير افراد اشتغال چنانچه است، شده كيد تا وزيران ت هيا مصوب نامه آيين در آتيه، خبرنگار گزارش به     
 حمل و قطع جنگلباني، جنگل، در كار نيز و بافندگي و ريسندگي زيلوبافي، نمدمالي، بافي، قالي هاي كارگاه در كار

 ممنوعيت شود، انجام خانوادگي و سنتي هاي كارگاه در و كودك توان درحدود والدين به كمك منظور به درختان،
 .داشت نخواهد قانوني


