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 مقدمة

يأيت اليوم العاملي ملكافحة عمالة األطفال والذي يصادف يف الثاين عشر من حزيران من كل عام مناسبة وفرصة للوقوف على حالة 
عن  ل األطفال أحد عناوين الدفاعاتعد مكافحة عمو عمالة األطفال يف األردن، وفرصة ملراجعة السياسات ذات العالقة باحلد منها. 

حملافظة على ، واب أساسي يتمثل يف أن األطفال جيب أن يكونوا يف مرحلة التعليم واكتساب املعارفحقوق االنسان، وذلك لسب
"مجيع  9191األطفال حسب التعريف الذي قدمته اتفاقية حقوق الطفل املعتمدة من األمم املتحدة عام . ويقصد بخصائصهم العمرية

 ساسية األربعة يفضاء الفعلي على عمل األطفال أحد املبادئ واحلقوق األالق ويعدعاماً".  99األشخاص الذين مل تتجاوز أعمارهم 
 SDGs 2030، هذا اىل جانب تأكيد أهداف التنمية املستدامة  9119الذي أعلنته يف عام العمل إلعالن منظمة العمل الدولية 

ئصال اختاذ تدابري فورية لضمان حظر واستعلى أولوية مكافحة عمالة األطفال، حيث نصت الغاية السابعة من اهلدف الثامن على "
 "0202أسوأ أشكال عمل األطفال، مبا يف ذلك جتنيدهم واستخدامهم كجنود، وإهناء عمل األطفال جبميع أشكاله حبلول عام 

منظمات دولية و املنظمات الالعديد من رغم أمهية اجلهود والربامج واملشاريع اليت قامت وما تزال العديد من املؤسسات األردنية الرمسية و و 
احات يف األطفال العاملني واعادهتم اىل مقاعد الدراسة، وحتقيق بعض النج اىل اعادة تأهيلدف نية والعاملية واليت هتاجملتمع املدين األرد

مستمر. ويف هذا  يداال أن مشكلة اتساع رقعة األطفال املنخرطني يف سوق العمل يف تزادمج األطفال العاملني يف النظام التعليمي، 
ي شكل من األشكال، أعاما، وحيظر تشغيلهم ب 91السياق مت تقسيم األطفال اىل شرحيتني، االوىل تتمثل يف األطفال دون سن 

( عاماً، يسمح بتشغيلهم يف مهن غري خطرة وغري مضرة 99-91األطفال الذين ترتاوح أعمارهم ما بني )والشرحية الثانية تتمثل يف 
 بالصحة.

 
 ؤشرات احصائية:م

 إلمجايلا املؤشرات االحصائية املتعلقة بعمالة األطفال بني األقاليم والدول، اذ تفيد مؤشرات منظمة العمل الدولية أن العددتتفاوت 
( مليون منهم يف األعمال اخلطرة. وترتكز النسبة األكرب منهم 92( مليون طفل، يعمل )919يبلغ ) 0291يف عام  العاملني لألطفال

  واحمليط اهلادي. ( مليون تقريبا يف منطقة آسيا89)

أن عدد  ،ردنيف األ بالتعاون مع وزارة العمل ومركز الدراسات االسرتاتيجية وتشري أحدث دراسة مسحية أعدهتا منظمة العمل الدولية
الفا، وأن عدد  82ال بلغت ما يقارب معايري عمالة األطفالفا، أما األطفال الذي تنطبق عليهم  81يبلغ ما يقارب  األطفال العاملني

عاما،  91ومعايري عمل األطفال تتمثل يف مجيع األطفال الذين تقل أعمارهم عن الفا.  52األطفال العاملني يف أعمال خطرة يقارب 
تقل أعمارهم  ساعة يف األسبوع، اضافة اىل األطفال الذين 01عاما يعملون ألكثر من  98-91واألطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني 

عاما ويعملون يف أعمال خطرة. ويقصد باألعمال اخلطرة تلك األعمال اليت تنطوي على استخدام اآلالت واملعدات اخلطرة  99
ي ر واستخدام وتصنيع املتفجرات والعمل مع النار والغاز أو املواد الكيماوية واحلراسة واألعمال اليت تتطلب جهدا بدنيا واألعمال اليت جت

 جواء مغربة وصاخبة والساخنة أو الباردة جدا، والعمل يف املناجم وحتت املاء والعمل يف الفنادق واملطاعم والنوادي واملالهي الليلية.يف أ
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( الف 33)ت حيث بلغما يقارب عشر سنوات، ل وتفيد هذه املؤشرات اىل ارتفاع عمالة األطفال مقارنة مع املؤشرات االحصائية قب 
، واليت تشري اىل أن عمالة األطفال تضاعفت تقريبا بني األردنيني. حيث بلغ عدد األطفال األردنيني من جممل 0221طفل يف عام 

الفا.  92.0بواقع  %02الفا، بينما بلغ عدد األطفال العاملني من السوريني وجنسيات أخرى  12.9.% بواقع 92األطفال العاملني 
 . %99.8األطفال العاملني  وتبلغ نسبة الفتيات العامالت من جممل

 
 التشريعات الوطنية 

قانون العمل  اذ أن ، الواردة يف االتفاقيات الدولية ذات العالقةبشكل كبري مع املعايري جمال عمل األطفالالتشريعات الوطنية يف تتوائم 
، على منع منه (83فقد نصت املادة ) ،واألحداث والتعديالت اليت أجريت عليه، حيظر تشغيل األطفال 9111( لسنة 9األردين رقم )

 القانون ذاته ( من85من الصور، وحظرت املادة ) تشغيل األحداث )األطفال( الذين مل يكملوا السادسة عشرة من عمرهم بأي صورة
ري الدولية يوهذا ينسجم مع املعاتشغيل األحداث الذين مل يكملوا الثامنة عشرة من عمرهم يف األعمال اخلطرة أو املضرة بالصحة. 

ام أمهها اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن األمم املتحدة عاالتفاقيات الدولية ذات العالقة بإلغاء واحلد من عمالة األطفال الواردة يف 
ن ساتفاقية احلد األدىن ل،  اىل جانب بعض اتفاقيات منظمة العمل الدولية املتمثلة يف 9112ودخلت حيز التنفيذ عام  9191
 .01، واتفاقية العمل اجلربي رقم 990أسوأ أشكال عمل األطفال رقم حظر ، واتفاقية 939رقم  داماالستخ

 
 

 عمالة األطفال: األسباب
عاما، وعدم تشغيل األطفال  91سن  ابالرغم من النصوص الواضحة يف التشريعات األردنية اليت حتظر تشغيل األطفال الذي مل يكملو 

عاما يف األعمال اخلطرة، اال أن الواقع أقوى من خمتلف هذه التشريعات والسياسات. فأعداد األطفال املنتشرين  99-91ما بني سن 
لرمسية وغري الرمسية ا املؤشرات االحصائية منبإعطاء صورة أكثر واقعية  ةكفيلواملؤشرات االحصائية اجلديدة  األردين بكثرة يف سوق العمل 

 واملؤسسات الرمسية والدولية.  اليت يتم تداوهلا بني املعنيني من صناع السياسات والباحثني واملختصني
االجتماعي  عة الواقعيمنها عوامل داخلية مرتبطة ببنية وطبوميكن تفسري االرتفاعات املتتالية يف عمالة األطفال يف األردن اىل عدة أسباب 

فاقم تخارجية مرتبطة بوجود مئات آالف الالجئيني السوريني خالل السنوات القليلة املاضية. حيث أسباب األردن، و  يف واالقتصادي
ادية ال بشكل أساسي عن تنفيذ سياسات اقتص واليت جنمتوعدم املساواة، وضعف مؤشرات العدالة االجتماعية،  االجتماعيالتفاوت 

معان االجتماعية هلذه السياسات، واليت تركزت خالل العقود املاضية على حترير االقتصاد الوطين، واال واآلثار عتبار النتائجتأخذ بعني اال
تقشفية متنوعة. والذي أدى على أرض الواقع اىل تراجع املستويات املعيشية لقطاعات كبرية من األسر األردنية  سياسات ماليةتنفيذ ب

ا بشكل واضح يف ازدياد رقعة الفقراء، فاملؤشرات الرمسية ذات العالقة تفيد اىل أن نسبة الفقر يف األردن ارتفع من واليت برزت مؤشراهت
ناهيك ، )نتائج مل تعلن من قبل احلكومة(، 0295يف عام  %02واقرتاهبا من ، 0292عام  %95.5اىل  0229عام  93.3%

ري أرقام ثالثة اشهر على األقل يف السنة، وهم الشرحية الدنيا من الطبقة الوسطى، واليت تشعن نسبة "الفقراء العابرين" الذين عاشوا الفقر 
 من اجملتمع.  %99.1البنك الدويل احلديثة أن نسبتهم تقارب 
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توضح مستويات الفقر يف األردن. واألطفال العاملني عادة ما  0298ولألسف ال يوجد مؤشرات حديثة وحنن االن يف منتصف عام 
لدفع ابنائها اىل سوق العمل للمسامهة يف توفري دخل لألسرة، و/أو غري قادرة على االستمرار هذه األسر كونوا من أسرة فقرية، تضطر ي

 يف االنفاق على اطفاهلا يف املدارس.

يف الوقت احلياة  وطونظرة سريعة على بعض املؤشرات االجتماعية ذات العالقة، توضح مبا ال يدع جمال للشك أن مستويات الفقر وشر 
دينار اردين فما دون، ويبدو واضحا أن  222من العاملني حيصلون على رواتب شهرية تبلغ باملائة  80احلايل ضعيفة، اذ أن ما يقارب 

عدالت البطالة م ارتفاعمستويات االجور املنخفضة يف األردن تلعب دورا اساسيا يف زيادة عدد األطفال العاملني. يضاف اىل ذلك 
ارتفاع معدالت التسرب من يضاف اىل ذلك   .%99.0اىل  0298وصلت يف الربع األول من العام اجلاري واليت  ،بشكل ملفت

.%، والذي يعود للعديد من األسباب، 9( سنويا، ويف العديد من املناطق تزيد عن %2.2املدارس يف املرحلة األساسية، واليت تقارب )
 يف سوق العمل.ويساهم ذلك يف اخنراط األطفال 

فكما مت االشارة اليه سابقا بلغت عمالة االطفال السوريني ما يقارب  وقد أدى اللجوء السوري اىل زيادة عمالة االطفال يف األردن،
املنظمات الدولية ذات العالقة  بسبب ضعف اخلدمات األساسية اليت تقدمهامن جممل عمالة األطفال.  %95.1الفا، بنسبة  99.9

جئني السوريني، حبيث ال تكفي املساعدات اليت تقدمها هلم هذه املنظمات مبستويات مقبولة من شروط احلياة الالئقة، األمر باغاثة الال
  الذي يدفع هذه األسر اىل تشجيع أطفاهلا لالخنراط بسوق العمل.

 
 سلبية شخصية ومجتمعيةآثار 

 ضيتعرض األطفال العاملون للعديد من املخاطر أثناء عملهم وأبرزها الضرر من اآلالت الثقيلة واألصوات العالية واإلضاءة الضعيفة والتعر 
فقا للدراسة املذكورة وو حبكم عدم موائمة قدراهتم اجلسمانية وطبيعة األعمال اليت يقومون هبا. عديدة للمواد الكيميائية، وإلصابات عمل 

دينارا شهريا، أما  921دينارا، بينما عند السوريني  985دينارا شهريا، وعند االردنيني  989ن معدل أجور األطفال العاملني يبلغ فإ
هنالك ما يقارب ثلث األطفال و  دينارا عند الذكور. 982دينارا مقارنة ب  912األجور عند االناث فهي أعلى من الذكور، فقد بلغت 

من  %12ساعة اسبوعيا. يف تعمل  31منهم اقل من  %22ساعة اسبوعيا، بينما يعمل مايقارب  59أكثر من العاملني يعملون 
 ساعة اسبوعيا. 31األطفال االناث اقل من 

 
ية. ، ويف العديد من احلاالت اىل اعتداءات جنسسوء املعاملة واالهانات النفسية واجلسدية أثناء عملهمويتعرض األطفال العاملون ل

واضطرابات نفسية واجتماعية وجسمية. كذلك فإن العاملني منهم يف املهن الصعبة يتعرضون  كالتمشمن األطفال العاملني  ينويعا
للعديد من اصابات العمل اليت ميكن أن تسبب هلم بعض اإلعاقات. وغالبا ما ترتك األعمال اليت ميارس فيها سلوكيات استغاللية نفسية 

بالدونية والظلم، األمر الذي يدفع العديد من األطفال إىل االحنراف والتمرد على معايري وقيم اجملتمع. هذا وجسدية إىل زرع اإلحساس 
 .إىل جانب ارتفاع نسب العمالة غري املاهرة يف سوق العمل بسبب عدم خضوعهم للتدريب املمنهج، األمر الذي جيعل إنتاجيتهم متدنية
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 التوصيات

 النظر يف السياسات االقتصادية اليت مت تطبيقها يف األردن خالل العقود املاضية وما زالت تطبق،  عادةهنالك ضرورة ملحة ال
وهي اليت أدت اىل زيادة معدالت الفقر، إذ أن أغلبية األطفال العاملني ينتمون اىل أسر فقرية، تدفعهم حاجتهم إلخراج 

 رس هبدف املسامهة يف توفري مداخيل اضافية تساعد هذ األسرأطفاهلم من مقاعد الدراسة، أو التساهل يف تسرهبم من املدا
 .على تلبية حاجاهتا األساسية

  مل م اىل سوق العضطرارهم لدفع أطفاهلحتمل اجملتمع الدويل ملسؤولياته جتاه الالجئني السوريني، للحؤول دون اهذا اىل جانب
 ملساعدة اسرهم يف تغطية نفقاهتم األساسية.

  ،وفر احلياة وتطوير شبكة محاية اجتماعية عادلة تتفعيل سياسات مكافحة الفقر الذي يشكل السبب الرئيسي هلذه املشكلة
الكرمية للفقراء مبختلف أنواعهم. واعادة النظر بسياسات األجور باجتاه رفعها مبا يتوائم مع مستويات األسعار املرتفعة يف 

 األردن.
  والتعليمية خالل املرحلة األساسية للحد من عمليات تسرب األطفال من مدارسهمطوير العملية الرتبوية ت.  
  تشديد الرقابة من قبل املؤسسات الرمسية على األماكن اليت ترتكز فيها عمالة األطفال، والعمل على تطبيق القوانني اليت حتظر

ت رامات بسيطة، هذا إىل جانب تفعيل احلمالعمل األطفال، ووضع عقوبات رادعة حلق املخالفني وعدم االكتفاء بدفع غ
 .التوعوية حول اآلثار السلبية الناجتة عن عمل األطفال يف املدارس واألسر

  لعمالة األطفال يف األردن. يتم حتديثها دورياضرورة تطوير قاعدة بيانات دقيقة  


