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ر کشور آمار کودکان کار دشيافزا  

 
هشتاد وهفتتير  يکمسی دوشنبه       دسترنج                                                                 

                                                                          
 ٧/١٢ش، به ين رقم با افزاي سال آشور جزو آودآان آار بودند آه ا١٨ تا ١٠ درصد از آودآان ١١، حدود ٧۵ سال در

، نسبت به ین رده سنيآان است آه تعداد آودين در حاليا. ده استي رس٨٥در سال )  هزار نفر٦٦٠ون و يليك مي(درصد 

.افته استي آاهش ٧۵سال    

: ران اعالم آردي توسط مرآز آمار ا٨۵ منتشر شده سال یت از حقوق آودآان با استناد به آمارهاي انجمن حمارعامليمد

 هزار آودك ٦٠٠ون و يلي، سه م٨۵ سال آشور در سال ١٨ تا ١٠ ی هزار آودك رده سن٢۵٣ون و يلي م١٣از مجموع 

.ر آار بودنديم درگي مستقرت هزار آودك به صو٧٠٠ون و يليك ميل و يج از چرخه تحصخار  

ن وزارت رايوالن باالخص مدئ مسی برای جدیآه آن را هشدارن خبريسنا، ضمن اعالم ايوگو با ا  در گفتیزداني ديفرش

 درصد ١١، حدود ٧۵ر سال د: ، گفت٧۵ت آودآان آار نسبت به سال يش جمعيمورد افزاآموزش و پرورش دانست، در

 هزار ٦٦٠ون و يليك مي(درصد ٧/١٢ش، به ي رقم با افزانيبودند آه ا سال آشور جزو آودآان آار١٨ تا ١٠از آودآان 

.افته استي آاهش ٧٥، نسبت به سال ین رده سنيست آه تعداد آودآان اين در حاليا. ده استي رس٨۵در سال ) نفر  

) آودكهزار ٨٣٠( درصد٦/٩ آه ی متفاوت بوده است، به طوريیروستا وینقاط شهردر، نسبت آودآان آاری گفته وبه

 در یليچرخه تحصبا تعداد آودآان خارج ازن آماري بودند و ايیروستا)  هزار آودك٨۵٠( درصد ٣/١٨ و یها، شهر آن

. داردی همخوانيی و روستاینقاط شهر  

 
شدن آودآان استدار  ل عمده خانهي زود هنگام از دالازدواج  

 هزار ٩١۵آشور، آودك آار در هزار٦٠٠ون ويليك ميوجود عالوه بر: حقوق آودآان افزودت ازي انجمن حمارعامليمد

 یها را دختران و مابقآنازنفر هزار٩٠٤ان ثبت شده است آه حدود رياآمارتوسط مرآز» دار آودك خانه«عنوان آودك با 

.دهند یل ميرا پسران تشك  

: د آردياند، تاآ دار شده ل ازدواج زودهنگام، خانهي هستند آه به دلیدار، آودآان ن آه عمده آودآان خانهي با اذعان به ایو

ون يليممجموع حدود دوتوان گفت در ین ميبنابرا. دهنديل ميل تشكيتحصن آودآان را آودآان بازمانده ازيا ازیگريعده د

.آار هستندمشغول  هزار آودك در آشور٧٠٠و   

 
هزار نفر از آودآان آار پسر هستند٣٠٠ون و يلي مكي  

 
ون يليك مي(ها پسر  درصد آن٣/١٩: سنا، گفتيبه اآشورآودك آارهزار٦٧٠ون و يليك مي یتيك نسبت جنسي با تفكیزداني
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.دهند یل ميسال تشك١٨ تا ١٠را دختران )  هزار نفر٣٧٠( درصد ٨/۵و ) هزار نفر٣٠٠و   

 ی ذآر شده و در نقاط شهریرده سندربه دخترمورد نسبت آودآان آار پسرحقوق آودآان درت ازي انجمن حمارعامليمد

شهرها در) نفرهزار١۵٠( درصد دختران ٦/٣ران و از پس)  هزار نفر٦٧٤(درصد  ٤/١۵:  خاطر نشان آرديیو روستا

.آنند ی میزندگ  

آودك آار ساآن در  از مجموع :  پسر و دختر ساآن در روستاها، افزودح نسبت تعداد آودآان آاري در ادامه در تشریو

در روستاها )  درصد١٠(دختر آودآان آارازنفر هزار٢٢٠پسران و حدود از)  درصد۵/٢٦( هزار نفر ٦٢٧ها، روستا

.برند یبسر م  

هم دختران و دوداز)  نفر هزار٤٧٣(درصد ٢١: ز گفتي نيی و روستایشهردار مورد تعداد آودآان خانه دریزداني

دار   سال قرار دارند، در زمره آودآان خانه١٨ تا ١٠ ی آه در رده سنيیپسران روستااز)  نفر۵٠٠پنج هزار و (درصد 

 به پنج یو پسران شهر )  درصد١٠( هزار نفر ٤٢٨ به یان آودآان دختر شهريت در مين جمعيروند آه ا یبه شمار م

.رسد یم) ك دهم درصدي(هزار نفر   

 
ل بودندي ساله خارج از چرخه تحص١٨ تا ١٠ هزار آودك ٦٠٠ون و يلي، سه م٨۵ سال در  

 
از آودآان ) ون نفريليمحدود چهار( درصد ٢٧حدود : ز گفتيل نيچرخه تحصآودآان خارج ازمورد آمارامه دراد دریو

 ۵/٢٧ به یم درصديش ني با افزا٨٥سال  درن رقميداشتند آه ال قراريچرخه تحص خارج از٧۵سال اد شده، دري یرده سن

/ده استيرس)  هزار نفر٦٠٠ون و يليسه م(درصد   

 درصد ٤/٢٦دختران و از) نفر هزار٨٠٠ون و يليك مي(درصد ٣/٢٩حقوق آودآان، ت ازيرعامل انجمن حماي گفته مدبه

.اند  داشتهل قراري خارج از چرخه تحص٨۵از پسران در سال )  هزار نفر٨٠٠ون و يليك مي(  

 خارج یدختران ساآن در نقاط شهر درصد از٢١درصد از پسران و حدود  ٢٢، حدود ٨۵سال ن آه دريان اي با بیزداني

 درصد از ٤٢درصد پسران و   ٣٤: ان آردين گونه بي را ايیت در نقاط روستاين جمعيل بودند، نسبت اياز چرخه تحص

.ل بودندي خارج از چرخه تحصيیدختران روستا  

 دانست و  یبودجه ضرور جذب  و پرورش و والن آموزش ئمس  یزير   برنامهیرا برا اد شده ي ی توجه به آمارهایو

 پرداختن به آموزش آودآان خارج از  ن هدف وزارت آموزش و پرورشيتر رسد، مهم یهر چند به نظر م: ح آرديتصر

 پوشش یعنيف خود، ي درصد حداقل وظا٣٠ از ونناآ ن وزارتخانه همين آمارها، ايل است، اما با توجه به ايچرخه تحص

.است  همه، عقبی آموزش برایاجبار  

 


