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:- خصائص مشكلة عمل االطفال 

يف االردن ورغم ان مشكلة عمل االطفال ػتدودة نسبياً من حيث حجمها ومن حيث طبيعة 

وظروف العمل الذي نتارسونو  باظتقارنة مع الدول اليت تعاين يستخدم فيها األطفال يف العمل 

بأعداد كبَتة وبشكل منظم ، اال ان ىناك مؤشرات عديدة مقلقة تدل على اهنا قد تتحول إىل 

ظاىرة يصعب عالجها فيما لو مل تضع اصتهات اظتعنية الربامج اظتدروسة للوقاية من امكانية 

. تفاقمها 

اظتؤشرات الرئيسية للمعلومات اليت تتوىل الوزارة العمل  رتعها حول ىذا اظتوضوع من كانت  و

خالل مفتشي العمل قد اشارت اىل  ان الفقر والبطالة وتدين دخل االسرة ىو العامل الرئيسي 

من اسر االطفال العاملُت يقعون حتت خط الفقر اظتدقع ، % 70لعمل االطفال وان حوايل 

عاطلُت عن العمل ، وان معظم آباء % 40وان نسبة كبَتة من آبائهم تصل إىل حوال 

االطفال العاملُت ىم من مستوى التعليم االبتدائي فما دون ، وان معظم االطفال العاملُت ىم 

يف اعمار ما بُت اطتامسة عشرة والسابعة عشرة ، وان اضتجم األكرب من األطفال العاملُت يف 

اظتملكة يًتكز يف ػتافظيت عمان والزرقاء وان أكثر األعمال اليت نتارسها  األطفال ىي أعمال 

. ميكانيك السيارات على ؼتتلف أنواعها واضتدادة والنجارة والتحميل والتنزيل والنظافة 
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وىي مؤشرات تؤكد ما جاء يف كثَت من اظتسوحات اليت جرت سابقا وخاصة من حيث دور 

 .الفقر والبطالة يف عمل األطفال ومن حيث نوعية اظتهن اليت نتارسها األطفال

 

: ينخرط ىؤالء األطفال يف العمل بالقطاعات التالية
 %   40اظتيكانيك بنسبة                  
%  11اضتدادة                            
%   10النجارة                            
%  7البيع                               

%  6.7مطاعم وؼتابز                   
% 17أعمال جتارية أخرى             

 
 17-15 من األطفال العاملُت ىم من الفئة العمرية% 50كما أشارت اىل ان  أكثر من 

. %10 فيشكلون ما نسبتو  14عام ،  أما األطفال العاملُت حتت سن  
 

:- أسباب عمل األطفال 

لقد كان للمشاكل االقتصادية اليت عاىن منها األردن يف أوائل الثمانينات وخالل أزمة اطتليج، 

الدور األكرب يف اـتفاض مستوى اظتعيشة وارتفاع معدالت الفقر والبطالة  تلتها آثار األزمة 

اظتالية العاظتية، ؽتا أدى إىل تزايد نسبة الفقر وعدد األسر اليت تعاين من ظروف اقتصادية 

واجتماعية صعبة ، األمر الذي دفع بعضها إىل تشغيل أطفاعتا هبدف توفَت لقمة العيش 
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بحيث يتم تحميل الطفل مسؤولية تأمين دخل ألفرادىا ، خاصة منها األسر كبَتة اضتجم 

. األسرة أو جزء منو

ويعتقد البعض أن تدين مستوى تعليم األبوين ووعيهم حبقوق وحاجات أطفاعتم باإلضافة إىل 

. العنف األسرى ، ىي عوامل أخرى تدفع األطفال للتوجو إىل سوق العمل 

كما تشَت الدراسات إىل أن سوء اظتعاملة اليت يلقاىا بعض الطالب يف اظتدارس سواء من 

اظتعلمُت أو من زمالئهم وعدم تأمُت اضتماية الكافية عتم من العنف واإلعتداءات ، باإلضافة 

إىل ضعف جانب التحفيز على اإلبداع يف اظتدارس ، وقلة الربامج والنشاطات الالمنهجية 

. فيها، كلها أسباب تؤدي إىل تسرب الطالب من مقاعد الدراسة إىل سوق العمل 

ويفضل بعض أصحاب العمل  تشغيل األطفال لديهم ألسباب تتعلق باـتفاض أجورىم، 

وإلمكانية تشغيلهم ساعات طويلة ، ولسهولة إدارة عملهم وتوجيههم  ولسهولة إهناء 

. خدماهتم دون الدخول معهم يف نزاعات عمل 

:- آثار العمل على األطفال 

الحظ اطترباء واظتختصُت والباحثُت اآلثار واألضرار التالية اليت يتعرض عتا األطفال العاملُت يف 

:- األردن نتيجة عملهم وأقتها 
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  العمل )التعرض طتطر اإلصابات اظتهنية واألمراض خاصة يف بيئة العمل غَت اظتالئمة

 .  (...يف الشوارع ، بُت اآلالت ، يف البناء واإلنشاءات ، اظتواد الكيماوية 

  التعرض لسوء اظتعاملة واإلىانة واآلثار النفسية السلبية لذلك والشعور بالدونية. 

  سوء التغذية واإلهناك والتعب واألضرار الصحية األخرى اليت تولدىا ظروف العمل

 .وطول ساعات العمل 

  التعرض لالعتداءات اصتسدية واصتنسية . 

  االؿتراف واظتشاركة يف ارتكاب أعمال غَت قانونية آو غَت أخالقية. 

  حرمانو من حقو يف التعليم آو التأثَت السليب على حتصيلو العلمي. 

  حرمانو من حقو يف اللعب والًتفيو والراحة . 

  حرمانو من اضتنان والرعاية واالىتمام األسرى. 

  فقدان فرصة يف حتقيق مستقبل افضل لو. 

  

:- آثار عمل األطفال على االقتصاد وسوق العمل 

     األردن ليس من الدول اليت تعتمد يف صناعاهتا اعتامة على األطفال لغايات ختفيض كلفة 

اظتنتج ، كما ىو األمر يف بعض الدول اآلسيوية اليت تستخدم األطفال يف بعض الصناعات 
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لتقليل الكلفة وتعزيز القدرة يف اظتنافسة االقتصادية يف األسواق اليت تبيع فيها منتجاهتا ، وعليو 

. فليس لعمل األطفال يف األردن أقتية آو اثر يف ىذا اصتانب 

غَت أن من اظتعروف أن فرصة العمل اليت يشغلها الطفل ستكون على حساب طالب العمل 

. البالغ ، ؽتا يعٍت أن زيادة تشغيل األطفال تؤدي بشكل أو بآخر إىل زيادة حجم البطالة 

:- في التشريع األردني 

 اتفاقية من 24 وصادق حىت اآلن على 1956انضم األردن ظتنظمة العمل الدولية يف عام 

اتفاقيات من االتفاقيات الثمانية اليت دتثل اظتعايَت  (7)االتفاقيات اليت أصدرهتا، منها 

 بشأن 1973 لسنة 138األساسية ضتقوق اإلنسان يف العمل، من ضمنها االتفاقيتُت رقم 

 بشأن أسوأ أشكال عمل 1999 لسنة 182اضتد األدىن لسن االستخدام واالتفاقية رقم 

األطفال، اللتان تعتربان من االتفاقيات الثمانية اظتشار إليها أعاله، وأىم االتفاقيات اليت أقرهتا 

مؤدترات العمل الدولية يف غتال عمل األطفال وأحدثها، حيث تعترب األحكام اليت وردت فيها 

معايَت أساسية ضتقوق اإلنسان يف العمل تلتزم هبا الدول اظتنضمة إليها وتتم مساءلتها عن 

. اإلخالل يف الوفاء بااللتزامات اظتًتتبة عليها مبوجبها 

 على إتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن األمم اظتتحدة اليت 1991كما صادق األردن يف عام 

حددت حقوق الطفل الواجب توفَتىا صتميع األطفال وتأمُت اضتماية عتا، واإلجراءات 
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واطتطوات الواجب على الدول اختاذىا لذلك، ومنها أن تعًتف الدول األطراف حبق الطفل يف 

زتايتو من االستغالل االقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطَتا أو أن نتثل إعاقة 

لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه البدين، أو العقلي، أو الروحي، أو 

. اظتعنوي، أو االجتماعي

 من الدستور أن يتم حتديد شروط خاصة بعمل األحداث والنساء يف 23وقد أوجبت اظتادة 

التعليم االبتدائي إلزامي لؤلردن وغتاين يف اظتدارس  (20)التشريعات اطتاصة ، واعتربت اظتادة 

. اضتكومية 

 من القانون اظتدين األردين أن سن الرشد ىو ذتانية عشرة سنة 45 و44 و 43واعتربت اظتواد 

مشسية كاملة ، وان كل من مل يبلغ السابعة من عمره يعترب فاقداً للتميز ، وان من بلغ سن 

 من نفس القانون لصحة 116التميز ومل يبلغ سن الرشد يعترب فاقد األىلية ، واشًتطت اظتادة 

التعاقد أن يكون الشخص اظتتعاقد أىال للتعاقد أي كامل األىلية غَت ناقصها وال مسلوبة منو 

. و ػتددة حبكم القانون أ
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:-  األردنيقانون العمل 

:-  تعريف اضتدث  -1

كل شخص ): -   اضتدث بأنـو 1996 لسنة 8عرفت اظتادة الثانية من  قانون العمل  رقم 

 . (ذكرا كان آو أنثى بلغ السابعة من عمره ومل يتم الثامنة عشرة

كما اعترب يف نفس اظتادة اضتدث عامالً باظتعٌت القانوين لتعريف العامل مادام يؤدي عمال لقاء 

. أجر ، وما دام تابعا يف أدائو لعملو لصاحب عمل وحتت إمرتو 

:- اضتد األدىن لسن االستخدام - 2

تشغيل اضتدث الذي مل يكمل السادسة عشرة من عمره بأي صورة  (73)لقد منعت اظتادة 

تشغيل اضتدث الذي مل يكمل السابعة عشرة من عمره يف  (74)من الصور ، ومنعت اظتادة 

األعمال اطتطرة آو اظترىقة آو اظتضرة بالصحة واليت لتددىا وزير العمل بقرارات يصدرىا بعد 

. استطالع آراء اصتهات الرشتية اظتختصة 

وقد اصدر وزير العمل سنداً ألحكام ىذه اظتادة قـراراً حدد فيو ىذه األعمال، نشر يف عدد 

 . 1/2/1997الصادر بتاريخ  (4181)اصتريدة الرشتية رقم 

:- ساعات العمل والعمل الليلي ويف العطل - 3
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من قانون العمل على حظر تشغيل اضتدث اكثر من ست ساعات يوميا  (75)نصت اظتادة 

 .بشرط أن يعطي فًتة للراحة ال تقل عن ساعة واحدة بعد عمل أربع ساعات متصلة 

كما منعت ىذه اظتادة تشغيل اضتدث  بُت الساعة الثامنة مساًء والسادسة صباحاً،  ويف 

. األعياد الدينية والعطل الرشتية وأيام العطل األسبوعية 

:-  التزامات صاحب العمل  -  4

من قانون العمل على صاحب العمل عند تشغيل اضتدث أن لتتفظ  (76)أوجبت اظتادة 

باظتستندات التالية يف ملف خاص لو مع بيانات كافية عن ػتل إقامتو وتاريخ استخدامو 

:- والعمل الذي استخدم فيو واجره وإجازاتو 

. صورة مصدقة عن شهادة ميالده  .1

شهادة بلياقتو الصحية للعمل اظتطلوب صادرة عن طبيب ؼتتص ومصدقة  .2

. من وزارة الصحة 

. موافقة ويل أمر اضتدث اطتطية على العمل يف اظتؤسسة .3

من ىذا القانون صاحب العمل اظتخالف لؤلحكام اطتاصة بعمل  (77)عاقبت اظتادة و

األحداث آو أي نظام آو قرار صادر مبقتضاه بغرامة ال تقل عن ثالذتائة  دينار وال تزيد على 
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ستسمائة دينار وتضاعف ىذه العقوبة يف حالة التكرار وال كتوز ختفيض العقوبة عن حدىا 

. األدىن لؤلسباب التقديرية اظتخففة 

:- التدريب المهني :-  ثانياً 

، 38و37و36نظم قانون العمل يف الفصل اطتامس منو شؤون عقد التدريب اظتهٍت يف اظتواد 

:- حيث اشًتط يف العقد ما يلي 

: أن يكون خطيا بُت العامل وصاحب العمل  -1

فال كتوز أن يكون عقد التدريب شفهيا آو ضمنيا بل كتب أن يكون خطيا وصرلتا 

وهبذا فهو متتلف عن عقد العمل الذي كتوز فيو أن يكون شفهيا آو خطيا، صرلتا 

. آو ضمنا

 وعليو فإن تشغيل صاحب العمل لعامل حتت التدريب دون حترير عقد تدريب 

. خطي بينهما يعترب تصرفا باطال وؼتالفا للقانون ويوجب اظتساءلة القانونية 

أن يكون العقد منظما وفقا لنموذج وشروط وبرامج حتددىا مؤسسة  -2

:-  التدريب اظتهٍت مبوجب تعليمات تصدرىا عتذا الغرض

وقد أصدرت مؤسسة التدريب اظتهٍت تعليمات تنظيم عقد التدريب اظتهٍت خالل عام 

 نشرت يف اصتريدة الرشتية تضمنت فتوذجا لعقد تدريب بُت العامل اظتتدرب 1999
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وصاحب العمل ، وفتوذجا آخرا التفاقية تدريب بُت صاحب العمل ومؤسسة 

. التدريب اظتهٍت 

أيضا أن يتضمن عقد التدريب مدة التدريب ومراحلو واألجور  (37)واشًتطت اظتادة          

اليت يستحقها اظتتدرب يف كل مرحلة ، واشًتطت أن ال يقل اضتد األدىن الجر 

 (وىي مرحلة حتددىا مؤسسة التدريب اظتهٍت)اظتتدرب يف اظترحلة األخَتة من التدريب 

عن اضتد األدىن لآلجر اظتعطى للعامل العادي يف العمل اظتماثل لو ، ويف كل األحوال 

كتب أن ال يقل اجره يف ىذه اظترحلة عن اضتد األدىن لؤلجور اظتقرر على مستوى 

. من قانون العمل  (52)اظتملكة مبوجب اظتادة 

          كما حظرت ىذه اظتادة أن يتم حتديد اجر اظتتدرب على أساس القطعة آو على 

. أساس اإلنتاج ، أي أن ال يكون اجره مرتبطا بكمية إنتاجو ومقدار عملو 

أن يكون اظتدرب حائزا على اظتؤىالت واطتربات الكافية يف اظتهنة وان تتوفر  -3

. يف اظتؤسسة اليت ستتوىل التدريب الشروط اظتناسبة للتدريب

أن يتوىل اظتتدرب الذي أمت الثامنة عشرة من العمر التعاقد بنفسو وأما إذا  -4

. كان حدثا فينوب عنو وليو آو وصيو 

. أن ال يكون يف العمل الذي نتارسو اظتتدرب ما يهدد سالمتو أو صحتو  -5
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       ويالحظ يف كثَت من األحيان قيام بعض أصحاب العمل باستغالل النقص  يف بعض 

النصوص اظتنظمة لعملية التدريب واالدعاء بأن األشخاص الذين يعملون لديهم ىم أشخاص 

متدربون، وذلك هتربا من دفع اضتد األدىن لؤلجور عتم ، وللتهرب من االلتزام مبنحهم 

االمتيازات واضتقوق اليت أوجبها عليهم القانون وأيضا وبشكل خاص للتهرب من االلتزام 

. بالنصوص اطتاصة باضتد األدىن لسن االستخدام يف قانون العمل 

كما يالحظ أن معظم أصحاب العمل يقومون بتدريب العمال دون تنظيم عقد تدريب 

خطي وفق الشروط والربامج اليت تضعها مؤسسة التدريب اظتهٍت وحسب النموذج الذي 

وضعتو عتذه الغاية يف تعليماهتا اظتشار إليها سابقا ، كما يالحظ يف اغلب أالحيان عدم وجود 

تنسيق بُت أصحاب العمل ومؤسسة التدريب اظتهٍت يف ىذا اجملال وبشكل خاص يف تنظيم 

. عقود التدريب وتنفيذ برامج التدريب 

:- في مجال الحد من عمل األطفال  وزارة العمل  األىداف الرئيسية ل

دعم وتطوير قدرات وحدة عمل األطفال وأجهزهتا اظتعنية ومفتشيها يف غتال عمل  -1

. األطفال 
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وضع السياسات واالسًتاتيجيات الوطنية ظتكافحة عمل األطفال وفق خطط وبرامج  -2

. إلعادة تأىيل األطفال العاملُت وإدماجهم يف اجملتمع 

 . زتاية األطفال العاملُت وخاصة يف اجملاالت اطتطرة وػتاولة إكتاد البدائل اظتناسبة عتم -3

دراسة التشريعات الوطنية اظتختلفة مبا ينسجم مع التزامات األردن مبوجب االتفاقيات  -4

 .واظتواثيق الدولية اظتعنية بعمل الطفل وحقوقو اليت صادق عليها 

إشراك منظمات العمال وأصحاب العمل يف تطوير وتطبيق برامج العمل ظتكافحة  -5

.  عمل األطفال 

 تقييم برامج العمل لتطويرىا ودعمها لتحقيق النجاح وتكرار برامج العمل وتطوير  -6

. االسًتاتيجيات اظتستقبلية 

زيادة الوعي على اظتستوى احمللي لنتائج عمالة األطفال وزيادة الوعي بطرق حل ىذه  -7

. اظتشكلة 

: ولتحقيق ىذه األىداف تعمل الوزارة على تنفيذ ما يلي كمرحلة اولى

. تأمُت تدريب مهٍت مكثف لؤلطفال األكثر حاجة  -1

. تأمُت دخل بديل لعائالت األطفال العاملُت  -2

. دراسة وحتليل أوضاع األطفال العاملُت  -3
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. زتاية األطفال العاملُت يف القطاعات اطتطرة  -4

. تدريب مفتشي العمل يف غتال عمل األطفال  -5

. تعزيز وعي األطفال وأسرىم حول حقوق األطفال  -6

. تنظيم زتالت إعالمية ضد عمل األطفال تشارك فيها وسائل اإلعالم  -7

: اإلنجازات التي حققتها الوزارة

  .1999 يف العام انشاء وحدة متخصصة لعمل األطفال  -

 اطتاصة بعمل األطفال لتصبح رفع العقوباتمت تعديل قانون العمل وذلك من خالل  -

 . دينار عن كل ؼتالفة وتضاعف يف حالة التكرار500 -300من 

واظترىقة اليت لتظر تشغيل االطفال فيها اليت مت حتديدىا مبوجب قائمة االعمال الخطرة  -

 . ويتم العمل حاليا على مراجعتها وحتديثها1997قرار وزير العمل عام 

 للحد من عمل األطفال بالتعاون مع اصتهات اظتعنية ومت وضع بلورة استرتيجية وطنية -

اإلطار العام عتذه االسًتاتيجية ضمن سياسات وأىداف األجندة الوطنية من عام 

(2006 -2016 .)

 وحتديد حجمها إجراء الدراسات االجتماعية واالقتصادية حول ظاىرة عمل االطفال -

 .ومناطق انتشارىا بالتعاون والتنسيق مع كافة اصتهات الرشتية والتطوعية
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 من خالل الزيارات اظتيدانية ظتفتشي العمل للتأكيد من مدى تكثيف الزيارات التفتيشية -

تطبيق مؤسسات القطاع اطتاص ألحكام قانون العمل االردين وبالذات فيما يتعلق بعمل 

الطفال واختاذ االجراءات القانونية الالزمة للحد من ىذه الظاىرة والقضاء على اسوأ 

باالضافة إىل قيام الوزارة بالدور التوعوي للقضاء على اسوأ  اشكال عمل االطفال

. اشكال عمل االطفال

 منذ تأسيس وحدة 2000  يف عام إنشاء قاعدة البيانات الخاصة بعمل األطفال -

.  عمل االطفال  ويتم العمل على حتديثها 

 هبدف 10/12/2007 بتاريخ توقيع مذكرة تفاىم مع الصندوق األردني الهاشمي -

 (مركز الدعم االجتماعي)تأسيس أول مركز متخصص طتدمة األطفال العاملُت وأسرىم 

حالة يوجد حالياً  (2539)حيث مت رتع بيانات من خالل مفتشي العمل ما يقارب 

حالة استفادوا من برامج التعليم والتدريب اظتهٍت ووزارة الًتبية والتعليم  (500)يف اظتركز 

وبرامج إرشاد ودعم نفسي لؤلطفال وأسرىم وبرامج التمكُت االقتصادي من خالل 

 .اظتعونة الوطنية والتأمُت الصحي ألسر ىؤالء األطفال
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  ومبوجبها مت 8/4/2009توقيع مذكرة تفاىم مع اجمللس الوطٍت لشؤون األسرة بتاريخ  -

إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للحد من عمل الطفل وستعمل اللجنة على مراجعة 

اظتبادرات الوطنية اظتتعلقة بعمل األطفال واحملرك الرئيسي لصياغة السياسات وتعديل 

. التشريعات والدفع هبا قدماً 

 3/5/2009 بتاريخ CHFمؤسسة اإلسكان التعاونية الدولية  توقيع مذكرة تفاىم مع -

ومبوجبها يتم العمل على دعم تنفيذ برامج تدريبية ظتفتشي العمل على كيفية اضتصول 

على بيانات األطفال العاملُت لتمكُت الوزارة من وضع السياسات اطتاصة لسحب 

. ىؤالء األطفال

بتاريخ  (اليونيسف) توقيع مذكرة تفاىم مع منظمة األمم اظتتحدة للطفولة  -

 يقدم من خالعتا اليونيسيف اظتساعدة الفنية لتطوير وحدة عمل 15/5/2009

 .األطفال

 
 

 

 


