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  تقرير صحفي

  مبناسبة اليوم العاملي ملكافحة عمالة األطفال

  مركز الفينيق للدراسات االقتصادية واملعلوماتية/ ألرديناملرصد العمايل ا

  بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايربت األملانية 

  ٢٠١٠حزيران  ١٤: عمان

عمالة األطفال، وهي مناسبة ملراجعة ظاهرة  باليوم العاملي ملكافحةاملاضي احتفل العامل يف الثاين عشر من حزيران 
للحد  بذلتلرغم من اجلهود العديد اليت ، إذ أنه وباوالسياسات اليت استخدمت للحد منها عمالة األطفال يف األردن

أعداد األطفال امللتحقني بسوق العمل وظروف العمل  ةديازاهرة خالل السنوات املاضية، إال أن هذه الظمن تفاقم 
  .ذات العالقةت الرمسية وغري الرمسية منها تثري القلق لدى مجيع اجلها يواجهوا ويعانوناليت الصعبة 

األرقام املتداولة خبصوص كفي قراءة متأنية وموضوعية ملكونات سوق العمل األردين لوضع عالمة استفهام كبرية تو
الناتج عن دراسة مسحية مت تطبيقها قبل الرقم الرمسي املتداول و فلم يعد. حول حجم عمالة األطفال يف األردن

واقع االنتشار الكبري طفل، يعكس  ألف) ٣٣(ثالثة أعوام والذي يشري إىل أن عدد األطفال العاملني يف األردن يبلغ 
  .سوق العملخمتلف مواقع ومكونات لألطفال العاملني يف 

هم مجيع  ١٩٨٩األمم املتحدة عام  واألطفال حسب التعريف الذي قدمته اتفاقية حقوق الطفل املعتمدة من
وقد اعتربت منظمة العمل الدولية القضاء الفعلي على عمل األطفال . عاماً ١٨األشخاص الذين مل تتجاوز أعمارهم 

إىل جانب  ١٩٩٨أحد املكونات األساسية األربعة إلعالن املبادئ واحلقوق األساسية يف العمل الذي أعلنته يف عام 
اإلقرار الفعلي حبق املفاوضة اجلماعية والقضاء على مجيع أشكال العمل اجلربي والقضاء على التمييز احلرية النقابية و

جانب العديد من االتفاقيات الدولية ذات العالقة بإلغاء واحلد من عمالة األطفال  إىلهذا . يف االستخدام واملهنة
، واتفاقية العمل اجلربي ١٨٢ال عمل األطفال رقم ، واتفاقية أسوأ أشك١٣٨اتفاقية احلد األدىن للسن رقم : منها
   .٢٩رقم 

ظر تشغيل حيوالتعديالت اليت أجريت عليه،  ١٩٩٦لسنة ) ٨(األردين رقم وعلى املستوى الوطين فإن قانون العمل 
الذين مل يكملوا السادسة عشرة ) األطفال(، على منع تشغيل األحداث )٧٣(األطفال واألحداث، فقد نصت املادة 

منه تشغيل األحداث الذين مل يكملوا الثامنة عشرة من ) ٧٤(وحظرت املادة بأي صورة من الصور،  من عمرهم
وذلك انسجاماً مع مضامني اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  .بالصحةعمرهم يف األعمال اخلطرة أو املضرة 

، واالتفاقية رقم ١٩٩٧األردن عليها يف عام  اليت صادق علقة باحلد األدىن لسن االستخدام، املت1973لعام ) ١٣٨(
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 ٢٠٠٠املتعلقة بالقضاء على أسوأ أشكال عمالة األطفال، واليت صادق عليها األردن يف عام  ١٩٩٩لعام ) ١٨٢(
  .بشأن عمل األحداث ١٩٦٦لعام ) ١٨(واتفاقية العمل العربية رقم 

 اإلستراتيجيةملتابعة عمالة األطفال، يف إطار خاصة  إداريةوعلى املستوى العملي أوجدت وزارة العمل وحدة 
 . ٢٠٠٦يف عام  للحد من عمالة األطفال اليت أقرتالوطنية 

 ،من الذكور يف قطاعات امليكانيك والزراعة والبناء والفنادق واملطاعم وغالبتهم األردنيف وتتوزع عمالة األطفال 
وأعمال مشاغل النجارة واحلدادة يف واإلشارات الضوئية ى علوبائعني يف الشوارع األطفال العاملني ك إىل باإلضافة
جغرافيا يف حمافظة هذه العمالة  غالبية وتتركز  .ت واملطاعم واملخابزيف املنازل وتنظيف السيارا العمالةالدهان و

  .العاصمة تليها الزرقاء واربد

العالية  واألصواتالثقيلة  اآلالتمن  الضرر وأبرزهاعملهم  أثناءاملخاطر للعديد من  ونالعامل ويتعرض األطفال
وإلصابات عمل حبكم عدم موائمة قدرام اجلسمانية وطبيعة ، الضعيفة والتعرض للمواد الكيميائية واإلضاءة

و  ٥٠(غالبيتهم يعملون بأجور متدنية جدا، يبلغ متوسطها ما بني أن  إىل باإلضافةهذا . عمال اليت يقومون ااأل
ساعة يوميا، ناهيك عن سوء املعاملة )  ١٢و  ١٠(ة تتراوح بني ساعات عمل طويلب، ودينارا شهريا)  ٨٠

  .أثناء عملهم هلا واالهانات النفسية واجلسدية اليت يتعرضون

الصعبة يترك آثارا سلبية على املستوى النفسي واجلسدي، يف املهن  األطفالوتشري خمتلف الدراسات أن عمل 
وغالبا ما تترك . بسبب إصابات العمل اليت يتعرضون هلا اإلعاقاتبعض  الاإلعم عدد منكن أن تسبب فيم

األعمال اليت ميارس فيها سلوكيات استغاللية نفسية وجسدية إىل زرع اإلحساس بالدونية والظلم األمر الذي يدفع 
ب العمالة غري املاهرة هذا إىل جانب ارتفاع نس. العديد من األطفال إىل االحنراف والتمرد على معايري وقيم اتمع

  .، األمر الذي جيعل إنتاجيتهم متدنيةيف سوق العمل بسبب عدم خضوعهم للتدريب املمنهج

تراجع مستويات املعيشة لقطاعات واسعة من التفاقم يتمثل يف  إىلولعل من أهم األسباب اليت تدفع هذه الظاهرة 
وثبات ) التضخم(عن االرتفاعات املتتالية يف األسعار  ة بشكل أساسيالنامجواألردنيني خالل السنوات األخرية، 

باملائة من األطفال العاملني ينحدرون من أسر تعيش حتت  ٧٠إذ أن ما يقارب . عند مستويات منخفضة األجور
دف املسامهة يف  أو التساهل يف تسرم منها األمر الذي يدفع األسر إىل إخراج أبنائهم من املدارس،خط الفقر، 

 .  مداخيل تساعد األسرة على تلبية حاجاا األساسيةتوفري

 اىل جانب األسباب املذكورة فإن زيادة معدالت تسرب الطلبة من املدارس وتركهم ملقاعد الدراسة واخنراطهم يف
سوء  العديد من الدراسات إىل ترجعهاتعد سببا رئيسا آخرا يف ازدياد أعداد األطفال العاملني واليت  سوق العمل

يف املدارس سواء من املعلمني أو من زمالئهم، وعدم تأمني احلماية الكافية هلم من العنف  يتلقواملعاملة اليت ا
واالعتداءات، باإلضافة إىل ضعف جانب التحفيز على اإلبداع يف املدارس، وقلة الربامج والنشاطات الالمنهجية 

  .فيها



٣ 

 

الزدياد خالل السنوات القليلة املاضية ضعف الربامج اليت مت تطبيقها ولعل من األسباب اليت دفعت ذه الظاهرة إىل ا
للحد من هذه الظاهرة وتشتتها، هذا إىل جانب الضعف الكبري يف عمليات املراقبة والتفتيش اليت تقوم ا املؤسسات 

  .الرمسية

ومؤسسات اتمع ات نظماجلهود الرمسية وجهود املكافة ه فقد بات من الضروري تضافر عرضويف ضوء ما مت 
املدين ذات العالقة حبماية الطفولة واألسرة وتنظيم سوق العمل، وتطوير العملية التربوية والتعليمية خالل املرحلة 
األساسية للحد من عمليات تسرب األطفال من مدارسهم، والعمل على تفعيل سياسات مكافحة الفقر اليت تشكل 

انب إعادة النظر يف مستويات األجور املنخفضة يف األردن إذ أن الغالبية السبب الرئيسي هلذه املشكلة، إىل ج
دينار شهرياً، وكذلك العمل على تشديد الرقابة من  ٣٠٠الساحقة من العاملني بأجر يف األردن ال تتجاوز رواتبهم 

عمل  ظروانني اليت حتتطبيق الققبل املؤسسات الرمسية على األماكن اليت تتركز فيها عمالة األطفال، والعمل على 
  .يف املدارس واألسر احلمالت التوعوية حول اآلثار السلبية الناجتة عن عمل األطفالهذا إىل جانب تفعيل األطفال، 

 


