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ال تنطوي التسميات املستخدمة يف املنشورات املدعومة من قبل منظمة العمل الدولية ، اليت تتفق مع تلك اليت تستخدمها األمم املتحدة، 
وال العرض الوارد للمادة اليت تتضمنها، على التعبري عن أي رأي من جانب منظمة العمل الدولية بشان املركز القانوني ألي بلد أو منطقة 

أو إقليم، أو لسلطات أي منها، أو بشان تعيني حدودها. 

ومسؤولية اآلراء املعرب عنها يف املواد أو الدراسات أو املساهمات األخرى اليت حتمل توقيعا هي مسؤولية مؤلفيها وحدهم، وال ميثل النشر 
مصادقة من جانب منظمة العمل الدولية على اآلراء الواردة بها. 

واإلشارة إىل أمساء الشركات واملنتجات والعمليات التجارية ال تعين مصادقة منظمة العمل الدولية عليها، كما إن إغفال ذكر شركات 
ومنتجات أو عمليات جتارية ليس عالمة على عدم إقرارها.

..)Project JOR/10/50/USA( مت تقديم التمويل ملطبوعات منظمة العمل الدولية من وزارة العمل للواليات املتحدة
التعكس هذه املطبوعات بالضرورة آراء أو سياسات وزارة العمل للواليات املتحدة، وال يوحي ذكر أمساء جتارية أو منتجات جتارية أو 

منظمات مصادقة من الواليات املتحدة.  

 

فريق العمل
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املقدمة وأهداف املسح

املقدمة
نّفذ مركز الدراسات االسرتاتيجية يف اجلامعة األردنية املسح الوطين لعمل األطفال يف األردن 2016، وبالتشاور مع وزارة العمل 
املسح،  والفين هلذا  املالي  الدعم  )ILO(بتقديم  الدولية  العمل  منظمة  قامت  وقد  األردنية.  العامة  اإلحصاءات  ودائرة  األردنية 
حتت مسمى مشروع “التحرك حنو اردن خاٍل من عمل األطفال )JOR/10/50/USA(” بتمويل من وزارة العمل يف الواليات 

املتحدة1، الذي تعترب وزارة العمل االردنية الشريك الوطين فيه.
اهلدف الرئيسي واألساسي من املشروع واملسح الوطين لعمل األطفال يف األردن 2016، هو توفري قاعدة بيانات حمدثة وشاملة 
عن عمل األطفال يف األردن، لدعم خلق بيئة متكينية ملكافحة عمل األطفال، من خالل البناء على اإلجنازات املتحققة بالفعل يف 
البالد، ومواصلة استكمال مبادرات أخرى من احلكومة األردنية واجملتمع املدني، اهلادفة إىل احلد من تسّرب الطالب من التعليم 

األساسي، وحتسني ظروف العمل للشباب، والقضاء تدرجييا على عمل األطفال.
املستنرية  السياسات  2016، عملية صنع  لعمل األطفال يف األردن  الوطين  املسح  إليها  النتائج اليت توصل  ويفرتض أن تسهل 

واملستهدفة من قبل وزارتي: العمل، والتنمية االجتماعية ملكافحة العوامل واألسباب الكامنة وراء عمل األطفال.
يأتي املسح الوطين لعمل االطفال 2016، بعد مرور تسع سنوات على اجراء املسح الوطين لعمل األطفال 2007، واملدعوم أيضًامن 

منظمة العمل الدولية )ILO(، الذي متيز يف جوانب عدة متقدمة عن املسح السابق.
اواًل: يقدر املسح من خالل دمج املبادئ التوجيهية ومعايري القياس اإلحصائية يف عمل االطفال واالحصائيات ذات الصلة يف عمل 
االطفال -يقدر عدد األطفال العاملني- على النحو الوارد يف القرار املتعلق بإحصاءات عمل االطفال اليت اعتمدت يف كانون األول/

ديسيمرب 2008 يف املؤمتر الدولي الـ18 خلرباء إحصاءات العمل. 
ثانيًا: مشل املسح األطفال يف الفئة العمرية من 5-17 سنة.

ثالثًا: يوفر املسح تقديرات دقيقة عن عمل األطفال يف األردن، تشمل مجيع السكان املقيمني يف األردن مبا يف ذلك املهاجرون وأسر 
الالجئني والسكان املستهدفون يف املسح. وهذه النقطة األخرية هي مهمة للغاية ألن الوضع يف األردن خالل السنوات القليلة املاضية 
قد تغري كثرياً يف ضوء لتدفق أعداد كبرية من الالجئني السوريني. ونتيجة هلذه التحسينات املنهجية يف املسح الوطين لعمل األطفال 
يف األردن 2016، فإنه ليس من الدقة مقارنة نتائج هذا التقرير بالتقديرات الواردة يف تقرير مسح عمل األطفال 2007 )باستثناء 

نسبة األطفال العاملني(.
يف السنوات األخرية، اختذ األردن خطوات مهمة لتعزيز االستجابة للسياسة املتعلقة بعمل األطفال. وقد أنشئت وحدة عمل األطفال 
يف وزارة العمل، اليت ترتأس ايضاً اللجنة الوطنية لعمل األطفال )NCCL(. يف العام 2011، كما وافق رئيس الوزراء األردني 
العمل الدولية. ومت تصميم هذا االطار  على اإلطار الوطين ملكافحة عمل األطفال )NFCCL(، والذي حظي بدعم من منظمة 
لدمج اجلهود ملكافحة عمالة األطفال بني وزارات: العمل والتعليم، والتنمية االجتماعية وإىل التصدي بفاعلية لتحديد وإحالة عمل 

األطفال يف األردن.

1  مت توفري التمويل هلذا املنشور من وزارة العمل يف الواليات املتحدة )مشروع JOR / 10/50 / الواليات املتحدة األمريكية(. هذا املنشور ال يعكس بالضرورة وجهات نظر أو سياسات وزارة 
العمل يف الواليات املتحدة، وال ذكر أمساء أو املنتجات التجارية، أو تلك اليت تقرها املنظمات املعنية من قبل حكومة الواليات املتحدة.
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ويف العام 2014، مت اعتماد قانون األحداث رقم 32 من الربملان ما أدى إىل دور أكرب لوزارة التنمية االجتماعية يف مكافحة عمل 
األطفال، وإنشاء وحدة عمل األطفال فيها أيضا.

ويعرض هذا التقرير املختصر النتائج الرئيسية للمسح الوطين لعمل األطفال يف األردن 2016، وأهم النتائج ذات الصلة.1

مشولية املسح واألهداف 
نفذ املسح الوطين لعمل األطفال 2016 على عينة حجمها 20002 أسرة أختريت بشكل عشوائي من خالل تصميم عينة من 
ثالث مراحل مشلت مجيع أحناء اململكة. وصممت العينة بطريقة تضمن احلصول على تقديرات على مستوى احملافظات االثنيت 
عشرة وخميم الزعرتي لالجئني السوريني، إضافة اىل امكانية حتليل النتائج على مستوى الذكور واإلناث، واألطفال من عمر 17-5 
سنة )حسب الفئات العريضة(، والتصنيف احلضري/الريفي، واجلنسية: أردني، سوري، جنسيات اخرى. ويوضح اجلدول رقم 

)1( يوضح توزيع العينة املكتملة على احملافظات والريف واحلضر.

اجلدول 1: توزيع األسر يف العينة: )غري املوزونة(
اجملموعالريفاحلضر احملافظة

66844567140العاصمة عمان
10443841428البلقاء
28081562964الزرقاء
336144480مادبا
29516483599إربد

335516851املفرق
432204636جرش

336132468عجلون
264528792الكرك

216120336الطفيلة
180168348معان

30060360العقبة
6000600خميم الزعرتي لالجئني السوريني

16486351620002اجملموع

مت عقد ورشة عمل يف 2016/6/4 يف عمان مع أصحاب العالقة واالختصاص، للخروج مبقرتح حول املسح الوطين لعمل األطفال 
2015-2016، وللحصول على آراء اللجنة الوطنية لعمل األطفال )اليت تضم: منظمة العمل الدولية )ILO(، ومركز الدراسات 
االسرتاتيجية، ووزارة العمل، ودائرة االحصاءات العامة، ووزارات ومؤسسات وهيئات ذات العالقة واالختصاص(، حول املكونات 

والعناصر الرئيسية الستمارة البحث وموضوع الدراسة، وعملية مجع البيانات والفئات املستهدفة. ومت االتفاق على:

1  التقرير الكامل للمسح الوطين األردني لعمل االطفال 2016، مبا يف ذلك عرض أكثر تفصيال للنتائج والتقديرات من عمليات املسح، والتفاصيل الفنية واالستبيان، سيتم نشرها يف أيلول/ 
.)ILO ( سبتمرب 2016 من قبل مركز الدراسات االسرتاتيجية يف اجلامعة األردنية، ومنظمة العمل الدولية
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1-  الفئة املستهدفة يف الدراسة هي األسر اليت لديها أطفال يف الفئة العمرية من 5-17 سنة ومن املقيمني يف األردن.

2-  التقديرات لالطفال العاملني وعمل االطفال يتم تصنيفها حسب:

2.1  اجلنس )الذكور واإلناث(

2.2 الفئات العمرية )اليت تعكس االخنراط يف التعليم اإللزامي واحلد األدنى للعمر املسوح به للعمل(

2.3 النطاق اجلغرايف )احلضر، والريف(

2.4 الفئات الرئيسية للجنسيات املوجودة يف األردن )األردنية، والسورية، واجلنسيات االخرى(

2.5 مجيع حمافظات اململكة االثنيت عشرة إضافة اىل خميم الزعرتي لالجئني السوريني.

3-  التعرف على أهم القطاعات االقتصادية / املناطق اجلغرافية / أمناط العمل / أنواع األنشطة االقتصادية )الوظائف/األعمال( / 
... وغريها، إذ ميكن العثور على عمل األطفال، مع الرتكيز بشكل خاص على الزراعة، واألطفال العاملني يف األعمال اخلاصة يف 

أسرهم)املزارع/ األعمال االخرى(.
4-  تصنيف األطفال العاملني يف النشاط االقتصادي/الصناعة / املهن / احلالة العملية.

5-  الدخل، وساعات العمل األسبوعية، وما له عالقة باألطفال العاملني.

6-  مستويات التعليم / الوضع التعليمي لألطفال العاملني وأسباب التسّرب من املدرسة.

7-  املشاركة يف األعمال املنزلية )ساعات العمل األسبوعية، أنواع االعمال املنزلية الرئيسية(.

8-  قضايا الصحة والسالمة يف مكان العمل؛ العنف / االعتداء يف مكان العمل.
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الربوتوكول املعتمد يف قياس عمل األطفال
ُيّوَضح الربوتوكول املعتمد يف قياس عمل األطفال يف األردن 2016 من جانب )4( وحدات رئيسية للعمل، متثل أهم خمرجات 

الدراسة.

ويوضح التقرير النتائج حسب كل جمموعة من األنشطة الرئيسية، وخصائص األطفال العاملني: اجلنس والفئات العمرية، واإلقامة 
يف الريف واحلضر، واجلنسية، واحملافظات.

ويبني الفصل القادم، اإلطار القياسي اإلحصائي لألطفال العاملني، عمل األطفال، واألعمال اخلطرة اليت مت تقديرها يف هذا التقرير. 
ويستند إطار القياس إىل املبادئ التوجيهية اليت قّدمها القرار بشأن إحصاءات عمل األطفال املعتمدة يف املؤمتر العاملي الثامن عشر 
خلرباء إحصاءات العمل يف كانون األول/ ديسمرب 2008. مع األخذ باحلسبان األحكام الواردة يف التشريعات الوطنية يف األردن 

على التعليم اإللزامي والعمالة، وخباصة األحداث )16-17 سنة(.
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املفاهيم األساسية يف عمل األطفال وتعريفاتها
املفاهيم والتعريفات

األسرة: وتعّرف األسرة على أنها شخص أو جمموعة أشخاص يعيشون مع بعضهم يف املسكن أو جمموعة مساكن نفسيهما، يشرتكون 
يف الرتتيبات اخلاصة بشؤون املنزل، ويتم تقديم الطعام هلم كوحدة واحدة. وليس بالضرورة أن يكون أفراد األسرة أقرباء )بالدم أو 
الزواج( أو أن يكون أيًضا مجيع أولئك املرتبطني باملسكن أو جمموعة املساكن نفسيهما منتمني إىل األسرة نفسها. لكي يعترب الفرد 
جزءاً من األسرة، وجيب أن يكون قد أقام يف املسكن نفسه معهم ملدة ستة أشهر او أكثر، وال يكون عضواً يف أسرة اخرى. ويتم 

التعامل مع مؤسسات مثل: ثكنات القوات العسكرية، والسجون، ودور األيتام، وما إىل ذلك بوصفها أسراً.

الطفل: انسجاماً مع اتفاقية األمم املتحدة للعام 1989 بشأن حقوق الطفل )CRC(، واتفاقية منظمة العمل الدولية )ILO( للعام 
1999 )رقم 182( بشأن أسوأ أشكال عمل األطفال )WFCL(، فإن الطفل يعرف بأنه شخص دون سن 18 عاما. وإضافة إىل 
ذلك، قانون العمل األردني رقم )8( لسنة 1996 حيدد “األحداث” بأنهم “كل شخص ذكراً كان أو أنثى، الذين وصلوا إىل سن 
السابعة عشرة ومل يتم الثامنة عشرة”. ولغاية هذا املسح، فإن الفئة املستهدفة لقياس عمل األطفال تنطبق على مجيع األشخاص يف 

الفئة العمرية من 5-17 سنة، إذ يتم قياس العمر بعدد السنوات اليت أكملها الطفل يف عيد ميالده األخري.

وحلل جمتمع األطفال وخصائصهم من خالل الفئات العمرية من 5-11 سنة، 12-14 سنة، 15-17 سنة. وكانت هناك 
بعض االستثناءات هي:

اجلدول املتعلق بااللتحاق بالدارسة ، إذ يتم استخدام فئة 16-17 عاما، للتمييز بني السن الدراسي غري اإللزامي.أ ))

 يف تعريف األعمال اخلطرة، إذ مت التطبيق على فئة 16-17 عاما ) األحداث( للتمييز بني الطفل الذي هو فوق احلد األدنى أ ))
لسن العمل يف األردن.

التوظيف/العمل: يتم تعريف األشخاص العاملني على أنهم مجيع من هم يف سن العمل - خالل الفرتة املرجعية اليت مت اعتمدت 
وهي سبعة أيام من تاريخ إجراء املقابلة-، وشاركوا يف أي نشاط إلنتاج سلع أو تقديم خدمات مقابل أجر أو ربح. وتضم:

األشخاص العاملني »يف العمل«، أي الذين يعملون يف وظيفة ملدة ساعة واحدة على األقل؛ أ ))

 األشخاص العاملني »ليسوا يف العمل وقت إجراء املقابلة« بسبب غياب مؤقت من الوظيفة، أو لطبيعة وظروف وقت العمل أ ))
)مثل العمل بنظام الورديات، وساعات العمل املرنة وإجازة تعويضية عن العمل اإلضايف(.

األطفال يف العمل ) ›األطفال العاملون »أو« األطفال الناشطني اقتصادياً(: يتم تعريف األطفال »يف العمل« أو »األطفال العاملني« 
إذا عملوا ملدة ساعة واحدة على األقل خالل الفرتة املرجعية للدراسة )خالل السبعة أيام اليت سبقت يوم املقابلة( أو إذا كان لديهم 

وظيفة أو أعمال كانوا غائبني عنها مؤقتا. وقد يكون هذا العمل بدوام كامل أو بدوام جزئي، بأجر أو بدون أجر.
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عمل األطفال: مت تعريف العمال االطفال على انهم الذين يشاركون يف أعمال غري صاحلة لصفتهم كأطفال أو يف األعمال اليت قد 
تضر بصحتهم أو تعليمهم أو التنمية األخالقية. ويستند هذا التعريف على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن احلد األدنى 
لسن العمل، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 حول حظر أسوأ أشكال عمل األطفال. مت صياغة التعريف بعد االخذ بالبنود 
ذات الصلة بشأن تشغيل األحداث يف قانون العمل االردني رقم 8  للعام 1996. مع األخذ بعني االعتبار ان احلد األدنى لسن 

العمل يف األردن هو )16 عاما( وحتديد األعمال اخلطرة )أنظر أدناه(. 
 ويعرف عمل األطفال على النحو التالي:

 أ(  مجيع األطفال يف العمل الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما.
 ب( األطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني 16 -17 عاما يعملون ألكثر من 36 ساعة يف األسبوع.

ج( االطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما يعملون يف أعمال خطرة معينة.

االعمال اخلطرة على االطفال: يتم حتديد األعمال اخلطرة من قبل األطفال املشاركني يف هذا العمل استنادا إىل املبادئ التوجيهية 
املنصوص عليها يف اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 حول حظر أسوأ أشكال عمل األطفال. واألعمال اخلطرة هي االعمال اليت 
قد تكون ضارة لنمو الطفل اجلسدي واالجتماعي والنفسي. مت تعريف هذه الفئة األخرية بالتفصيل من قبل وزارة العمل األردنية يف 
عام 2011، وفقا للمادة 74 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996، عرب اجلريدة الرمسية بقرار صادر عن وزير العمل يسمى »قرار 
بشأن االعمال اخلطرة، أو املضنية او اليت تشكل اخطاراً صحية اخلطرة من العمل لألحداث لسنة 2011. وهذه األعمال تشمل 
تلك اليت تنطوي على استخدام اآلالت واملعدات اخلطرة؛ استخدام وتصنيع املتفجرات. العمل مع النار والغاز أو املواد الكيميائية؛ 
احلراسة الوظيفية؛ العمل الذي يتطلب جهدا بدنياً أو متكرر؛ العمل الذي جيري يف األجواء املغربة، الصاخبة، الساخنة جدا أو 
الباردة، أو غري صحية خالف ذلك؛ العمل الذي يقام حتت املاء؛ العمل يف املناجم ويف مواقع البناء؛ والعمل يف الفنادق واملطاعم 

والنوادي واملالهي الليلية.

االعمال املنزلية )وتسمى أيضا »اخلدمات املنزلية غري املدفوعة«(: يشار إىل مجيع األطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني 17-5 
سنة، والذين، خالل فرتة مرجعية قصرية كانوا يعملون يف أي عمل غري مأجور لتوفري اخلدمات ملنزهلم او لألسر املعيشية اخلاصة 
بهم ، مثل إعداد وتقديم وجبات طعام، إصالح املعدات؛ والغسيل والكي املالبس؛ التسوق؛ رعاية األشقاء واملرضى من أفراد األسرة 
/ املعاقني، تنظيف وصيانة االدوات املنزلية، إصالح املستلزمات املنزلية، ونقل أفراد األسرة وبضائعهم، مل يتم ادخال املشاركة يف 

»األعمال املنزلية« يف تقدير »األطفال العاملني« يف هذا التقرير.

أسوأ أشكال عمل األطفال )WFCL(: من خالل االتفاقية رقم 182 ملنظمة العمل الدولية مت تصنيف هذه اىل:
•  مجيع أشكال الرق أو املمارسات الشبيهة بالرق، كبيع األطفال واالجتار بهم وعبودية الدين والرق، وكذلك العمل القسري 	

أو اإلجباري، مبا يف ذلك التجنيد القسري أو اإلجباري لألطفال الستخدامهم يف النزاعات املسلحة.
•  استخدام أو تشغيله أو عرض الطفل ملمارسة الدعارة، إلنتاج أعمال إباحية أو أداء عروض إباحية.	
• استخدام أو تشغيل أو عرض الطفل ألنشطة غري مشروعة، وال سيما إنتاج املخدرات واالجتار بها على النحو احملدد يف 	

املعاهدات الدولية ذات الصلة.
•  األعمال اليت من املرجح أن تضر بصحة أو سالمة أو أخالق األطفال بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف اليت تزاول فيها 	

)وتسمى أيضا »األعمال اخلطرة«(.
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مل يتضمن مسح األردن)NCLS  2016( قياس أسوأ أشكال عمل األطفال )WFCL( وإمنا فقط األعمال اخلطرة

وضع النشاط املعتاد: احلالة العملية على مدى الفرتة املرجعية ملدة 12 شهرا. )على الرغم من أن الدراسة قد مجعت هذه املعلومات 
والتقديرات يف عمل األطفال يف األردن 2016، فإن التقرير يستند فقط اىل البيانات اليت مت مجعها خالل الفرتة املرجعية من 7 

أيام(.

الوظيفة: وتعّرف الوظيفة بأنها جمموعة من املهامات والواجبات اليت تقوم بها، أو ميكن أن تسند إىل شخص واحد او لوحدة 
اقتصادية واحدة. قد يكون للشخص الواحد أكثر من وظيفة.

املهنة: مصطلح »املهنة« يشري إىل نوع العمل الذي قام به الشخص يف وظيفة معينة، بصرف النظر عن / وضعه يف العمل )موظف 
أو حلسابه اخلاص( ونوع السلع أو اخلدمات املنتجة من قبل املؤسسة اليت يعمل الشخص بها )القطاع الصناعي(.

الصناعة: تشري الصناعة إىل نوع النشاط االقتصادي الذي تنفذه املؤسسة، او العمل التجاري أو املنظمة اليت يكون فيها الشخص 
حيمل وظيفة، مبا يف ذلك املؤسسات للحساب اخلاص. ويتم حتديد نوع النشاط االقتصادي عن طريق السلع واخلدمات الرئيسية 
املنتجة أو املقدمة إىل وحدات أخرى أو أشخاص. والصناعة هي جمموعة من الوحدات/املؤسسات اليت تقوم بأنشطة اقتصادية 

مماثلة. 
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اطار القياس االحصائي لعمل األطفال

املسح الوطين لعمل األطفال يف األردن 2016: االطار االحصائي لتحديد »عمل االطفال«، »عمل األحداث يف األعمال اخلطرة« بني جمتمع 
األطفال من عمر 5-17 سنة

فئات العمر

SNA production boundary
                            )1(

يعمل كحد أقصى 36 
ساعة يف األسبوع من  غري 

األعمال اخلطرة

أسوأ أشكال عمل األطفال
)2a(

األعمال اخلطرة

 )2b(

يعمل ساعة واحدة او أكثر يف 
“اسوأ ظروف عمل االطفال غري 

املصنفة أعمال خطرة”
يعمل أكثر من 36 ساعة يف 
األسبوع من  غري االعمال 

اخلطرة

يعمل ساعة واحدة او أكثر 
يف الصناعات واملهن املصنفة 
بأنها خطرة باإلضافة اىل 
العاملني يف ظروف عمل 

خطرة

األطفال من عمر 5 سنوات 
وحتى 15 سنة )التعليم 

اإلجباري االلزامي(
A = 24744B = 8546B = 12600

االجتار باالطفال من اجل 
العمل، العمل القسري 

واالجباري للطفل؛ االستغالل 
اجلنسي لألطفال. استخدام 

األطفال يف األنشطة غري 
 املشروعة والصراع املسلح

)وتسمى أيضا »أسوأ أشكال عمل 
األطفال غري املشروطة«(

]مل يتم دراسته يف املسح الوطين 
لعمل االطفال يف االردن[

االحداث

)16-17 سنة(

C = 6321B = 12167B = 11604

 A  عمل األطفال من )5-15 سنة(، وليس يف األعمال اخلطرة

 B   عمل األطفال من )5-15 سنة( وعمل األحداث )16-17 سنة( ويعملون يف األعمال اخلطرة

 C    األحداث )الذين ترتاوح أعمارهم بني 16-17 سنة( يف األعمال املسموحة

• 	75,982  =  A + B + C    = االطفال العاملون )املشتغلون( 
• 	69,661  =   A + B         =           عمل األطفال
• 	44,917  =        B االطفال العاملون يف االعمال اخلطرة =  
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 الفصل األول: اخلصائص العامة للسكان

حسب ما خلصت به نتائج املسح الوطين لعمل األطفال يف األردن 2016، فإن عدد سكان األردن يف العام 2016 هو 9.53 مليون 
نسمة تقريباً )اجلدول رقم 2(، اكثر من نصفهم بقليل من الذكور )50.7 %(، وشكلت نسبة اإلناث  )49.3 %(1

العينة املستهدفة يف هذه الدراسة هي األطفال يف الفئة العمرية من 5-17 سنة، واليت شكلت حوالي 4.03 مليون طفل من جمموع 
السكان )42 %(. وقد اظهرت الدراسة أن عدد الذكور يف الفئة العمرية 5-17 سنة هو 2.076 مليون طفل ذكر و 1.96 مليون 

طفلة أنثى.

اجلدول 2: الرتكيبة العمرية واجلندرية لسكان األردن )تقديرات املسح(

فئات العمر/اجلنسية
النسبة املئوية)%(

اجملموعاالناثالذكور
فئات العمر

4 – 010.8211.0010.91
11 – 524.9824.6324.81

14 – 129.479.039.25
17 – 158.358.098.22

)17 – 5(42.7941.7642.28

64 – 1845.3846.0145.69
65+1.011.231.12

100100100اجملموع: كل االردن

عند النظر اىل التوزيع النسيب جلنس األطفال، ويالحظ ان حصة األطفال الذكور اىل حصة األطفال االناث هي 51.3 % إىل 48.7  
%على التوالي، والذي ميكن ترمجته بالقول أن نسبة الذكور اىل االناث هي 1.06 على مستوى االردن )اجلدول 3(. غالبية 
االطفال تقع يف الفئة العمري من 5-11 سنة )58.7%(، يتبعها االطفال يف الفئة العمرية من 12-14 سنة )21.9 %(، ومن 
ثم األطفال يف الفئة العمري من 15-17 سنة، إذ يشكلون ما نسبته 19.4 %من جمموع االطفال يف الفئة العمري 5-17 سنة.

1  تقديرات املسح لن تكون النتائج نفسها لتعداد السكان في األردن العام 2015. واالختالف في تقديرات املسح عن نتيجة التعداد، هي نتيجة الفارق في التغطية السكانية: في حين 
يجري التعداد في جميع أنواع األسر، فإن املسح الوطني لعمل االطفال )مثل معظم املسوح األسرية(، يقتصر على األسر التقليدية فقط واستبعدت األسر املؤسسية.
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اجلدول 3: عدد األطفال من 5-17 سنوات، حسب الفئة العمرية واجلنس والنطاق اجلغرايف واحملافظة

 
نسبة الذكور النسبة املئويةالعدد

اىل االناث اجملموعاالناثالذكوراجملموعاالناثالذكور
جمموع األطفال

 )كل االردن(
2,069,2731,961,1114,030,384

51.34%48.66%-
1.06

100100100

الفئات العمرية
51,207,7461,156,8502,364,59658.4059.0058.701.04-11 سنة

12457,844424,171882,01522.1021.6021.901.08-14 سنة

15403,683380,090783,77319.5019.4019.401.06-17 سنة

التقسيم احلضري/الريفي
1,736,8431,643,2283,380,07183.9083.8083.901.057احلضر

332,430317,883650,31316.1016.2016.101.046الريف 
احملافظات

858,144816,7111,674,85641.5041.6041.601.051العاصمة عمان
107,25597,933205,1885.205.005.101.095البلقاء
307,383286,723594,10714.9014.6014.701.072الزرقاء
41,21236,70077,9122.001.901.901.123مادبا
380,653367,110747,76318.4018.7018.601.037إربد

94,24890,727184,9754.6060.4.601.039املفرق
51,84450,183102,0282.502.602.501.033جرش

40,07333,60273,6751.901.701.801.193عجلون
66,28167,770134,0513.203.503.300.978الكرك

20,76319,91440,6771.001.001.001.043الطفيلة
29,97729,97659,9531.401.501.501.000معان

43,84037,97581,8142.101.902.001.154العقبة
27,60025,78653,3861.301.3041.301.070خميم الزعرتي لالجئني السوريني

الغالبية العظمى من األطفال )84 %تقريباً( يسكنون يف املناطق احلضرية، فيما يسكن املناطق الريفية )16%(. ومل يالحظ وجود 
اختالف يف توزيع األطفال بني اجلنسني يف مجيع الفئات العمرية، وأيضا بني املناطق احلضرية والريفية.

ولكن هنالك بعض االختالف يف نسبة الذكور اىل االناث يف حمافظة عجلون )1.193( إذ كان عدد الذكور أعلى وبشكل واضح من 
اإلناث، يف ما كانت نسبة الذكور اىل اإلناث يف حمافظة الكرك هي االدنى )0.978(، فقد أشارت النتيجة إىل ان عدد اإلناث 

اكثر من عدد الذكور.
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الفصل الثاني: االطفال العاملون وعمل االطفال 

من أصل حوالي 4.03 مليون طفل ترتاوح أعمارهم بني 5-17 عاما، حوالي 1.89 % )75,982 طفل( منهم يعملون. من مجيع 
األطفال املشاركني يف األنشطة االقتصادية )88.3%( )67,114( من الذكور، وفقط )11.7%( )8,868( من االناث )اجلدول 

4(. لذلك، كانت “نسبة العمال اىل السكان” )WPR( للذكور 3.24 مقابل 0.45 فقط للفتيات )اجلدول 5(.

الكربى  العدد/النسبة  فان   ،)4 وكما يبني )اجلدول  العمرية،  الفئات  العاملني على  االطفال  توزيع  اىل  بالنسبة  متوقع،  كما هو 
لالطفال املنخرطني يف االنشطة االقتصادية هي للفئة العمرية 15-17 سنة )43,556 طفل، 57.3%(، مقارنة بـــ )20,615، 

27.1%( للفئة العمرية 12-14 سنة، و )11,810، 15.5%( للفئة العمرية الصغرية 5-11 سنة.

املشاركة يف االنشطة االقتصادية كانت اقل بني االطفال يف املناطق احلضرية )1.73%(، مقارنة مبشاركة االطفال يف املناطق الريفية 
)2.66%(. والنمط نفسه يتكرر بني الذكور واالناث، إذ كانت مشاركة الذكور يف االنشطة االقتصادية اعلى منها لالناث )الذكور 

3.24%، االناث 0.45%(، ويبني )اجلدول 5( هذه النتائج.

بالنظر اىل املشاركة يف األنشطة االقتصادية حسب جنسية االطفال، يوضح اجلدول )6(، بأن اعلى مشاركة يف االنشطة االقتصادية 
)WPR(  هي بني االطفال السوريني )3.22%(، تليها بني االطفال من جنسيات اخرى )1.98%(، فيما كانت بني االطفال 

االردنيني هي األقل وتشكل فقط %1.75. 
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اجلدول 4: األطفال العاملون حسب اجلنس، والفئة العمرية، والنطاق اجلغرايف، واجلنسية

الفئات
الفئات العمريةالتقسيم احلضري/الريفي

اجملموع15 – 1217 – 514 – 11الريفاحلضر 
587021727911810206154355675982األردن

100%57.32%27.13%15.54%22.74%77.26%التوزيع النسيب
اجلنس اجلنس

52502146129074180174002367114الذكور
88.3%91.9%87.4%76.8%84.6%89.4%احلصة النسبية )الذكور(

620026672736259835338868اإلناث
11.67%8.11%12.6%23.17%15.43%10.56%احلصة النسبية )االناث(

اجلنسية
45272155169785170493395360787األردنيون

%80.00%78.00%82.70%82.90%89.80%77.10احلصة النسبية لألردنيني
9704139414922815679111098السوريون

%14.60%15.60%13.70%12.60%8.10%16.50احلصة النسبية للسوريني
372736953375028134096اجلنسبات األخرى

%5.40%6.50%3.60%4.50%2.10%6.30احلصة النسبية للجنسيات االخرى

بالنظر اىل “نسبة العمل اىل السكان” حسب احملافظة، يالحظ ان اكرب عدد أطفال عاملني موجودين يف عمان، فيما كانت نسبة 
العمل اىل السكان” تساوي 1.65 % فقط، وهي اقل من املعدل الوطين )%1.89(. 

ان توزيع االطفال العاملني على احملافظات يظهر الكثري من التباين يف نسبة العمل اىل السكان، كما يوضح )اجلدول 5(، وأعلى 
نسبة مشاركة اقتصادية )نسبة العمل اىل السكان( كانت يف حمافظة الكرك )%4.22(، وهي اعلى من املعدل الوطين حبوالي 
اعلى من املعدل الوطين يف كل من حمافظات: املفرق، وجرش، وعجلون، والطفيلة،ومعان، والعقبة،  2.33%. وكانت ايضاً 
وخميم الزعرتي. فيما كانت متدنية جدا يف حمافظة البلقاء )نسبة العمل اىل السكان 0.95%(. ويظهر اجلدول ايضاً التباين بني 
“نسبة العمل اىل السكان” بني الذكور واالناث على مستوى كل حمافظة، إذ كانت اعلى بكثري لدى الذكور مقارنة باإلناث يف مجيع 
احملافظات، ولكن أعلى “نسبة عمل اىل السكان” كانت لدى االطفال الذكور يف حمافظة الكرك، تليها حمافظة معان )%5.53(، 

و)5.12%( يف حمافظة جرش.
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اجلدول 5: عدد ونسبة األطفال العاملني حسب اجلنس، والنطاق اجلغرايف

النطاق اجلغرايف
اإلناثالذكوراالطفال العاملون

WPR*العددWPR*العددWPR*العدد
759821.89671143.2488680.45كل األردن

587021.73525023.0262000.38األردن-احلضر

172792.66146124.4026670.84األردن-الريف

276511.65246742.8829760.36العاصمة عمان

19520.9518921.76590.06البلقاء

95231.6088402.886830.24الزرقاء

14321.849882.404441.21مادبا

138991.86123433.2415550.42إربد

41002.2238734.112270.25املفرق

29432.8826545.122890.58جرش

22012.9916764.185251.56عجلون

56614.2242806.4613802.04الكرك

11402.8010084.851320.66الطفيلة

19413.2417495.831910.64معان

24222.9621084.813140.83العقبة

خميم الزعرتي 
11192.1010283.72910.35لالجئني السوريني

         *WPR = نسبة العمل اىل السكان كنسبة مئوية

اجلدول 6: التقديرات الرئيسية لألطفال العاملني، وعمل األطفال وعمالة األطفال اخلطرة

اجلنسيةاجلنساجملموع
اجلنسيات االخرىالسوريوناالردنيوناالناثالذكور

CP(4,030,3842,069,2731,961,1113,478,876344,748206,760( جمتمع األطفال
WC(75,98267,1148,86860,78711,0984,096(األطفال العاملون

CL(69,66162,2127,44955,49210,5093,659( عمل األطفال
األطفال العاملون يف األعمال 

44,91742,5242,39333,5098,8012,607اخلطرة

)WC(األطفال العاملون
)النسبة املئوية من جمتمع 

األطفال(
1.893.240.451.753.221.98

)CL( عمل االطفال
)النسبة املئوية من جمتمع 

األطفال(
1.733.010.381.603.051.77

االطفال العاملون يف االعمال 
اخلطرة )النسبة املئوية من 

جمتمع االطفال(
1.112.060.120.962.551.26
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يف االردن، تقدر نسبة عمل االطفال من جمموع االطفال العاملني بــ)91.7%(. يوضح اجلدول رقم )6(، إن عدد األطفال العاملني 
يف األردن 75982 طفاًل، غالبيتهم )69661( يصنفون بعمل االطفال حسب التصنيف املعتمد يف املسح الوطين لعمل االطفال 
2016. اإلطار اإلحصائي املستخدم يف قياس عمل االطفال واالعمال اخلطرة يف االردن مت شرحه يف الفصل الثاني من هذا التقرير.

ويضم عمل األطفال يف األردن األطفال العاملني دون سن احلد األدنى القانوني للعمل )16 سنة(، واألحداث من عمر 16-17 
سنة ويعملون ساعات عمل أكثر من احلد املسموح به يف العمل املصرح هلم العمل به )وهو اكثر من 36 ساعة أسبوعياً(، واألطفال 
املنخرطني يف أي شكل من أشكال األعمال اخلطرة واليت مت نشرها يف اجلريدة الرمسية يف العام 2011، واألطفال الذين أجابوا 

بأنهم تعرضوا اىل واحدة او أكثر من خماطر الصحة والسالمة العامة يف أماكن عملهم.

ويبني اجلدول )7( التوزيع النسيب لألطفال العاملني يف االعمال اخلطرة وعمل االطفال حسب الفئات العمرية واجلنس. بالنسبة 
منهم يف الفئة العمرية الكبرية من 15-17 سنة. تليهم الفئة  لعمل االطفال، وعلى مجيع الفئات العمرية، يالحظ ان 53 % 

العمرية املتوسطة 12-14 سنة وبنسبة %30، ومن ثم الفئة العمرية الصغرية 11-5 سنة وبنسبة %17.

ويف ما يتعلق باألعمال اخلطرة، فإن غالبية األطفال )71%( يف الفئة العمرية من 15-17 سنة ميارس أفرادها او يتعرضون لنوع او 
أكثر من األعمال اخلطرة او الظروف اخلطرة يف العمل، يف ما كانت نسبة االطفال يف الفئة العمرية من 12-14 سنة الذين يتعرضون 

لألعمال اخلطرة حوالي 20%، وكانت نسبة الفئة العمرية من 5-11 سنة الذين يتعرضون لذلك حوالي %8.

من الالفت ان االناث يف الفئات العمرية من 5-11 سنة و 12-14 سنة هن أكثر عرضة لعمل االطفال من االناث يف الفئة العمرية 
من 15-17 سنة.

اجلدول 7: األطفال العاملون يف “عمل األطفال” وعمل االطفال يف االعمال اخلطرة
االناثالذكوراجملموعفئات العمر

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد
عمل االطفال

69,66110062,2121007,449100اجملموع
11 – 51181016.95907414.59273636.74

14 – 122061529.591801728.96259834.88
17 – 153723553.453512156.45211428.38

عمل االطفال يف االعمال اخلطرة
44,91710042,5241002,393100اجملموع
11 – 537338.30%31487.40%58624.50%

14 – 12901820.10%833119.60%68728.70%
17 – 153216571.60%3104573.00%112046.80%
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الفصل الثالث:  األنشطة األخرى املُماَرسة من قبل األطفال
االلتحاق باملدرسة

يف األردن، أكثر من %92 من األطفال يف الفئة العمرية من 5-17 سنة هم من امللتحقني بالدراسة، واعلى نسب التحاق كانت 
لدى األطفال يف الفئات العمرية من 5-11سنة و 12-14 سنة إذ وصلت %95.

اجلدول 8: التوزيع النسيب لألطفال من 5-17 سنة امللتحقني بالدراسة حسب: اجلنس؛ الفئات العمرية؛ احملافظات؛ واجلنسية 

 
نسبة األطفال امللتحقني بالدراسة حاليًا

اجلنسيةاجلنسجمموع عدد االطفال
اجلنسيات االخرىالسوريوناألردنيوناالناثالذكور

األطفال من 17-5 
سنة

كل األردن )العدد(
4,030,3842,069,2731,961,1113,478,876344,779206,729

3,734,0281,900,7081,833,3213,296,808250,067187,154منخرطون يف التعليم
النسبة من كل األطفال 

%90.50%72.50%94.80%93.50%91.90%592.60-17 سنة

التقسيم احلضري/الريفي

%91.00%72.90%94.70%93.30%91.70%92.50احلضر

%84.00%68.20%94.90%94.50%92.50%93.50الريف
الفئات العمرية

%92.70%80.40%96.50%95.00%94.40%594.70-11 سنة

%94.60%71.10%96.90%95.00%94.80%1294.90-14 سنة

%78.10%39.80%87.50%87.20%80.80%1583.90-17 سنة

%85.66%46.98%92.71%90.52%87.46%88.92)15 سنة فقط(

%73.41%34.56%84.42%85.26%76.70%80.88)16-17 سنة(

احملافظات
%90.40%74.90%94.20%93.30%91.90%92.60العاصمة عمان

%90.40%64.10%95.30%95.00%92.50%93.70البلقاء
%89.20%68.40%94.10%93.20%91.80%92.50الزرقاء
%96.80%69.60%95.90%96.70%93.30%94.90مادبا

%96.50%74.50%95.60%94.10%93.00%93.50إربد

%92.60%68.60%93.90%91.10%88.90%90.00املفرق
%88.90%76.80%97.20%95.10%94.60%94.80جرش

%100.00%74.40%96.80%95.00%94.70%94.80عجلون
%89.40%74.80%97.10%96.90%95.10%96.00الكرك

%59.20%86.00%95.40%95.50%94.40%95.00الطفيلة
%91.80%66.00%92.10%90.90%87.00%89.00معان

%92.70%47.80%94.80%96.50%90.80%93.40العقبة

خميم الزعرتي 
%0.00%71.30%0.00%76.40%66.60%71.30لالجئني السوريني
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ولكن من الواضح أن أدنى نسبة التحاق بالدراسة هي لدى األطفال يف الفئة العمرية من 15-17 سنة )84%(، والسبب الرئيسي 
لعدم االلتحاق هو ان االحداث يف االعمار 16 و17 سنة مسموح هلم العمل 36 ساعة يف األسبوع كحد اقصى، وهو دليل واضح 
على أن نسبة ال بأس بها من هؤالء األطفال يرتكون الدراسة ليلتحقوا بسوق العمل للحصول على وظيفة بأجر مدفوع. ويوضح ذلك 
)اجلدول 8(، إذ تنخفض نسبة األطفال امللتحقني بالدراسة من 89 % عند األطفال الذين أعمارهم 15 سنة لتصل اىل 81 % 

عند األطفال يف الفئة العمرية 16-17 سنة.
االلتحاق بالدراسة يف املناطق الريفية اعلى بشكل عام من االلتحاق باملناطق احلضرية، وهو اعلى لدى االناث من الذكور.

لقد مشل املسح الوطين لعمل األطفال، األطفال السوريني يف األردن، ويف خميم الزعرتي ايضًا، وعند مقارنة نسب االلتحاق بالدراسة 
حسب اجلنسيات، كانت نسبة االلتحاق عند األردنيني 95%، وعند األطفال من جنسيات أخرى 90.5%، وعند األطفال 

السوريني 72.5 %)مبا فيهم الذين يعيشون يف خميم الزعرتي(.
وعند مقارنة احملافظات املختلفة، كانت نسبة االلتحاق بالدراسة مرتفعة لدى اجلميع، ولكن كان ادناها يف معان 89%، ويف 

خميم الالجئني السوريني )71.3 %( )لدى الذكور 66.6 %واالناث %76.4(.
اهم  أن  تبني  إذ  بالدراسة،  5-17 سنة  العمرية  الفئة  االطفال يف  التحاق  الرئيسية حول عدم  االسباب   ،)9( ويوضح اجلدول 
االسباب هو ان الطفل صغري ليلتحق بالدراسة )40%(، يف حني جاء عدم قدرة العائلة على تغطية تكاليف الدراسة بالدرجة 
الثانية )23%(، والسبب الثالث كان املرض او العجز )17%(. وأفاد حوالي 6.5 % من االطفال غري امللتحقني بالدراسة أن 

السبب الرئيسي هو انهم غري مهتمني بالدراسة/عدم الرغبة بذلك. 
وتتكرر االسباب نفسها حسب اجلنس الطفل املستجيب، وبتوزيع النسب نفسها تقريبًا، إذ هنالك تشابه يف أسباب عدم االلتحاق 

والنسب املئوية هلذه االسباب.
وخبصوص جنسيات االطفال، يالحظ ان عدم قدرة االطفال السوريني واالطفال من ذوي اجلنسيات االخرى على حتمل تكاليف 

الدراسة هي اعلى منها مقارنة باالطفال االردنيني. 
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اجلدول 9: التوزيع النسيب لألسباب الرئيسية لعدم التحاق األطفال بالدراسة

    اجملال
التوزيع النسيب ألسباب عدم التحاق األطفال بالدراسة

املرض/العجزصغري جدًا
ال توجد مدرسة/بعدها 

عن مكان السكن
عدم القدرة على حتمل 

عدم موافقة االسرةتكاليف املدرسة
املدارس غري 

آمنة

%0.90%2.80%23.90%3.80%17.30%40.30كل األردن

اجلنس
%1.20%2.70%23.40%2.60%18.60%40.30الذكور
%0.50%2.90%24.60%5.30%15.90%40.30االناث

الفئات العمرية
%0.60%1.90%26.00%3.70%11.50%547.40-11 سنة

%2.60%7.80%11.20%4.40%50.20%120.00-14 سنة
%2.50%8.30%13.00%5.00%50.10%150.00-17 سنة

اجلنسية
%0.50%3.10%18.00%2.70%23.30%44.20االردنيون
%2.00%2.70%34.20%6.30%7.00%34.20السوريون

%0.00%0.80%28.80%1.60%13.30%33.80اجلنسيات االخرى

يتبع........اجلدول 9: التوزيع النسيب لألسباب الرئيسية لعدم التحاق األطفال بالدراسة

     اجملال

التوزيع النسيب ألسباب عدم التحاق األطفال بالدراسة

غري مهتم بالدراسة/ال 
بسبب اللجوءتوجد رغبة

مساعدة االسرة يف االعمال 
أسباب أخرىال توجد أوراق رمسيةاملنزلية وعمل االسرة

اجملموع

%100%2.00%0.80%0.10%1.60%6.50كل االردن
اجلنس

%100%1.80%0.90%0.20%1.20%7.10الذكور

%100%2.10%0.60%0.10%2.10%5.80االناث

الفئات العمرية
%100%1.60%0.90%0.10%1.80%54.60-11 سنة

%100%4.70%0.00%0.80%1.00%1217.40-14 سنة

%100%3.30%0.00%0.00%0.00%1517.90-17 سنة
اجلنسية

%100%1.80%0.00%0.20%0.00%6.40االردنيون

%100%2.10%1.20%0.10%4.90%5.40السوريون

%100%3.00%5.80%0.00%0.00%13.00اجلنسيات االخرى
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األعمال املنزلية
يف دراسة عمل األطفال، من املهم التطرق اىل املساعدة يف االعمال املنزلية، إذ من املمكن ان تؤثر يف االلتحاق بالدراسة، وخصوصاً لدى 
الفتيات. األعمال املنزلية الرئيسية اليت ينبغي على األطفال املشاركة فيها هي:التسوق لالسرة، الطبخ والتنظيف وغسل املالبس، 
ورعاية األطفال وكبار السن / والعجزة. يف األردن، وباستثناء الذهاب اىل التسوق لالسرة والذي يتطلب اخلروج من املنزل، فإن 

مجيع االعمال االخرى منوطة باالناث.

تقديرات االطفال )مت تقسيمها على االطفال العاملني واالطفال غري العاملني( الذين يساعدون يف االعمال املنزلية، كما يوضحها 
اجلدول )10(، حسب اجلنس، والعمر، واجلنسية جلميع االطفال يف الفئة العمرية من 5-17 سنة.

اظهرت النتائج أن )30 %( من االطفال يقضون ساعة واحدة على االقل يف املساعدة يف االعمال املنزلية خالل السبعة ايام اليت 
سبقت يوم املقابلة. وكان معدل ساعات املساعدة يف االعمال املنزلية جلميع املشاركني بها يف االسبوع 7.16 ساعة. ولكنها لالناث 
اعلى منها للذكور )االناث 8.7 ساعة، الذكور 6.4 ساعة(. ومشاركة االطفال يف االعمال املنزلية يف املناطق الريفية اعلى منها يف 
املناطق احلضرية. وكانت اعلى ساعات عمل اسبوعية يف االعمال املنزلية لدى االطفال االناث يف الفئة العمرية من 15-17 سنة 

)10.73 ساعة(.
وعند مقارنة األطفال حسب اجلنسيات، من الواضح ان االناث يف مجيع اجلنسيات يقضني ساعات اكثر من  الذكور يف القيام 

باألعمال املنزلية، ولكن أعالها كان لدى االناث من اجلنسية السورية مبعدل 10.67 ساعة يف االسبوع.
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اجلدول 10: التوزيع النسيب لألطفال الذين يقومون باملساعدة يف االعمال املنزلية ساعة واحدة على األقل يف األيام السبعة اليت سبقت يوم املقابلة، باإلضافة اىل متوسط 
عدد ساعات املساعدة املنزلية يف األسبوع، حسب اجلنس، وفئات العمر واجلنسية

اجملال

النسبة املئوية لألطفال الذين عملوا ساعة واحدة على األقل يف 
متوسط ساعات العمل األسبوعية يف القيام يف االعمال املنزليةاالعمال املنزلية يف األسبوع الذي سبق يوم املقابلة

االناثالذكوراجملموعاالناثالذكوراجملموع
كل األطفال من 5-17 سنة 

1232195582645649550)العدد(
7.616.48.7

%52.70%47.30%30.60 )النسبة(

التقسيم احلضري/الريفي
7.546.378.61%52.20%47.80%84.30احلضر

8.026.69.15%55.50%44.50%15.70الريف

الفئات العمرية
6.446.166.73%49.60%50.40%538.40-11 سنة

7.836.548.95%53.50%46.50%1232.50-14 سنة

8.926.6110.73%56.00%44.00%1529.00-17 سنة

اجلنسية
7.516.378.54%52.40%47.60%87.20األردنيون
8.936.9210.67%53.70%46.30%7.50السوريون

7.386.158.36%55.70%44.30%5.30اجلنسيات االخرى

عند مقارنة ساعات العمل يف االعمال املنزلية بني الذكور واالناث بصفة عامة، يالحظ أن االناث يقمن بأعمال الطبخ وتنظيف 
االواني وغسل املالبس واالعتناء بالصغار/الكبار اكثر من الذكور، يف ما يقوم الذكور بالتسوق لالسرة، و تصليح معدات لالسرة 

اعلى من االناث.

ولدى مقارنة االطفال العاملني وغري العاملني حسب نوع املهامات املنزلية، يالحظ ان االطفال العاملني يقومون بالتسوق لالسرة 
وتصليح معدات لألسره اكثر من االطفال غري العاملني، يف ما يقوم االطفال غري العاملني ببقية املهمات بنسب أعلى من االطفال 

العاملني.

ومن الالفت للنظر بأن الذكور واالناث العاملني يقومون باالعمال املنزلية بنسب أعلى من الذكور واالناث غري العاملني.
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اجلدول 11: التوزيع النسيب لألطفال العاملني وغري العاملني حسب املساعدة يف االعمال املنزلية ونوع املساعدة

     اجملال

النسبة املئوية لألطفال الذين يساعدون يف االعمال املنزلية خالل السبعة أيام املاضية حسب نوع املهام املنزلية 

تنظيف االواني/ التسوق لألسرةالطبخ
تصليح اي معدات غسل املالبسالسيارات/ املنزل

لألسرة
االعتناء 

بالصغار/كبار 
السن/العجزة

مهمات منزلية 
اخرى

مجيع االطفال

%0.10%11.30%2.50%7.40%19.10%16.60%5.00االطفال من 5-17سنة

%0.10%6.50%4.30%0.90%8.90%25.80%0.70الذكور

%0.10%16.30%0.70%14.40%29.80%6.90%9.50االناث

الفئات العمرية

%0.10%7.00%0.80%2.30%11.30%12.80%51.10-11 سنة

%0.10%17.60%4.20%12.80%29.60%22.90%128.00-14 سنة

%0.10%16.90%6.00%17.00%30.80%21.10%1513.40-17 سنة

األطفال العاملني

%0.20%9.80%9.90%4.70%15.20%36.30%4.60الطفال من 5-17 سنة

%0.20%7.00%10.90%0.50%9.40%39.30%1.20الذكور

%0.00%31.30%2.10%36.00%59.00%13.40%30.40االناث

 الفئات العمرية
%0.00%15.80%2.20%3.60%18.60%36.90%54.20-11 سنة

%0.00%13.90%13.60%6.50%21.90%41.50%125.10-14 سنة

%0.30%6.20%10.20%4.10%11.10%33.60%154.50-17 سنة

األطفال الغري عاملني
%0.10%11.30%2.40%7.50%19.20%16.20%5.00الطفال من 5-17 سنة

%0.10%6.40%4.10%0.90%8.90%25.30%0.70الذكور

%0.10%16.20%0.70%14.30%29.70%6.90%9.40االناث
الفئات العمرية

%0.10%7.00%0.70%2.30%11.20%12.70%51.00-11 سنة

%0.10%17.70%3.90%12.90%29.80%22.40%128.10-14 سنة

%0.10%17.50%5.70%17.80%31.90%20.30%1514.00-17 سنة
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األطفال حسب النشاطات اليت ميارسونها
طبيعة النشاطات اليت يقوم بها االطفال يف العمر 5-17 سنة كانت موضع اهتمام الدراسة، إذ من املهم جداً معرفة ما اذا كان 

االطفال يقومون بأكثر من نشاط واحد يف الوقت نفسه. 
مت تقسيم النشاطات اىل مثاني فئات غري متداخلة، منها ذات النشاط العملي؛ واالعمال املنزلية؛ والتعليم. ويبني اجلدول )12( 

هذه النتائج.
من الواضح ان )%75( من االطفال يف الفئة العمرية الصغرية )5-11( سنة يذهبون اىل املدرسة فقط وال يقومون بأي نشاط آخر. 
فيما كان )%20( منهم يذهبون اىل املدرسة ويساعدون يف االعمال املنزلية. فيما كان )%5( منهم فقط ال يقومون بشئ )على االرجح 

ينتظرون العمر الذي يسمح هلم بالذهاب اىل املدرسة(.
نسبة االطفال الذين يذهبون اىل املدرسة فقط تتناقص مع ازدياد عمر الطفل، وتزداد ايضاً نسبة املشاركة يف االعمال املنزلية مع ازدياد 

عمر الطفل. ومن املالحظ ان )%6( من االطفال يف الفئة العمرية 15-17 سنة يعملون يف االعمال املنزلية فقط.
كما يظهر اجلدول أن )%2.65( من االطفال يف الفئة العمرية من 15-17 يعملون فقط، و )%17.45( من االطفال السوريني 
غري منخرطني يف اي نوع من انواع االنشطة املذكورة. وان نسبة االطفال السوريني الذين يعملون فقط هي االعلى بني اجلنسيات 

االخرى )%1.64(، واالقل يف الذهاب اىل املدرسة فقط )54%(.
اجلدول 12: التوزيع النسيب لألطفال من عمر 17-5 حسب نوع األنشطة اليت يقومون بها

النشاطات
عدد األطفال يف التوزيع النسيب حسب الفئات العمرية واالنشطة

الفئة العمرية 
17-5 سنة

اجلنسية

اجلنسيات السوريوناألردنيون)5 – 17(15 – 1217 – 514 – 11
االخرى

1001001001004,030,384100100100كل األردن
%0.72%1.64%24,5780.50%0.61%2.65%0.35%0.03يعمل فقط

%61.77%53.82%2,570,45264.88%63.78%44.63%51.10%74.85يذهب اىل املدرسة فقط

%2.62%7.38%73,4061.22%1.82%5.83%2.09%0.39يساعد يف االعمال املنزلية فقط

%0.29%0.24%17,0370.45%0.42%0.69%0.71%0.23يعمل ويذهب اىل املدرسة
يعمل ويساعد يف االعمال 

%0.47%1.00%12,2500.23%0.30%1.24%0.27%0.01املنزلية

يذهب اىل املدرسة ويساعد يف 
%27.97%18.13%1,124,42228.86%27.90%37.59%42.09%19.39االعمال املنزلية

يعمل، ويذهب اىل املدرسة 
%0.49%0.34%22,1170.57%0.55%0.97%1.02%0.24ويساعد يف االعمال املنزلية

%5.65%17.45%186,1223.29%4.62%6.38%2.38%4.87ال يعمل أي شيء
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 الفصل الرابع: خصائص األطفال العاملني

النشاط االقتصادي لألطفال العاملني
النشاط االقتصادي الرئيسي الذي يعمل به معظم األطفال العاملني يف األردن هو » جتارة اجلملة والتجزئة وإصالح املركبات ذات 
احملركات والدراجات النارية« بنسبة )29%(، يليه العمل يف الزراعة واحلراجة )28%(. فيما كانت نسبة العاملني يف الصناعات 
التحويلية واالنشاء والتشييد )11 %( لكل منهما. اما العمل يف جمال »أنشطة األسر املعيشية كصاحب عمل، أنشطة األسر املعيشية 

إلنتاج سلع وخدمات غري مميزة الستعماهلا اخلاص« فقد كان من قبل )8 %( من األطفال العاملني. 
ويف ما خيتص بالفئات العمرية ونوع النشاط االقتصادي الذي ميارسونه، فقد أظهرت النتائج أن )56 %( من األطفال يف الفئة 
العمرية 5-11 سنة يعملون يف الزراعة واحلراجة، وتنخفض هذه النسبة لدى الفئة العمرية من 12-14 سنة لتصل إىل )%37(، 

وتنخفض أكثر عند الفئة العمرية 15-17 سنة لتصل إىل )%16(.
العمل يف “أنشطة األسر املعيشية كصاحب عمل،  العمرية لألطفال، وهو لدى  وهناك اخنفاض ميكن مالحظته ويرتبط بالفئات 
أنشطة األسر املعيشية إلنتاج سلع وخدمات غري مميزة الستعماهلا اخلاص"، إذ تنخفض نسبة العاملني يف هذه األنشطة مع ارتفاع 

عمر الطفل.
ويالحظ ارتفاع نسبة األطفال العاملني يف الفئات العمرية من 15-17 سنة يف كل من، الصناعات التحويلية، والتشييد، وجتارة 

اجلملة والتجزئة، واخنفاضها عند األطفال األقل عمراً.
وعند النظر اىل جنسيات األطفال العاملني، يالحظ ان ثلث األطفال األردنيني تقريباً )32%( يعملون يف الزراعة واحلراجة، يف حني 

يعمل أكثر من ثلث األطفال السوريني )35%( واألطفال من جنسيات أخرى )37%( يف جتارة اجلملة والتجزئة.
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اجلدول 13: األطفال العاملون حسب النشاط االقتصادي، والفئات العمرية، واجلنسية

النشاط االقتصادي
جمموع الفئات العمرية

األطفال 

17 – 5

اجلنسية

اجلنسيات السوريوناألردنيون15 – 1217 – 514 – 11
االخرى

100100100100100100100النسبة من الفئة العمرية/اجلنسية
%7.90%10.50%31.90%27.50%15.50%36.70%55.70الزراعة واحلراجة وصيد االمساك

%0.00%0.80%0.10%0.20%0.40%0.00%0.00التعدين واستغالل احملاجر
%12.80%14.40%10.60%11.30%15.10%8.60%1.90الصناعة التحويلية

إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف 
%0.00%0.00%0.10%0.10%0.10%0.00%0.00اهلواء

%28.80%21.00%8.70%11.60%14.20%8.80%7.00التشييد
جتارة اجلملة والتجزئة، إصالح املركبات 

%36.80%35.10%27.90%29.40%32.30%28.60%20.30ذات احملركات والدراجات النارية

%5.80%7.20%3.60%4.30%6.00%2.70%0.60انشطة اإلقامة واخلدمات الغذائية
%3.10%0.30%0.70%0.80%1.00%0.80%0.00النقل والتخزين

%0.00%0.60%0.70%0.60%1.10%0.00%0.00أنشطة اخلدمات اإلدارية وخدمات الدعم

أنشطة  األسر املعيشية كصاحب عمل ، 
أنشطة األسر املعيشية إلنتاج سلع وخدمات 

غري مميزة الستعماهلا اخلاص
13.90%11.20%5.20%8.20%9.00%5.20%3.80%

%1.00%4.90%6.70%6.10%9.20%2.60%0.60النشاطات االخرى
11,81020,61543,55675,98260,78711,0984,096عدد األطفال العاملني

التصنيف املهين لألطفال العاملني
يعمل ثلث األطفال تقريباً يف املهن األولية )%33.5(، تليها العمل يف البيع واخلدمات )%29(، ومن ثم العمل يف احلرف واملهن 
املرتبطة بها )%28(، ولكن عند النظر اىل الفئات العمرية املختلفة، نالحظ أن ثلي األطفال يف الفئة العمرية 5-11 سنة يعملون 
يف املهن األولية )%63(، فيما يعمل) %42( من األطفال يف الفئة العمرية 12-14 سنة يف املهن األولية و)%27( يعملون يف 
البيع واخلدمات. اما بالنسبة لألطفال يف الفئة العمرية 15-17 سنة فتتوزع املهن اليت يعملون بها بني احلرف واملهن املرتبطة 

بها )%38(، والعمل يف البيع واخلدمات )%33(، والعمل يف املهن األولية )%21(.



30

املسح الوطني لعمل األطفال في األردن  2016   مركز الدراسات االستراتيجية - اجلامعة األردنية

اجلدول 14: األطفال العاملني حسب املهنة الرئيسية والفئات العمرية واجلنسية

املهنة الرئيسية
جمموع االطفالالفئات العمرية

17 – 5

اجلنسية

اجلنسيات السوريوناألردنيون15 – 1217 – 514 – 11
االخرى

100100100100100100100النسبة من الفئة العمرية/اجلنسية
%33.10%35.00%27.20%28.60%32.50%26.60%18.00عاملو البيع واخلدمات

العمال املهرة يف الزراعة والغابات 
%0.00%4.50%7.50%6.60%4.90%8.90%8.90وصيد االمساك

%48.20%37.30%25.30%28.30%37.50%19.30%9.90احلرفيون واملهن املرتبطة بهم

%1.60%3.10%2.20%2.30%2.50%2.70%0.60مشغلو املصانع وآالت وعمال التجميع

%17.20%20.20%37.00%33.50%21.40%42.40%62.60العاملون يف املهن األولية
%0.00%0.00%0.80%0.70%1.20%0.00%0.00املهن االخرى

11,81020,61543,55675,98260,78711,0984,096عدد األطفال العاملني

احلالة العملية لألطفال العاملني
متثل احلالة العملية لألطفال نوع العقد او االتفاق بني صاحب العمل والطفل عند القيام بأداء وظيفة حمددة. وكما يوضح اجلدول 
)15(، فان نصف األطفال العاملني تقريباً )47.1%( يعملون كموظفني او مستخدمني، وثلثهم تقريباً )32%( يعلمون لدى االسرة 

من دون أجر، وفقط )6 %( منهم يعلمون حلسابهم اخلاص.
وخيتلف توزيع طبيعة احلالة العملية بني الذكور واالناث متامًا، إذ يعمل أكثر من نصف األطفال الذكور )52%( كموظفني او 

مستخدمني، تعمل غالبية االناث )72%( لدى االسرة من دون اجر، وفقط تعمل )9 %( كموظفة او مستخدمة.
وبشأن الفئات العمرية، يعمل أكثر من نصف األطفال يف الفئة العمرية من 5-11 سنة لدى االسرة من دون اجر )61%(، وفقط 

)12 %( يعلمون بوظيفة او مستخدمني. 
ومن الواضح ارتفاع نسبة األطفال الذين يسعون اىل العمل بوظيفة او مستخدمني مع ازدياد عمر الطفل، حيث وصلت اىل 64 % 
لدى الفئة العمرية من 15-17 سنة، وتقل نسبة العاملني لدى االسرة من دون اجر كلما زاد عمر الطفل ايضًا، قد وصلت اىل )19 

%( لدى األطفال من 15-17 سنة.
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اجلدول 15:التوزيع النسيب لألطفال العاملني حسب طبيعة التصنيف العملي

اجملال

نسبة األطفال العاملني حسب التصنيف العملي
تقدير عدد 

األطفال العاملني يعمل حلسابه موظف/مستخدم
اخلاص

يعمل لدى األسرة 
اجملموعأخرىدون أجر

10075982%13.97%32.77%5.95%47.31االطفال العاملني

10067114%13.49%27.63%6.53%52.35الذكور 

1008868%17.58%71.68%1.58%9.16االناث

التصنيف احلضري/الريفي 
10058702%13.51%26.92%6.58%52.99احلضر

10017279%15.52%52.65%3.83%28.00الريف

الفئات العمرية
10011810%23.03%61.16%4.01%511.80-11 سنة

10020615%15.74%45.72%5.68%1232.87-14 سنة

10043556%10.68%18.94%6.61%1563.77-17 سنة

اجلنسية
10060787%14.73%38.63%5.26%41.39األردنيون

10011098%8.74%7.18%9.13%74.94السوريون

1004096%16.85%15.14%7.65%60.35اجلنسيات االخرى

ساعات العمل األسبوعية لألطفال العاملني
أكثر من نصف األطفال العاملني )54.8%(، يعملون اقل من 36 ساعة يف األسبوع، يف ما يعمل )32.9 %( أكثر من 48 ساعة 
يف األسبوع. الغالبية العظمى من االناث تعمل اقل من 36 ساعة يف األسبوع )89.9%(، يف حني يعمل نصف الذكور اقل من 36 

ساعة يف األسبوع.

يظهر اجلدول )16(، أن األطفال العاملني يف املناطق الريفية يعملون معدل ساعات اقل من األطفال الذين يعملون يف املناطق احلضرية. 

ويزداد متوسط ساعات العمل األسبوعية مع ازدياد عمر الطفل، إذ تعمل الغالبية العظمى )88.7%( من األطفال يف الفئة العمرية 
الصغرية من 5-11 سنة أقل من 36 ساعة يف األسبوع. يف ما يعمل 46.7 % من األطفال يف الفئة العمرية من 15-17 سنة 

أكثر من 48 ساعة يف األسبوع.

أكثر من نصف األطفال السوريني )58.3%( يعملون أكثر من 48 ساعة يف األسبوع، يف ما يعمل أكثر من نصف األطفال األردنيني 
)59.8%( اقل من 36 ساعة يف األسبوع.
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اجلدول 16: توزيع األطفال العاملني على جمموع ساعات العمل األسبوعية

اجملال
نسبة األطفال العاملني حسب ساعات العمل االسبوعية

تقدير عدد األطفال 
العاملني اقل من 36 ساعة يف 

اجملموع48+36-48األسبوع

10075,982%32.90%12.30%54.80االطفال العاملني

اجلنس
10067,114%36.50%13.40%50.10الذكور 
1008,868%5.90%4.10%89.90االناث

التصنيف احلضري/الريفي 
10058,702%36.40%13.50%50.10احلضر
10017,279%21.00%8.20%70.80الريف

الفئات العمرية
10011,810%6.10%5.20%588.70-11 سنة

10020,615%19.00%8.60%1272.30-14 سنة
10043,556%46.70%16.00%1537.20-17 سنة

اجلنسية
10060,787%27.90%12.30%59.80األردنيون

10011,098%58.30%11.30%30.40السوريون

1004,096%38.10%15.30%46.60اجلنسيات االخرى

يقضي األطفال العاملون ما معدله 34 ساعة يف األسبوع يف العمل )للذكور 37 ساعة واالناث 16 ساعة، أي يعمل الذكور ضعفي 
ساعات العمل الذي تعمله االناث(. ويظهر اجلدول )17(، أن األطفال يف الفئة العمرية من 15-17 سنة، يقضون باملعدل 44 
ساعة يف العمل يف األسبوع، يف ما يقضي األطفال يف الفئة العمرية من 12-14 سنة ما معدله 26 ساعة يف العمل يف األسبوع، 
ويقضي األطفال يف الفئة العمرية من 5-11 سنة ما معدله 15 ساعة يف العمل يف األسبوع. وكانت االناث يف الفئة العمرية من 

5-11 سنة اقل الفئات مبعدل ساعات العمل األسبوعية، حيث مل تتجاوز 12 ساعة.

وتظهر النتائج ايضاً التباين العالي بني ساعات العمل اليت يقضيها الذكور مقارنة بتلك اليت تقضيها االناث يف العمل وعلى مستوى 
مجيع الفئات العمرية. 
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اجلدول 17: متوسط ساعات العمل األسبوعية لألطفال العاملني حسب: اجلنس؛ ومكان اإلقامة؛ والفئة العمرية

اجملال
معدل ساعات العمل يف االسبوع

االناثالذكورجمموع االطفال
34.5537.0015.93االطفال العاملني

التصنيف احلضري/الريفي
36.6539.1615.38احلضر
27.429.2617.21الريف

الفئات العمرية
515.4516.6911.36-11 سنة

1225.6727.5412.73-14 سنة
1543.9245.8721.83-17 سنة

75,98267,1148,868جمموع األطفال العاملني

الدخل الشهري لألطفال العاملني
ّقدر املسح الوطين لعمل األطفال 2016، معدل الدخل الشهري لألطفال العاملني بـ 171 ديناراً شهرياً. كما يوضح اجلدول 
)18(، وأن اعلى معدل دخل شهري لألطفال العاملني هو لدى العاملني يف املناطق الريفية واالناث العامالت عند 190 ديناراً 

شهرياً. بينما كان ادنى معدل دخل شهري لألطفال السوريني العاملني، إذ مل يتجاوز 160 ديناراً شهريا. 

اجلدول 18: دخل األطفال العاملني من االعمال املدفوعة األجر

اجملال
متوسط الدخل الشهري )مدفوع نقداً(

)العملة: الدينار األردني(

170.79االطفال العاملني

اجلنس
170.32الذكور 

190.18االناث
التصنيف احلضري/الريفي 

167.43احلضر

190.28الريف

الفئات العمرية

5181.96-11 سنة

12164.51-14 سنة

15171.83-17 سنة

اجلنسية

174.14االردنيون

158.55السوريون

178.12اجلنسيات االخرى
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الفصل اخلامس:اهتمامات إضافية متعلقة باألطفال العاملني

الصحة والسالمة العامة خالل العمل
بناء على التعريف املعتمد يف تصنيف عمالة األطفال اخلطرة، يعترب األطفال العاملون يف صناعات او مهن حمددة، او ساعات طويلة 
من العمل تتجاوز 36 ساعة اسبوعياً هم عاملون يف االعمال اخلطرة. باإلضافة اىل ذلك، تدخل بعض ظروف العمل اخلطرة حتت 

تصنيف االعمال اخلطرة ملا هلا تأثري على صحة وسالمة االطفال العاملني.

ان ظروف االعمال اخلطرة من املمكن ان تكون ناجتة عن بيئة العمل، او معدات وأدوات خطرة، او خطورة مكان العمل. ويوضح 
اجلدول )19( اهم هذه املخاطر.

يتعرض )18.3 %( من األطفال العاملني يف األردن نتيجة العمل الذي ميارسونه للغبار والدخان، يف ما  يتعرض )10.9 %( 
منهم اىل ضجيج عال او اهتزازات، ويتعرض )10.5 %( إىل برودة عالية او حرارة مفرطة، ويتعرض )%8.5( منهم اىل أدوات 

خطرة او حادة )مثل سكاكني(.
والدخان،  الغبار  اىل  اىل تعرضهم  ونار وغازات وهلب، إضافة  اىل مواد كيماوية  العاملون  املناطق احلضرية، يتعرض األطفال  يف 

ويتعرض األطفال يف املناطق الريفية اىل برودة او حرارة مفرطة أكثر من األطفال العاملني يف املناطق احلضرية.
األطفال العاملون يف الفئة العمرية من 15-17 سنة أكثر عرضة من بقية األطفال للغبار والدخان، ضجيج عال او اهتزازات، برودة 
او حرارة مفرطة، واألدوات اخلطرة، وذلك ألنهم يف مرحلة عمرية متكنهم من حتمل هذه املخاطر أكثر من بقية األطفال العاملني.

اجلدول 19: التوزيع النسيب لألطفال العاملني يف االعمال اخلطرة حسب نوع املخاطر اليت يتعرض هلا خالل العمل 

اجملال

نسبة األطفال العاملني الذين يتعرضون ملخاطر يف العمل

غبار، دخان
نار، 

غازات، 
هلب

ضجيج عال او 
اهتزازات

برودة او حرارة 
مفرطة

ادوات خطرة 
)سكاكني،..(

مواد كيماوية 
)مبيدات، 
غراء،...(

اشياء او اساليب 
اخرى تضر بصحة 

الطفل

%1.00%2.60%8.50%10.50%10.90%6.70%18.30االطفال العاملني

اجلنس

%1.10%2.70%9.50%11.00%12.20%7.40%19.20الذكور 

%0.40%1.70%1.30%6.20%1.40%0.70%11.40االناث
التصنيف احلضري/الريفي 

%1.20%3.10%10.10%10.10%12.00%7.40%17.00احلضر

%0.20%0.90%3.20%11.90%7.10%4.20%22.60الريف

الفئات العمرية
%0.00%0.60%3.30%6.00%5.80%1.70%519.20-11 سنة

%0.70%1.80%6.20%8.10%8.10%5.40%1214.20-14 سنة

%1.40%3.50%11.00%12.80%13.70%8.60%1519.90-14 سنة
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يف هذا املسح، مت رصد تعرض األطفال لإليذاء البدني والنفسي يف مكان عملهم، وخالل االثين عشر شهراً املاضية من تاريخ اجراء 
املسح. وقد أظهرت النتائج ان )12 %( من األطفال العاملني يف األردن يتعرضون اىل صراخ وانتقاد بشكل مستمر، فيما يتعرض 

)5 %(اىل اهانات متكررة. 

وعند مقارنة األطفال العاملني الذكور باألطفال العاملني االناث، تظهر النتائج أن الذكور يتعرضون اىل اهانات متكررة أكثر من االناث 
)5.6 % ذكور و2.1 % اناث(. ويتعرض )2.1 %( من األطفال يف املناطق احلضرية اىل ضرب او اذى جسدي، مقابل )0.7 

%( من األطفال العاملني يف املناطق الريفية. ويوضح اجلدول )20( هذه النتائج.

اجلدول 20: التوزيع النسيب لألطفال العاملني الذين تعرضوا لإلساءة يف مكان العمل

اجملال

نسبة األطفال العاملني الذين يتعرضون إلهانات يف العمل

ضرب/ أذى جسدياهانات متكررةصراخ وانتقاد بشكل مستمر
اساءة جنسية 

)ملس، فعل شيء 
ال تريده(

%0.2%1.8%5.2%12االطفال العاملني
اجلنس

%0.10%2.00%5.60%12.20الذكور 
%0.70%0.00%2.10%10.20االناث

التصنيف احلضري/الريفي 
%0.10%2.10%5.60%11.80احلضر
%0.40%0.70%3.70%12.50الريف

يظهر اجلدول )21(، ان عدد األطفال الذين تعرضوا إلصابة يف مكان العمل خالل االثين عشر شهراً املاضية اليت سبقت يوم املقابلة 
هي )0.18( لكل 100 طفل عامل، وهي نسبة تعترب قليلة جداّ. يف ما توقف عن العمل او الدراسة اقل من يوم واحد )0.45( 

باملعدل من األطفال العاملني بسبب اإلصابة اليت تعرضوا هلا اثناء العمل. اجلدول )21(.

اجلدول 21: األطفال العاملني الذين أصيبوا يف مكان العمل خالل  االثين عشر شهراً املاضية اليت سبقت يوم املقابلة

التقدير املؤشرات

0.18متوسط عدد اإلصابات لكل 100 طفل عامل
0.43متوسط عدد األيام اليت تعطل بها الطفل عن العمل او الدراسة بسبب االصابة
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أماكن عمل االطفال 
يعمل نصف األطفال العاملني يف مكان مغلق )مكتب، مكان للزبائن، مصنع، وغريها(، يف ما يعمل ربعهم يف منزل العائلة، ويعمل 

)12 %( تقريباً يف مزرعة/حديقة/مشتل، ويعمل )9 %( يف شارع معني، او موقف للبيع.

وتظهر النتائج تباين الذكور واالناث يف مكان ممارسة العمل، إذ تعمل )69 %( من االناث يف منزل العائلة مقابل )19 %( من 
الذكور. فيما يعمل أكثر من نصف الذكور يف مكان مغلق )مكتب، مكان للزبائن، مصنع، اخل(، وتعمل فقط 4 % من االناث يف 

هذه األماكن. 

يعمل غالبية األطفال يف الفئة العمرية من 15-17 سنة يف مكان مغلق )مكتب، مكان للزبائن، مصنع،،، وغريها( )64%(، 
وتتناقص هذه النسبة للفئات العمرية الصغرى. ويعمل )47 %( من األطفال يف الفئة العمرية من 5-11 سنة يف منزل العائلة، 

وتتناقص هذه النسبة مع ازدياد عمر الطفل. 

يعمل ثلثا األطفال من اجلنسيات األخرى يف مكان مغلق )%66(، يف ما يعمل )60 %( تقريباً من األطفال السوريني يف مكان 
مغلق، ويعمل )47 %( من األطفال األردنيني يف مكان مغلق. ويالحظ أن النسبة األعلى من األطفال األردنيني يعملون يف منزل 
العائلة مقارنة ببقية اجلنسيات األخرى. ويعمل )15 %( من السوريني يف شارع معني او موقف للبيع، مقارنة بـ 9 % لألطفال 

األردنيني و)8 %( لألطفال من جنسيات أخرى.

اجلدول 22: التوزيع النسيب لألطفال العاملني حسب مكان عملهم

 

اجملال

نسبة األطفال العاملني حسب مكان ممارسة العمل

داخل مكان مغلق 
)مكتب، مكان للزبائن، 

مصنع، اخل(
يف شارع معني، 

مكان للتشييد مزرعة/حديقة/مشتلمنزل العائلةموقف للبيع
اجملموعوالبناء

100%4.8%11.6%24.7%9.4%49.6االطفال العاملني

اجلنس
100%5.40%10.00%18.90%10.20%55.50الذكور

100%0.00%23.70%68.70%3.20%4.40االناث

التصنيف احلضري/الريفي
100%5.60%9.20%20.30%10.20%54.70احلضر

100%1.80%19.70%39.80%6.80%31.90الريف

الفئات العمرية
100%1.90%22.70%47.10%11.10%517.20-11 سنة

100%3.30%14.60%31.90%12.20%1238.00-14 سنة

100%6.20%7.20%15.30%7.60%1563.80-17 سنة

اجلنسية
100%2.90%12.60%29.30%8.50%46.70األردنيون

100%12.10%9.20%4.80%14.60%59.30السوريون

100%11.80%3.50%10.10%8.40%66.10اجلنسيات االخرى
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قضايا أخرى متعلقة باألطفال العاملني

األطفال العاملون يف أكثر من وظيفة
أظهرت نتائج املسح أن 1607 )2.11%( طفل عامل يف األردن يعملون يف أكثر من عمل. وكانت النسبة لدى االناث اعلى منها 
لدى الذكور )الذكور 1.79 %،  االناث 4.54%(. وظاهرة العمل يف أكثر من وظيفة يف املناطق احلضرية كانت اكثر منها يف 

املناطق الريفية. ومنتشرة اكثر بني األطفال العاملني يف الفئات العمرية 12-14 سنة، و 15-17 سنة.

ومبقارنة األردنيني ببقية اجلنسيات، يتبني أن األطفال األردنيني يعملون يف أكثر من وظيفة مقارنة باألطفال السوريني واألطفال الذين 
حيملون جنسيات أخرى. اجلدول )23(.

اجلدول 23: عدد األطفال العاملني يف أكثر من وظيفة واحدة يف االسبوع الذي سبق يوم املقابلة

االناثالذكوراجملموعاجملال

16071204403االطفال العاملني )العدد(

2.111.794.54االطفال العاملني )النسبة(

التصنيف احلضري/الريفي
1257854403احلضر

3513500الريف

الفئات العمرية
5242137105-11 سنة

12632521111-14 سنة

15733546187-17 سنة

اجلنسية
1341968373األردنيون

 19530 225السوريون
  0 41  41اجلنسيات االخرى
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األطفال الباحثون عن عمل
يبحث أكثر من 8000 طفل يف الفئة العمرية من 5-17 سنة عن عمل خالل سبعة أيام اليت سبقت يوم املقبلة. وأظهرت النتائج 
ان معظم الباحثني عن عمل هم من الذكور )7100 ذكر، 952 انثى(. ومتثل النسبة ما يقارب )0.2 %( من جمتمع األطفال يف 

الفئة العمرية من 5-17 سنة. 

وأغلبية الباحثني عن عمل هم من الذكور يف املناطق احلضرية، وهم ايضاً من الذكور يف الفئة العمرية من 15-17 سنة. ولكن الالفت 
للنظر يف النتائج أن هنالك 437 طفاًل يف الفئة العمري 5-11 سنة قاموا بالبحث عن عمل خالل سبعة أيام اليت سبقت يوم املقابلة.

واظهرت النتائج ايضاً ان 1310 أطفال سوريني حبثوا عن عمل، وأغلبهم من الذكور )1250 ذكرًا، 60 انثى(. ويبني اجلدول 
)24( هذه النتائج.

اجلدول 24: عدد األطفال الباحثني عن عمل خالل السبعة األيام اليت سبقت يوم املقابلة

االناثالذكوراجملموعاجملال

80527100952مجيع االطفال الباحثني عن عمل  )العدد(

التصنيف احلضري/الريفي
71836518665احلضر
869582287الريف

الفئات العمرية
5437185252-11 سنة

121084866218-14 سنة
1565316049482-17 سنة

اجلنسية
64445552892األردنيون

1310125060السوريون
2982980اجلنسيات االخرى
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العمر الذي بدأ الطفل عنده العمل للمرة األوىل
مت يف املسح ايضاً السؤال عن العمر الذي بدأ فيه الطفل العمل للمرة األوىل، وتشري النتائج اىل أن )18 %( من االطفال بدأوا العمل 
عند العمر 15 سنة، ولكن غالبيتهم بدأت العمل يف الفرتة العمرية من 12-16 سنة )62.3 %(. قليل جداً من األطفال العاملني 

أشاروا اىل أنهم بدأوا العمل يف عمر اخلمس سنوات. ويبني اجلدول )25( هذه النتائج.

اجلدول 25: العمر الذي بدأ عنده األطفال العاملني للمرة األوىل يف العمل

العمر )بالسنوات(
اجلنس

اجملموع
اجلنسية

اجلنسيات السوريوناألردنيوناالناثالذكور
االخرى

50.80%0.80%0.80%0.90%0.70%0.00%

63.60%5.40%3.80%4.10%0.80%7.10%

71.50%7.70%2.20%2.50%1.30%0.00%

83.10%7.30%3.60%4.00%2.70%1.00%

93.20%5.10%3.50%3.10%4.90%4.40%

108.20%17.50%9.30%9.60%8.30%7.10%

117.20%8.90%7.40%7.60%7.00%5.80%

1211.10%19.70%12.10%13.40%7.70%4.80%

1312.10%5.20%11.20%9.90%18.00%11.40%

1412.60%6.20%11.80%10.30%20.20%12.30%

1517.90%7.90%16.80%16.00%18.40%24.10%

1610.80%7.40%10.40%10.50%7.60%16.90%

177.90%0.90%7.10%8.10%2.40%5.10%
67114886875,98260787110984096اجملموع
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