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�٢٠١۵ون  ١۴  

 ، ��� �� ����م �� ����ت�� �� ��رط�ل

دوازدھم '�ه �ون &�ل ��ری ���ث روز��ن ا)'��� ��ر ط�ل در &را&ر�%�ن �ر$زار  د. ا�ن  ��ر    �وق، ��وان ��ت
'���ون ط�ل در آن ھ�وز د&�ر&� ��  ��۵ش از �� ا���0&��ن ھ�ی '���ر  �� �� در '/��س ��ن ا)'��� 'طرح  ده ا&ت،

از ) 5ر '���و�� ��ر$ران ط�ل در ا���0&��ن را ھ'�ن د. �8ش ز��دی ، د&�ر&� ��7ذ�ر��وه '��5ھ��4وع ����م �دار�د
��ل د�:ر �ر��ن  وا)د�ن ��&وادی �� ���5ری '��و��ت، ا'����، �� اط��)� �� ا'���5ت '�5ب �دار�د � �5ل '�دھ�د. �/ر،

7&ر ود�8ر '����ون   ٧،١ط�ق آ'�ر ��ن ا)'��� ��> ��� د. �� ��رھ�ی  �;� 'و' 0و)�ت '�5ب  ��'���و�%� ط�ل د�:ر 
 در ا���0&��ن �� '�5ب '�رو�د. ��� ھ'�ن $زار �ت 8و �����ٔ� دو�ر ھ�ی ��ن ا)'��� ھم �� وا;���%�ی ذ�ل اذ��ن دار�د:

Bر��  '�5ب ��%� در و>��ت ��وب ۵٠٠ا'��ت در �A ��داد ز��د و>��ت '��@ $ وده  دن '��5ب '��� د. �د ا;ل  -
    ده ا�د.ا���0&��ن ط� &�)%�ی $ذ �� '&دود �و

   .�د� از '��5ب ��'�ر �دار�د. واز ��'�رھ�ی 'و�ود ھم ا�Cر  �ن '���ری ��&�'���ش از � -

   '�5ب را �'�م �5رده ا�د، �4 ر&د �� ��F�Eت '&��5 '��'�. ١٢��Eد '��'�ن ��� �Eف  ��۵٠ش از  -

دان و�'� ا'���زات و�%د�د ھ�ی '��وی �Bر'���ری 'واد در&� و�Bر '&��5 �ودن '��'�ن '��ر�� �� �F;:�  �$ر -
  د 'ن �� �� ا�:�زه �ودن '��'�ن '��ر$رد�ده و����ٔ� ا�ن ��)ت $راف ��>ی �Bر��Gری  �$ردان و'��'�ن '��� د.

    ��&وادی وا)د�ن و �%د�د ط�)��ن ���ث  ده �� ار;�م  'و)�ت د�8ران در رو&�� ھ� و'��طق �� ا'ن �&��ر ���7ن ا&ت. -

'���ون  �$رد '�5ب، Eرف �ظر از  ٧،١&� �� ��ران ����م و�ر��� در &�)%�ی �ود ��:ر�م، ر;م ا)��� ا$ر در '/��
��8طر آ��دٔه اط��ل � ور ���د ا'� �7 ر�ت �د&ت آ'ده ���� ��&ت. ����ت ���7ن آن $�م �زرگ �� ��و '�&وب '� ود. 

� ر�'وده ا&ت ���د ھ'Eدا �� ا�ن &�ز'�ن و �و�&5و ا�8ر &�ز'�ن ��ن ا)'��� ��ر �7 �%�دات از ��Gی ��ن ا)'��� �� 
   �رای �و&�ٔ� '��رف در ا���0&��ن و ور�@ �/��ص ���� �وق ا)ذ�ر در '��5ب ا���0&��ن ��ر و'��رزه Eورت �:�رد..

ا&�&�ت �/و;� '�@ ��ر اط��ل ، �ر��'ٔ� ��/�ق در 'ورد 4:و�:�    ا��A '�5و �م �� ا&���ده از�ن '��&�ت 'E�8رأ
@Gل و'��وی $زارش ا'&�ل &�ز'�ن ��ن  و�ول ��وا�&�و�%�ی '�@ ��ر طEل در �%�ن و �ظ�رت از �ط��ق ا��ر اط��

    ا)'��� ��ر در�ن 'ورد را �وL�G ���م:

��ه��� �  :ا��&&� %�ن $#وق در  اط �ل  ��ر ��

ازا&�&�ت �/وق  اط��ل از 'د�%�ی طو>�� �د��&و ��8ف �� ا&�س '���ر ھ�ی  ����8  دٔه ��ن ا)''��� ��ر
از ���ب د�:ر ��ر اط��ل ��5 از 'وا�@ '%م ا�5 �ف   � ر �7دا �� '� ود.  �/وق �'و'� اEول و ��ر �/وق  اط��ل،

'�� '��� د. ��ر اط��ل ��CMر '��� ��>ی &�ر ا�5 �ف '���@ � ری ھر� ور دا �� ودر وا;@ &ر'��ٔ� �زرگ '�� را �� 
دھٔ� ا�8ر��'�ٔ� ��ن ا)'��� '���رھ�ی '%'� را �رای ��ر�ف ��ر اط��ل و ' 5ل �زرگ � ور'�دل '�&�زد. در �4د 

او)و�ت دادن �� '��رزه �� آن وG@ �'وده ا&ت. &� ��وا�&�ون '%م ��'�ٔ� �%��� �� ا�ن اEول و'���رھ� را ���Cت 
�وا�&�ون ��ن و� )ILO&�ز'�ن ��ن ا)'��� ��ر( ١٨٢و  ��١٣٨وا�&�و�%�ی  '�ره  و�Eو�ب �رده ا�د ���ر��د از:

). ا�ن &� &�د �/و;� ��ر ط�ل را از )��ظ �/و;� 4و��ت ��دی �'وده و'��@ وا&�س ;��و�� CRC( ا)'��� �/وق ط�ل
&�ز'�ن ��ن ا)'���  �١٣٨رای ھ'� ا;دا'�ت در &طL '�� و��ن ا)'��� �رای ا;دا'�ت Gد آن '��� د. ��وا�&�ون  '�ره 
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ی �%�ن ر&'M 7ذ�ر���  د 'ؤCر �ر�ن و;�ط@ �ر�ن �ورم �د ا;ل &ن را از���ب ا�Cر � ورھ� ��١٩٧٣ر �� در &�ل 
ی د8ول در ��ر وG@ �'ود. ا�ن ��وا�&�ون از �'�م � ورھ�ی �Gو 8وا&ت �� در ;وا��ن دا��8 8ود �دا;ل &ن �را

� ' ���B و�رای ��رھ�ی 7ر8طر ��� ('�دٔه دوم ��د &وم) &�ل �'�ر ��� د ١۵ری ���ن �'���د �� از ووا&�8دام را ط
�ل 'و�ود طن ز��ن �� �Eت، ا'��ت واF8;��ت در آن 8طر وارد  د  �� ��� �� �و��ت ��ر ��  را�ط ا�رای آن،

. ا)��� ��وا�&�ون �� � ورھ�ی �'�ر  ('�ده &وم ��د اول)  &�):� را ���ث &ن �د ا;ل ا&�8دام ���ن �'���د. ��١٨ د، 
ی &�A �� 8&�ره �&'� ورو�� �� ط�ل وارد ��5د و'��@ ����م ھ���را�5 �ف ����� ا��زه داده ا&ت �� �رای ا��5م 

�5'�ل ���دٔه ��وا�&�ون  ١٩٩٩'��/ده  ���١٨٢ن ��د. ��وا�&�ون  '�ره  ١۵ا)�  ١٣&ن ا&�8دام را �د ا;ل اش �:ردد 
&�ز'�ن ��ن ا)'��� ��ر�وده و'�طوف ا&ت �� ���Mد �ر او)و�ت ;��ل  دن �و&ط دول �Gو �ر ا;دا'�ت  ١٣٨ '�ره 

�� '�ظورا�ن ��وا�&�ون �د�ر�ن �واع ��ر اط��ل آن ��ر ھ���&ت   �دی �رای '�@ و ا'��ی �د �ر�ن ا �5ل ��ر اط��ل.
 �'FB �� ���  ت(�� �� �'FB دا �� ��  5ل��ل در ��را و  'و)�ت اط � ��ی �ر'� �� ��&�� ��&� � 5ل �%��(�

از دول �Gو '�8واھد �� در 7رو&ٔ� ا'��ی ��ر اط��ل �� ''�وع ;راردادن  ��١٨٢وا�&�ون  '�ره    دا �� �� د.
وا'��ی �د�ر�ن ا�واع ��ر اط��ل او)و�ت ;��ل  و�د. �� ا;دا'�ت ���ل �رای ''�وع ;راردادن وا'��ی ا�ن �وع ��ر 

&و'�ن &�د '���ر ��ن ا)'���   )،�CRC/وق ط�ل  %رت دارد(��وا�&�ون '�ل '��د �� ���م  �١٩٩٠ون ��وا�&   اط��ل.
�ل را �� �'��ت طا�ن ��وا�&�ون �ق  (��د اول) ١٣٢ا&ت �� ��ر  �;� ��>ی اط��ل را �/ض �/وق آ�%� '�دا�د. '�ده 

�ر�� �Eت وی 'Gر �وده، �� ����م اش 'زا�'ت در�را�را&�C'�ر ا;��Eدی اط��ل و دادن ��ری �� آ�%� �� ا�رای آن �
�رای ر&�دن �� ا�ن   ��د و�� '��@ ر د �&'�، '��وی، رو��، اF8;� وا��'��� اش $ردد، �� ر&'�ت '� ��&د. 

�رای   از دول �Gو '�8واھد �� �� در �ظر دا ت &��ر��وا�&�و�%�ی ذ�ر�ط، &ن �دا;ل CRC ھدف ��د دوم ھ'�ن '�دهٔ 
   �ن ���د.ا&�8دام را ��

   %ر���� *�ل و�ظ�رت %ر �ط%�ق ��وا���و���:

م �� 7رو$را  ا�ن&�ز'�ن ��ن ا)'��� ��ر �ر��'� ای را �رای '��رزه �� ��ر اط��ل �%��را$ذا ت. 1992در&�ل 
�/ش ���دی در�ر�Bب �ر��'� ھ�ی ا'��ی ��ر اط��ل در &طوح '�� و��ن ا)'��� ��زی ��'�ده '� ود  ��IEPCا�E�8ر

&روی آن در &طL '��  ��۶٠ر اط��ل ا���م داده  ده    &روی �٢۵٠رده ا&ت. در 4و��ت و�� �'��ت ا�ن �ر��'� 
'�ط/وی و '�� ��ر اط��ل در &طوح ��ن ا)'���،   �د��&و �Eورت '�ظم �� � ر$زارش ٢٠٠٠از&�ل   IEPC '��� د.

در ا�ن $زارش   ٢٠١۵  آ8ر�ن $زارش از�ن �وع ���ر�&ت از $زارش ��ن ا)'��� ��ر ط�ل  7ردا��8 ا&ت.
د. ا'� در (����م و�ر����W '��وا�د '�رک ا&�&� ر د ا;��Eدی وا��'��� �وده و'&��زم &ر'��� $ذاری '���  '�8وا��م:

��Gف ا&ت. و&��ل '�5ب ��'��&ب و�� ����،   �� '�&ر '��� �د،'�)� '����5 �� �رای Bر �X&��ری از � ورھ�، ���
��داد  �$ردان)، �/دان '��'�ن '&��5 آ'وزش را ''5ن �� ��F5 ' �� �5ت د�4ر'�&�زد  ظ(از )�� �E�%� �زرگ

آ'وز$�ران  ���� '�&�ز�د، ''5ن را آ'وزش �&����5 از  G'ن در ILO &�ز'�ن و���ث ���Bت از '�5ب '� ود.)
در 'ورد  (�� دول �Gو) �� ارا�ٔ� &��ر �ت  ILO (ھ'راه �� �و�&5و، ��ز�'��ت �'وده ا&ت. در$زارش '�8وا��م:

7ر&و�ل در&� از اEل آ'وزش �� ����ت در ھ'� &طوح در&� 7 ������ '���5د. ��'�ن ;ؤه �در�&� '&��5 و�� 
�رای ارا�� ����'�ت �� ����ت ا&ت). ا�ن  ��FEت ��ت  را�ط ��ری '��&ب '���� �ر ���ھم ا��'���، ;دم �����

�� ��FEت �ر�&ب ��Eدف 7 ������ از 8وا&�%�ی ;��و�� '��'�ن '&��5 و  UNESCO و ILO ' �رک�7 �%�دات 

��E��درEور���5 �� ا'���� ��ھش ���د و '/�'�ت ��>�� وزارت   %�ی ا�8ر'��'�ن ا���0&��ن '��� د.ا �راک ���ده درا
�� �F7 Aن د;�ق، درھ'�ھ�:� �� 'ردم '�Fت  '��وا��د  �E8 �� �7 ر�ت '��رف �7رداز�د،'��رف ��وض '���@ 

'�)� ��ن ا)'��� در راه طو>�� �%�� ����'�ت �� ����ت �� ھ'� اط��ل � ور�ز�ز '�  �'A ازا'���5ت وا&���ده   ذ�ر�ط
��ی ��5 از وظ��ف ا&�&� دو)ت ا&ت.����م �رای اط��ل  �راھم &��8ن ز'��X $�'%�ی ا&�&� و ا&�وار�ردار�د. �4

� ور  �زرگ &ر'���ٔ   وا�ن '� �5د را اط��ل وروان �&م  �;� ��ر ��زار �� ���8. در��ر$�ه، �� ط�ل در '�5ب ا&ت،
  .را از ر د ط��� و�F'��@ �&'� و'��وی ��ز '�'��د

  

  (��رو) �'��X �/وق � ر�درا&�ون &�ز'��%�ی ��7ھ�د$�ن ا��0ن در ارو�7

  


