
 
 

  
 

 :آمار
 ميليون تن است ٢/٩ ، ساله١٦در نپال، تعداد آودآان تا 

 درصد جمعيت آل آشور را تشكيل ٤١آه در مجموع 
 .دهند مى

 ميليون ٦/٢ آودك، حدود ی ميليون٢/٩از این جمعيت 
آار «تن در سنين پنج تا چهارده ساله در عرصه هاى 

 .آنند يت مى فعال»پر مخاطره
 

 
 

  :انواع آار آودك در نپال
آودآان نپال در صنعت آشاورزى براى : آشاورزى -١

توليد برنج، ذرت، جو، گندم و سایر غالت به آار گرفته 
 .شوند مى
آودآان در صنعت قالى بافى : آارخانجات و صنایع -٢

   آارى، تراش و در آارگاه ها و آارخانه هاى جوش
هاى اقتصادى، تجارى،  آارى، سيرك، موزیك، فعاليت

 .حمل و نقل و غيره مشغول به آارند
هم چنين در معادن و در آوره هاى خشت زنى و  -٣

  .آجرپزى و سنگ شكنى، آودآان به آار اشتغال دارند
، آودآان به جمع  در این بخش:  غير رسمى بحش -٤

ها،  انه ها، رستورانآورى زباله و آار در قهوه خ

...  زنى، مسافرآشى با ارابه دستى و باربرى، واآس
 .پردازند مى
در ساختمان سازى و جاده : انواع آارهاى زیربنایى -٥

 .سازى، بنادر و تلمبه خانه هاى آب
 .مزارع چاى و نيشكر و تنباآو و غيره -٦
 

 
 
مربوط به دختران است و نگه به ویژه : آار خانگى -٧

دارى از آودآان، آار خانه، آشپزحانه، نظافت، و جمع 
 .شود آورى علوفه را شامل مى

مانند : اشكال دیگر آارهاى خطرناك براى آودآان -٨
 .، و تجارت آودآان بردگى، تجارت سكس

آنند،  درست به اندازه آودآانى آه در نپال آار مى
 .دبيكاران بزرگ سال وجود دار

 

 
 

 :ها مصاف
 هاى آار آودك؛ مطرح آردن زیان -
 ها؛ وضع قوانين و نظارت بر اجراى آن -
 مباحث سياسى؛ -
 هاى سازمان یافته و مدرن؛ فعاليت -
 دست یابى به برنامه ها و امكانات مناسب؛ -
 پيگيرى و تعقيب نمودن و تكامل؛ -
 جنگ زده؛محافظت از آودآان  -
 تضمين تحصيل براى همه آودآان؛ -



، تجارت  حفاظت از آودآان به ویژه از تجارت سكس -
 ها؛ ها عليه آن آودآان و انواع دیگر خشونت

 

 
 

 :آار آودك و تحصيل
يليون آودك آارگر در نپال هيچ گونه امكانى  م٧/١

اى مختلف اقتصادى براى تحصيل ندارند و در رشته ه
 .و در آارگاه هاى خانوادگى به آار اشتغال دارند

آنند، به مراتب از  تعداد دخترانى آه ترك تحصيل مى
 به انواع آار آودك آشيده تر بيش و استتر بيشپسران
 ٣/١آنند،  تعداد آودآانى آه تحصيل مى. شوند مى

 .درصد آودآانى است آه در بازار آار وجود دارند
تحصيل رایگان و اجبارى با تژى در این زمينه، استرا

 .آيفيت باال براى تحول اجتماعى است
 

 
  

  :گآودآان و جن
 آودآان پارتيزان؛ -

 آودآان سرباز؛ -
 آشپزهاى مناطق جنگى؛ -
 ؛ جاسوس -
 قاصد؛ -
 

 :تاثيرات جنگ بر آودآان در نپال
 مفقوداالثر شدن؛  و آوارگى -
 بازداشت شدن؛ -
 یتيم شدن؛ -
 آشته شدن؛ زخمی و -
 گروگان گرفته شدن در تجارت آودآان؛ -
 هاى روحى طوالنى و شدید؛ افسردگى و بيمارى -
 آشانده شدن به آارهاى سخت و پر مشقت؛ -
 مورد خشونت قرار گرفتن؛ -
 

 
 

 :ار آودكرابطه بين جنگ و آ
 از دهكده فرار آرده و به شهر آمدن؛ -
 به آار خيابانى آشيده شدن؛ -
 

 :شوند آودآان مهاجر به آار آشيده مى
بسيارى از آودآان، فریب داده شده و به اميد یك زندگى 
بهتر در عرصه تجارت آودآان به آشورهاى دیگر 

ماند، و به اجبار آار  شان لنگ مى شوند، تحصيل برده مى
استراتژى در این زمينه، اجراى  .آنند  شروع مىرا

مصونيت  است که به معنای پى. او. آنوانسيون، زى
  .باشدکودکان از مضرات جنگ می

 (CZO, children as zones of pace) 



  :تجارت آودآان
درصد آودآان نپال قربانى تجارت آودك و  ٨/١٧

 زن و  هزارهر سال پنج تا هفت. اند خشونت جنسى
پدیده تجارت آودآان و . شوند ك در نپال تجارت مىآود

خشونت و آزار جنسى سنتا یك مساله مربوط به رفاه  
تجارت آودآان نه . قلمداد شده است تا یك امر حقوقى

آند، بلكه به انواع  تنها جا را براى استثمار جنسى باز مى
هاى  ، سرویس دیگر استثمار هم از قبيل بردگى قرض

آى، آار در سيرك، مزرعه، و براى خانگى، آامل جو
  .دهد سربازگيرى اجبارى و ازدواج ميدان مى

  

 
 

 :عواقب
 رشد فقر در جامعه؛ -
 استثمار زنان و دختران؛ -
 

 :ها استراتژى
  : گيرى هایى براى پيش آآسيون -١
بردن بحث به درون خانواده، جامعه، مدرسه،  -

  ر؛هاى آا محل
 :وضع قوانين جدید -٢  
نظارات بر اجراى این قوانين در سطح آشورى و  -

 هایى در این زمينه؛ داشتن آآسيون
هایى در سطح آشورى عليه تجارت  سازماندهى آمپين -

 آودآان و خشونت و آزار جنسى؛
  :یتوانبحشى اجتماع -٣
ایجاد مراآز اجتماعى براى تطبيق آودآان آزار دیده  -

  ها به زندگى عادى؛  و بازگرداندن آنبا جامعه

هاى ویژه براى به دست آوردن ظرفيت و  آموزش -
 و بازگشتن به  مهارت در امر رشد و اعتماد به نفس

  جامعه براى آودآان آزار دیده؛
  

  
 
 :بازگشت به اجتماع -٤
 هاى مشاوره خانوادگى و اجتماعى برقرارى سرویس -

 براى بازگشت آودآان به جامعه؛
ها و مقوله آار آودك   آودآان درباره حقوق آن آموزش -

و آزارهاى اجتماعى جهت تقویت تاثيرگذارى بر  این 
  مقوله؛

  

 
  

 .مان را داشته باشيم ما بايد امكان استفاده از حقوق
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