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مربوط تخصیص داده میشود ،اما متاسفانه به دلیل نبود برنامهای
مشخص این بودجه به هدف مورد اشاره نمیرسد .در این زمینه یک
نوع سردرگمی در میان برخی مسئوالن وجود دارد و چون نقشه
راه مشخصی وجود ندارد به تناسب جلســات ،کارگروهها و انرژی
و نیرویی که گذاشته میشود به اهداف مطلوب و مورد نظر محقق
نمیشــود .به عبارت دیگر میتوان گفت «سازمانداری» به جای
«سیاستگذاری» نشسته است.
قلمرو رفاه :آماری که توسط مرکز آمار ایران برای تعداد
شاغالن ارائه میشود در بازه سنی باالتر از  10سال و باالتر
از  15سال است ،در صورتی که طبق موازین بینالمللی،
کار کردن در سنین پایینتر از  18سال مشمول تعریف
کار کودک است .برخی فعاالن حقوق کودک همین امر را
مصداق تایید غیرمستقیم کار کودک توسط مراکز آماری
داخلی میدانند .آقای سبحانی ارزیابی شما به عنوان یک
فعال مدنی در زمینه حمایت از حقوق کودکان کار در مورد
این تفاوت تعریف داخلی و بینالمللی و تعداد کودکان کار
در ایران چیست؟

سبحانی :در زمینه کار کودک در ایران ابهامات و مناقشات مفهومی
و آماری زیادی وجود دارد .در مورد حداقل ســن کار کودکان ،در
کنوانسیونهای سازمان جهانی کار و همچنین کنوانسیون جهانی
حقوق کودک ،بحث «حق شرط» در نظر گرفته شده که بر اساس
آن هر یک از مفاد کنوانسیونهای کار کودک با قوانین داخلی یک
کشور در تضاد باشد ،اولویت با رعایت قوانین داخلی است .در مورد
تعیین حداقل ســن کار کودک نیز با توجه به شرایط اقتصادی و
اجتماعی کشورها شروطی درنظر گرفته شــده اما در مجموع در
اسناد سازمان جهانی کار برای تعریف کار کودک بر سن  15سال
تاکید شده است .قانون کار ایران نیز حداقل سن کار را  15سال در
نظر گرفته اما از طرفی کنوانســیون حقوق کودک بر منافع عالیه
کودکان تاکید داشته و سن کودکی را تا  18سال تعریف کرده است.
بنابراین هرچه قوانین کشوری به مفاد این کنوانسیون نزدیکتر
باشــد ،از لحاظ معیارهای جهانی بهتر میتوانــد مصالح و منافع
کودکان را دربرداشته باشد .در مورد آمارهای کار کودکان در جهان
و روند تحوالت آن بر اساس تخمینهایی که توسط سازمان جهانی
کار صورت گرفته روند جهانی کار کودک رو به کاهش است .از سال
 2000تا سال  2008این کاهش چشــمگیر بوده و حجم کودک
کار از  218میلیون در سال  2000به  152میلیون در سال 2016
رسیده است .بر اساس پیشبینیهای «اهداف توسعه هزاره» قرار
بود تعداد کودکان کار تا ســال  2025به صفر برسد اما آمار نشان
میدهد که ســرعت کاهش تعداد کودکان کار از ســال  2008تا
سال  2016کم شده و در این  8سال فقط  16میلیون از تعداد این
کودکان کاسته شده است .بنابراین طبق برآوردهای سازمان جهانی
کار روند کاهش تعداد کودکان کار اگر به همین صورت ادامه پیدا
کند ،در ســال  2025نهتنها این رقم به صفر نمیرسد بلکه 112
میلیون کودک کار در جهان وجود خواهد داشت .بیشترین سهم
کار کودک در سطح جهان در بخش کشــاورزی با  102میلیون
نفر است .بعد از آن ،به ترتیب بخش خدمات و بخش صنعت قرار
دارند .در مجموع در سطح جهانی تصویر روشنی از تعریف و آمار کار
کودک وجود دارد ،اما در ایران به دلیل ابهامات و مناقشات مفهومی
که در مورد تعریف کار کودک وجود دارد ،سازمانهای رسمی که
با این موضوع مرتبط هستند ،از تعریف کار کودک و به تبع آن ارائه
آمار دقیق و روشن درباره آن دوری میکنند .این وضعیت موجب
سردرگمی و مسئولیتگریزی این سازمان در قبال این کودکان و
شمار ه  50و  51خرداد و تیر 1398

ناهماهنگی و موازیکاری آنها و بیاثر شدن اقدامات و برنامههای
آنها در مواجه با این مساله میشود .بهطور مثال ،سازمان بهزیستی
مدعی است که طبق وظایف قانونی ،متولی کودکان خیابانی است
و مســاله کودکان کار در حوزه وظابف و مسئولیتهای بهزیستی
نیست .به گفته این ســازمان ،متولی موضوع کار کودکان ،وزارت
کار است که باید بر اجرای قانون کار ،استانداردهای کار و محیط کار
نظارت کند و وظیفه این سازمان فقط حمایت از کودکان خیابانی،
کودکان بیسرپرست و بدسرپرست است .همین مساله ،نبود وظایف
مشخص و احاله دادن مسئولیت این موضوع توسط سازمانها به
یکدیگر بر ابهامات مفهومی میافزاید و موجب میشود سازمانهای
مرتبط با این موضوع نتوانند اقدامات و برنامههایی موثر ،منسجم و
مداومی در این حوزه داشته باشند.
روشــنفکر :بحثهای اقتصادی ،سیاســی و اینکه یک عده از کار
کودک منتفع میشــوند در جای خود قابل تایید اســت .اما اگر
فرض را بر این بگذاریم که عدهای از مســئوالن و کارشناسان در
سازمانهایی مايلند که این مشکل حل شــود با این سوال روبهرو
میشویم که پس مشکل کجاست که نمیتوانند کاری پیش ببرند؟
تصور من این است که فقط بحث منافع و سوءنیت توضيح کاملی
به ما نمیدهد بلکه برنامهای عملیاتی و کارشناسی شده و مبتنی
بر شواهد در این زمینه وجود ندارد .یعنی سازمانهای ذیربط و
مسئوالن نمیدانند که برای کم کردن یک مورد کار کودک دقیقا
چه کار باید کنند؟ از کجا شروع کنند؟ چقدر منابع نياز دارند؟ مساله
را چگونه تدقیق کنند؟ چگونه مدلسازی کنند؟ و  ...یک سازوکار
بودجهریزی در کشور وجود دارد و به نظر میرسد این نگاه حاکم
است که این بودجه باالخره باید به گونهای خرج شود .اینکه بودجه
یک سازمان کم یا زیاد شود ،به حجم عملکرد و اقدامات انجام شده و
نتيجه حاصل شده از آن بستگی ندارد بلکه این منابع کشور و سطح
چانهزنی برخی افراد و سازمانهاست که تعیین میکند بودجه یک
بخش چه تغییری کند .متاسفانه این الگوی کلی در کشور حاکم
است .سالها قبل مطالعهای انجام شد در مورد اینکه سیاستهای
رسانهای کشور چقدر به انسجام ملی کمک میکند .بخشی از این
مطالعه به بحث بودجه شبکههای استانی و تقویت زبانهای مادری
میپرداخت .این مطالعه نشان داد بودجه این شبکههای استانی
ن نه معطوف
ارتباطی با سیاســتهای فرهنگی ندارد و تقسیم آ 
به خود مســاله بلکه در ارتباط با شبکه نفوذ مدیران آنها و میزان
چانهزنیشان است .به نظر میرسد این الگو در اکثر سازمانهای
کشــور وجود دارد .به عبارت دیگر ،موضــوع اصلی میزان بودجه
نیست بلکه برای حل مساله یک بوروکراسی ساخته شده و مابقی
امور از جمله میزان بودجه در ارتباط با اداره کردن این بوروکراسی
تعریف میشود و متاسفانه پیوندی میان سازوکارهای بوروکراتیک
و مساله بیرون از این سازوکار که قرار است حل شود ،وجود ندارد.
به همین دلیل ما مرتب با مفاهیم کلیشهای مانند آموزش و حمایت
از کودکان کار روبهرو هستیم؛ بدون اینکه منطق و هدف این امور
مشخص باشد .گویی بودجهای است و قرار است فقط این بودجه
در جایی تحت عناوینی خرج شــود .بدون اینکه دقت شود چرا و
چگونه اهداف مورد نظر محقق میشود .به عبارت سادهتر ،ابتدا و
انتهای نقشه راه مشخص نیست و تعیین نمیشود که مثال آموزش
و حمایت در کجای این مسیر وجود دارد .ممکن است روی کاغذ و
یا در بیان به برنامههای زیادی اشاره شود ،اما وقتی در سطح جهان
تعداد کودکان کار کم شده ،این نقشه راه دارای برنامهریزی و هدف
مشخصی بوده است .ایران در بسیاری از برنامههای جهانی از جمله
برنامههای سازمان بهداشت جهانی همیشه حضور فعال و جدی

