
 :کاری مندااڵن  ی جێندەرییەکان  یەجیاوازی 

 لێکەوتەکان تایبەتمەندی و  ، جۆر،  سیستماتیک بە هۆکار  ەکیپێداچوونەوەی

 کامیل ئەحمەدی 1

 بابەت ەوەی  کردن ڕوون 

پەیوەست    توێژینەوە و سیاسەت و بەرنامەیچەند دەیەی ڕابردوودا جێگەی سەرنج بووە؛ بەاڵم  ماوەی  بابەتی کاری مندااڵن لە  

هاوشێوەی کچان خواستی  ی کە پێداویستی و ، بەو گریمانەەتەوەکردوو چڕ  کوڕان  لە سەرزیاتر سەرنجیان بە کاری مندااڵن 

بەشێکی زۆر کچان کە   ئەوە لە حاڵێکدایە،  2"ێن بینر ا"ن  جارزۆر    منداڵی کار . لە ئەنجامدا، کچانی  پێداویستی و خواستی کوڕانە

کار  حەشیمەتی  گەورەی   خەماڵندنێکی  پێکمندااڵنی  ساڵی    دەهێنن.  لە  دەریدەخا٢٠٠٢جیهانی  ڕێژەی کە    دا  ڕووی  لە 

ئابوورییەکاندا    کردنبەشداری  کوڕاندا  ئەوتۆ  جیاوازییەکی  لە چاالکییە  نێوان کچان و  نییەبوونلە  لە  ،  ی  ئەوەشدا  لەگەڵ 

یان لە هاوتا بۆیە پێگە؛ سەیر دەکرێنیەتییە سووکاتێکەڵ بە  کە  زۆرێک لە کۆمەڵگاکاندا، کچان و ژنان بە شێوەیەکی جیاواز

بە شێوازی  ڵبەت  ، هەارهەڵگرن ەسخکاری مندااڵن    یچەوساندنەوە  لە هەمبەر  کوڕ هەمیش  و    چک  پیاوەکانیان کەمترە. هەم

جیاواز مامەڵە لەگەڵ کێشە زۆرەکانی کاری    جیاوازە و بە شێوەی  ەوەیان بوونکوڕان ستراتیژی ڕووبەڕوو. کچان و  ۆراوجۆر ج

 .(2004کولومیتس و موری،  )  مندااڵن دەکەن

بگوترێ   لەدایککە  پێویستە  پێش  ژینگەی    بوونژینگەی  هەڕەتی  و  باری  سەرەتای  و  مندااڵن  منداڵی  سەر  لە  تەندروستیی 

. کاری مندااڵن بە شێوازی جۆراوجۆر  هەیە  بەهێزی   یان دەورێکی داهاتوو   ی و تەندروستیقوتابخانە  ی  ەوتنگەشەی هزری و سەرک 

)ڕێکخراوی پێشکەوتنیان دەخاتە مەترسییەوە  و    کردنپەروەردە و گەشەو هەروەها  جەستەیی و دەروونییان    یتەندروستی

  لە سەر لە داهاتوودا کاریگەرییەکی بەرچاویان  ئەم حاڵەتانەی کاری مندااڵن بەش بە حاڵی خۆیان  (.  ٢٠٠٤،  نێودەوڵەتیی کار

سەرکەوتنی  و  هەیە  تەندروستی  دایکان  بەتایبەتی  و  دەکەڕەشە  ههەروەها  و    باوکان  دەفرایەتییانە  نەوەکانی   الەو  هی  کە 

لە  کۆمەڵگا ڕوانگەکانی بە هۆی  ، بەاڵمهاوشێوەی کوڕانن  ،کارەکانی زۆرێک لە جۆر لە بەر دەم چەندە کچان  هەرداهاتوون. 

دەچەوسێنەوە. زیاتر دەگرن و زیاتر    یکچان بەرگەی سەختی  زۆر جارکوڕان و کچان بیگێڕن،  دەبێ    ڕۆاڵنەی کەئەرک و  ئەو    سەر

ئەو  سەپێنەری  . کۆمەڵگا  درێتەوەب  دالە کاری مندااڵن  (یێتڕەگەز جێندەری )  یجیاوازی  ئاوڕ لەدەبێ  وای کردووە کە    کچانەی  بوون

ییەکان  ێتدەور و ڕۆڵە ڕەگەز .  ڕێکخستنی کارە  ێتی هۆکاری سەرەکییکچان و کوڕان دەتوانن ئەنجامی بدەن و ڕەگەز کە    ەئەرکانەی

لە جۆری ئەو   یان گینڕۆڵێکی گر ،  ی و نەریتەکانخێزانبارودۆخی  و هەروەها  لتووری،  کەی ەوەدیاریکەر   سەرەکی ی  ێکوەک فاکتەر 

 .هەیە،  دەیکەنکچان  چاالکییەی کە کوڕان و 
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دەبنە فاکتەرانەی کە  هۆکار و  لەوانەیە ئەو  نگە چونکە  یگر جێندەر    سەر  ە کردنپرس ی کاری مندااڵن بە جەختلێکدانەوەی  

بن، ئەوان   کەن و ەزموون بئبە  کردنکاربە شێوەیەکی جیاواز  ڕەنگە  هۆی کاری مندااڵن لە نێوان کچان و کوڕاندا جیاواز 

کاری ەکانی لێکدانەوەی  گینر گ بژێرە    لە  یەکێک وەک    جێندەرپرس ی    ی کردنڕەچاو. بۆیە  بۆیان جیاواز بێت کردنلێکەوتەکانی کار

ئیش دەکەن، زانیاریی زێدەتر یەکی تایبەتی کاری مندااڵندا  یکە لە چاالک ی  دەربارەی ئەو مندااڵنە  ئەگەر ، گرینگە.  مندااڵن

 دا دەتوانین باشتر پالن دابنێین. هەروەها دەتوانین هەوڵ بدەین لەسەر کێشەی کاری مندااڵن  بە   بوون بۆ زاڵوەدەست بێنین،  

بە   پەیوەست  ) هۆکارەکانی  دیو  ێتی(ڕەگەز جێندەری  ڕێگری ی  کردنئیش   لەو  بۆ  و  تێبگەین  و    کردنمندااڵن  مندااڵن  کاری  لە 

ی کردنبەتوانا  پێداویستییەکانی، ڕەنگە  بۆ وێنە. ڕێژی بکەینپالن  ناردنەوەی مندااڵن بۆ هۆڵەکانی قوتابخانە   ی هەروەها چۆنیەتی

بۆ ناسین و لە ئەنجامدا   3ی جێندەری" ئاراستەبۆیە " ؛  ەکان گونجاو نەبێتێکەاڵو   یەمندااڵنی سەر شەقامەکان بۆ گروپە ڕەگەزی

ی جێندەری بۆ کاری مندااڵن  ئاراستە یبوونهە ی. سوودبەسوودە ی کێشەکانی کاری مندااڵنکردنو چارەسەر کردنبۆ ڕێگری 

، چاالکییە کچاندا دەشکێتەوەی کاری  کردنبە کەم سەیربە الی  کە پێناسە ستانداردەکانی کاری مندااڵن  نگترە  یئەو کاتە گر 

ەوەی الیەنی کردنزەق . بۆیە ئامانجی ئەم توێژینەوەێتجیاواز بێ دەتوانبە پێی کار  لێکەوتەکانیئابوورییەکانی کچان و کوڕان و 

ئەم  دانەوەی  بواری کاری مندااڵن و وەاڵملێکۆڵینەوەی    انەیماتیکەپێداچوونەوەی سیست  لە ڕێگەی  کاری مندااڵنجێندەریی  

 ؟ چییە  ی کار کردنو سروشت و جێبەجێ جۆر  ،  ، هۆکارڕادەڕووی    لە کاری مندااڵندا لەجێندەری    ی: جیاوازییەپرسیارە

 یانە پێداچوونەوەیەکی تیۆری 

 کردن تیۆری دەکرێت. کار  وێژەیپێداچوونەوە بە    جێندەری دوو چەمکی کاری مندااڵن و    سەر  ەکردنلەم بەشەدا بە جەخت 

دەبرێن، دەتوانن بە شێوەیەکی   بەاڵم هەندێک کار کە بە "کاری مندااڵن" ناوبێ،  باش  وانێ  و دەتخراپ نییە  هەمیشە بۆ مندااڵن  

مندااڵن  بوونکۆمەاڵیەتی بەپرۆسەی    یدیج کاریگەرانەی  بداتی  بتێک  بەسوود .  سەر  لە  بڕیاردان  مەبەستی  یان   بوونە 

بە    4"ی منداڵکردووە: "چاالکی  دیاری   گەی نێودەوڵەتی ئەم پێوەرانەیچاالکییە ئابوورییەکانی مندااڵن، کۆمەڵی  بوونزیانبەخش 

  وو وەک  گەلێکیتایبەتمەندی

 ساڵ،  ١٧-١٢مندااڵنی تەمەن    ەفتەیەکدا( بۆحکاتژمێر لە    ١٤ی سووک )کەمتر لە  کار (  ١

 ، زیانبەخش نەبێتەندروستی و گەشەی منداڵ  بۆ    (2

 کا، نەڕێگری لە پەروەردە یان ڕاهێنانی پیشەیی مندااڵن    (3

 ی هەبێت.ی مەترسیدار ێکسروشتنابێ    (4و  

 ەفتەیەکدا(، حکاتژمێر لە    43بۆ    14)  تەکووز بەردەوام و   یکردن( کار1گەلێکی وەکوو  بە تایبەتمەندی  5" "کاری منداڵ

 
3 - gender lens 
4 - Child work 
5  - Child labour 



 ،  منداڵ بگەیێنێ  جەستە یان دەروونیبە    ( زیان2

 ، منداڵ بکا  ی دەروونی یان جەستەییکردنلە پەروەردە یان گەشە  ( ڕێگری 3

  ،بێنێودەوڵەتیی کار  ێکخراوی  ڕ   ی138ێککەوتننامەی ژمارە  ڕ ی  کراو ی دیاری تەمەنالنیکەمی  لە خوار    ( منداڵ4

 . (2003)هاسپلز و سوریاسرن،    نێودەوڵەتیی کارێکخراوی  ڕ   ی182ێککەوتننامەی ژمارە  ڕ   بڕگەکانی  بە پێی ( کاری مەترسیدار  5و  

لێ سەرۆکی  فۆلک،  هۆمەر  بڕوای  نیشتمانیبە  لە    ی ژنەی  مندااڵن  یەکگرتووەکانکاری  منداڵ،  ویالیەتە  "کاری  بۆ زاراوەی   "

کارانە    کردنئاماژە دەببەو  کار  دەروونی  رێ بە  و  جەستەیی  تەواوی  گەشەی  باشخوێندنالنیکەمی  دەرفەتی    ،کە  کات   ی  و 

 زۆر جار، کاری مندااڵن " نێودەوڵەتیی کارپێناسەی ڕێکخراوی    بە پێی . (2010)بات،   منداڵ تێک دەدات  ی پێویستیبەسەربردن

کار  دەوتبەو  لە  رێ  انە  مندااڵن  و  هەڕەتی  کە  توانا  و  و شکۆیان  منداڵی  و  دەکا    بێبەششان  جەستەیی  گەشەی  بە  زیان  و 

لە ڕووی جەستەیی، دەروونی، کۆمەاڵیەتی    ئاماژە بەو کارانە دەکا کە ئەم تایبەتمەندییانەیان هەیه:ت" و  دەروونییان دەگەیەنێ

لە  ئ(  ی مندااڵن دەکەن:  لە حاڵەتەکانی ژێرەوەدا ڕێگری لە خوێندن  مەترسیدارن و زیانیان بۆ مندااڵن هەیه.  یەوەو ئەخالقی

یان ناچاریان   بەر لە کۆتاییهاتنی خوێندن ناچار بە وازهێنان لە خوێندنیان دەکات.  هەلی چوونە قوتابخانە بێبەشیان دەکات.

 (. 97هەتاوی:    1398  ،زدانیەیو    وامقی)  وێڕای چوونە قوتابخانه، کاری درێژخایەن و قورس ئەنجام بدەن.  ادەک

جێندەری  دێ  تا کۆ   یالیەنی  لە  مندااڵن  جۆر بوونکاری  یەکگرتووەکان،ەوە  نەتەوە  و    اوجۆرەکانی  ناحکومییەکان  ڕێکخراوە 

، کۆمەڵگەی  ١٩٩٥ژنان لە پەکین لە ساڵی    یمین لوتکەی جیهانی. دوای چوارەپێ دەدرێتسەرنجی  زیاتر  کۆمەڵگەی مەدەنیدا  

. چەندین بڕیارنامە لە چوارچێوەی  ەوەی کچ نادرێتنمافی مندااڵوەک پێویست ئاوڕێکی ئەوتۆ لە نێودەوڵەتی بۆی دەرکەوت کە  

زیاتر بە  یگیینکە داوای گر ، گروپی دۆخی ژنان پەسەند کراون نەی سێیەمی نەتەوە یەکگرتووەکانێژ ی مرۆڤ، لەکانگروپی ماف

سەبارەت بە نەهێشتنی خراپترین جۆرەکانی  ١٨٢ێککەوتننامەی ژمارە ڕ  یکردنمافەکانی کچان دەکات. لەم دواییانەدا پەسەند 

لە یان  چەوساندنەوەو    مافەکانی کچانکەڵکاوەژۆیی لە  ووی پشتگوێخستن و  ڕ   لە  ١٩٠ژمارە    پێشنیارنامەی  کاری مندااڵن و

 .پرژاندۆتە سەر کچۆڵەکان ی سەرنجی زیاتر   شوێنی کاردا

ڕووبەڕووی دەرفەت و بە پێی ئەرکەکان  کچان و کوڕان    کە  جۆرێک  زۆرە بە  جێندری   یتەنانەت لە کاری مندااڵنیشدا جیاوازی

 نەکرێت. ڕەگەز ئاماژە بە " تێکەڵ ێتی"ڕەگەز و "ڕەگەز" دەبێ  ئاوڕدانەوە لە پرس ی جێندەریدالە کاتی  .جیاواز دەبنەوەئاستەنگی 

ژیانیان   لە سەر. ڕەگەزی مندااڵن کاریگەرییەکی بەرچاوی شیاوی گۆڕین نینکە دەکا جیاوازییە بایۆلۆژییەکانی نێوان ژن و پیاو 

باڵق هەیە.   تەمەنی  دەگەنە  مندااڵن  گر هۆک  ،بوونکاتێک  زۆر  بایۆلۆژییەکان  دەبنیارە  ساتەوەختی لە  ،  نگ  یەکەم 

لەگەڵ هەڵسوکەوت  . شێوازی  دەکرێت  داکچان و کوڕانلەگەڵ  هەڵسوکەوت شێوەیەکی جیاواز مامەڵە و    ەوە بەبوونلەدایک 

ە. ئەو چاالکییانەی جێندەرییەکان  یەجیاوازیفتار بکەن، بە گوێرەی  ەان و ئەوەی لێیان چاوەڕوان دەکرێ کە ئەوان ڕ کوڕان و کچ 

چاوەڕوان کوڕادەکرێ    کە  و  ڕۆڵەکچان  دەوترێ  پێیان  بدەن  ئەنجامی  سوریاسرن،    زهاسپل)  جێندەرییەکان  ن    ، 2001و 

دە(.  کراوە  زیاد   کردنجەخت ڕەگەز توانین  کەواتە  ئاماژە بڵێین  )جێندەری(  فێربووەکان  ەب  ێتی  جیاوازییە    ،جیاوازییە 

  کە مندااڵن لە ڕێگەی   -   بوونکۆمەاڵیەتیبە. پرۆسەی  دەکات  کوڕانپەیوەندییەکانی نێوان کچان و  جیاوازیی  و    یەکانکۆمەاڵیەتی



ئەو ڕۆڵ و بەرپرسیارێتییە    بەڵکوو ،  نییەکاریگەر  لە ڕووی جێندەرییەوە بێ  –فتار و هەڵسوکەوت بکەن  ەدەبن چۆن ڕ   وە فێرئەوە

السایی   دەبن  گەورە  کەمندااڵن  فتاریان دەدات.  ە، بیچم بە ڕ کوڕان و کچان دەسپێردرێ پێی ڕەگەزیان بە  جیاوازانەی کە بە  

بۆ  دەوروبەریان دەکەنەوە و جیاوازی و پەیوەندییە کۆمەاڵیەتییەکانی نێوان ژن و پیاو بەرهەم دەهێننەوە.  کەسانی  ڕەفتاری  

جار  وێنە ڕەفتار  زۆر  بە شێوەیەک  لەگەڵ  دەکا    کچ  لە  ی  ەڕەفتار ئەو  کە  دەوروبەری کە  دیکەی  ژنانی  و  یویەتی،  بین  کچان 

پیاوەکانی یان دیکەی    باوکی، خزمەفتارەکانی  ەگری لە هەڵسوکەوت و ڕ سەرچەشن بە هەمان شێوە ڕەنگە کوڕێک  یەکسانە.  

بکات.   دیکە  پیاوانەکانی  و  بە هۆی    انەیئەم ڕۆڵە جێندەریسەرچەشنە  نۆرم  و  بەها  لە هەر یجێندەری  کلیشەئەو  کە  انەی 

 .(2004و هاوکاران،  موریم ئا)  کۆمەڵگایەکدا باون، بەهێزتر دەبن

بریتییە  گترین هۆکارەکانی کاری مندااڵن  ین، بۆیان دەرکەوتووە کە گر ێتی )جێندەر(بێ گوێدانە ڕەگەز   لە توێژینەوەکان، بە  تاقمێک

دایک و  ینەخوێندەواریخوێندەواری یان کە داهاتیان کەمە، کەم  لەو پیشانەی  کردنداهاتی خێزان، کار یهەژاری و کەمیلە: 

،  بنەماڵە سەرپەرشتی  ، مردنی  بە مادەی هۆشبەر  بوون، ئالوودەبنەماڵە  پەرشتیی سەر نکرابەند ،  الکەوتەییباوک، نەخۆش ی،  

، زەختی خێزان،  بنەماڵەسەرپەرشتی  ی کاری  بوونانەیان باوکی خێزان، وەرز   بنەماڵەسەرپەرشتی    لە الیەنوازهێنان لە خێزان  

ی کردندابڕان، توندوتیژی، قەدەغەتەاڵق و    وو ، بارودۆخی نالەباری خێزانی وەکبەدسەرپەرشتی،  ی خێزانبژێوی  یکردنهاوکاری 

پەتای ەوەی  بوونئێران، باڵودژ بە  سزا ئابوورییەکانی  ی  بوونتوندتر  بە هۆی یاسایی خوێندن، فشارە ئابوورییەکانی ئەم دواییە  

ی بوونناتەندروستی خێزان، ژمارەی زۆری ئەندامانی خێزان، زیاد   لە ژینگەی  کردنبنەماڵە، ڕا   یبوونقەرزدارڤایرۆس ی کۆرۆنا،  

و   کردن ری هەندێک لە کۆمەڵگاکان و بیروباوەڕەکانیان سەبارەت بە مندااڵن، کۆچو لتو ەک فەرهەنگ و  تێچووی پەروەردە،  

سەرچەشنە  ئەو ، دۆزیشوناس، کردنکۆچ وو اڵەکە خۆی بە هۆکاری وەکتێچووی کۆچ. ڕەنگە هەندێک جار مند یکردندابین

دەبینێڕۆڵ پێوە  کە خەونی  لەبوون، فێرییانەی  پێشکەوتن  و  پێداویستی وەک  ی کارامەیی  کڕینی هەندێک  جلوبەرگ،   وو ژیان، 

کت،  هس  و  خان) .ناو سووڕی کارەوە، بچێتە دەسەاڵتی خۆی پیشاندانی  و بنەماڵەناو خۆی لە پێگەی ، یان سەملاندنی موبایل

  1388و هاوکاران، ادی ب آ؛ زارع شاه1400دی، ەحمئە ؛2012م، یظ؛ کا2016و  2014ار، ه ؛ سنسوی ب2005؛ ساملون، 2010

 .(هتدالف و ب و  هەتاوی    1394و هاوکاران،  ؛ وامقی  هەتاوی 

کرێکاری   ،. ژمارەیەکی زۆر لە مندااڵننسەرەکییەکانی کاری مندااڵنمشتەرییە  لە    خوازییەوە، خێزانەکان یەکێک لە ڕوانگەی دا

؛ بەاڵم وا  زان دادەمەزرێنهەر نرخی  مندااڵن بە  بۆ هەندێک کار  هەروەها زۆرێک لە خاوەنکارەکان  .  بنەماڵەکاننحەقدەستی  بێ

  وا خۆیانە کە مافەکانی  مندااڵن سەبارەت بە یشیاریو ی بوونی ئاسانتر و نەکردنکۆنترۆڵئەوە  دیارە زیاتر لە سوودی ئابووری، 

بەشێک لە منداڵەکان  .  ب(1394و هاوکاران،  )وامقی    سااڵنگەورەهۆگری دامەزراندنی مندااڵن بن تا    خاوەنکارەکان زیاتردەکا  

نیشان بۆ چوونی مندااڵن بۆ ناو ڕەوتی کار  بنەماڵە    ینگییگر ئەمە  دەچنە ناو سووڕی کارەوە؛ کە  نەکانیان  تۆڕی خێزا  لەگەڵ

. لە ەوە دەچنە ناو سووڕی کارەوەاندامێکی خێزان یان هاوڕێیەکئەن  لە الیەنجار    مندااڵن بۆ یەکەمزۆری  ێکی  تاقمدەدات.  

و پارەی دیتران ببزوێنن  بەزەیی    کە هەستیکاری سەر شەقامەکان، مندااڵن باشتر توانای ئەوەیان هەیە    وو هەندێک کاردا، وەک

. لە الیەکی کەڵک لە منداڵەکانیان وەربگرن زیاتر  کە  بۆ دایک و باوک  هاندەرێک  و    ئەنگێزەدەبێتە  بهێنن؛ ئەمەش    دەست  زیاتر بە

ناو سووڕی مندااڵنی کار بۆ    ووە کە یەکێک لە هۆکارەکانی چوونیهەموو توێژینەوەکاندا دەرکەوتە  لدەتوانین بڵێین  دیکەوە،  

هاوکاریی  کار خێزانەکەیانە  تێچووەکانیی  کردندابین،  وێنە  ،ژیانی  ئەڤ  ،بۆ  مندااڵنی  ئێران  زۆر لە  بەشێکی  هەمیشە  ی  غانی 



؛ انجمن هەتاوی   1390و نرسیسیانس،    یمانیا؛  1400ئەحمەدی،  ستان )واڵتی ئەڤغانیان دەنێرن بۆ خێزانەکانیان لە  داهاتەکە

نگترین هۆکارەکانی ی، گر ی تاوتوێ کردبوو (. لە توێژینەوەیەکدا کە پرس ی کاری کچانهەتاوی   1398حمایت از حقوق کودکان،  

خێزان، بندەستی و لە  ، پاڵپشتی هەڵوەشاوەکانلێکخێزانە ناو ژیان لە  ی دەستنیشان کردبوو کە بریتی بوو لە: انکچ  یکردنکار

لەڕهەژاری و کۆنتداماوی وەکوو   و    ی ڕادەبەدەر   ۆڵی  ق  یمیرحسین)  قاتی کچەکاندوو ندنەوەی  چەوسا کچان    1398،  ربانیو 

 (.هەتاوی 

ڕەگەز  بە  بوارە    ێتیسەبارەت  ئەم  ئەدەبیاتی  مندااڵن،  کاری  هۆکارەکانی  سەرجەخت  و  )  یجیاکاری  لە  ،  (یێتڕەگەز جێندەری 

،  خانەوادەئاستی  سەر  لە    یەوە خۆشگوزەرانیدەکاتەوە. لە ڕووی  جێندەرییەکان    ی دایک و باوک و چاوەڕوانییەباشییەکانپێ

بەس نەبێ  کاری مندااڵن  ڕێژەی  ەوەی  کردنڕەنگە بۆ کەم   خانەوادە  یخۆشگوزەرانیئاستی  ی  کردنیشان دەدەن کە زیادپبەڵگەکان  

(.  ٢٠٠٥ە )بانکی جیهانی،  پێویستمندااڵن    یئاوی خواردنەوە و تەندروستی و چاودێری  وو ی وەکەکانلە ژێرخانسەرمایەدانان    و

دابینییەتوێژینەوە  بەڵگە یەمەن،  شارییەکانی  ناوچە  لە  کە  دەریدەخەن  ئەگەری  کردنکان  خواردنەوە  ئاوی  تۆڕی  ی 

لە  16یان لە قوتابخانە بە ڕێژەی  بوونو ئەگەری ئامادە  دا کەم دەکاتەوە کردنلە کارسەد  لە    2بە ڕێژەی    ی کچانکردنبەشداری 

دەسەد   کاریگەر زیاد  ئەم  کەمیکات.  کوڕان  بۆ  دەکا  بوو تر  یانە  ئەوە  بۆ  ئاماژە  ئەمەش  گر کە    کە  ڕۆڵێکی  لە ینکچان  گیان 

هەبووە کردنکۆ ئاودا  کەمئەنجامەکان  هەروەها،  . (2003گوارچلولیون،  )  ەوەی  کە  دەدەن  تێچووی کردننیشان  ەوەی 

، گلینسکایا و هاوکارانی  بۆ وێنەی کچان لە قوتابخانە زیاد دەکات.  بوونئامادەڕێژەی    ،بنەماڵەکانمندااڵن بۆ    یکردنچاودێری 

دەبێتە هۆی  حکومەت بۆ چاودێری مندااڵن  یی تێچووی  لە سەد  10  هەڵکشانیکینیا،  واڵتی  ( بۆیان دەرکەوت کە لە  2000)

ئەوتۆی هیچ کاریگەرییەکی  بەاڵم  کا،  ب زیاد  سەد  لە    3لە قوتابخانەکان بە ڕێژەی    تروسینی کچانی بەتەمەن و ڕێژەی ناونئەوەی کە  

کاری ماڵەوەی  وانێ مندااڵن بە تێچووی کەم دەت یکردنچاودێری  تواناییشان دەدەن کە . ئەم بەڵگانە پەکوڕان نەبوو  لە سەر

 .ێتدابنپەروەردەیان    لە سەرئەرێنی    یبکاتەوە و کاریگەریکچان کەم  

 ی کات کردندەریدەخەن کە تەرخان  ئەنجامەکانێت.  ادەنکاری مندااڵن د  لە سەرخێزان کاریگەری  ی  بوونشۆکتووش ی  هەروەها  

 لە ناو کە نەخۆش ی پیشان دەدا  پیرۆ واڵتی نجامەکانی توێژینەوەیەک لە دا جیاوازە. ئەەکان لە نێوان کچان و کوڕاننەخۆشبۆ 

سیا، داتاکانی واڵتی ئەندەنۆ بە بەکارهێنانی  (.  2001،  هیالت )دەکا  زیادتر  ساڵەکچانی گەور ڕێژەی کاری ماڵی    ،مندااڵنی بچووکدا

خوشکە    یئابووری  یبەشداری  ،مندااڵن  یڕوودانی نەخۆشییی  لە سەد  29ی  بوون( بۆیان دەرکەوت کە زیاد1990پیت و ڕۆزنزڤایگ )

و  سەد  لە    15ئەگەری چوونیان بۆ قوتابخانە بە ڕێژەی    دەکاتەوە و  کەمسەد  لە    25ڕێژەی    ە بازاڕی کاردا بۆلساڵەکان  گەورە

چاودێری  یانکردنبەشداری   ئەگەری  ماڵ  یلە  ڕێژەی    ناو  پرسسەد  لە    53بە  دەکات.  بەکەی  زیاد  ئیش دیکە  ی کردنابەتی 

کاری   زۆر جار دەکەن،    داچاالکییە ئابوورییەکان  لە  لە دەرەوەی ماڵەوە بەشداری هەر دوو  ایک و باوک  . کاتێک دەکانساڵەگەورە

( لە  2001ئیالهی )دەگرێتەوە.  کاری ئەوان  جێگەی  حەقدەست  کابانێتیی بێکچان بە کاری  ی  بوونسەرقاڵبە تایبەت  ،  مندااڵن

هەم  ،  هەڵدەکش ێلە دەرەوەی ماڵەوە  ی دایکان  کردنڕێژەی ئیشکە کاتێک  ەو ئەنجامە گەیشت  ییەکانی پیرۆدا بکۆمەڵگە شار 

. هەروەها هۆکاری دیکەی  ەلە کوڕانسەرقاڵی کارەکانی ماڵەوە دەبن، بەاڵم ئەم ڕێژە بۆ کچان زیاتر  زیاتر  ان  کوڕ هەمیش  و    انکچ

مندااڵن   شسۆزداری، بارودۆخی سیاس ی و کارەساتی سروشتی، ئازاردانی جەستەیی یان ڕووخانی خانوو ، یشەڕی خێزان وو وەک

 کردنبۆ کارلە الیەن هاوتەمەنەکانیانەوە ی توێژینەوەکان دەریدەخەن کە کوڕان زیاتر ئەنجام. هەروەها ادنە دەد کردنبۆ کار



ژنان داخوازییەوە  لە ڕووی  (.  2002ویل،  دان )فشاری خێزان و هاوڕێیانیان  یکاریگەریلە ژێر  ، لە کاتێکدا کچان  زەختیان لە سەرە

بکەن. ئەوان    بە خەستی کار ئامادەن لە بارودۆخێکی خراپدا    زۆر جار ترن، چونکە  خواز و کچان زیاتر لە پیاوان و کوڕان دڵ

  وای هیچ نەکەن بڕن و داایەتی دەرنەکەن، ناڕەز بار  کخەستی  بە    وانێکی گوێڕایەڵ بن  ن بۆ ئەوەی کرێکار او کۆمەاڵیەتی کر بە

 .(2003هاسپلز و سوریاسرن،  )

دەکات. لەوانەیە چەند میکانیزمێک لە پشت تر  تۆخجێندەری    کەلێنیژنان،  ئیش ی  لە کۆتاییدا، کاری مندااڵن بە زیانگەیاندن بە  

بنەمای   لە سەریک و باوکەوە کە  پێباشییەکانی دائەم نایەکسانییە جێندەرییەوە هەبن. یەکێک لە میکانیزمەکان لە ڕێگەی  

)جێندەری(ڕەگەز  هۆی    ێتییە  نەریتە  بە  و  ئایین  و  کار فەرهەنگینۆرم  دادەنێتیەکانەوە  پیگەری  ال.  وانێ دەت  یرانەگێباشیی 

سەرکاریگەری   لە  کردنتەرخان  لە  کات  کەڵەکە ناو  ی  و  کچان  بوونخێزان  مرۆیی  سەرمایەی  کە   ،ێدابنی  شێوەیەک  بە 

کار  پەروەردەوە  ڕێگەی  لە  دیکە  میکانیزمێکی  ڕەنگە  مەترسییەوە.  بخاتە  کاردا  بازاڕی  لە  کچان  دابنێتدەرفەتەکانی  .  یگەری 

پ ئەگەر  ڕوو تەنانەت  لە  بێێباشییەکان  ڕەگەزێتییەوە  بن،  ی  ڕووی کاریگەر  لە  کچان  بۆ  کار  بازاڕی  نالەباری  بارودۆخی 

کەم تەرخانی پەروەدەی کچان بکرێ و ئەمەش   ئەوەی کە سەرمایەیدەبێتە هۆی  دارانە  حەقدەستدەستڕاگەیشتن بە کاری  

نەرێنی لێ  یلێکەوتەی  ڕێگەی    هاوشێوەی  لە  میکانیزم  دوا  ڕەنگە  لە  کردنبەشداری دەکەوێتەوە.  بەرفراوان  و  ی   کێڵگەمەزرا 

کار خێزانییەکان   ماڵەوەدا  کاری  لە  زۆرکە  ،  ێب  یگەر و  ئەگەری  دروست    ستێکیزان  بە  بۆ   دەکاتایبەت  گواستنەوەی  کە 

 لێهاتوویی کە ئاستی    ئەوەی ژنان بچنە ناو پرۆسەیەککاری مندااڵن دەبێتە هۆی    کییەکانی تر ئەستەمە. بە شێوەی تایبەتچاال

 (. 2003هاسپلز و سوریاسرن،  )داهاتێکی کەمتر وەدەست بێنن    دابازاڕی کار لە    و بە بەراورد لەگەڵ پیاواندەکاتەوە    کەمژنان  

 

 شێواز

انە بۆ  ماتیکەی گەڕانێکی سیستهەڵوەدا  ەاناچوونەوەیە. ئەم جۆرە توێژینەو پێد  یجۆر لە  ێوازی توێژینەوە لەم لێکۆڵینەوەدا  ش

یان ئەم جۆرە   نبابەتێکی تایبەتیان    بە پرس  پەیوەستی  وەاڵمدانەوەی پرسیارەکان و هەڵسەنگاندنی ئەنجامی توێژینەوەکان 

دەدا  پێداچوونەوە د  هەوڵ  بکاەرەنجام  ئەو  تێکەڵ  بەڵگانە  کار ەتەوەبوونچڕ  تایبەتەکان    پرسیارەلە سەر  کە    و  ئەم  بە  .  ە 

و هەڵبژاردن    کردنبۆ دەستنیشانجام دەدرێت. لەم جۆرە توێژینەوەدا،  ئەنتەکووزەکان  پێک و  وڕێکپەنابردن بۆ ڕێکار و پرۆسە  

بەکار دەهێنرێ و وپێک و دیاریکراو شێوازی ڕێکبابەتەکە سەبارەت بە توێژینەوە سەرەتاییەکان  یڕەخنەگرانەدانەوەی و لێک

  ، بەم پێیە(. 63: هەتاوی  1389و ودادهیر،  یئباططباقاض ی ) تدەکرێ شیکارییان بۆرێن و کێش ەانە دەردداتاکانی ئەم توێژینەو 

لێکبە    ئەم توێژینەوە و   ێتی پرس ی ڕەگەز   ە سەرکردنجەختبە  کاری مندااڵن  انەی کە لە مەڕ  توێژینەو دانەوەی ئەو  ئامانجی 

ماتیک )گەڕانی ئامانجدار،  ەپێویستییەکانی شێوازی پێداچوونەوەی سیستانە بە بەکارهێنانی  یی نێوان ئەم توێژینەو پەیوەند

توێژینەوە توێژینەوە  سەر  ەکردنجەختبە    ی گونجاوهەڵبژاردنی  ئاماری  بابەتی  بەکارهێنانیان  ەنجامەکاندەر ،  و  پێناو یان  لە 

توێژینەو پرسیارەکانی  لێکۆڵینەوەوەاڵمی  لەم  بووە.  تەواو  لە  دا،  (  حەوت  کەڵکمان  لە وەرگرت  قۆناغی  پرۆسەیەکی  کە 

( گەڕان  ٢  پرسیار( داڕشتنی  ١بریتین لە:    ەم پرۆسەئقۆناغەکانی  .  نهاتوو   کار   ماتیکدا بەەتوێژینەوەکانی پێداچوونەوەی سیست

( هەڵسەنگاندنی ٤  ابەت و ئامانجەکانی توێژینەوە بلە پێناو  ( هەڵبژاردنی توێژینەوە گونجاوەکان  ٣  اتا زانستییەکانی دلە بنکە



چۆنایەتیی  ێتیکوال زانیارییەکانیان  ٥  توێژینەوانەئەم    و  ئاماری  ڕووی  (    ٦(  ئەنجام7و    ئەنجامەکانخستنە  و  باس  گرتن ( 

بە   ئاماری.  ەنجامەکاندەر سەبارەت  توێژینەوە  یکۆمەڵگەی  ئەو    ئەم  کە  لێکۆڵینەوانە  هەموو  بە  دەگرێتەوە  کاری سەبارەت 

و هەڵسەنگاندنی   توێژینەوانەژماردنی ئەم  هە. دوای  چاپ کراون ئەنجام دراون و    ی ئێرانمندااڵنن کە لە ناوخۆ و دەرەوەی واڵت

توێژینەوەی ناوخۆیی لە نێوان   ١١و  ٢٠٢٠ۆ ب ١٩٩٠توێژینەوەی بیانی لە نێوان سااڵنی  ٢٦توێژینەوە ) ٣٧ییان، ێتکوالئاستی  

 .( هەڵبژێردرانهەتاوی   ١٤٠٠بۆ    ١٣٨٨سااڵنی  

 

 ئامارەکان پێداچوونەوەیەک بە  

ساڵی   لە  کە  دەریدەخەن  جیهانییەکان  منداڵ    ١٦٠دا  ٢٠٢٠خەماڵندنە  و    ٦٣  –ملیۆن  کچ  کوڕ    ٩٧ملیۆن  لە   –ملیۆن 

. حەفتا و منداڵی کارە منداڵ یەکێکیان ١٠ کۆی هەر لەدەتوانین بڵێین ، کە بوونسەرانسەری جیهاندا سەرقاڵی کاری مندااڵن  

و   پارێزراوی کە ڕاستەوخۆ تەندروستی و  بوونلە کارێکی مەترسیداردا   - مندااڵنی کار دەتوانین بڵێین نیوەی - ملیۆن منداڵنۆ 

. زیاترە  لە کچان لە هەموو تەمەنەکاندا  کوڕان لە کاری مندااڵن    یبەشداریڕێژەی  مەترسییەوە.  دەخاتە  یان  یی ئەخالقکردنگەشە

و ێ  دەب  فراوانتربەر . کاتێک پێناسەی کاری مندااڵن  لە سەدە  7.8کچان    یکردنو ڕێژەی کارسەد  لە    11.2ی کوڕان  کردنڕێژەی کار

بۆ    ٥چان و کوڕانی تەمەن  لە نێوان ک   ێتیڕەگەز   کەلێنی،  ەفتەیەکدا لە خۆ بگرێ حکاتژمێر یان زیاتر لە    ٢١بۆ ماوەی    کاری ماڵ

ڕێژەی    بەرانبەرلە    گوندنشین  ملیۆن منداڵی  122.7ڕێژەی    کاری مندااڵن لە گوندەکان زیاترە.ڕێژەی  .  بۆ نیوە دادەبەزێت  ساڵ  ١٤

لە ناوچە    لە سەد( نزیکەی س ێ هێندە زیاتر   13.9)الدێکان  کاری مندااڵن لە  رەوی  هەیە. بیان  بوونی  شار ملیۆن منداڵی    37.3

ی یەکسانە شێوەبۆ کوڕان و کچان بە    -  ملیۆن کەس(  ١١٢  واتە  ٧٠ا  لە سەد(. زۆربەی کاری مندااڵن )لە سەد  4.7)  ەشارییەکان

باشووری بیاوانی  :  ناوچەیی کاری مندااڵن بەم شێوەیەدەدات. زۆربەیان منداڵی بچووکن. ئاماری    هێشتا لە کشتوکاڵدا ڕوو  -

، ئاسیای ڕۆژهەاڵتی  ملیۆن کەس(  26.3)سەد  لە    5،5، ئاسیای ناوەندی و باشووری  ملیۆن کەس(  86.6)سەد  لە    23.9ئەفریقا  

،  ملیۆن کەس( 10.1)سەد لە  7.8، باکوری ئەفریقا و ڕۆژاوای ئاسیا ملیۆن کەس( 23.4)سەد لە   6.2و باشووری ڕۆژهەاڵتی 

ملیۆن کەس(.    3.8) سەد  لە    2.3  ری و ورووپا و ئەمریکای باکو ەو ئ  ملیۆن کەس(  8.2)سەد  لە    6ئەمریکای التین و دەریای کاراییب  

کچان سەد  لە  8.4کوڕان و سەد لە  10.9بە پێی تەمەن و جێندەری بەم شێوەیە: لە کۆی ڕێژەی مندااڵن ی کار ڕێژەی مندااڵن

لە   6،6و  کوڕان  سەد  لە    12،2ساڵ،    14بۆ    12کچان لە تەمەنی  سەد  لە   7.5ان و  وڕ کسەد  لە    11سااڵن،    11بۆ    5لە تەمەنی  

تەمەنی  سەد   لە  کار  17بۆ    15کچان  مندااڵنی کاری ڕێکخراوی  )ڕێکخراوی  ن.  کردنسااڵن خەریکی  و سندووقی  جیهانیی کار 

 (.  2020نەتەوەکان،  

ڕێژەی    مانورد  ئامارێکی  دائێران  لە بە  نییە.  سەبارەت  مندااڵن  داتای  هەتاوی   1398)  زدانیەیو    وامقیکاری  بەکارهێنانی  بە   )

دەدەن کە کاری ( نیشان  هەتاوی   1390و    1385و    1375سااڵنی    یسەرژمێری لە چەند قۆناغێکدا )س ێ قۆناغ لە سەرژمێری

  بە مندااڵنی   و سەد  لە    7.5  تێک بدا، النیکەم  "ی مندااڵنگاگری و کۆمەڵ  کردنتواناکە پرۆسەی "بە  ەیکردەیی  مندااڵن بەو مانا 

هەتاوی   1390ی ساڵی  دەرەنجامەکانی سەرژمێری،  ی ئێراندا هەنساڵ لە واڵت  18بۆ    10ی مندااڵنی تەمەن  لە سەد  15  کابانیشەوە 

ژمارەی   کە  کاردەریدەخەن  )مندااڵنی  چاالک  مندااڵنی  واتە  و    ٧٩٢،  مندااڵنی    ٨٣٣هەزار  لە  جگە  ما کەس(  ڵ، کابانی 



 کاری مندااڵن لە گوندەکان زیاتر  کە ڕێژەی  توێژینەوەکەیان دەریدەخا  دەرەنجامیملیۆن کەس. بە گشتی،  ١.٦٢ە ەیشتووەتگ 

بەاڵم ئەم ئەگەرە بۆ کوڕان  ،  بەرز دەبێتەوەی مندااڵن  کردنی تەمەن، ئەگەری کار بوون؛ لەگەڵ زیاد ڕێژەی کاری مندااڵنی شارەە  ل

دەکەن. ڕێژەی کچانی   توێژینەوەکانی دیکەش دەریدەخەن کە کوڕان زیاتر لە کچان کار  دەرەنجامیە. هەروەها  کچانهی  لە    زیاتر

و  وامقی؛ هەتاوی  1398، یزدانیو  وامقی) ئاماژەی پێ کراوە لە توێژینەوە جیاوازەکاندا  سەد لە  ٥٤بۆ سەد  لە  ٨لە نێوان  کار

  1387ئێران لە ساڵی زار منداڵی کار لە شار و گوندەکانی هە ٢٧زیاتر لە  لە سەر(. لە توێژینەوەیەکدا هەتاوی  1394هاوکاران، 

کاری  (. لە هەموو توێژینەوەکانی مندااڵنی  1393و هاوکاران،  داد  )کشاورز ح  بوونکوڕ    کاری مندااڵنی  لە سەد  ٨٠هەتاویدا،  

کەلێنی نێوان ڕێژەی دامەزراندنی کچان و کوڕان    ، بەاڵم پێدەچێئیش دەکەنکچان  زیاتر لە  کوڕان  کە    دەبینرێ   داشار و الدێکان

ڕێژەی کاری کچان    (هەتاوی   1393ەشاوەرز حەداد و ئەوانی دیکەدا )لە توێژینەوەکانی ک کە  جۆرێک    بەبێ،  لە گوندەکان کەمتر  

و سەد بوو  لە    77  بەرانبەرلە  لە سەد    23و لە گوندەکان  سەد  لە    92  بەرانبەرلە  لە سەد    8دا  لە چاو ڕێژەی کاری کوڕان لە شار 

ئەو مندااڵنەی کە لە گوندەکانی   لە سەر. هەروەها توێژینەوەکە  بوونی مندااڵنی کار کچ  سەدلە    20نەکەدا  و لە کۆی نمو 

 .(هەتاوی   1398،  یزدانیو    وامقینیشان دەدات )  ی کچان زیاتر کردندەکەن ڕێژەی کار  کاشان و جەهرۆم کار

گی بە  یندا پێویستە گر پشتبستوو بە جێندەری پیشان نادا و لەم چوارچێوەکاری    ڕاستیەکانیە باش ی  مندااڵن بئاماری کاری  

ەوەی بوون، بەاڵم لەگەڵ کەمگەورەساڵ کەم دەبێتەوەکوڕانی    لەگەڵبە بەراورد    ی کچان لە کاریچەند پرسێک بدرێت. بەشدار 

. بەرز دەبێتەوەحەقدەست  ماڵی بێناو یان لە خزمەتگوزاریی کاری  کردن، بەشداری دائابوورییەکانیان لە چاالکییە  کردنبەشداری 

نازانرێت. کاری ناوماڵ کار  بە   ماڵ  ئیش یو   یخێزانگەلی وەکوو کارگەی  یان لە چاالکیکردنهەژمارنە   وو کاری کچان بە هۆکاری وەک

بە تایبەت کچان سەیر دەکرێت. بەاڵم دەرکەوتووە کە کاری    ،مندااڵنبۆ    پارێزراوبە شێوەیەکی نەریتی وەک کارێکی ئاسان و  

آموریم و دیگران، ) و وەک یەکێک لە خراپترین جۆرەکانی کاری مندااڵن ناسراوەبێ    زۆر مەترسیداربۆ مندااڵن  وانێ  ناوماڵ دەت

لە   انکچ   داڕاپرسییەکانلە  .  ئاگادار نین  یەکەنەبینراو   سروشتەبە هۆی    کاری مندااڵن  برەوی هەروەها زۆر کەس لە  .  6( 2004

، واتە نە لە قوتابخانەدان و نە کار دەکەن. لەوانەیە مندااڵنی "بێکار" لە ڕاستیدا هیچ ناوبردە دەکرێن  7بە "بێکار"زیاتر  کوڕان  

کچەکانیان ئەنجامی دەدەن وەک کارێکی کە  کارێک ئەنجام نەدەن، بەاڵم ئەگەری ئەوە هەیە کە دایک و باوک ئەو ئەرکانەی  

گە،  ینوودا گر بۆ کچان لە واڵتانی تازەپێگەیشت تایبەتبەپرسە ئەمە  (.  2002و هاوکاران،  سیگنو ) "ڕاستەقینە" سەیر نەکەن

 .(٢٠٠٥کەن )بانکی جیهانی،  ماڵەوە ب  ئیش یپێیان خۆشە زیاتر لە کوڕان    چونکە

چاندن،  کاری  ، کچان لەوانەیە لە  بۆ وێنە.  ەی کاری منداڵی کچکردنکەم سەیربە  هۆکاری   یشدایک و باوک   تێگەیشتنی هەروەها  

ک  دایەری  لەوانەیە وەک یارمەتیدلە بری ئەوەی ئیش بکەن،  ، بەاڵم  کشتوکاڵ بەشداری بنوێنن  میوبوو ی بەر کردندروێنەو  بژار  

)  /   و باوک ێن،  کر ناهەژمار  کارانی کشتوکاڵدا  کرێگشتیی  کۆی  پاشان ئەم کچانە لە  (.  2010بات،  خاوەنکاران سەیر بکرێن 

 
کە لە الیەن مندااڵنی ژێر  "کاری ماڵ  -  6 کارەیە  ئەنجام دەدرێت. "کاری ناوماڵی مندااڵن" ئەو  ماڵی کەس ی سێیەمدا  کە لە  لە ئەرکی ماڵ  بریتییە   "

ساڵەوە، لە ناو بارودۆخێکی وەکوو کۆیالیەتی،    ١٨ی یاسایی بەاڵم لە خوار  النیکەمی تەمەنی یاسایی و هەروەها مندااڵنی سەرووی النیکەمی تەمەن

نەهێڵرێت   دەبێ  کە  کارێکە  کراوە،  پێناسە  نێودەوڵەتییەکاندا  پەیماننامە  لە  وەک  و  دەدرێ  ئەنجام  چەوسێنەرانە  یان  مەترسیدار  هەلومەرجی 

 (. ٣: ٢٠٠٧)ڕێکخراوی نێودەوڵەتیی کار، 
7 - idle  



 کچەکانی  انخاوەنکار   /  یان ئەگەر دایک و باوک،  وەربگرن ی  حەقدەستی نامادو    نەدرێ یان پێ  حەقدەستتایبەت ئەگەر  بە

بە   جارنەزانن.  کارکەر  خۆیان  "یارمەتیدەر"   زۆر  وەک  تەنانەت  کچان  دەکرێن،  هاوکاری   سەیر  ئەم  چەندین کردنئەگەر  ە 

 بەڵکوو ، ماڵەوە بە کار نازانرێ  ش ی ئی زۆر جار ێت. بە هەمان شێوە نبداخوێندنیان  لە سەرو کاریگەری  کاتژمێری ڕۆژ بخایەنێ

دیکە کاتێک کچەکە لە شوێنێکی   ،کەمترنانەخۆرەیەکی  یان وەک  ،  داهاتوو یش ی ناوماڵ لە  ئندنی  ڕاڕاپەوەک ئامادەکارییەک بۆ  

زۆربەی ئەم  کە  دەکەن. بەو پێیەی    لەشفرۆش ی کار  وو بەشێکی دیکەی ئەو کچانە لە کاری نهێنی وەک  ەژی، سەیر دەکرێت.د

جیدییانەی ی  کردنو دیاری ئەستەمە    دروستەکەی  پێواندنی ڕێژەکەجۆرە کارانە لە کەرتی نافەرمی و نایاساییدا ئەنجام دەدرێن،  

د  لە سەرکاریگەرییەکەی   لە کاری   ئاراستە  بەمهەر  .  ژوارەمندااڵن  کە  بکەینەوە  کەمەی کوڕانە ڕوون  ژمارە  ئەو  دەتوانین 

کە لەشفرۆش ی کاری کچانە، بەاڵم هەڵسەنگاندنە خێراکان لە واڵتە جیاوازەکاندا دەزانرێ  وا    زۆر جار  بۆ وێنەشاراوەدا چاالکن.  

 .  (2004و موری،  کولومیتس  )لە هی کچان شاراوەترە  دەریدەخەن کە کوڕانیش سەرقاڵی لەشفرۆشین، هەرچەندە  

 جۆرەکانی کار

کچانەوە ئەنجام   لە الیەنکاری بیناسازی، هەندێکی تر زیاتر    وو ، وەککوڕانەوە ئەنجام دەدرێ   لە الیەنهەندێک کار زیاتر  

کارەکانی سەر    وو ؛ وەکنڕەگەزی کوڕ و کچەوە ئەنجام دەدرێدوو    هەر  لە الیەندیکەش  ، هەندێکی  نکارەکانی مااڵ   وو ، وەکدەدرێ 

دەتوانین جۆر   شەقام.  کوڕاندابڵێین  و  کچان  کاری  لە  کار  خشتە  ی  لەم  هەیە.  یەکالکەرەوەی  بە ڕۆڵێکی  خوارەوەدا،  ی 

هەڵبەت  .  دەکەن  ئیشکاردا زیاتر  جۆری  بەردەستانە، نیشان دراوە کە کچان و کوڕان لە کام    ی کە لەپشتبەستن بەو توێژینەوە

 جێندەری لە ناوچە جیا جیاکانی جیهاندا دەتوانێ جیاواز بێت. بنەمای    لە سەر  کردنکارجۆری  ە  ک   پێویستە ئاماژە بەوە بکرێ 

 (جێندەر. جۆری کار بە پێی ڕەگەزێتی )1  خشتەی ژمارە

 جێندەر  جۆری کار جێندەر  جۆری کار

 زیاتر کوڕان زبڵگەڕی  کچ و کوڕ  کشتوکاڵ

 کوڕ  قوڕەکاری و بیناسازی  زیاتر کچان  کار ماڵ 

 کوڕ  فرۆش ی و دوکانوشکەمەنی  کوڕ  فیتەری 

 کچ و کوڕ  ڕیستورانت و میوانخانە  کچ و کوڕ  کاری سەر شەقام 

 کوڕ  کێش ی و هەڵگرتن و گواستنەوە کۆڵ  کچ و کوڕ بە ڕێژەی زیاتری کچ  لەشفرۆش ی

 --- --- کچ و کوڕ  لە کانگا   کردنکار

 

چەندە هەندێک بەڵگە ئەوە دەردەخەن کە کوڕان زیاتر  کشتوکاڵدا کار دەکەن، هەر کەرتیکچان و کوڕان لە  ی زۆر بەشێکی 

کچان   کەرتەدا  لە  بریتییەدەکەنئیش  لەم  ئەمەش  هۆکارەکانی  و    .  قورس  ئەرکی  کۆمەڵێک  پێویستیپڕووکێن  تاقەتلە   ی و 

(.  2004کولومیتس و موری،  )  کار دەکەنئەو کچانەی کە بە تەنیا    ی ئازاردانی سێکسیو  بە ئامرازە کشتوکاڵییەکان    کردنکار

دەتوانین    ،لەم کەرتەدا  کچان و کوڕانی  کردنئیش دەگرێت. سەرەڕای    خۆ  چەندین ئەرکی جۆراوجۆر لە  کەرتەدالەم    کردنکار

، ماسیگرتن و چاندنی دانەوێڵەن،  کردنی کار لە ئارادایە. کوڕان زیاتر سەرقاڵی دارستان، ڕاوکردندا، دابەششلەم کارەبڵێین 

 (. 2008شتراوس،  اشولتز و  پەلەوەرن )کێڵگەی  کچانیش زیاتر سەرقاڵی چاندنی سەوزە و 



ی هەیە. ئەم کارە چەندین ئەرکی جۆراوجۆر  بوون داجیهان ناوچەکانی کە لە هەموو  ەکاری مندااڵندیکەی کاری ناوماڵ جۆرێکی 

پاکلێنانکاری ڕۆژانەی ماڵەوە، چێشت  وو وەک  ، دەگرێ   خۆ  لە ی منداڵەکانی خاوەنکار، کردنەوە و شۆردن، چاودێری کردن، 

بۆ بەڕێوەبردنی کارگە بچووکەکان. لە ناوچە   اری، یارمەتیدانی خاوەنکارەکان، باخدالکەوتەکانی بەسااڵچووان و  کردنچاودێری 

ەکانیان، کاری کشتوکاڵی و ڕ ەوەی گەو کردنی ئاژەڵەکان، پاککردنگوندنشینەکاندا، ئەم ئەرکانە دەتوانن بریتی بن لە بەخێو

دیکەیە خێزانێکی    ەدا خێزان پێی وایە خاوەنکار کردنکار  جۆرە(. لەم  ٢٠٠٨،  برو گ)بال  کردنتەون   وو وەک ی بچووککاری  هەندێک  

یان هەیە کە کاری ناوماڵ دەرفەتێک بۆ  یانە. ئەوان ئەو تێڕوانینە هەڵەو بەو هۆیەوە پارێزەر و چاودێرێکی دیکەی منداڵەکە

منداڵەکانیان دەڕەخسێنێکردنپەروەردە کار  ی  پێ  کردنو  کچاناگەیەنێن  زیانیان  ڕۆڵی جێندەرییانە   ، هەروەها  بۆ وەرگرتنی 

بن، لە بەر دەستی خاوەنکارەکان هەمیشە دەبێ  ،دەکەن ئیش  چەندین کاتژمێردا مندااڵن ەکردنکار  . لەم جۆرەتدەکا ئامادە

لەگەڵ هەروەها  بژی،    ی خۆی و دوور لە خێزان  بۆ ماوەیەکی زۆر کار بکادەبێ    ، منداڵەکەنادرێ   یان پێحەقدەستلە زۆر حاڵەتدا  

ە کردنسووکایەتی پێسێکس ی و گێچەڵی جەستەیی و  ێ، و کار و ژیان لە الی خاوەنکار تێکەڵ بە ئازاری و بژی خاوەنکار کار بکا 

واڵتدا    ک، بەاڵم لە هەندێیان هەیەبووندا  ەکردنارک  ەجۆر چان زیاتر لەم ک   دا(. لە زۆر شوێنی جیهانهەتاوی   ١٤٠٠)ئەحمەدی،  

لەم  زی  انوڕ کنیپاڵ    وو کوە دەکەنارەدا  کاتر  و ئیش  ناوماڵ  کاری  لە  مندااڵن  نێوان  لە  ڕوون  پەیوەندییەکی  هەروەها   .

کاری نایاسایی )و بەرچاو هەیە. نموونەیەکی  یبووندا لە ناوخۆ و دەرەوەی واڵتانچەوسانەوەیان   بە مندااڵن بۆ کردن بازرگانی

دەسەاڵت و کۆمەڵگا و  لە الیەنلەشفرۆش ی بە مەبەستی   کردنقاچاغچەندە   . هەر یەنەبینراو(ی مندااڵن و سێکس ی بازرگانی

گر  لەم دواییانەدا  ی  کردنبەقاچاغدراوە، بەاڵم    نگییەکی زۆری پێیمیدیاوە  ناسێنراوە مندااڵنی بچووک بۆ کاری ناوماڵ تەنیا 

 .(2003هاسپلز و سوریاسرن،  )

، فرۆشتنی سەوزە، اندن، کێش سووتاندنی قانگ، دەستفرۆش یشەقام بە شێوە جۆراوجۆرەکانی ) لە سەر کردنهەروەها کار

  فرۆش ی، گوڵینەمەخوارد  چەسپی برین، هەندێ،  کلینیکس، فرۆشتنی  یفرۆش فاڵ،  کردنشوشتنی پەنجەرەی ئۆتۆمبێل، سواڵ

کوڕانیش تێیدا ئامادەن. مندااڵن لە تەمەنێکی زۆر بچووکدا دەچنە  هەم کچان و  هەم کە ن دیکەی کارەکانی جۆر لە و هتد( 

بهێنن. لە   دەست   بەزەیی کەسانی تر داهاتێکی باشتر بەورووژاندنی  چونکە لەم تەمەنەدا دەتوانن بە    ،کارەوەجۆرە  ناو ئەم  

 لە ناو . بەگشتی  8کۆچەرەکانە/جقەرەی و  ئەڤغانبنەماڵە  لەم بوارەدا دووانەی  توێژینەوە  شاری تاران یەکێک لە دووانەکانی  

لەی  کردنکارییەکاندا  ئەڤغانبنەماڵە   ماڵەوە    کچان  ناکرێ دەرەوەی  بەاڵمقبوڵ  هۆی    ،  زەمەنیی ماوەیەکی  لە  هەژارییەوە  بە 

دواوە،   بە   زانەکان لە تەمەنێکی دیاریکراو بکەن. بەاڵم خێ  ئیششەقام    سەر کە بچنە    دا ڕێگە بە کچەکانیان دەدەن دیاریکراو 

 ەکانیان دەدەن النیکەم لە هەندێک ێگە بە کچڕ   ، کەمتردەگۆڕێکچان  ڕوواڵەتیی کە شێوەی    دابوونباڵق  لە تەمەنی  بەتایبەت

شەقامەکان    وو وەککاری   سەر  ئەمەش  ئیشکاری  هۆکارەکانی  بێت.  توانێ  دە  بکەن،  مگومان  بێجیاواز  کە  ئەو  ەترسییەی 

نگتر ی. لە هەمووی گر ەلە هۆکارەکان  ، یەکێک کچەکانیانپاکیزەیی  گەیشتن بە  دەکەن، واتە زیان  وە هەستی پێخێزانەکان لەم بارە 

 
لە گەڕەکە هەژارنشینەکانی   و   واتە بابۆل و ئامۆلەوە هاتوون  کۆچەرەکان تاقمێک لە کۆچبەرانن کە لە شارەکانی باکووری ئێران  قەرەج یاخود  - 8

سەر بنەمای کاری سەر شەقامە،   ، شێوازی کارکردن و ژیانیان کە زۆرتر لەبوونغار، ئەتابەک، شووش، خاک سەفید نیشتەجێ    ە تاران واتە دەرواز 

کردو  کۆمەاڵیەتییو ئەوانی  خەسارەتە  پێکهاتەییەوە،  بێبەشیی  هۆی  بە  وردەفەرهەنگێک.  بە  باو ە  ناویاندا  لە  ڕادەیەک  تا  و    ەەکان  خانی  )صفی 

 (.هەتاوی  1395، هاوکاران



جەستەییەوە وردە ی  بوونو باڵق  ەوە پێویستە مندااڵن لە دوای قۆناغی پێگەیشتن انئەوەیە کە لە ڕوانگەی ئەم گرووپە خێزان

کە کچ دەبێ شوو و کۆمەڵگاکانیاندا  بنەماڵە  ڕی  باوە  و  بەها و بیر. کاری کچان لەگەڵ  ەنوردە خۆیان بۆ هاوسەرگیری ئامادە بک

ماڵ کابانی  و  )ئەحمەدی،  بێ،    بکا  دیکە،  هەتاوی   ١٤٠٠ناکۆکە  ئەوانی  و  وامقی  نهەتاوی   1394؛  لە  پێچەوانەوە  بە  و ا(. 

 ی کردنکارجڤاکەدا  . لەم  ڕەچاو دەکرێتوەک هەڤیازی و ئیمتیازێک بۆیان  و تەنانەت    کراوە  ەکاندا کاری کچان قبوڵ قەرەج

و کاری کچان و   9دێنن   کردن لە کار  واز  کەمدایاندا زۆرێک لە پیاوان لە تەمەنی  لە ناو ی ژیانە.  نەریت و شێواز کچان جۆرێک  

بۆ خوێندن و  بۆیە  هەر  نییە،  ناسنامەیان  ەکان  قەرەجخێزانە. ژمارەیەکی زۆر لە خێزانە    یژنانیش سەرچاوەی داهات و بژێوی

لە ڕووی    اندندامەزر  پیشەیەکدا  لەدەبن  ئاستەنگتووش ی  ەوە  یاساییلە  بۆیەش  یاساییەوە    ، هەر  تارێنراون و هەر ڕووی 

ەخسانی هەلی ڕ و نەبچنە ناو بازاڕی کارەوە    اتوانننگەورەساڵەکانیان  ، چونکە پیاوە  ی کچانکردنکاربۆ    ەکبنەمایبۆتە  ئەمەش  

  بنەمااڵنە بۆ ئەم چەشنە کچان، بۆ وێنە  منداڵڕێژەی زۆری ی بوونی بۆیان لەبار دەکات. کردنچوونە قوتابخانە بارودۆخی کار

ڕێگەی کارەوە نەی کە دەتوانن لە ە ئەو پاشەکەوت و سەروەت و ساما. هەروەها ئەم کچانەسەرچاوەی داهاتی زیاتر  بە واتای

هەمیشەیی  . ئەم کچانە ڕووبەڕووی کاری هەتاهەتایی و هەڤیازییەکی ئابووری یان دەبێتە کردنبۆ هاوسەرگیری ، بێنن دەستی وە

بۆ دەبێ   ،دیکەدایک و خوشک و کچەکانی    شان بە شانیتا ئەو کاتەی لەگەڵ دایک و باوکیان دەژین، ئەم کچانە هەدەبنەوە.  

دیسانیش ،  دەدا  ەمدا ڕووک ی  کزۆرتر لە تەمەنێە  ک   ،چانەک ئەم    یهاوسەرگیرییش کە  کردنلە دوای شوو .  بژێویی خێزان کار بکەن

 (.مێردین کچۆڵەی خاوەن بینەری لە ناو ئەم جڤاکەدا بۆیە هەر ، دەبنەوە بە هێزی کاری بنەماڵەکەیانئەم ژنە گەنجانە هەر 

 )هەتاوی   1394و هاوکاران،  ؛ وامقی  هەتاوی   1398و قربانی،    میرحسین؛  1400دی،  ەحمئە

دەریدەخەن کە ڕێژەی کاری کچان لە   ئەنجامەکان، کە ەگوندنشینەکانجڤاکە و  کاری کچان لە نا  ، بابەتەکانی دیکەێک لە  یەک 

دەکەن. بەڵگەکانی توێژینەوەیەک دەریدەخەن کە ئیش  اندا زۆرە؛ بە شێوەیەک کە کچان لە گوندەکاندا بە ڕێژەیەکی زیاتر  ی و نا

کار لە سەد  ٧١ دەکەن.  کار  گوندەکان  لە  کچان  لە  ی  زیاتر  ئەوان  چوارچێوەی  ەکانیان  دەدرێت.  ئەنجام  خزمایەتیدا  تۆڕی 

و هەروەها لە  دارینکێڵگە کشتوکاڵییەکان و ئاژەڵمەزرا و لە  کردنئەنجامدانی کارەکانی ناوماڵ و کارخەریکی کاتژمێرێکی زۆر 

خەریکی   و تەنانەت سااڵنێکی زۆر  اتژمێر. لە هەندێک حاڵەتدا چەندین ککەسانی دیکەش ئیش دەکەنهەندێک حاڵەتدا بۆ  

تەنها نە    کردنکار ەوەخێزانەکانیانلە ڕوانگەی  .  ەلە ژیانیانقبوڵکراوە و بەشێک  کاری کچان  جڤاکانەشدا  لەم  دەبن.    کردنتەون 

داهاتە،   سەرچاوەی  و  کار  هەندێک  ئەنجامدانی  داهاتوودا  دەکا    ئامادەیان  بەڵکوو بۆ  لە  ئەوەی  و    بتواننبۆ  ە  ڕۆڵدەور 

 (.هەتاوی   1398دانی،  ز ، وامقی و یهەتاوی  1393،  ضانیاکانر   ادی و بآ)فیروز   لە ئەستۆ بگرن جێندەرییەکەیان  

 
ن، کاتێک گەورە دەبن  ەکانیاتایبەت کوڕ یان نییە، منداڵەکانیان بە بوون قەرەجەکان ناسنامەی وەکوو بەڵگەنامەی لەدایک بنەماڵە  بەو پێیەی کە  - 9

یەکان بن، ناتوانن بچنە ناو جۆرە جیاوازەکانی پیشەوە. بۆ وێنە ناتوانن بچنە قوتابخانە و زانکۆ و دواتر بڕوانامە وەربگرن و ڕاکێش ی پیشە حکومی

ناسنامەییان نییە، ناتوانن لە کەرتەکانی دیکەدا    بەر ئەوەی بەڵگەی  یاخود بۆیان نییە مۆڵەتی یاسایی بازرگانی وەربگرن و بە هەمان شێوەش، لە

کردن بەشداری   تەنانەت بۆ خاوەنکارەکانی دیکە کار بکەن، هەر بۆیە ناتوانن ڕاکێش ی بازاری کار بن. دەتوانین بڵێین ئەوان لە چوونە ناو بازاڕی کار و

دەخا کە لە ناو بارودۆخی ئەم پرۆسەدا خەسارهەڵگر دەبن و دەچنە لە کەرتە ئابوورییەکان بێبەش کراون. هەروەها بەڵگەکانی توێژینەوەیەک دەری

 (.1394)پروین و درویش فرد، ەوە انێک چاالکیی الدەرانە و تاوانکار ناو هەند 



. بوون  بازرگانی"   ی سێکس یچەوساندنەوە" تووش ی داوی  ملیۆنان منداڵ  بە  کە    مندااڵن دەریدەخا  کاری   یەکانیجیهانی  خەماڵندنە

کوڕان نییە. لە   لە سەرداتاکان زانیارییان    زۆر جاری سێکس ی بازرگانی دەبن، بەاڵم  چەوساندنەوەکچان زیاتر بەرکەوتەی  

بە هۆی   .ەشاراوەتر لە هی کچان  جاریش بە    بەشدارن، و هەندێکلەم کارەدا  کە کوڕانیش    ڕاستیدا تا دێ زیاتر دەردەکەوێ 

یرانەیە ی الگ ێت، وێنەی ڕەگەز تێوەگالون   یەوەسێکس ی بازرگانی  ی چەوساندنەوە  ەی کە بەدەستڕاگەیشتن بەو کچ و کوڕان  دژواریی

لە هەژاری و شەڕ و    ارە بریتییەکانی ئەم جۆرە  کارەککە هۆ ەوتووە  ک ان بۆیان دەر کۆڵینەوەک. لێنییەحەقیقەت  و ڕەنگدانەوەی  

، خێزانی ئەم کارە  اگرتنیڕ سەرچاوەی  ی  بووننە  و  سیاس ی  ئیرادەیی  بوونان و نەکی یاسا کردن، الوازی لە جێبەجێ فتاری ڕە  بەد

و  لێک خێزانک هەڵوەشاو  نەیێشەی  دایک  ی پشتیوانیکەمیی  یان    بوون،  لەگەڵ  ژیان  سەڵتکۆمەاڵیەتی،  یارمەتیدانی  ،  انی 

ز بنەماڵە باو ەختی  ،  و  خێزانی  کردنڕا  ک،دایک  گرفتی  هاوتەمەنەکان،  ،  لە  کاریگەریی  ئابووری،  بۆ سەربەخۆیی  هۆگریی 

واردنی جێندەری و شێوازە نەریتییەکانی هاوسەرگیری. اڵ ، هەجەنگی هەلی کاری دیکە،  بوونن"، نە"ئاساهێنانی داهاتی  وەدەست

فرۆش ی و سۆزانێتی بەرەو لەشەوە و هەژاری  بوونجیاتەاڵق و  ،  حاڵەتەکانی هاوسەرگیری لە تەمەنی بچووکناو کچاندا  لە  

ی لە سەر  ی گەشتیاری کاریگەر ییکا، سریالنکا و تانزانیا، پیشەساز یجاما  وو لە هەندێک کۆمەڵگەی وەکپەلکێشیان دەکات.  

سەر شەقامەکان و کچان زیاتر وەک لەشفرۆش ی لە  کوڕان زیاتر وەک کرێکاری سێکس ی  داناوە.  داخوازی بۆ ئەم چەشنە پیشە  

ێژەی وازهێنان لە خوێندن ڕ   ان ناچنە قوتابخانە و کچەک ە زۆربەی  ک ان دەریدەخەن  کجامەئەن. هەروەها دەر کار دەکەنەسپاو  چ

ڕووی چەندین ەدا کچان ڕووبەکردنکار  جۆرەپشوویان نییە. لەم    کاتی  ەن وک یاندا زۆر بەرزە، ئەوان بە تەواوەتی دەوام دەلە ناو 

 بوون ، تووشێنرانڕفی سێکس ی، یندی دەروونی و جەستەیی، دەستدرێژ ئازاردانی تو   کە ئەم کێشانە بریتین لە: کێشە دەبنەوە 

گواز بە   سێکسییە  نەخۆشییە  و  ئایدز  بەشداری ییەراوەنەخۆشیی  بۆ  ی  کردنکان،  وێنەی نەخوازراو  و  فیلم  بەرهەمهێنانی 

ناچار)ورووژێنەر(  پۆرنۆگرافی بەک  کردن،  مادە هۆشبەرەکان وبە  الیەن  کردنهەراسان  ارهێنانی  ییەکانەوە  حکومناوەندە    لە 

هۆی    پۆلیس.  وو وەک کۆمەاڵیەتییەی  ئەو  بە  لەشفرۆشەکانکە  ناوناتۆرە  پاڵ  دووبارە  دەخرێتە  بۆ  هێنانەوەی  ،  ناو کچان 

ەوانەی ناوەندەکانی چاکسازی بکرێن لە بری ئەوەی ڕ پێیان باشە  ئەوان  "کۆمەڵگەی ئاسایی" پرۆسەیەکی ئاڵۆزە. هەندێک جار  

 پێ تر دەستبۆ ئەوەی ژیانێکی ئاساییێنن  دلەشفرۆش ی  واز لە  بمێننەوە. لە کاتێکدا ئەو کوڕانەی کە    دالە قەحبەخانەکانهەر  

کۆمەڵگاوە   لە الیەنو  لە زۆربەی حاڵەتەکاندا دەتارێنرێن  کچان  بەاڵم  ،  ئەنجام بدەنئاسانتر  تێپەڕینە  بکەنەوە دەتوانن ئەم  

ی لە ئێران توێژینەوەکان بە شێوە. (2004کولومیتس و موری، ) 10"دەستیان لێ دراوە ێک سەیر دەکرێن کە پێشتر " انوەک کچ

لە  کە ژمارەیەک  اڵم لە تەنیشت ئەوانەوە بۆمان دەردەکەوێ  نەکردووە، بە  ەکار جۆرە  ئەم    لە سەرسەربەخۆ لێکۆڵینەوەیان  

 (.هەتاوی   1394و هاوکاران،  )وامقی    نەکار   جۆرەئەم  خەریکی  یش  نمندااڵ 

 تدەدرێ  ییەکانەوە ئەنجامئەڤغان  لە الیەنلە شاری تارانە کە زیاتر  زبڵگەڕی  . یەکێک لەوانە  ەنییان  بوونلە هەندێک کاردا کچان  

کچان لەم کارە بۆچی  کە ئەوەی (. هەتاوی  1394و هاوکارانی،  وامقی؛ هەتاوی  1398ی مندااڵن، ەکانپاراستنی مافئەنجومەنی )

 ؛ هەیەدوو هۆکاری سەرەکی    یەنییان  بوونبار و هتد  گواستنەوەی  کاری بیناسازی و    وو و کارەکانی تری وەک
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ە  انکچان ناتوانن ئەم کار   ێتییەوەی ڕەگەز یچاوەڕوانبە هۆی    پێناسە کردووە و  انەبە کاری پیاو   یەکەم: کۆمەڵگا ئەم جۆرە کارانەی

. لە ئەنجامدانی ئەم کارانەو شێوازی   وازی ڕێکخستن و سروشتنگترە دەگەڕێتەوە بۆ شێیئەنجام بدەن. هۆکاری دووەم کە گر 

ڵێندەر و خاوەنکار گرێبەستی نێوان بەچوارچێوەی  کارە و لە    یپەیوەندیپێویستی بە  زبڵگەڕی    وو ی وەکڕووی ڕێکخستنەوە کار 

 ئیش ی فیزیایی و لە ڕووی سروشتی کارەکەشەوە پێویستی بە  دەدرێ    پیاوانەوە ئەنجام  لە الیەن  ئەنجام دەدرێ کە ئەم بەشەی کار

ی کچ و ژن نادات. بوونگتر شێوازی ئەنجامدانی کارە کە چەند تایبەتمەندییەکی هەیە کە ڕێگە بە  ین. الیەنی گر پڕووکێنەتاقەتو  

ئەمەش بۆ زۆرێک لە کچان   ستانەوە ئەنجام دەدرێ کەئەڤغانکۆچبەرە نایاساییەکانی    لە الیەنئەم کارە زیاتر    یەکەم ئەوەی کە

لە شوێنی   بوونو نیشتەجێ  ی ڕۆژ لە کاتژمێرە نائاساییەکان  کردنکاربە  پێویستی  ئیش ی زبڵگەڕی    . دووەم ئەوەی کەەگونجاوەن

 شەو   وو وەک  یکاتە نائاساییەکانهەروەها بەشێک لە کارەکان لە  ەوەی زبڵ دەبن.  کردنخەریکی کۆزۆر  ماوەیەکی  . مندااڵن  ەکار 

( پاشماوە بەکارهێنانەوەی شوێنەکانیزبڵخانە )پێویستی بە خەوتن لە زبڵگەڕی ئەنجام دەدرێت. خاڵێکی دیکە ئەوەیە کە کاری 

قبوڵ ناکرێت. ئەمە لتوورییەوە فەرهەنگی و کەچونکە لە ڕووی  دەکا  ەگونجاو بۆ کچان ن بوون هەلی ئامادەو  و چاڵەکانی زبڵە 

نییە کە کچان کەمتر بەشداری تێدا بکەن. ئەمە بەو مانایە  کە  دەکا    ئەنجام دەدرێن وا   بەگشتی ئەو کارانەی کە بەم شێوە 

تاران و کەرەج، شارەکانی  ەوەی زبڵ و خاشاک نین، لە هەندێک حاڵەتدا، لە هەندێک ناوچەی پەراوێزی  کردنکچان سەرقاڵی کۆ

)انجمن حمایت از حقوق کودکان،  ەوەی زبڵ بنکردنکەیاندا سەرقاڵی کۆخێزانەلەوانەیە لەگەڵ بنەماڵەکەیان یان ئەندامێکی  

 ( هەتاوی   1398

و پیشەسازیی ڕێستن  . ئەو مندااڵنەی کە لە  یان هەیەبوونپیشەسازی و کانگادا    وو هەروەها کچان و کوڕان لە کارەکانی وەک

کچن، لە کاتێکدا کوڕان زیاتر  دەتوانین بڵێین هەر هەموویان    کار دەکەنماڵدا    ی و خزمەتگوزارییە تایبەتەکانی ناور وو بەرگد

و فرۆشگا گشتییەکاندا  یفرۆش وشکەمەنیو وردەفرۆش ی ی شوێنی بیناسازی،  کردن، ئامادەچێوی لە بەرهەمهێنانی مۆبیلیاتی 

ئاگرینەکان ، یارییە  شقارتەی  کردنجلوبەرگ، دروست  وو کچان لە پیشەسازییەکانی وەکیاتر . لە هیندستان ز نکردنخەریکی کار

(. لە هەندێک حاڵەتدا، ژنانی  ٢٠١٠)بات،    کار دەکەنلە فیرۆزاباد  بازنە    یلە تامیلنادو یان لە پیشەسازی  11  سازی و جگەرە

هاسپلز و کۆچ دەکەن )کااڵ    بەرهەمهێنانیکارگای لە کارگەکان یان    کردنئیش  بە مەبەستی  الدێییلەگەڵ مندااڵنی    تەمەنکەم

کانگا لە    کردنئیشنا و نیجەر و پیرۆ،  غی. لە  یش دەکەنکوڕان لە کەرتی کانگاکاندا ئ  وو کچانیش وەک  (.2003سوریاسرن،  

دەرهێنانەوە بگرە تا دەگاتە بەش ی  لە  ئەوان  بەاڵم    ،ناکەنچەندە کچان لە ژێر زەوی کار    ، هەرییەخێزانبە شێوەی  بچووکەکان  

و   پشتیوانی  وردەبەرهەمهێنان  خزمەتگوزاریی  لەگەڵ  دەکەنفرۆش ی  هەروەها  کار  بەنرخ،  لە  ئەوان  .  بەردی  دەرهێنانی 

داروپەردوو تراشکاری  هەڵگرتنی  ناو،  ڕیز  ی  و  ییەکانزابەردە  ی  کردنچاڵەکان،  دەنوێنن    بەردهاڕینی  کان  )ڕێکخراوی چاالکی 

ی  ەکارگ ن. کوڕان لە  کهده  ئیشکارە جۆراوجۆرەکاندا    ئێراندا لهواڵتی    له  یسازیش رتی پیشهکه  (. له ٢٠٠٧،  نێودەوڵەتیی کار

کارگەی  لە    کردن، کارمادە خەسارچووەکانلە    کردنو کار  لەحیمکاری بەرهەمهێنان )جانتا، پێاڵو، جل و بەرگ و هتد(،  وەکوو 

بلو  و  و  ی  کارگاو  سافکاری  و  فیتەری  ی،  ساز ر و دارتاش ی  دەکەن  گوڵ پێگەیاندنی  بەرهەمهێنان  لە کار  کچان  هەروەها   .

. کار دەکەنکەلوپەل  ی  کردنکەپسو  کاری وەکوو خشر و خاڵ  و لە ماڵەوە  ووری  دبەرگ ی و  ساز ر و بلو   وو پیشەسازییەکانی وەک
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گەلی کار لە    کردنئیش، لە کاتێکدا ئامانجی کچان لە  ەداهاتوو بۆ    بوونزیاتر شارەزا  کارانەئامانجی کوڕان لە چوونە ناو ئەم  

  1400دی،  ەحم)ئە یانەبۆ یارمەتیدانی خێزانەکەی کەلوپەل بەدەستهێنانی پارە  کردنخشر و خاڵ و کەپسی و  ساز ر و بلو وەکوو  

 (.هەتاوی 

 کار و داهات

واڵتدا بەرچاو بێت. بە بەراورد لەگەڵ کچان، لە هەندێک  وانێ  لە چاالکییەکاندا دەتێتییەکان  ڕەگەز جێندەری و    یەجیاوازی

، لە بۆ وێنەیان لە کاری ناوماڵدا کەمترە.  کردنیان لە کاری بازاڕدا زیاترە و ڕێژەی بەشداری کردنکوڕان بەگشتی ڕێژەی بەشداری 

کەمتر لە کاری بازاڕی    سەدلە    30زیاتر بەشداری لە کاری ناوماڵدا دەکەن و نزیکەی  سەد  لە    18کچان بە ڕێژەی    12MICSواڵتانی  

بۆ ژنان لە   دارحەقدەستچەند دەیەی ڕابردوودا کاری  ماوەی  (. لە  2004و هاوکاران،  وریم  مآ)  نوێننبەشداری دەدار  حەقدەست

ە انکار ، بەاڵم بەشێکی زۆری ئەم  ی پیشەبوونانەبە ژنکە پێی دەوترێ    پرۆسەیەکوە بینیوە،  خۆ   بە ەوەی  بوونبەرز ئاستی جیهانیدا  

ی  کار و میسر، کوڕان لە    ی لوبنان، سۆماڵوو  وەک  ڤینی لە واڵتانی ڕۆژهەاڵتی نا  ان تا ڕادەیەک نزمە.تییێکوالئاستی چۆنایەتی و  

لەم کەرتەدا  لە کوڕان زیاتر "دا کچان ماڵ "کاری وتەزای  . لە سەرترن کان"دا ەحەقدەست" و کچان لە "کارە بێ دارحەقدەست" 

شێوەی دا بەدی دەکرێت. بە  تورکیا و پورتوگال  وو وەکیەکەیان پێشکەوتووترە  ئابووریکە  ی  ش ەواڵتان  ولە. ئەم پرسە  ئیش دەکەن

لە داهاتیان سێی داهاتی پیاوان بەدەست دەهێنن و ژنان هێشتا لە هەموو ئاستەکانی خوێندندا  لە سەر، ژنان دوو  مامناوەند

 ەینەوە کەڕوون بکپیشە  بە جیاوازی لە بواری پەروەردە و ئەزموونی    دەتوانین   ەداهاتکەلێنی  ە. تەنیا بەشێک لەم کەمتر پیاوان  

هێشتا   ەیەکسانایەخەکەی  ب   کارێک کەی یەکسان بۆ  حەقدەستی لە وەرگرتنی  ێتڕەگەز   یکە جیاکاریئەوە دەگەیێنێ  ئەمەش  

لە یان  حەقدەستبڕی  اوشێوە  شێوەی مامناوەند کچان بۆ یەک کاری هبۆ کچانیش هەمان شت بێت. بە    پێدەچێبەرفراوانە.  

کوڕان حەقدەستی  بڕی  ی  سەدلە    28دەکەن، تەنیا  ابان کار  ش وەک کبەنگالدلە  کە  نیوەی ئەو کچانەی    بۆ وێنە.  کەمترەکوڕان  

  .)2004کولومیتس و موری،  (  وەردەگرن  کاری کابانێتیبۆ  

خێزان   یارمەتیدانی  بۆ  مندااڵن  کە  دەریدەخەن  توێژینەوەکان  لە  دەکەنزۆرێک  کۆنترۆڵکار  بۆیە  بەسەر ێک،  ئەوتۆیان  ی 

و کۆنترۆڵیان    وەدەهێننە ناو سووڕی کارە  ەوە انشیمنداڵەکانیان بە کچەکانی  بنەماڵەکانداهاتەکەیاندا نییە. لە زۆر حاڵەتدا  

 الف   هەتاوی   1394  و هاوکارانی،  وامقی؛  هەتاوی   ١٤٠٠دەگرن )ئەحمەدی،  ەکەیاندا  داهاتسەر    بۆیە دەست بەهەر  ،  دەکەن

ئەم بابەتە هەیە. لە هەندێک   لە سەرکاریگەرییەکی بەرچاوی  یشکار جۆری (. هەروەها هەتاوی  1398 ،زدانیەیو  وامقی؛ بو 

  ، منداڵەکە   باوک دایک و  کە  ن، بەو پێیەی  ییداکارگەبەستێنی  یان لە    ی ئەنجامی دەدەنئەوانەی کە بۆ خاوەنکار   وو کاردا، وەک

دەکەون، هەروەها بەو پێیەی کە هیچ    ڕێک  خاوەنکارەبڕی داهاتەکەی لەگەڵ    لە سەروە و  کارەناو  هێننە  بە تایبەت کچەکە دە

بە دایک و باوک یان سەرپەرشتیاری  دەدرێ    پەیوەندییەک لە نێوان منداڵ و خاوەنکاردا نییە، داهاتی منداڵەکە ڕاستەوخۆ
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 کردنلە کارو  بێ   بۆ ئەوەی منداڵەکە دڵخۆش دەداخێزان بەشێک لە داهاتەکە پەرشتی منداڵەکە. لە هەندێک حاڵەتدا سەر 

 (. هەتاوی   1400دی،  ەحم)ئە  تبێ  بەردەوام

ۆ . هەندێکیان بڕاستەوخۆ پارە وەرناگرن   مندااڵن بۆ ئەو کارەی کە ئەنجامی دەدەن  زۆر جار،  نن دەکەکاری مااڵ کچان زیاتر  

نیشتەجێ خۆراک    بوونشوێنی  و  چاودێری  دەکەنو  بۆ    کار  دیکەشیان  هەندێکی  دەکەن  حەقدەست و  لەوانەیە  کار   .

ڕەنگە قەرزەکانیانەوە بیاننێرن بۆ ماڵی خاوەنکار.  بە هۆی    بە دایک و باوکیان یان دایک و باوکیانبدرێ    یانەکەحەقدەست

نەگەیشتن بە تەمەنی یاسایی پەڵپ و بیانووی جۆراوجۆری وەکوو بە حەقدەستی منداڵەکە الی خۆی گل بداتەوە، خاوەنکار 

وکاریان یان کەس  کار بۆئەو مندااڵنە  . لەوانەیە  بگات  منداڵەکە دەستی بە پارەکەی  نەداڕێگە  پارەی پێ نەدا و  ڕەنگە    منداڵەکە

کچان زۆر کەمە و حەقدەستی ، کانکارگەلە   کردنکار وو ، وەک ئیشدا(. لە هەندێک ١٩٩٩بکەن. )یونیسێف،  نامۆکانکەسە 

کاتێکدا لە کاری سەر شەقامدا، داهاتی منداڵەکە زیاترە و زیاتر   هەیە؛ لە  دایانەکەداهاتبە سەر    انکەمتر کۆنترۆڵیکچان  

ی کردندا، کچان بە مەبەستی دابینشەقامتایبەت لە کاری سەر  . لە هەندێک حاڵەتدا، بەپارەی خۆیدا هەیەی بە سەر  کۆنترۆڵ

دی،  ەحمئە)  کار دەکەنخوێندن  تێچووی  ی  کردنکڕینی جلوبەرگ و خۆراک یان دابین  وو بەشێک لە پێداویستییەکانیان وەک

بە سەر ئەو داهاتەی کە بە دەستی دەهێنن کچان    زۆر جار (. بەگشتی  هەتاوی   1398ربانی،  و و ق  میرحسین؛  هەتاوی   1400

ئاسیا زۆرێک کیشوەری بکەن. لە ڕۆژهەاڵتی  انیڕادەستی باوک و دایک یان مێردەکەیدەبێ  یە، چونکەئەوتۆیان نیی ێککۆنترۆڵ

هەیە،    داڕۆژانەیان  ەکانیخەرجیی  یان بە سەرکۆنترۆڵەم جۆرە حاڵەتانەدا ژنان  . لبنەماڵەن  ییبژێو ی  کردندابین  بەرپرس یلە ژنان  

راست دەکەنەوە کە لەو بەردەوام ئەوە پشتجگە لەوەش، لێکۆڵینەوەکان  بژێویی ژیانن.  بەدەستهێنانی    بەرپرس ی  زۆر جاربەاڵم  

کە   ژنحاڵەتانەی  و  ژێر ڕکێفی خۆیاندایە  داهاتی خۆیان  ان کچان  پیاوان  ئەوان  ،  لە  و  تەرخانیلە کوڕان  داهاتە  ئەم    زیاتر 

   (.2003)هاسپلز و سوریاسرن،  دەکەن.  ی پێداویستییە سەرەتاییەکانی خێزانەکانیان  کردندابین

 

 

 خەسارەتەکان مەترس ی و  

دەکا  بێبەششان و شکۆ منداڵی و توانا و هەڕەتی "مندااڵن لە  بە جۆرێک کە ،دەکرێ  پێناسەخەسارەتەکانی کاری مندااڵن بە 

 جیا لە (.  نێودەوڵەتیی کار)ڕێکخراوی    تدەکا  " و ڕێگری لە خوێندنیاندەگەیەنێو زیان بە گەشەی جەستەیی و دەروونییان  

،  مندااڵن هەیە ی زیانبەخش ی بۆ سەر لێکەوتە زادەی جیاواڕ بە جیاوازەکانی کاری مندااڵن جۆرە ، (ێتیڕەگەز جێندەری ) بابەتی 

. ئەو کارانەی کە ن هەندێک کار  تایبەتیش دیکەن و هەندێکی هاوبەشهەموو کارەکاندا  و نالە خەسارەت هەندێک مەترس ی و 

 . خەسارەتیان لێ دەکەوێتەوەمەترس ی و  زیاترین  ،  " کاری مندااڵنجۆری  "خراپترین  پێیان دەوترێ 

خەسارەتەکانی  گترین مەترس ی و  ین. گر کار دەکەن  ئیش ی ماڵدامندااڵن لە کەرتی کشتوکاڵ و لە    ی وترا بەشێکی بەرچاو وەک  

لە  کردنکار بریتین  کشتوکاڵدا  کەرتی  وبەر  لە    کردنکار  ،لە  گەرما  و  بریندار  سەرما  خۆر،  بەر،  بوونبەر  ە ماد  کەوتنە 

لە  کردنکار، دیکەو ئازارەکانی   ئێشە، پشتوکێنپڕ تاقەت جەستەیی، کاری کردنکارماوەی زۆری ڕۆ، پیساییەکان و  یژەهراوی



ەوەی هەندێک بوونڕووکران لە الیەن مێروو، هەراسان ، هەتاوگەستن، و چڵپاو قوڕ تێکەڵ بە تۆز و هەندێک جار بەر تەپ و 

مەترسیدار،   دەستڕاگواستنەوەی  ئاژەڵی  و  قورس  و  نەباری  خزمەتگوزاری  بە  )ناوندە  گەیشتن  و  آرنولد  تەندروستییەکان 

کاری کشتوکاڵی لە   زۆر جار  هەتاوی(.  1400و هاوکاران،  زاده  ؛ میرک 2005؛  دیتران؛ مول و  2007؛ هرست،  2020هاوکاران،  

کاریگەریی لە    بێبەشترن   ئەم ناوچانە بە هۆی ئەوەی کەبۆیە  هەر  ناوچە گوندنشینەکان و لە پەراوێزی شارەکاندا هەڵکەوتووە،  

ە کچان لە کاری کشتوکاڵیدا باو   بۆ سەر   سێکس ی  دەستدرێژیی.  ەنەوەتر دەک تۆخیەکان  یو نایەکسانن  ێدادەنکاری مندااڵن  سەر  

مەزرا  کچان بۆ ئەوەی لە    زۆر جار  داەکانیی. لە ناوچە گوندبکاتئیش   کەمتر لەم کارەدا بۆ حەقدەستکچ    دەکا  ئەمەش وا  کە

)کولومیتس و موری،  کەن  ا و لە کێڵگەکاندا بە تەنیا کار ندەبێ کەسێکیان لەگەڵ بێ  کار بکەن    داکێڵگە کشتوکاڵییەکانو  

2004 .) 

زیاتر   دێکچان سەیر دەکرێت. بەاڵم تا  بۆ  بە تایبەت  ،  بۆ مندااڵنپارێزراو  ی نەریتی وەک کارێکی ئاسان و  شێوەکاری ناوماڵ بە  

و وەک یەکێک لە خراپترین جۆرەکانی کاری مندااڵن ناسراوە. بێ    زۆر مەترسیداربۆ مندااڵن  وانێ  کە کاری ناوماڵ دەتێ  کەو دەدەر 

کەس زۆر  هۆی    هەروەها  باڵوبە  ئاگاداری  مندااڵنەوە  کاری  نەبینراوی  نیبوونسروشتی  )یونیسێف،  ەەوەی  زیانە  ١٩٩٩ن   .)

، وەڕەزکەرو زۆر  ی کردنیی، خەمۆکی، دڵەڕاوکێ، ڕۆژانی کار یای زۆر، تەنکار لە ئەنجامدانی  یەسەرەکییەکانی کاری ناوماڵ بریتی

دەست قورس،  باری  وەک  ەدانهەڵگرتنی  مەترسیدارەکانی  تە  مەنجەڵیچەقۆ،    وو ئامێرە  داسگەرم،  و  ژیانور  شوێنی   ی ، 

جەستەیی و    ئازاردانیوەکوو    ،یانەڕێزیو بێ  بەخشسووکایەتی  هەڵسوکەوتیم و ناتەندروست،  کەخواردنی  ناتەندروست و  

و پێیان وایە کار هەیە  ان بیرۆکەیەکی هەڵەیان سەبارەت بە کار  ەکو باوک   دایکسێکس ی. لە هەندێک حاڵەتدا  گێچەڵی  زارەکی و 

 بن دە  ئامادە خورت و    کچانە بە ڕاپەڕاندنی ئەم کارانە  ئەوئەو کارانە ئاسانن و   بەڵکوو ،  ناگەیەنێنەک هەر زیان بە کچەکانیان  

خاوەنکارانی  کانهەڵەگەیشتنە  تێ) یاخود  ه  مندااڵنی(،  بە  ناوماڵ،  بە    شێوەیەکیچ  کرێکاری  خۆیان  کارلێکێشانی 

ی  ادە(. ڕ ٢٠٠٥ک،  بلەن )دەک مندااڵن و خێزانەکانیان  ئەوە هاوکاریی  کە  وای دەبینن    بەڵکوو   ،مندااڵن نازاننساندنەوەی  و چە

 یان زۆر ێ،  ابنەدر ی پێ  حەقدەست، بەندە بە خاوەنکارەوە. ئەگەر منداڵێک  هەیەتیئەو پشتگیرییەی کە منداڵی کرێکاری ناوماڵ  

یان    ی کار  کرابێ  نەبێ،  بکرێ،    لەگەڵدا  هەڵسوکەوتی  یەوە توندوتیژیبەپێ  کار  لە جێهێشتنی شوێنی  ێگەچارەیەکی ڕ هیچ  جگە 

 (. ١٩٩٩یە )یونیسێف،  نەرانەمان  پارێز 

نیشانیان دا کە ساڵ   15بۆ    7وەرگرتن لە داتای زنجیرە زەمەنییەکانی مندااڵنی تەمەن  بە کەڵک(  2020)دیا جیانلی  ن و کلۆ ۆ بر 

  بە  ،یەی هەەوەدیاریکەر   یەکی کاریگەری  یشهەروەها تەمەن.  بزوێنەری ئەو کارەنو کچان  یان دەکا  خەسارهەڵگر کاری مندااڵن  

کار ساڵ هەبوو. کاریگەرییە نەرێنییەکانی کاری ناوماڵ   ١٠مندااڵنی خوار    لە سەری نەرێنی  یکاریگەر   یا تەن  کردن جۆرێک کە 

کرد. کاری مندااڵن  دە ساڵ بە شێوەیەکی بەرچاو زیادی  ١٣تەمەنی  کچانی خوار خەسارهەڵگریی بوو کە ئەگەری زۆر ئەوەندە 

ی لە ێتڕەگەز کەلێنی  ی  کردنکاری مندااڵنیان لە دیاری   گیینگر ڕۆڵی  ئەنجامانە  . ئەم  خەسارەتی زیاتر بوو خێزانییەکان  مەزرا  لە  

 دا تۆخ دەکردەوە. کردنئیش

بە پاوە ی دوور و  یاسەپ  وەکوو   ،لە خۆدا هەڵگرتووەو زیانی  لێکەوتە  بەرفراوانی  الیەنێکی  شەقام    لە سەر   کردن هەروەها کار

دیکە،  شارۆمەندانی ی توندوتیژی، ملمالنێ لەگەڵ مندااڵن و کردنئەزموون بەڕادەبەدەر،  وێتی لەو وەستان و بەو هۆیەوە ماند 



هاتوچۆ  ڕووداو  برینداری  نابوونو  خۆراکی  و  بەدخۆراکی  فێرتەن،  وی  بووندروست،  مەترسیدارەکان  کاری    ڕەفتارە  بینینی 

ە بوونهەوای پیس،  هەڵمژینی  ،  گەرم و ساردوهەوای  کەشلە    کردن، کارەوەیانکردن، دەستبەسەرداگرتنی کااڵ و کۆشتانەو ڕەبێ

زۆر   یسێکسیی  یتووش ی دەستدرێژ کچۆڵەکان  ،  ەداکار جۆرە  . لەم  سووکایەتیو    سەرشۆڕیبە    کردنتاوان، هەست  یقوربانی

هاوکارانی،  هەتاوی   ١٤٠٠)ئەحمەدی،    ەوەدەبن و  وامقی  ئەم هەتاوی   1394؛  الیەن  ەمندااڵنتاقمی    (.  ڕێکخراوە   لە 

گەحکومییەکانەوە   ئەوانیشەوە  بۆیە  هەر    ،دەکەون ەوە  کردنکۆڵەی  اڵوەبەر  الیەن  بەلە  دەکەنتوندوتیژی  لە  ئەزموون   .

اری  گوازنەوە بۆ کە بووەتە هۆی ئەوەی خێزانەکان منداڵەکانیان لە شەقامەوە بانەو کردنکۆ گەاڵڵەی  هەندێک حاڵەتدا ئەم  

 (.هەتاوی   ١٤٠٠)ئەحمەدی،    تۆتەوە کەو  زیانی زیاتری لێ  ەلە کارگ   کردنی کە ئیشەیکارگ 

تێگەیشتن بەشداری دەکەن. بەاڵم    داکاری مندااڵن  خراپترین جۆریڕەگەزی کچ و کوڕ لە  دوو    کە هەربکەین    نکۆڵی لەوەناتوانین  

زۆر کچان،  ئەستۆی کە دەخرێنە   یەوەکۆمەاڵیەتی یهەندێک چاوەڕوانی و ئەرک و بەرپرسیارێتیبە هۆی  نگە کە یگر لەم خاڵە 

نا و تانزانیا و نیجەر لە غیانەی کە  توێژینەو ئەو  .  ێنەوەچەوسدەو  دەبن  کار  خەسارەتەکانی زیاتر تووش ی مەترس ی و  کچان   جار

م ئاماژەیان بە، هەروەها  دەکەنئیش  بێ ئامێری خۆپارێزی    خستووە کە کچان زیاتر بەاندراوە دەری  لە کەرتی کانگاکان ئەنجام

کردبوو:  پرس بڕین، کۆکە، سەرئێشە و سەرگێژ کردنکار  ی زۆر   ماوەیانە  ئازاری سک،  ماندوێتی،  کێشەی هەناسەدان،  ە،   ،

  ی ، مەترسیێزی پار خۆ ئامێری  بەکارهێنانی  بێ    ەکان بەیە ژەهراویلەگەڵ تەپ و تۆزی ورد و مادبەرکەوتن  کزانەوە و سووتمان،  

گ. یەکێک  ر ەتەنانەت م خەسارەتی جیدی هەمیشەیی و ، یەکان جەستەیی، نەخۆشیتوندی ، چاالکیی ی هاتوچۆڕووداو  ی زۆر 

و   چەوساندنەوەئازاردانی سێکس ی،  ڕادەیەکی دیاریکراوی  ،  ووەکرد  انئەزموونیبەچان لە تانزانیا  انەی کە ک ییلەو پرسە جید

دەریدەخەن کە کچان لە هیندستان   ئەنجامەکان(. هەروەها  ٢٠٠٧،  نێودەوڵەتیی کارسێکس ی بازرگانی بوو )ڕێکخراوی  اندنی  زێڕ 

هەڕەتی  لە سەدا پەنجا بۆ هەشتای    سازی یارییە ئاگرینەکان و جگەرە،  شقارتەی  کردنجلوبەرگ، دروست  وو لە کارەکانی وەک

لە زۆرێک لە پیشەسازییەکان بە   ۆڵەکان. کچلە دەست داوە  -شادی  پەروەردە، یاری و    وو بە پێوەرەکانی وەک  -ی خۆیان  یمنداڵ

پێباشییە    . لەم واڵتەدا،بوو کرد  شیان بەئەزموونسێکسیگێچەڵی  . هەروەها هەندێک جار  ێنرانەوەچەوسدەشێوەیەکی دڕندانە  

کەمتر ب   یەکانکۆمەاڵیەتی پێ  ایەخیان  بۆ مندااڵنی نێر دەبێتە هۆی ئەوەی کچان  کەمتر بدرێ پێ بدرێ، کەمتر خۆراکیان   ،

هزرییان بێبەش بکرێن  کەس ی و کۆمەاڵیەتی و  تاکەی ئاسۆی  کردنبکەن و لە هەر دەرفەتێک بۆ فراوان ئیش  ، بەاڵم زیاتر  نبخوێن

 (. ٢٠١٠)بات،  

تاییدا و رهئاستی سه  ملیۆن منداڵ له  70  جیهاندا زیاتر له  . له ەکاری مندااڵن  لێکەوتەکانیلە    وازهێنان لە خوێندن یەکێکی دیکە

لە قوتابخانە ناویان ژمارەیەکی زۆری مندااڵن  .راوهک دا تۆمار نهقوتابخانه  دا ناویان لهییئاستی ئاماده لهڕێژەیەکی زۆرتریشیان 

ن ڕێژەی وازهێنان لە تۆمار کراوە بەاڵم بە بەردەوامی ناچنە قوتابخانە. زۆربەی ئەو مندااڵنە مندااڵنی کارن. لە زۆرێک لە واڵتا

کچان بە بەراورد نی  ناردنە بەر خوێند.  بووە  یەکێک لە هۆکارەکانیو کاری منداڵ  زیاترە  کوڕان  هی  لە  کچان    وخوێندن لە نا

باوکان لەگەڵ   و  دایک  لە  بۆ زۆرێک  کاتێک ڕووبەڕووی سەرچاوەی   زۆر جار .  سەرمایەدانانێکی الوازە  کوڕان  باوک  و  دایک 

نگی یپشکی یەکجار گر و  سەرمایە بخەوێنن    کوڕەکانیان لە سەر خوێندنی  دارایی زۆر دەبنەوە، پێیان باشە  خوازیی  سنووردار و دا

 (. 2004؛ کولومیتس و موری،  2010)بات،  نەدەن  کیس    خێزاندا لە  یلە ئابووریکچان  



کچان و کوڕان بەشداری لە جۆرە جیاوازەکانی کاردا دەکەن، چ لە قۆناغی سەرەتایی کە  لە کۆتاییدا پێویستە بگوترێ بەو پێیەی  

ژیانیاندا،   دواتری  قۆناغی  لە  چ  ئیشکاریگەریی  و  سەر    ەکردنئەم  جیاوازە. ان  کارەکانیداهاتووی  ئەنجامی  لە  بازاڕدا  لە 

لە   کار لە داهاتوودا بۆ کچان خراپتر لە بازاڕی    کردنبەشداری   سزایتوێژینەوەکان لە مەکسیک و بەرازیل دەریدەخەن کە  

ژنان   ئەمەداهات بۆ پیاوان قەرەبوو بکاتەوە، بەاڵم  سزایوانێ  دەتسەرەتای کار . لە مەکسیک، گەڕانەوە بۆ ئەزموونی ەکوڕان

  و دا بیکەنبازاڕ  لەنن ێک بێ کە بتواتوانای کوڕان بۆ بەدەستهێنانی ئەزموونی کارپیشاندەری . ئەم ئەنجامانە ڕەنگە گرێتەوە نا

بەدەست دەهێنن کە   ێکئەزموونێنن، لە کاتێکدا کچان وەک کرێکاری ناوماڵ  کاری ب  دا بەیانلە پیشەکانی داهاتوو   ندەتوان

 (. 2002یت و پاین،  ار   گوستافسون ؛  2001)کنال،    پیشەکانی دیکە نییەبۆ  شیاوی گواستنەوە 

 

 پوختە و ئەنجام 

و   یەکانگترین دیاریکەرە کۆمەاڵیەتیینو دەرفەتەکان بووەتە یەکێک لە گر نەریت و نۆرم و داب  یکاریگەریجێندەر لە ژێر ئەمڕۆ 

نگانەی کە ئەمڕۆ بووەتە یچانس و هەڵبژاردنەکان. یەکێک لەو دیاردە گر بۆ وێنە  ،  داناوەزۆر الیەنی ژیان    لە سەرکاریگەری  

دااڵنە. سەرەڕای هەندێک لێکچوون، کچان و کوڕان بە شێوەیەکی جیاواز کاری منتێکراوی جێندەرییە  پرسێکی کۆمەاڵیەتی و کار 

شان  . کچان  بەئەزموون دەکەن  ەوەلێکەوتەکانیو    و شێوازی ئەنجامدان  کردنکارجۆری  هۆکار و  سۆنگەی  لە  کاری مندااڵن  

شانی   سەرژمێرییەکان    کار کوڕان  بە  بەاڵم  سەر دەکەن،  وەک  لە  هۆکارگەلێکی  کچان،   ی بوونراونەبین  وو بنەمای  کاری 

ی هەندێک بوونو شاراوە  حەقدەست تێڕوانینی هەڵە، وەرنەگرتنی  بە هۆی    دایک و باوکەوە   لە الیەننەدان بە کاری کچان  گرینگی

هەندێک لە   بۆ وێنەئەوان کەم هەژمار دەکرێن.    -  یش دەگرێتەوەی کاری کوڕانەکانجۆر لە  هەندێک  ئەم مژارە    –ەکان  کار لە  

 کار بکەن. ئەو کچانە ، بەاڵم لەوانەیە  دەکەن  دەکەن، واتە نە لە قوتابخانەن و نە کار   ڕاپرسییەکان کچان بە "بێکار" ئەژمار

 کردن گەشە  سەرمایە بۆگی بە کوڕان بدەن،  یندایک و باوک زیاتر گر دەکا    کۆمەاڵیەتی بۆ کوڕان واپێباشیی  و  جێندەری    یرییگ ال

. ئەمەش  یان بکەنەوە دا سنووردارو پێشکەوتن  کردنکوڕان و لە گەشە  ی، کچان بکەنە قوربانیتەرخان بکەن  و سەرکەوتنیان 

شییەکانی  پێبا،  جێندەری ی  یلە کاتێکدا کارەکانیان هەژمار ناکرێت. چاوەڕوانی و جیاکار   کچان خۆش دەکا،  ە ناو کاری هەلی چوون

)هەر دووکیان(  دایک و باوک  ی  کردنئیشخێزان و  ناو  لە    ی نەخۆشێکبوونوو  وەک  یدایک و باوک لەگەڵ هەندێک هۆکاری تایبەت

دوو    داکچان لە شوێنی کار ئەوەی  دەبێتە هۆی  لە ئەنجامدا    کە ئەمە  ،یەکانی کاری کچاننسەرەکی  لە هۆکارەلە دەرەوەی ماڵ  

وای کردووە کە   بوونو ملکەچ  هۆگری بۆ ئەنجامدانی کاری قورس لە بارودۆخی خراپ. بە هەمان شێوە  ێنەوەچەوسهێندە ب

ناچارن کار بکەن، دیکەوە  هەژاری و بارودۆخی نالەباری  بە هۆی    چەندە کوڕان و کچان   هەرداخوازیی بۆ کاری کچان زیاتر بێت.  

ئەم هۆکارانە کە  دەریدەخەن  لێکۆڵینەوە  ژمارەیەک  لە هەندێک تا    ە داناو   کچان   لە سەرزیاتر کاریگەرییان    بەاڵم  و  کوڕان 

 (. 2002ویل،  )  کار دەکەنحاڵەتدا کوڕان بۆ سەربەخۆیی ئابووری  

و دەرفەتە بەردەستەکان و شێوازی ڕێکخستنی کار، کچان و جێندەرییەکان    هۆی گریمانە فەرهەنگییەکان و چاوەڕوانییە  بە

ی کردن، کارکردن، کۆچپێویستیان بە کاری جەستەیی قورس  ئەو کارانەی کەلە جۆرە جیاوازەکانی کاردا ئیش دەکەن.  کوڕان  



لە  زیاتر    . ئەم جۆرە کارانەیەکوڕانە  گەڕی، کاری بیناسازی زیاترزبڵ   وو وەک  ئیشلە شوێنی    بووننیشتەجێ  شوێنی ژیان و  دوور لە

لە کاری ناوماڵ و   (. کچان زیاتر 1398ی مندااڵن،  ەکانپاراستنی مافئەنجومەنی  )دەدرێ    ی لە ئێران ئەنجام ئەڤغانکوڕانی    الیەن

؛  2008برو،  بالگ)دەکات    زیانێکی گەورەتووش ی  ، کاری ناوماڵ کچان  باو  ی باوەڕ چەوانەی  . بە پێبەشداری دەنوێنن  کشتوکاڵیدا

هەیە و پارە پەیدا شارۆمەندانیان دا، بەو پێیەی کچان باشتر توانای ڕاکێشانی بەزەیی یش ی شەقاملە کار  (.1999ف، ێیونیس 

، کوڕان زیاتر لە بازاڕدا  دیکەکی  بەندییەپۆلێن  بە پێی(.  هەتاوی   ١٤٠٠)ئەحمەدی،    چاالکانەیان هەیە  یەکی دەکەن، بەشداری

  کچان زیاتر لە کاری ماڵەوە و خزمەتگوزاریی حاڵێکدا  لە  ،  ان هەیەحەقدەستیوا  دەدەن    ئەنجامئەو ئیشانە  و    یان هەیەبوون

دا،  یش سانک یەهەلومەرجێکی    ، لەدەدرێ   یان پێحەقدەستچان  ک کە  لەو شوێنانەی  حەقدەستە ئیش دەکەن.  کابانی کە بێ

یان   ک، دایکباو   و دەیدەن بەحەقدەستەکەیان لە ژێر ڕکێفی خۆیاندایە  ەمتر  ک و  ەمترە  ک ان  کوڕە کهی    ەیان لەکحەقدەست

لە داهاتوودا بۆ کارەکانی دیکە ن  ەیان. ئەو ئەزموون و لێهاتووییانەی کە کوڕان لە شوێنی کاردا بەدەستی دەهێنن دەتوانک مێردە

 ئەمە بۆ کچان کەمترە. حاڵێکدا    ، لەنبهێنی  کار   بە

ی کۆمەاڵیەتی و ڕەگەزی یهەندێک چاوەڕوانبە هۆی    ودەگەیەنێ    کوڕ و کچڕەگەزی  دوو    هەرکاری مندااڵن زیانێکی گەورە بە  

 کە زیاتر کچان   ەکردنکار  لێکەوتەکانی   لە  گێچەڵی سێکس ی یەکێک بۆ کچان خراپترە.  کار  لێکەوتەکانی  دەرهاویشتە و ،  نمندااڵ 

ترس دەگرێتەو  تەنانەت  کچان    کردننهەراسالە    ە.  و شەرەفی  پاکیزەیی  لەدەستدانی  ناو و  نەتەوەکاندا  هەندێک    لە  ە للە 

شەقام یان   لە سەر   لە دەرەوەی ماڵ، بەتایبەت  کردنکچان بۆ کارهۆگریی   -   بوونتەمەنی باڵق - دواوە    بە   تەمەنێکی دیاریکراو

 وە. کاتەلە کاری کشتوکاڵی، کەم دە

لە   جێندەری ، جیاوازییەکی بەرچاوی  ێتی )جێندەر(ڕەگەز   سەرە  کردنبە جەخت  کار  ی بواری کانتوێژینەوە بە پێداچوونەوە بە  

د یاسادانەران و  لێکۆڵەران،  لە الیەن  بابەتە  ئەم  ئەم جیاوازییانە،  دەبینین. سەرەڕای  مندااڵندا  و  کاری  اڕێژەرانی سیاسەت 

لە پلەی یەکەمدا لە الیەن   بابەتە ئەماوە. بۆیە پێویستە ر د پێ  سەرنجیکەمتر بە تایبەت لە ئێران  ،مندااڵن چاالکانی مافەکانی

بێ پێدانی زانیاری    بەئامادە بکەن.    تەواو  یزانیاریبە ئەنجامدانی توێژینەوە لەم بوارەدا  بۆ ئەوەی  بدرێتەوە   توێژەرانەوە ئاوڕی لێ

خەسارەت و ەوەی  کردنکە لە نەهێشتنی کاری مندااڵن و کەم دەدرێ    ، سیاسەت و دەستێوەردانی الواز ئەنجامناسینی تەواوو  

 . بێتنا  ییەکی کاریگەر کار هیچ    زیانەکانی
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