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 مقدمة
 

لتكوف دبثابة كثيقة مرجعية كطنية، ربدد الوثيقة يف طياهتا، احملاكلة الوطنية األكىل اليت تعٌت حبماية األطفاؿ العاملُت، تضم ىذه 
أسس التعامل مع حاالت عمل األطفاؿ، ربدد األدكار كاؼبسؤكليات الواجب على اعبهات اؼبختلفة تبنيها، لتقدًن اػبدمات 

تكاملة مشولية، تعمل على ضباية الطفل من االلبراط يف العمل، كتعيده إىل مكانو الطبيعي لألطفاؿ العاملُت كأسرىم بصورة م
 على مقاعد الدراسة.

 
من قبل دائرة اإلحصاءات العامة كمنظمة العمل الدكلية إىل أف  2007الذم نفذ عاـ عمل الطفل نتائج مسح أشارت حيث 

% من 1.9سنة. كيشكل ذلك ما نسبتو  17-5فبن أعمارىم  طفال 33190عدد األطفاؿ العاملُت يف اؼبملكة يبلغ كبو 
إصبايل السكاف. كيعترب ىذا الرقم أقل بكثَت مقارنة مع دكؿ نامية أخرل فباثلة لألردف يف مستويات الدخل. كبينت الدراسة أف 

ُت األطفاؿ اإلناث سنة. كما كيعترب االستخداـ ب 12معدؿ االستخداـ منخفض جدا بُت األطفاؿ فبن تقل أعمارىم عن 
 ظاىرة نادرة جدا.

 
اػبلفية العامو لإلطار الوطٍت، من خالؿ كصف السياؽ العاؼبي كالوطٍت ؼبشكلة عمل األطفاؿ، كعواقبو  الفصل األوؿيتناكؿ 

على الطفل كاجملتمع. كيلخص صبيع اؼببادرات الوطنية كاالسًتاتيجيات كالسياسات كاػبطط اليت اىتمت بقضايا األطفاؿ 
 لعاملُت. كما استعرض الفصل الوضع اغبايل القائم يف الوزارات للتعامل مع األطفاؿ العاملُت.ا

 
صبيع اؼبصطلحات اؼبتعلقة بالطفل، كاليت تشمل تعريف كطٍت موحد لعمل األطفاؿ مت اعتماده من قبل  الفصل الثانييقدـ 

طفاؿ اؼبلحقُت بالعمل، كذلك هبدؼ إهباد لغة مشًتكة بُت صبيع اللجنة الوطنية لعمل األطفاؿ كالفرؽ الفنية لإلطار، كتعريف األ
 العاملُت يف ىذا اجملاؿ، تشمل صبيع أنواع عمل األطفاؿ بغض النظر عن التبعية القانونية.

 
ل، إىل الوقاية من عمل األطفاؿ كأنبيتها كجزء ال يتجزأ من اؼبنظومة اؼبتكاملة غبماية األطفاؿ من العم الفصل الثالثيتطرؽ 

كيوضح أدكاران مقًتحة للجهات ذات العالقة. ىذا كركز الفصل على برامج التوعية اجملتمعية كأنبيتها يف النهوض بالربامج الرامية 
 إىل مكافحة عمل األطفاؿ.
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داءن عملية االستجابة ؼبكافحة عمل األطفاؿ عرب التعليم اليت صممت يف اإلطار، دبراحلها األربعة، ابت الفصل الرابعيرسم 
بالكشف كالتبليغ كانتهاءن بالتقييم لعملية التدخل. كيركز على األنشطة اليت تتطلب العمل اؼبشًتؾ؛ من خالؿ اللقاء التشاكرم 
ضمن مرحلة التدخل، كذلك لتحقيق مبدأ التكامل يف تقدًن اػبدمة للطفل كأسرتو، كالتحقق من ربقيق فرصو للطفل الستكماؿ 

مؤسبر تقييم اغبالة، للتحقق من قباح عملية التدخل سابقان. كيوضح أدكار اعبهات ذات العالقة كيضع  تعليمو. ىذا باإلضافة إىل
 التوصيات العملية لتسَت الوزارات قدما يف تنفيذاإلطار.

 
تقارير على أنبية اؼبتابعة كالتقييم لنجاح أم خطة أك سياسة كطنية، األمر الذم وبتم العمل على إعداد ال الفصل الخامسيؤكد 

 الدكرية ؼبتابعة سَت العمل، ككجود جهة تنسيقية، تعمل على متابعة األدكار. 
 

نتائج ذبريب اإلطار الوطٍت لعمل األطفاؿ، كالذم مت تنفيذه يف اؼبيداف يف عدد من ؿبافظات اؼبملكة،  الفصل السادسكيعرض 
 الوزاراتبُت ما لعالقات لتوضيح األسس االتصاؿ ك ػبركج بالسيناريو األمثل اكبالتعاكف مع اعبهات ذات العالقة، هبدؼ 

 كما تضمن دراسات لبعض اغباالت التجريبية كأسس التعامل معها.اؼبختلفة.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 

 

 الفصل األوؿ
 عمل األطفاؿ

 
 مشكلة عمل األطفاؿ

منذ القدـ  تعتمد على األطفاؿ يف أداء العديد من اؼبهاـ سواء أكانت داخل اؼبنزؿ أك خارجو؛ مثل الزراعة، كيف كانت األسر 
لطفل ل التدريب من نوعان يعتربكهنا  األىل كافمن قبل الطفل   ىذه اؼبساعدة فإفذلك  إىل كباإلضافة .األعماؿ اػباصة باألسرة

اليت ال تشكل أم األعماؿ التطوعية  تسمى بينما .اقتصادية القياـ بأنشطة لتساعده مستقبال على ربمل اؼبسؤكلية كالقدرة على
عمل "آثار سلبية على مبو الطفل العقلي كاعبسدم كالذىٍت كخاصة عندما يقـو الطفل هبذه األعماؿ عن رغبة كباستمتاع 

 ."األطفاؿ اإلهبايب
 

ثقيلة على الطفل كيستغلو اقتصاديان فبا يؤدم إىل هتديد سالمتو  هو العمل الذم يضع أعباءفالسليب  دبفهومو ألطفاؿأما عمل ا
سلبية تنعكس  ان بدأت تنتشر كتتوسع يف اآلكنة األخَتة كتًتؾ آثار تعترب ظاىرة عمل األطفاؿ ظاىرة عاؼبية . ك كصحتو كرفاىيتو

متعددة األبعاد كتشكل ربديا بالغ . إف ظاىرة عمل األطفاؿ بشكل عاـ جملتمعكعلى األسرة كا ،على الطفل بشكل خاص
تعاين بالرغم من ذلك ك  ،أكثر شيوعا يف البلداف الفقَتة كالناميةاألطفاؿ من دكلة ألخرل لكنها  التعقيد. كتتفاكت مشكلة عمل

 أيضا منها الدكؿ اؼبتقدمة.
 
 على اإلعالف نص حيث ،1957 ـعا يف غبقوؽ الطفل مسودة اإلعالف العاؼبي إعداد االىتماـ العاؼبي حبقوؽ الطفل منذبدأ  

 ال فأك  الوسائل، من كسيلة بأم بو لالذبار يتعرض ف الأك  كاالستغالؿ، كالقسوة اإلنباؿ ضركب من الطفل كقاية كفالة كجوب
 البدين بنموه يضر أك يعرقل تعليمو أك بصحتو يضر عمل أك ةحرف بتويل لو يسمح ال فأك  مناسب، بلوغ سن قبل استخدامو يتم
  األخالقي. أك العقلي أك
 

 كمن االقتصادم االستغالؿ من الطفل غبماية السعي ضركرة على 1989كما كنصت اتفاقية حقوؽ الطفل كاليت أصدرت عاـ 
 أك اؼبعنوم أك الركحي أك العقلي أك بنموه البدين أك بصحتو أك ضررا لتعليمو إعاقة ميثل أك خطرا يكوف أفب يرجح عمل أداء أم

اليت  كالًتبوية كاالجتماعية كاإلدارية التشريعية التدابَت ازباذ األعضاء االجتماعي. كما ألزمت اعبمعية العامة لألمم اؼبتحدة الدكؿ
 عقوبات كفرض كظركفو العمل لساعات مالئم بالعمل كنظاـ االلتحاؽ لسن أدىن حد كضع خاص كبشكل اغبماية، ىذه تكفل

 النصوص. ىذه فعالية تطبيق لضماف ناسبةم
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بانتشار ؽبا  ىناؾ العديد من األسباب اليت يعزلأف اليت أجريت يف األردف كاؼبنطقة كالعامل الدراسات العديد من كقد أظهرت 
يف إهباد  صعوبةكتتشعب، كلكنها متداخلة كمتشابكة كمًتابطة فيما بينها، فبا هبعل  األسبابتتعدد عمل األطفاؿ حيث ظاىرة 
 وفٌما ٌلً أهم األسباب التً تؤدي إلى عمل األطفال: .لمشكلةحلوؿ ل

  

إف العديد من األطفاؿ .  وتدني مستوى المعيشة وارتفاع معدؿ البطالةالفقر يشمل كل من لسبب االقتصادم ك ا .1
كخاصة يف على الطفل عجز األىل على اإلنفاؽ بسبب  كأزيادة دخل األسرة يتجهوف لسوؽ العمل رغبة يف 

، أف 1كتشَت دراسة اؼبؤشرات اإلقتصادية كاالجتماعية كالصحية لعمل األطفاؿ يف األردفاألكضاع االقتصادية اغبالية. 
ينفقوف ما من األطفاؿ %  35، كدخل األسرةزيادة يسانبوف يف  )األطفاؿ العاملوف( % من عينة الدراسة 65

 يتقاضونو على مصاريفهم الشخصية.
 

كتتنوع أسباب  .التسرب من اؼبدرسةكمن أنبها ، التربويةاؼبشكلة لثاين يف انتشار ظاىرة عمل األطفاؿ ىو السبب اأما  .2
اؼبتابعة من قبل اؼبدارس يف حاؿ انقطاع الطالب عن الدراسة بالرغم من غياب فمنها  ،تسرهبم من مقاعد الدراسة

ففي دراسة اؼبؤشرات اإلقتصادية . عف التحصيل العلميكض، عدـ الرغبة بالدراسةك  كالعنف اؼبدرسي،ة التعليم، إلزامي
% من األطفاؿ العاملُت أف السبب الرئبسي  52أفاد  2011عاـ كاالجتماعية كالصحية لعمل األطفاؿ يف األردف 

% رغبة يف تعلم  17% لعدـ رغبتهم بإكماؿ الدراسة، ك 28إللتحاقهم بسوؽ العمل ىو ؼبساعدة أسرىم ماديا، ك
 أسباب أخرل. % 3مهنة، ك

 
كتواضع  الكيب،ر حجم العائلةك  ،التفكك األسرمكانبها مشكلة ، اإلجتماعيةكيتمثل السبب الثالث باؼبشاكل  .3

اؼبؤشرات دراسة ة التعليم للطفل. كأظهرت نتيجة حيث ال تنظر األسرة إىل أنبية كفائد ،الثقايف لألسرة اؼبستول
% من األطفاؿ العاملُت  76أيضا أف  2011ؿ يف األردف عاـ اإلقتصادية كاالجتماعية كالصحية لعمل األطفا

% 4من أمهات األطفاؿ العاملُت ال ميارسن أية مهنة، ك %  96أف (، ك 10-6ألسر يبلغ عدد أفرادىا )ينتموف 
الوظائف بالعمل كعامالت ىذه كتتمثل  ،ىي نسبة العامالت منهن يف مهن بسيطة تتناسب كاؼبستول التعليمي لديهن

 ة أك مراسالت أك مهن إدارية بسيطة.نظاف
 

أجورىم بسبب تدين  ،على تشغيل األطفاؿ يقدموفم حيث أهن صحاب العملأبفهو مرتبط  الرابعأما السبب  .4
االجتماعي كالضرائب كتوفَت ظركؼ كشركط الصحي ك الشركط كااللتزامات اؼبتعلقة بالتأمُت إىل التخلي عن باإلضافة 

% من األطفاؿ العاملُت يقل دخلهم الشهرم عن مائة دينار، يف حُت  56سح إىل أف . كأشار اؼبعمل مالئمة ؽبم
 . 2منهم راتبا أقل من اغبد األدىن لألجور كالبالغ مئة كطبسوف دينار%  94يتقاضى 

                                                 
  2010كزارة العمل األردنية كالصندكؽ األردين اؽبامشي للتنمية االجتماعية /مركز الدعم االجتماعي،  1
 وكاألنظمة كالتعليمات كالقرارات الصادره دبوجبكتعديالتو  1996لسنة  8ردين رقم قانوف العمل األ  2
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 عمل األطفاؿ اآلثار المترتبة على
إقتصادية كاجتماعية اؼبتعلقة بالطفل من  حيث تتأثر كتؤثر على صبيع اعبوانبعقدة كمتشعبة إف مشكلة عمل األطفاؿ مشكلة م

 .كبالتايل على أسرتو  كمدمر على الطفلكيف بعض األحياف يكوف تأثَتىا سليب ثقافيةكصحية ك 
 

 كىي:لسوؽ العمل يف مرحلة عمرية مبكرة نتيجة توجهو ىناؾ أربعة جوانب يتأثر هبا الطفل 
الناحية العضوية ف، نظرا للمخاطر اليت قد تعوؽ مبوه العمل : تتأثر صحة الطفل بطبيعة كبيئةالتطور والنمو الجسدي .1

ـباطر من شأهنا النيل  يها منينطوم علما ك العمل  إصاباتأف حيث سوؼ تتأثر سلبان نتيجة عملو. للطفل العامل 
 من أماكن ـباطر مرتبطة بالسقوطمثال ىناؾ ف. رعاية صحية لومع عدـ تقدًن من صحتو، كاإلضرار بنموه اعبسدم 

  .لبعض الغازات الضارةأك التعرض  ،التعرض للجركح كالكدمات اعبسدية كأ مرتفعة
 

 علىقدرتو تأثر : يتأثر التطور اؼبعريف للطفل الذم يًتؾ اؼبدرسة كيتوجو لسوؽ العمل من خالؿ التطور المعرفي .2
 .تطوره اؼبعريفيف ربسُت  ستقبالالفرص اؼبتاحو لو ممن يقلل ، كالذم العلمييؤثر على ربصيلو  ، فباالقراءة كالكتابة

 
تعرضو لإلرىاؽ الذم يصيبو لك  ،كلفًتات طويلة نسبياغيابو عن اؼبنزؿ استمرار يتأثر الطفل نتيجة  :التطور العاطفي .3

 أك تاخر تطوره العاطفي. بطءمل كما يصادفو من مشاكل يف العمل إىل نتيجة الع
 

بعدـ كشعوره   فًتة العمل يف بيئة غريبة عليو،خالؿ عن األسرة نتيجة بعد الطفل ك  :التطور االجتماعي واألخالقي .4
القدرة على التمييز بُت الصواب  يفقدفإنو  كعدـ القدرة على التفاعل يف بيئة العمل ،كاػبوؼ من اجملهوؿ ،األماف
    يعرضو لإلستغالؿ كالتعرض لإلساءة كالعنف.   األمر الذم ،كاػبطأ
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 في العالم عمل األطفاؿ
سنة يبلغ حوايل  17-5أف عدد األطفاؿ العاملُت يف العامل فبن أعمارىم  2006منظمة العمل الدكلية يف تقريرىا لعاـ  قدرت
عددىم يبلغ ، إذ ُتعاملالطفاؿ انتشاران لأل(. كتعترب الدكؿ األسيوية كالباسيفيك من أكثر اؼبناطق 2004مليوف طفل ) 218

 5.7مليوف، مث أمريكا الالتينية كالكارييب دبعدؿ  49.3ا منطقة الصحراء األفريقية مليوف طفل عامل، كتأيت بعدى 122حوايل 
 % فقط يف الصناعة. 9مقابل من األطفاؿ العاملُت % 69ما نسبتو يف الزراعة ف و األطفاؿ العاملشكل كيمليوف. 

 
مليوف.  8.4 بنحو عددىم ل الدكليةالعم منظمة مصادر فتقدر األطفاؿ" عمل أشكاؿ أسوأ"ميارسوف  الذين األطفاؿ عدد أما

: فهم هبربكف على الدخوؿ يف عبودية الُدين أك يف األشكاؿ األخرل من االسًتقاؽ، سيئةحيث يعمل ىؤالء األطفاؿ يف ظركؼ 
 أك االلبراط يف الدعارة كاإلباحية، أك على اؼبشاركة يف النزاعات اؼبسلحة أك يف األنشطة غَت اؼبشركعة األخرل.
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 الهاشمية األردنيةالمملكة عليها التي صادقت األطفاؿ  لاقيات الدولية المتعلقة بعمالتفا

 الدكلية العمل منظمة اتاتفاقي علىك عت على االتفاقيات اؼبتعلقة حبقوؽ اإلنساف كالطفل، كق   اليت الدكؿ أكائل من األردف كاف
، عليها للقضاء الفورية كاإلجراءات األطفاؿ عمل أشكاؿ أسوأ حظراغبد األدىن لسن العمل ك  بشأف (182( ك)138رقم )

االتفاقيات تلك . كمنذ توقيعها تعمل اغبكومة جاىدة على تفعيل كىي من االتفاقيات الثماين األساسية ؼبنظمة العمل الدكلية
 كتطبيقها على أرض الواقع.

  1على االتفاقية العربية رقم  1970في عاـ صادؽ األردف  -

 بشأف مستويات العمل 1966( لسنة 1بية رقم )اتفاقية العمل العر 
 نصت االتفاقية على  ما يلي: 

تشريع كل دكلة األعماؿ اليت ال هبوز تشغيل األحداث فيها من اعبنسُت قبل بلوغهم سن الثانية وبدد : 57اؼبادة  -
ما عدا اؼبتدرجُت عشرة من العمل، كال هبوز تشغيل األحداث يف األعماؿ الصناعية قبل سن اػبامسة عشر كذلك في

 منهم.
اليت ربددىا  الصناعات اػبطرة أك الضارة بالصحةال هبوز تشغيل األحداث قبل السابعة عشرة يف : 58ادة رقم اؼب -

 التشريعات كالقرارات كاللوائح داخل كل دكلة.
ست ساعات اليـو لألحداث الذين تقل سنهم عن طبسة عشرة عن ساعات العمل ال هبوز أف تزيد : 59اؼبادة رقم  -

 تتخللها فًتة أك أكثر للراحة ال تقل مدهتا عن ساعة كحبيث ال يعمل اغبدث أكثر من أربع ساعات متوالية. 
: وبق لألحداث الذين يعملوف دبقتضى عقد التدرج اغبصوؿ على أجر عادؿ أك منحة مالئمة أثناء 60اؼبادة رقم  -

 فًتة تدرجهم.
ساعات العمل العادية ضمن ساعات  أثناءميضيها اغبدث يف التدريب  : تعترب ساعات العمل اليت61اؼبادة رقم  -

 العمل.
ثناء الليل فيما عدا بعض األعماؿ أال هبوز تكليف األحداث بأم عمل اضايف أك تشغيلهم باإلنتاج أك  :62اؼبادة  -

 اليت وبددىا التشريع يف كل دكلة. 
حاقهم بأم عمل للتأكد من لياقتهم الطبية، كما هبب على األحداث قبل التالطيب  الكشفإجراء هبب : 63اؼبادة  -

 إعادة ىذا الكشف عليهم يف الفًتات الدكرية اليت وبددىا التشريع كالقرارات كاللوائح يف كل دكلة.
تزيد عن االجازة السنوية اليت سبنح للعماؿ البالغُت، كوبدد : مينح األحداث دكف السابعة عشر اجازة سنوية 64اؼبادة  -

 لدكلة مقدار االجازة السنوية االضافية. كال هبوز ذبزئة أك تأجيل االجازة اؼبقررة لألحداث.تشريع ا

 .1991حقوؽ الطفل في أيار من عاـ الخاصة باألمم المتحدة صادؽ األردف على اتفاقية  -

من اتفاقية  32ادة يف اؼبدكلة من صبيع أرجاء العامل  191، باتفاؽ كإصباع مؤتمر حقوؽ الطفلالصادرة عن الوثيقة تنص 
من " ؿبميان من االستغالؿ االقتصادم كمن تأدية كالقياـ بأم عمل " كل طفل ميلك اغبق يف أف يكوف: أف علىحقوؽ الطفل 
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اؼبمكن أف يكوف مؤذيان لو أك يعرضو ؼبخاطر جسيمة أك يتدخل يف تعلّمو كدراستو، أك يضر بصحة أك تطور الطفل اعبسمي 
نوم كالنفسي أك االجتماعي". كىذا ينطبق بالضركرة على كل طفل يف سن السابعة عشرة أك أقل، كوبميو كالعقلي كالركحي كاؼبع

 من أم شكل من أشكاؿ العمل. 

 .1997في عاـ  138رقم  منظمة العمل الدوليةاتفاقية صادؽ األردف على  -

 سن ىو العمل لسن أدىن حدان  كضعت يثح األطفاؿ، عمل على الكامل القضاء إىل البعيد اؼبدل ىذه االتفاقية على هتدؼ
 عشرة الثامنة سن حىت األطفاؿ تشغيل منعت عشرة، كما اػبامسة عن يقل أف هبوز ال اعتربت انو كالذم اإللزامي التعليم إسباـ

 فيها. تؤدل اليت الظركؼ أك طبيعتها بسبب األحداث أخالؽ أك سالمة أك صحة للخطر تعرض أف وبتمل اليت األعماؿ يف

 .2000في عاـ  182رقم منظمة العمل الدولية اتفاقية دؽ األردف على صا -

 سبهيدا أكال األطفاؿ عمل أشكاؿ أسوأ على القضاء على للحث كذلك ، 138رقم لالتفاقية مكملةىذه االتفاقية  جاءت
 كإعادة تأىيل اجملاين سياألسا التعليم أنبية على االتفاقية ىذه أكدت األطفاؿ، كقد عمل أشكاؿ على كالكلي التاـ للقضاء

 أسرىم. حباجات العناية مع اجتماعيا كدؾبهم العاملُت األطفاؿ
 يشمل تعبَت )أسوأ أشكاؿ عمل األطفاؿ( يف مفهـو ىذه االتفاقية ما يلي:

أك  لقسرماكالعمل  كالقنانةين كعبودية الده  كافة أشكاؿ الرؽ أك اؼبمارسات الشبيهة بالرؽ، كبيع األطفاؿ كاالذبار هبم .أ 
 لقسرم أك اإلجبارم لألطفاؿ الستخدامهم يف صراعات مسلحة.ااإلجبارم دبا يف ذلك التجنيد 

 استخداـ طفل أك تشغيلو أك عرضو ألغراض الدعارة أك إلنتاج أعماؿ إباحية أك أداء عركض إباحية. .ب 
الشكل الذم حددت فيو استخداـ طفل أك تشغيلو أك عرضو ؼبزاكلة أنشطة غَت مشركعة كال سيما إنتاج اؼبخدرات ب .ج 

 يف اؼبعاىدات الدكلية ذات الصلة كاالذبار هبا .
األعماؿ اليت يرجح أف تؤدم بفعل طبيعتها أك بفعل الظركؼ اليت تزاكؿ فيها إىل اإلضرار بصحة األطفاؿ أك سالمتهم  .د 

 أك سلوكهم األخالقي.
 .مدكر  بشكل كمراجعتها األعماؿ هبذه قائمة كضع ضركرة الدكؿ على كأكجبت

اتفاقية من اتفاقيات اؼبنظمة  24، كقد صادقت على 1956منظمة العمل الدكلية يف عاـ إىل انضمت األردف ىذا كقد 
 اتفاقيات سبثل اؼبعايَت األساسية غبقوؽ اإلنساف يف العمل.  7 هاالصادرة عنها، كمن ضمن

 
 ت التالية:ربكتوكوالىذا كقد قامت األردف باؼبصادقة على ال

  اؼبكمل التفاقية األمم اؼبتحدة ؼبكافحة اعبرمية  نع كقمع كمعاقبة االذبار باألشخاص، كخباصة النساء كاألطفاؿمبركتوكوؿ
 .ـ0222لعاـ  عرب الوطنيةاؼبنظمة 

 الربكتوكوؿ االختيارم اؼبلحق باتفاقية حقوؽ الطفل بشأف بيػػع األطفػػاؿ كاستغػػالؿ األطفػػاؿ يف البغػػاء كيف اؼبواد اإلباحية 
 ـ.0222 لعاـكالذم اعتمد من طرؼ اعبمعية العامة لألمم اؼبتحدة 
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 وضع األطفاؿ العاملين في األردف:
من قبل دائرة اإلحصاءات العامة كمنظمة العمل الدكلية إىل أف عدد  2007 عاـ الذم نفذعمل الطفل نتائج مسح أشارت 

% من إصبايل 1.9سنة. كيشكل ذلك ما نسبتو  17-5رىم فبن أعما طفال 33190األطفاؿ العاملُت يف اؼبملكة يبلغ كبو 
معدؿ  . كبينت الدراسة أف3السكاف. كيعترب ىذا الرقم أقل بكثَت مقارنة مع دكؿ نامية أخرل فباثلة لألردف يف مستويات الدخل

ث ظاىرة نادرة ستخداـ بُت األطفاؿ اإلنااالسنة. كيعترب  12 عناإلستخداـ منخفض جدا بُت األطفاؿ فبن تقل أعمارىم 
إىل مبط جديد من عمل  4اؼبؤشرات اإلقتصادية كاالجتماعية كالصحية لعمل األطفاؿ يف األردفدراسة كقد أشارت  جدا.

بسبب بعض العادات االجتماعية كىن اللوايت يتم حرماهنن من التعليم  ،"األطفاؿ حبيسي المنازؿكىو" ،األطفاؿ بُت اإلناث
كما أظهرت الدراسة أف توزيع  اؿ العاملُت يف العاصمة عماف كؿبافظات الزرقاء كإربد على التوايل.كيًتكز معظم األطف السائدة.

أعماؿ اغبدادة ك كالنظافة  كالتنزيلات اؼبختلفة كأعماؿ التحميل اؼبهن اليت يعمل هبا األطفاؿ كانت أعماؿ ميكانيك السيار 
 أعماؿ اػبياطة.ك أعماؿ النجارة ك 

إحصائيات كزارة التنمية حيث تشَت  ،مباشرة بعمل األطفاؿ أال كىو عالقة التسرب جبنوح األحداثلق يتعال كىناؾ مؤشر مهم 
، كتبُت أف 2008حالة عاـ  3500بشكل أساسي جبنوح األحداث. حيث مت دراسة رتبط مأف التسرب  االجتماعية إىل

حدث مكررين من فئة  700سنة(، كىناؾ  12ف يف اؼبرحلة األساسية )حىت عمر و ىم متسرباعباكبُت % من األحداث 70
 % من ىؤالء األحداث بارتكاب جنح السرقة أك اإليذاء.70التسرب خالؿ اؼبرحلة األساسية. كقد قاـ 

 عمل األطفاؿب القوانين األردنية المتعلقة

واثيق الدكلية. كفيما يلي لتصبح موائمة لإلتفاقيات كاؼب كتعديلهاقامت اغبكومة على مراجعة القوانُت اؼبتعلقة بعمل األطفاؿ 
 اؼبتعلقة بعمل األطفاؿ:  1996لعاـ  8األردين كتعديالتو رقم  العملف و انقنصوص 

 
 :المتعلقة بعمل األطفاؿ 1996لعاـ  8وتعديالتو رقم قانوف العمل األردني نصوص 

 73المادة 

الذم مل يكمل السادسة عشرة من عمره بأم  مع مراعاة األحكاـ اؼبتعلقة بالتدريب اؼبهٍت ال هبوز بأم حاؿ تشغيل اغبدث
 صورة من الصور.

 

                                                 
3
 (2006ىاجيماف. إف. آؿ،   

  2010كزارة العمل كالصندكؽ األردين اؽبامشي للتنمية البشرية / مركز الدعم االجتماعي  4
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 74المادة 

ال هبوز تشغيل اغبدث الذم مل يكمل الثامنة عشر من عمره يف األعماؿ اػبطرة أك اؼبرىقة أك اؼبضرة بالصحة كربدد ىذه 
 األعماؿ بقرارات يصدرىا الوزير بعد استطالع آراء اعبهات الرظبية اؼبختصة.

 ( 29( كقد تضمنت )74) دان ألحكاـ اؼبادةنساػبطرة  حدد فيو األعماؿ كالذم 1997يف عاـ لعمل كزير ا قرار
 عمال خطرا كمنها:

  االعماؿ اليت تتطلب التعامل مع اآلالت أك االجهزة اؼبشغلة ميكانيكيا كاليت ال ميكن كضع ضباية عليها مثل
 آالت اعبلخ ، اؼبكابس ،اؼبنشارية ... 

 لب تشغيل كادارة اآلالت اؼبتحركة ذاتيا مثل اآلالت الزراعية كاالنشائيةاالعماؿ اليت تتط 
 جهزة اػباصة بصناعة النفط كالغاز التعامل مع اآلالت كاأل 
 . أعماؿ البناء كاالنشاءات كالصيانة اليت تتطلب رفع السقاالت 
  صنع كاستعماؿ اؼبتفجرات 
 نفس كاؼبمتلكاتأعماؿ حراسة األ 
 ة الداخلية غَت اؼبالئمة مثل نفخ الزجاج ،اؼبخابز كاؼبطابع الكبَتة العمل يف ظركؼ البيئ 
 ( ديسبل .85االعماؿ اليت يتعرض فيها العامل اىل الضجيج دبا يزيد عن ) 
 االعماؿ اليت يتعرض فيها العامل اىل االىتزازات 

 75المادة 

 وبظر تشغيل اغبدث: 
ة للراحة ال تقل عن ساعة كاحدة بعد عمل أربع ساعات أكثر من ست ساعات يف اليـو الواحد على أف يعطى فًت  .1

 متصلة. 
 بُت الساعة الثامنة مساء كالسادسة صباحان.  .2
 يف أياـ األعياد الدينية كالعطل الرظبية كأياـ العطلة األسبوعية. .3

 76المادة 

 :على صاحب العمل قبل تشغيل أم حدث أف يطلب منو أك من كليو تقدًن اؼبستندات التالية

 مصدقة عن شهادة اؼبيالد صورة .أ 
 من كزارة الصحة. ةاقة اغبدث الصحية للعمل اؼبطلوب صادرة عن طبيب ـبتص كمصدقشهادة بلي .ب 
موافقة كيل أمر اغبدث اػبطية على العمل يف اؼبؤسسة. كربفظ ىذه اؼبستندات يف ملف خاص للحدث مع  .ج 

  ـ فيو كأجره كاجازاتو.عن ؿبل إقامتو كتاريخ استخدامو كالعمل الذم استخدبيانات كافية 
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 (.2008لعاـ  48تم تعديلها بموجب القانوف المؤقت رقم ) 77المادة 

ك قرار صادر دبقتضاه بغرامة أك أم نظاـ أصاحب العمل اؼبخالف لألحكاـ اػباصة بعمل األحداث نص على معاقبة  .أ 
دىن أك عن حدىا األ العقوبةكال هبوز للمحكمة زبفيض  ،دينار (500)دينار كال تزيد على ( 300) ال تقل عن

 .سباب اؼبخففة التقديريةخذ باألألا

يعاقب صاحب العمل عن أم ـبالفة يرتكبها باستخداـ ، اضافة اىل أم عقوبة كرد النص عليها يف التشريعات النافذة  .ب 
مة ال تقل عن كراه دبا يف ذلك حجز كثيقة سفره بغراك باإل أك باالحتياؿ أك ربت التهديد أجبارية إأم عامل بصورة 

 . ( دينار1000( دينار كال تزيد عن )500)

  .تضاعف ىذه العقوبة يف حالة التكرار .ج 

 
 1972لسنة  2قانوف خدمة األفراد في القوات المسلحة وتعديالتو رقم 

 5اؼبادة  
 يشًتط فيمن هبند توفر الشركط التالية :

 أف يكوف أردين اعبنسية.  .أ 
كاف جنديان كاػبامسة عشرة إذا كاف تلميذان كيثبت عمر اجملند بشهادة كالدتو   قد أكمل السادسة عشرة من عمره إذا .ب 

 كيف األحواؿ اليت ال يتيسر اغبصوؿ عليها يقدر عمره بقرار من اللجنة الطبية.
إذا كاف يـو الوالدة غَت معركؼ اعترب اجملند من مواليد اليـو األكؿ من شهر كانوف ثاين من سنة كالدتو وبسب عمر  .ج 

 ند كسنوات خدمتو كاؼبدد اؼبنصوص عليها يف ىذا القانوف على أساس التقوًن الشمسي.اجمل
 

 1968لسنة  24قانوف األحداث وتعديالتو رقم 
 31اؼبادة 

 احملتاج اىل اغبماية أك الرعاية:
 يعترب ؿبتاجا اىل اغبماية أك الرعاية من تنطبق عليو أم من اغباالت التالية :

عارة أك الفسق أك إفساد اػبلق أك القمار أك خدمة من يقوموف هبذه األعماؿ أك خالط الذين قاـ بأعماؿ تتعلق بالد .1
 اشتهر عنهم سوء السَتة . 

استغل بأعماؿ التسوؿ أك بأعماؿ تتصل بالدعارة أك الفسق أك إفساد اػبلق أك خدمة من يقوموف هبذه األعماؿ أك يف  .2
 أم أعماؿ غَت مشركعة.

 
  1960لسنة  16التو رقم قانوف العقوبات وتعدي
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 310اؼبادة 
 يعاقب باغببس من شهر اىل ثالث سنوات كبغرامة من طبسة دنانَت اىل طبسُت دينارا كل من قاد أك حاكؿ قيادة :

أنثى دكف العشرين من العمر ليواقعها شخص مواقعة غَت مشركعة يف اؼبملكة أك يف اػبارج، ككانت تلك األنثى ليست بغيا  .1
 ساد األخالؽ ، أك أك معركفة بف

 أنثى لتصبح بغيا يف اؼبملكة أك يف اػبارج ، أك  .2
 أنثى ؼبغادرة اؼبملكة بقصد أف تقيم يف بيت بغاء أك أف تًتدد إليو، أك  .3
أنثى لتغادر مكاف إقامتها العادم يف اؼبملكة كمل يكن ذلك اؼبكاف بيت بغاء ، بقصد أف تقيم يف بيت بغاء يف اؼبملكة أك  .4

 أف تًتدد إليو ألجل مزاكلة البغاء ، أك  يف اػبارج أك
 شخص مل يتم اػبامسة عشرة من عمره الرتكاب فعل اللواط بو. .5

 
 314اؼبادة 

كل من كاف معهودا إليو العناية بولد يًتاكح عمره بُت الست سنوات كالست عشرة سنة، كظبح لو باإلقامة يف بيت بغاء أك 
 أك بغرامة حىت عشرين دينارا. بالًتدد عليو، يعاقب باغببس حىت ستة اشهر

 
 1994لسنة  3قانوف التربية والتعليم وتعديالتو رقم 

 10اؼبادة 
 مرحلة التعليم األساسي : 

 أ . التعليم األساسي تعليم إلزامي كؾباين يف اؼبدارس اغبكومية.
 

  9/9009قانوف منع االتجار بالبشر رقم 
اية من ىم دكف سن الثامنة عشر مل يشًتط استعماؿ كسائل التهديد بالقوة أك منو الفقرة )ب( كمن أجل ضب (3)كيف نص اؼبادة 

استعماؽبا أك غَت ذلك من أشكاؿ القسر.أك االختطاؼ أك االحتياؿ أك اػبداع أك استغالؿ السلطة أك استغالؿ  حالة 
ل استغالؽبم يف العمل ضعف.أك بإعطاء أك تلقي مزايا لنيل موافقة شخص لو سيطرة على ىؤالء األشخاص كذلك من اج

بالسخرة أك العمل قسران أك االسًتقاؽ أك االستعباد أك نزع األعضاء أك يف أعماؿ الدعارة أك يف أم شكل من أشكاؿ 
  .االستغالؿ اعبنسي

كال ( أنو يعاقب باألشغاؿ الشاقة اؼبؤقتة مدة ال تزيد على عشر سنوات كبغرامة ال تقل عن طبسة آالؼ دينار 9نصت اؼبادة )ك 
إيواء أك استقباؿ من ىم دكف الثامنة عشرة مىت كاف ذلك بغرض قاـ بتزيد على عشرين ألف دينار كل من استقطب أك نقل أك 

استغالؽبم كلو مل يقًتف ىذا االستغالؿ بالتهديد بالقوة أك استعماؽبا أك غَت ذلك من الطرؽ.
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 إستجابة األردف لمشكلة عمل األطفاؿ
 

 المبادرات الوطنية
الؿ كزارة العمل كمن خعملت اغبكومة على اؼبواثيق كاالتفاقيات الدكلية خبصوص عمل األطفاؿ،  االردف صادقتذ أف من

 بعُت يأخذل ،التخطيط توجيو، من خالؿ رصد حجم اؼبشكلة يف األردف ك قضية عمل األطفاؿتبٍت  على كاعبهات اؼبعنية،
يف ؿباكلة قامت اغبكومة بإجراء العديد من اؼببادرات ك  .كأسرىم العاملُت األطفاؿكاحتياجات  كضع على السياسات أثر االعتبار

مع الربنامج الدكيل للقضاء على  1999عاـ ة العمل األطفاؿ يف كزار  استحدثت كحدة لعملفقد  ،حد من ىذه اؼبشكلةلل
ربويل . كقد مت الحقا ألطفاؿمكافحة عمل امهمة الوحدة ( التابع ؼبنظمة العمل الدكلية، حيث تتوىل IPECعمل األطفاؿ )

 التالية:سؤكليات اؼبىداؼ ك األ ضمنالوحدة إىل قسم "مكافحة عمل األطفاؿ"، 
 ربديد اؼبناطق ذات األكلوية كاؼبستهدفة ألنشطة القسم.  .1
 ربديد االحتياجات التدريبية للمفتشُت يف ؾباؿ عمل األطفاؿ.  .2
 القضاء على أسوأ أشكاؿ عمل األطفاؿ يف األردف. كضع اػبطط كالربامج الالزمة ؼبكافحة عمل األطفاؿ ك  .3
 تنفيذ برامج توعية خاصة بعمل األطفاؿ كحقوقهم.  .4
 .كضع الربامج كاػبطط إلعادة تأىيل العاملُت من خالؿ مشاريع اعبهات الداعمة .5

 
 مشروع البرنامج الدولي للحد من عمل األطفاؿ في األردف بالتعاوف مع منظمة العمل الدولية.

، ككانت اؼبرحلة األكىل يف األطفاؿ عمل على لقضاءل ةالدكلي العمل نظمةألردف من الدكؿ اليت مشلها الربنامج اػباص دبكانت ا
حيث مت التوقيع على اتفاقية بُت اغبكومة األردنية فبثلة بوزارة العمل كمنظمة العمل الدكلية هبدؼ القضاء  2001بداية 

مت التوقيع على تنفيذ اؼبرحلة الثانية من اؼبشركع الوطٍت يف األردف  2004يلوؿ من عاـ كيف شهر أ التدرهبي على عمل األطفاؿ.
كذلك ما بُت كزارة العمل، كزارة الًتبية كالتعليم، كزارة التنمية االجتماعية، االرباد العاـ لنقابات العماؿ األردنية، غرفة صناعة 

تنسيق كافة اعبهود للعمل ربت مظلة كزارة العمل للحد من ظاىرة عمل  األردف، جامعة الَتموؾ كمنظمة العمل الدكلية من أجل
 األطفاؿ.

، 2006عاـ  كيفكقد قامت كزارة العمل على تدريب مفتشي العمل على القياـ دبسوحات حوؿ أسوأ أشكاؿ عمل األطفاؿ. 
، كتشكيل عبنة توجيهية يرئاسة أمُت على تطوير االسًتاتيجية الوطنية للحد من عمل األطفاؿمن خالؿ اؼبشركع وزارة القامت 

)أنظر اعبزء  2010عاـ كاليت مت إعادة تشكيلها يف ال ،عاـ كزارة العمل كفبثلي اعبهات الرظبية كاألىلية اؼبعنية بعمل األطفاؿ
 اػباص باللجنة(.

 
 ،كااللتحاؽ اؼببكر بسوؽ العمل إعداد مسودة دليل تدرييب غبماية الطلبة من التسربعملت على أما كزارة الًتبية كالتعليم فقد 

كمشاركة على ؾ ( مشار 100تدريب )مت ، ك يتضمن موضوعات غبماية ككقاية الطلبة من التعرض للعنف كاإلساءة أك االستغالؿ
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زيادة كعي ، باإلضافة إىل نسب التسرب اؼبرتفعة ذاتتعليم( مديريات 8)من موضوعات الدليل التدرييب يف اؼبدارس اؼبشاركة 
 ( مشاركا كمشاركة.120األمور كاجملتمع احمللي بأخطار التسرب كااللتحاؽ اؼببكر بسوؽ العمل من خالؿ تدريب حوايل ) أكلياء

االجتماعيُت للحد من عمل على تطوير كطباعة كإصدار دليل تدرييب لألخصائيُت قامت فقد  ،التنمية االجتماعيةكزارة أما 
 إضافة 2008 عاـارتأت الوزارة ىذا كمن خالؿ اؼبشركع . كفئة األطفاؿ العاملُت األطفاؿ اؼبتسولُت كقد استهدفت. األطفاؿ

مت إلغاء ىذا و إال أناألطفاؿ.  تنفيذ أنشطة خاصة لعملكذلك لتفعيل  ،العامة ضمن موازنتهابنود اؼبالية للبند عمل األطفاؿ 
  .، كضعف اؼبتابعةلية الكافية للوزارةلعدـ توفر اؼبوارد اؼبا ،للسنوات الالحقةميزانيتها بعد ذلك يف البند 

  

  مركز الدعم االجتماعي

، مت 2007/ 10/12بناءا على توقيع مذكرة التفاىم ما بُت كزارة العمل كالصندكؽ األردين اؽبامشي للتنمية البشرية بتاريخ 
ارة بتوفَت التمويل الالـز من حيث تقـو الوز  2008دبوجبها إنشاء مركز الدعم االجتماعي يف منطقة سحاب مع بداية العاـ 

على أف يعمل اؼبفتشوف ككوادر الوزارة بالتنسيق مع اؼبركز بتحويل اغباالت ، اؼبوازنة العامة للدكلة من ضمن ـبصصات األجندة
نات، كيقـو الصندكؽ األردين اؽبامشي بإدارة إعماؿ اؼبركز كماسستو كاإلشراؼ على ياس قاعدة البيكاجراء الدراسات كتأس

  ، حبيث يتم العمل من خالؿ اآلليات التاليةمكافحة عمل األطفاؿ. كيهدؼ ىذا  اؼبركز إىل عمالوأ
توفَت فرصة اغبصوؿ على التعليم غَت النظامي من خالؿ برنامج ثقافة اؼبتسربُت كاتاحة اجملاؿ امامهم إلكماؿ تأىيلهم  . 1

 . الكادميي عن طريق الدراسة اؼبنزلية
ماؿ تاىيلهم كربطهم بفرص العمل اؼبتوفرة بالتعاكف مع اعبهات كاػبرهبُت اىل معاىد التدريب اؼبهٍت الستربويل ك متابعة  .2

 . ذات العالقة
 .ضباية كتوعية األطفاؿ العاملُت/ اؼبتسربُت كاخوهتم فبن ىم عرضة لاللبراط بسوؽ العمل بسن مبكرة كإعادهتم للمدرسة .3
 .  طفاؿ العاملُت لسحبهم من سوؽ العملاهبادؿ بدائل اقتصادية ألسر األ .4
تطوير قدرات األطفاؿ ك تأىيل األطفاؿ اؼبستهدفُت نفسيا كاجتماعيا كتقدًن العوف كالدعم التفسي كاالجتماعي ؽبم  .5

 .اؼبلتحقُت كتنمية قدراهتم كمهاراهتم اغبياتية

تؤدم للتقليل من عمل االطفاؿ كتبُت خطورهتا ألبناء التوعية اجملتمعية ككسب التاييد للوصوؿ اىل سياسات داعمة كمساندة  . 6
 قطاعاتو.ك اجملتمع 

عرؼ على ، هبدؼ الت2008يف العاـ  مسح ميدايناؼبركز كدبوجب مذكرة التفاىم مع كزارة العمل على إجراء  كقد قاـ 
َت بيئة العمل على صحتهم جتماعية كاالقتصادية كالًتبوية لألطفاؿ العاملُت. كقياس مدل تأثاػبصائص الدميغرافية كاال

 . 2010عاـ يف . كمت نشر الدراسة همكسالمت

 
 برنامج مكافحة عمل األطفاؿ عبر التعليم:
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الدكلية كاجمللس الوطٍت لشؤكف األسرة  CHFمن قبل مؤسسة  2008مت البدء بتنفيذ الربنامج يف شهر تشرين الثاين من عاـ 
سنوات.  4جتماعية يف الشرؽ األكسط كبدعم من كزارة العمل األمريكية ؼبدة العمل كمؤسسة كويست سكوب للتنمية اإلككزارْة 

ربنامج إىل ، مأدبا، الزرقاء، العقبة كالكرؾ. كيهدؼ العمافكيستهدؼ الربنامج شباين ؿبافظات كىي جرش، البلقاء، اربد، 
وفَت اػبدمات التعليمية ذات طفل من اؼبعرضُت ػبطر العمل من خالؿ ت 4000ك طفل من العمل اإلستغاليل 4000سحب 

 .أك اؼبعرضُت لاللبراط يف العمل اإلستغاليل اعبودة كغَتىا من األنشطة اليت تسعى إىل ضباية األطفاؿ
الدكلية على إدارة الربنامج كاإلشراؼ على تنفيذ كافة فعالياتو كالتأكد من ربقيق أىدافو، بإلضافة إىل  CHFمؤسسة كتقـو 

لتشبيك مع مؤسسات اجملتمع اؼبدين، كبناء قدرات العاملُت كاؼبؤسسات الشريكة، كتسليط الضوء التنسيق مع الشركاء كا
 اإلعالمي على قضية عمل األطفاؿ، كاؼبتابعة كالتقييم لكافة أنشطة الربنامج.

 
عات اؼبتعلقة بعمل أما اجمللس الوطٍت لشؤكف األسرة فيتمثل دكره بتطوير السياسات الوطنية كالسعي لتعديل القوانُت كالتشري

األطفاؿ، كإجراء البجوث كالدراسات كالتنسيق كالتشبيك بُت اؼبؤسسات الوطنية  ؼبكافحة عملاألطفاؿ، ككضع اإلطار الوطٍت 
العاملة يف ؾباؿ مكافحة عمل األطفاؿ عرب التعليم، كحشد دعم صناع القرار كتوعية األىل بأنبية التعليم كدبخاطر عمل 

طفاؿ يف اجمللس بإجراء دراسة ميدانية حوؿ "اآلثار النفسية كاالجتماعية كاعبسمية اؼبًتتبة على عمل األقد قاـ ل األطفاؿ.
لبياف الثغرات التشريعية يف القوانُت اػباصة  ،بعمل األطفاؿ دراسة ربليلية للنصوص القانونية اػباصةبإجراء أيضَا قاـ ك ، اؼبملكة

أك اؼبتعلقة بالتطبيق العملي للنصوص على  ،مةاليت صادقت عليها اغبكو يات الدكلية تتعارض مع االتفاقاليت ك  ،بعمل األطفاؿ
لدراستها كقد مت التنسيق مع اعبهات ذات العالقة كارساؿ التعديالت القانونية اؼبقًتحة ضمن مذكرات قانونية  .أرض الواقع
 .كاألخذ هبا

 

اب العمل، كتكثيف الرقابة كالتفتيش. كأيضا صحكزيادة الرقابة على أ كيتمثل دكر كزارة العمل يف اؼبسانبة يف تفعيل القوانُت،
تفعيل دكر قسم مكافحة عمل األطفاؿ، كاؼبسانبة يف تطوير قدرات مفتشي العمل حوؿ موضوع عمل األطفاؿ، كاؼبسانبة يف 

 . العاملُت احمللي هبدؼ الوصوؿ إىل األطفاؿاجملتمع مؤسسات نشر التوعية كالتشبيك مع 
 

ـو ضمن الربنامج مؤسسة كويست سكوب للتنمية االجتماعية يف الشرؽ األكسط بالتعاكف مع كزراة الًتبية كالتعليم كتق
حاالت عمل األطفاؿ ككضع اػبطط للوصوؿ إليهم كسحبهم من سوؽ  تشخيص كاعبمعيات الشريكة، بتنفيذ األدكار التالية:

ؽبم. كتشخيص حاالت األطفاؿ اؼبعرضُت  ةات التعليمية كالتدريبية اؼبناسبالعمل، كإغباؽ األطفاؿ اؼبسحوبُت من العمل باؼبسار 
هم كاستمرارىم يف التعليم. باإلضافة إىل تطوير القدرات ئاالستغالؿ كتعزيز بقاالعمالة من للعمل ككضع خطط لوقايتهم 

 ( مدرسة.39) ( صبعية ك23اؼبؤسسية ؼبا ال يقل عن )
 

 عمل األطفاؿ:ل اللجنة الوطنية
كاجمللس الوطٍت لشؤكف األسرة، كمؤسسة كويست ، CHFمنظمة عرب التعليم بالتعاكف مع األطفاؿ  مكافحة عملأيت مشركع ي

كمن خالؿ اؼبشركع  .األطفاؿ يف األردف عملكذلك هبدؼ اغبد من األمريكية. كزارة العمل سكوب للتنمية البشرية بدعم من 
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لتكوف منرب اغبوار الوطٍت ، 2009نيساف  8يف برئاسة كزارة العمل  ألطفاؿاللجنة الوطنية لعمل امت إعادة تشكيل قد ف
 لقضايا عمل األطفاؿ، كاحملرؾ الرئيسي لصياغة السياسات كتعدبل التشريعات كالدفع هبا قدمان.

 العمل، كتضم يف عضويتها اعبهات النالية: كزيرًتأس اللجنة ي
 اجمللس الوطٍت لشؤكف االسرة 
 كزارة العدؿ 
 الًتبية كالتعليم كزارة 
 كزارة الصحة 
 كزارة الداخلية 
 كزارة التنمية االجتماعية 
 غرفة صناعة األردف 
 غرفة ذبارة االردف 
 االرباد العاـ لنقابات العماؿ 
 ةدائرة االحصاءات العام 
 ادارة ضباية االسرة 
 الصندكؽ االردين اؽبامشي للتنمية البشرية 

 

للجنة، كيتوىل مهاـ التنسيق كالتحضَت لالجتماعات الدكرية للفريق كمناقشة القضايا  يعمل اجمللس الوطٍت لشؤكف االسرة مقرران 
اغباجة  تشكيل عباف عمل مصغرة عند كما يتم العمل من خالؿ اللجنة الوطنية على   العاجلة كالطارئة كعرضها على اللجنة.

 اسات العلمية اؼبتخصصة، كغَتىا.قضايا الدر ك كذلك  للقضايا اؼبتخصصة مثل القضايا القانونية كالتشريعات 
 

 مايلي: فهي كاللجنة كأما مسؤكليات 
  .مراجعة كتقدًن اؼبشورة الالزمة للمبادرات الوطنية اؼبتعلقة بعمل االطفاؿ 
  االطفاؿ عرب التعليم طواؿ مراحل تنفيذ اؼبشركع. عملالالزمة لتنفيذ أنشطة مشركع مكافحة  اؼبشورةتقدًن 
  اؼبؤسبرات الوطنية كاإلقليمية اػباصة بعمل األطفاؿ.متابعة تنفيذ توصيات 

 
 االستراتيجيات والخطط المتعلقة بعمل األطفاؿ

ضباية إىل  اؽبادفة بإصدار االسًتاتيجيات كاػبطط ،يف األردفالطفل كحقوؽ كضباية اعبهات العاملة على شؤكف العديد من قامت 
 :الوطنية ىم ىذه الوثائقاليت يتعرض ؽبا، كفيما يلي أ خاطرالطفل من اللجوء إىل سوؽ العمل باكرا كمن اؼب
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بإعداد اسًتاتيجية الفريق الوطٍت لتنمية الطفولة اؼببكرة قاـ  :(2000في األردف )استراتيجية تنمية الطفولة المبكرة  .1
البحث كالتحليل أربعة تناكؿ كقد . اجتماعات عمل الفريق جاللة اؼبلكة رانيا العبداهلل، كقد ترأست تنمية الطفولة اؼببكرة
تطوير التشريعات الالزمة أنبية على اإلسًتاتيجية أكدت حيث ، ؿبور األمن االجتماعي أبرزىامن ك عشر ؿبورا رئيسيا. 

 .للتعامل مع قضايا األمن االجتماعي لألطفاؿ كالتشرد كالتسوؿ كالعنف كالعمالة كاليتم كالنسب اجملهوؿ
 
 قاـحيث  اليت قاـ جاللة اؼبلك عبد اهلل الثاين كجاللة اؼبلكة رانيا بإطالقها. ،(2013-2004الخطة الوطنية للطفولة ) .2

 فبثال  120 ككبو اليونيسف كمنظمة الدكيل التخطيط كالتعاكف كزارة مع بالتعاكف ،األسرة لشؤكف الوطٍتاجمللس  بإعدادىا
أفردت ضمن ك ، بالطفولة للنهوض ؿباكر دةع  طةىذه اػب مشلت كقد اغبكومية. غَت كاؼبنظمات اغبكومية اؼبؤسسات من

احملور الثالث اػباص حبماية األطفاؿ يف الظركؼ الصعبة خطة تنفيذية خاصة بعمل األطفاؿ تتضمن إجراءات كأنشطة 
 شاركة يف التنفيذ كمؤشرات لألداء ضمن فًتات زمنية مقًتحة.اؼبهات اعبمقًتحة ك 

 
رفع للجنة حقوؽ الطفل يف جينيف. سلط التقرير على اؼبنجزات  كالذم، 2004التقرير األردني الثالث لحقوؽ الطفل  .3

اليت ربققت لتنسيق السياسات كاػبطوات اؼبتخذة عبعل التشريعات الوطنية متناغمة مع االتفاقيات الدكلية كالًتكيز على 
 ضباية الطفل. 

  
ميثل كبو  ،تنسيق مع فريق عمل كطٍتقامت كزارة العمل كبال :2006 ؿاطفاأل لعملحد من اإلستراتيجية الوطنية ل .4

كدبساعدة مالية كفنية من قبل منظمة  ،كالقطاع اػباص مؤسسات اجملتمع اؼبدينمن  حكومية كغَت حكوميةمؤسسة  35
 ىذه كترتكز .2006بإعداد اإلسًتاتيجية الوطنية للحد من عمل األطفاؿ بأسلوب اغبوار كاؼبشاركة عاـ  ،العمل الدكلية
بشأف اغبد األدىن لسن  1973لسنة  138رقم  الدكلية العمل منظمة اتفاقية كضعتها اليت اؼببادئ على اإلسًتاتيجية

 عليها. للقضاء الفورية كاإلجراءات األطفاؿ عمل أشكاؿ أسوأ حظر بشأف 1999 لسنة 182االستخداـ كاالتفاقية رقم 
 تعليمية كتدريبيةك  تشريعيةك  جتماعيةاك  قتصاديةا ان أىداف  اسياساهتكمشلت  راحلعدة مكقد مرت صياغة اإلسًتاتيجية ب

 .برامج لتكامل قضايا اعبنسُتك  البحث العلميك  صحيةك  إعالمية كثقافيةك 
 

دببادرة من قبل جاللة اؼبلكة رانيا اؼبعظمة مت إعداد تقرير ربليل  :2006/2007: تحليل الوضع األطفاؿ في األردف .5
الوطٍت لشؤكف األسرة من قبل اجمللس  التقرير مت إعدادكقد  ،فل األردينالط كاقعكالذم يتناكؿ  2006/2007الوضع 

كاليونسيف بالتعاكف مع خرباء رظبيُت كغَت حكوميُت، باإلضافة إىل أطفاؿ كشباب ليسلط الضوء على اإلقبازات اليت 
. كاشتمل التقرير على عمل عليهاالمزيد من إىل حباجة حققها األردف يف ؾباؿ الطفولة باإلضافة إىل اجملاالت اليت ال تزاؿ 

على ؿبور أيضا ؿبور التعليم كإلزامية التعليم لسن السادسة عشر باإلضافة إىل بند كاقع التسرب يف األردف. كاشتمل التقرير 
 اغبماية حيث أشار إىل كاقع عمل األطفاؿ كأىم اإلقبازات كالتحديات. 
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 الواقع الحالي للوزارات المعنية
 وزارة العمل

كمواكبة التطورات االجتماعية  ،منذ إنشائها مسؤكلية ربقيق األىداؼ العامة لشؤكف العمل كالعماؿ يف اؼبملكة العملوزارة وىل تت
كتوفَت اغبماية  ،يف رفع نسبة اؼبشاركة االقتصادية من خالؿ هتيئة القول العاملة كتشغيلهاؼبسانبة إىل باإلضافة  ،كاالقتصادية

. ىاالوزارة اعبهة اؼبعنية دبتابعة االتفاقيات الدكلية اؼبتعلقة بالعمل كمتابعة تنفيذ كتعتربم سوؽ العمل األردين. االجتماعية ؽبا كتنظي
كتعترب كزارة العمل اعبهة الوحيدة اليت تعمل حاليان على قضايا  .كتقـو الوزارة بالعمل جاىدة للقضاء التدرهبي على عمل األطفاؿ

كمن خالؿ مركز الدعم االجتماعي التابع  1999افحة عمل األطفاؿ الذم تأسس يف العاـ من خالؿ قسم مكعمل األطفاؿ 
 التالية: يف مكافحة عمل االطفاؿ، اؼبهاـ مجاؿ عمل الوزارةكيتضمن .للوزارة كالصندكؽ األردين اؽبامشي للتنمية البشرية

ات القانونية اؼبنصوصة ضمن ءف، كازباذ االجراو تكثيف الزيارات اؼبيدانية على اؼبؤسسات اليت يتواجد فيها أطفاؿ عامل -
 قانوف العمل.

 الئحة أسوأ أشكاؿ عمل األطفاؿ. كضع -
 اؼبسانبة يف تطوير التشريعات اؼبتعلقة بعمل األطفاؿ. -
 الدكر التوعوم كاإلرشادم كنشر الوعي باؼبخاطر الناصبة عن عمل األطفاؿ. -
 هتدؼ ؼبكافحة عمل األطفاؿ.العمل على إشراؾ اجملتمع احمللي يف برامج تنموية  -
 إنشاء موقع إلكًتكين كربديث كإنشاء قاعدة بيانات تتعلق بعمل األطفاؿ. -
 العمل على تطوير برامج التدريب اؼبهٍت لألطفاؿ العاملُت. -
 الستقطاب الدعم على اؼبستول الوطٍت بشأف مكافحة عمل األطفاؿ كال سيما أسوأ أشكالو. ةإعداد خطة كطني -
 تدريبية متخصصة للمعنيُت دبشكلة عمل األطفاؿ.تنظيم دكرات  -

 
كمن خالؿ  ،2010عاـ يف  كزارة العمل بدأ مفتشوحيث العمل الذراع التنفيذم لقسم مكافحة عمل األطفاؿ، مفتشو يعترب 

ناء قسم مكافحة عمل األطفاؿ باستخداـ استمارة خاصة هبدؼ صبع معلومات عن األطفاؿ العاملُت أثمع التنسيق كالتعاكف 
تكثيف الزيارات التفتيشية ؼبفتشي العمل كقد مت قسم عن اغباالت اؼبكتشفة. التبليغ ، ك التفتيش الركتيٍت على اؼبنشآت اؼبختلفة

 . اعبدكؿ التايل يوضح ملخص لنتائج تلك اغبمالت:كباء اؼبملكةأيف صبيع  2010 عاـ خالؿ
 

التي تمت  عدد المؤسسات
 زيارتها

1916 

 2249 تشفينالمك عدد األطفاؿ
 1568  رشاداإلنصح و عدد حاالت ال

 317 مخالفاتعدد ال
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 279 نااراتعدد اإل
 

ضابط يقـو إذ ارتباط لدل مديريات العمل ؼبتابعة األطفاؿ العاملُت.  ابطض ستة عشركقد مت رفد قسم مكافحة عمل األطفاؿ ب
أك  ،مراكز تعزيز ثقافة اؼبتسربُتأحد كز الدعم االجتماعي أك إىل إما بتحويل الطفل إىل مر  ،تقييم اغبالة كإجراء الالـزباالرتباط 

 رظبي. التعليم غَت برامج القدـ تربويلو للجمعيات ضمن مشركع مكافحة عمل األطفاؿ عرب التعليم، كاليت 
 

 المتوفرة لدى وزارة العمل الفرص

 رصد نتائج تلك ، كيتم لف مناطق اؼبملكةالعمل يف ـبت واغبمالت التفتيشية على عمل األطفاؿ اليت يقـو هبا مفتش
 اغبمالت.

  حبيث  28/5/2009قامت كزارة العمل بتوقيع مذكرة تفاىم مع منظمة األمم اؼبتحدة للطفولة )اليونسف( بتاريخ
كتوفَت  ،اليونسف مساعدة فنية إلنشاء كحدة عمل االطفاؿ كتزكيدىا باؼبوارد اؼبطلوبة لتعمل بالشكل اؼبناسب تقدـ

حيث  ،خدمات نوعية تقدًنبناء القدرات لتحسُت مهارات طاقم العمل يف قسم عمل االطفاؿ كسبكينهم من برامج 
عبنة  كعرضو علىتقدًن مقًتح ىيكلة لقسم عمل االطفاؿ من اليونسف العمل من خالؿ مذكرة التفاىم على مت 

   التخطيط اؼبوجودة يف الوزارة
  كاليت ؽبا دكر كاضح يف ضبط ؾبموعة  ،الوافدة بالتعاكف مع مديرية األمن العاـاغبملة التفتيشية اؼبشًتكة على العمالة

 من األحداث الوافدين العاملُت يف ظل أسوأ أشكاؿ عمل األطفاؿ.
  مفتش عمل على مستول عاؿ من اػبربة كالكفاءة يعملوف يف ـبتلف مديريات العمل يف اؼبملكة دبوجب  130كجود

كاإلنذار  ،النصح كاإلرشادبؾبموعة من الصالحيات القانونية اؼبتمثلة عطيهم يكالذم  ،أحكاـ قانوف العمل األردين
 كتكرار اؼبخالفة يف حاؿ عدـ االمتثاؿ ألحكاـ القانوف.  ،كاؼبخالفة

  تتميز بوجود اليت اعتماد ستة عشر ضابط ارتباط من مفتشي العمل يف مديريات ـبتلفة من احملافظات يف اؼبملكة
طفاؿ فيها  كذلك هبدؼ تنفيذ النشاطات اؼبتعلقة بتأىيل االطفاؿ فبن تسربوا من اؼبدارس اىل سوؽ مشكلة عمل اال

 .ف بتحويل االطفاؿ اىل مركز الدعم االجتماعي كمؤسسات اجملتمع اؼبدينو حيث يقـو اؼبفتش .العمل
  وؽ موزعة على صبيع سنة فما ف 16اؼبتدربُت من عمر  بطستقتهٍت اؼبتدريب تابع ؼبؤسسة المركز  45كجود

 توفر برامج تدريبية متنوعة يف كافة اؼبستويات اؼبهنية.ك  ،ؿبافظات اؼبملكة
 صادر  1996لسنة  56. كتعديالتو رقم كجود نظاـ قانوين خاص ؼبفتشي العمل يتضمن الصالحيات اؼبخولة ؽبم

  .1996لسنة  8من قانوف العمل كتعديالتو رقم  7دبوجب اؼبادة 
 اؼبالية الالزمة من خالؿ االجندة الوطنية لتمويل اعماؿ مركز الدعم االجتماعي، كتوسيع ؾباالت  توفَت اؼبخصصات

كنطاؽ عملو حملافظات اخرل بناءا على مذكرة تفاىم مع الصندكؽ االردين اؽبامشي  كاليت مت ذبديدىا لثالثة سنوات 
 .2013 -2011اضافية 
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 ز الدعم االجتماعي كمفتشي العمل كما تشكلو من مصدر ىاـ قاعدة البيانات اؼبتوفرة من خالؿ مسوحات مرك
للوصوؿ اىل االطفاؿ العاملُت كدراسة احتياجاهتم سبهيدا غبل مشاكلهم، حيث مت تأسيس أكؿ قاعدة بيانات منذ 

  .وزارةاليف  2000العاـ 
 هبدؼ خدمة  طرفُتال تعزيز التواصل بُتهتدؼ إىل  2007 يف عاـ توقيع مذكرة تفاىم مع مؤسسة هنر األردف

تقدًن اػبدمات ل لدل مؤسسة هنر األردف،كاػبط الساخن اؼبوجود  "كحدة الدعم األسرممن خالؿ " االطفاؿ كاسرىم
حبيث يتعاكف  ،ئة الصحية لنمو االطفاؿ اعبسدم كالعقلي كالنفسي كاالجتماعييلألطفاؿ كذكيهم من اجل هتيئة الب

كاهباد ، ُيصار إىل ربويلها إىل اؼبؤسسات اؼبعنية كل حسب االختصاصك هم تلقي الشكاكم من األطفاؿ كذكيالطرفاف ل
  .فرص عمل لذكم االطفاؿ

 
 

 التحديات

 للبحث عن  قانوف العمل، دبوجب أحكاـ، ش صبيع اؼبنشآت اؼبسجلة رظبياصالحيات تفتي وزارة العملمفتشي  لدل
إذ يتطلب يعملوف خارج إطار ىذه اؼبنشآت. األطفاؿ الذين  ؾبموعات ال تقع ضمن إختصاصهمك  ،أطفاؿ عاملُت

القانوف ؼبخالفة أم صاحب عمل ضمن اؼبنشآت التابعة لقانوف العمل، أف يكوف الطفل داخل اؼبنشأة، كأف يتقاضى 
. فاألطفاؿ من الباعة 2ضمن مفهـو عقد العمل يف قانوف العمل اؼبادة كما ىو معرؼ ،  صاحب عمل األجر، ككجود

تابعُت لقانوف العمل، كلسلطة  على اإلشارات الضوئية، كالبسطات، كعلى حواؼ الطرؽ، غَتُت اؼبتجولُت كالبائع
 اؼبفتشُت. 

  د ـبالفة صاحب العمل، ن، ع1996 لسنة 56تنتهي صالحيات اؼبفتش حسب نظاـ مفتشي العمل كتعديالتو رقم
هبرم حاليان من ربويل ألم جهة ىو  كما كيقتصر دكره على النصح كاإلرشاد للطفل. ،كليس لو أم عالقة مع الطفل

 غَت إلزامي للمفتشُت.
  ضد عدد اؼبخالفات غَت كافية، ىذا باإلضافة إىل قلة  عدد الزيارات التفتيشية للمتابعة للمنشآت اليت تشغل أطفاالن

 أصحاب العمل اؼبستغلُت لألطفاؿ.
 لتعامل مع الطفل العامل كصاحب العمل.تدريب اؼبفتشُت حوؿ أفضل الطرؽ كالسبل لالستمرارية  ىناؾ حاجة ماسة 
  سبتد مدة تاىيل الطفل العامل لفًتات طويلة قد تصل اىل سنتُت، االمر الذم يتطلب دميومة توفَت اؼبخصصات الالزمة

 باالضافة اىل اؼبتابعة اؼبستمرة لتحقيق ىذا اؽبدؼ على الوجو االكمل
 ذين اعمارىم دكف السادسة عشر  كمن الذين يقعوف ربت خط توفَت البدائل اؼبادية السرة الطفل العامل كخاصة ال

 الفقر .
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 وزارة التنمية االجتماعية

، مراقب سلوؾ يف كافة أكباء اؼبملكة 120حيث يعمل أكثر من  ،األحداث عناية خاصة تويل كزارة التنمية االجتماعية موضوع
 اؼبشكالت لحدإتشكل مكافحة التسوؿ ُت للخطر. من مهامهو العديد من اؼبسؤكليات ذباه األطفاؿ اؼبعرضضتندرج ك 

توفر الوزارة برامج ـبتلفة . حيث وزارة إىل معاعبتها بالتعاكف مع شركائها كفقا للتشريعات الناظمة لعملهاالاالجتماعية اليت تسعى 
كلغاية اغبادية عشر من خالؿ تنظيم ضبالت مكافحة التسوؿ )من الساعة السابعة صباحا ذلك ك  ،تتعلق باألطفاؿ اؼبتسولُت

" ة"عند اغباجتوفَت اػبدمات اؼبتعلقة باإليواء ، ك بأسبابو كآثاره كطرؽ الوقاية منوليال كطواؿ السنة(، كتعزيز الوعي اجملتمعي 
نسيق مع مديرياهتا اؼبيدانية، بالت عربالوزارة العديد من اغبمالت تنفذ كما . كمتابعة الطفل للتعلم من خالؿ كزارة الًتبية كالتعليم

ضبط الطفل كتقدميو للجهات اؼبعنية كمن مث كتابة تعهد من قبل األىل من خالؽبا يتم ، عماف الكربل كمديرية األمن العاـأمانة 
 بعدـ رجوعو للشارع.

 
 الفرص

  كل مراقب ، كوبمل  مراقب سلوؾ يف صبيع أكباء اؼبملكة مع صالحيات قانونية ؼبتابعة األحداث 120يوجد أكثر من
 خالؿ الزيارات اؼبيدانية.  صفة الضابطة العدلية، كلو الصالحية على اجراء الدراسات االجتماعية لألسر من سلوؾ

  مراكز التدريب  ىلإساعدة األحداث على إكماؿ دراستهم كربويل األطفاؿ االجتماعية صالحية كزارة التنمية لدل
 اقب السلوؾ.اؼبهٍت كإغباقهم بربامج التعليم غَت النظامي حسب تقرير مر 

  لصرؼ اؼبعونة.  من اؼبدرسةطالب العائلة إحضار كرقة إثبات رب حيث يلـز اؼبتسربُت، ربط اؼبعونة الوطنية باألطفاؿ ،
 اؼبعونة عن الطفل اؼبتدرب.بدؿ ال يتم خصم  ،التدريب اؼبهٍت يف ُتتدربميف حاؿ كجود أطفاؿ كما أنو 

 اضعة اػبغَت ، كاليت تعترب من الفئات 2006سلوؾ األحداث لسنة  خضوع األطفاؿ اؼبتسولُت ألحكاـ قانوف مراقبة
 االردين.لقانوف العمل 

  اعتبار الطفل العامل خارج االطار القانوين ؿبتاجا  داث كاعداد مسودة القانوف متضمناتعديل قانوف االحمبادرة
 .للحماية كالرعاية

 

 التحديات

 كتعمل الوزارة حاليان على إضافة صفة  .رة ضمن قوانينها اؼبختلفةعدـ خضوع فئة األطفاؿ العاملُت لصالحيات الوزا
 يف القانوف.  الطفل العامل لألطفاؿ احملتاجُت للحماية كالرعاية ضمن زبصص مراقيب السلوؾ

 مستدامةتوفَت برامج تدريبية بلك ذك  كبناء القدرات كوادر الوزارة للتدريب  حاجة. 
  كبالتايل فإف مفتشي العمل غَت معنيُت باألطفاؿ اؼبتسولُت. لتسوؿ ل ان قانوف العمل األردين تعريفال يشتمل 

 

 وزارة التربية والتعليم
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يوجد ىناؾ نوعاف من  عن الدراسة، حيث ُتكاؼبنقطع ،ُتمن اػبيارات التعليمية للطلبة اؼبتسرب توفر كزارة الًتبية كالتعليم العديد
غَت النظامي من ضمن اؼبدارس، ك النظامي  ،ًتبية مسؤكلية التعليم الرظبي بشقيو. كتتحمل كزارة الكغَت الرظبي ،الرظبي :التعليم
  متسربُت. الثقافة للبرنامج تعزيز خالؿ 

 
كمؤسسات اجملتمع اػبَتية، كالتعاكنية،  يتم تطبيقها من خالؿ اعبمعياتفهو عبارة عن مواد تعليمية، أما التعليم غَت الرظبي 

 كافحة عمل األطفاؿ عرب التعليم. اؼبشاركة ضمن مشركع م اؼبدين
 

 الفرص

  تابعة الطالب.دب ، يقوموفمرشد كمرشدة تربوية يف مدارس اؼبملكة 1628كجود أكثر من 
 من خالؿ توقيع كيل األمر على تعهد خطي الرجاع  ،توفر آليات متابعة مع اغباكم اإلدارم إلعادة الطالب اؼبتسربُت

 الطفل للمدرسة.
  ؾبموعة من . إضافة إىل كجود لتعامل مع قضايا عمل األطفاؿكيفية ا  ؿحو دريب اؼبرشدين لتتدرييب دليل كجود

 .الوزارة ماإلستفادة منهم يف تدريب مرشدميكن الذين  ،الذين مت تدريبهماؼبدربُت 
  عامة إلزاـ مشريف اغبدائق العلى  اف الكربلقامت الوزارة كبالتعاكف مع أمانة عممنعا لتسرب األطفاؿ من اؼبدارس

الدكاـ أثناء كقت الفًتة الصباحية  بارتياد اغبدائق العامة يف لطالب كالطالبات السماح لكالتابعة لألمانة على عدـ 
  .اؼبدرسي

 كاليت ميكن االستفادة منها يف متابعة حاالت التسرب كجود قاعدة بيانات للطالب يف ـبتلف مدارس اؼبملكة. 
 

  التحديات

  يف حاؿ عدـ التقيد بإرساؽبم إىل التعليم ، على الشخص اؼبوكوؿ لو أمر العناية بالطفلعقوبات مًتتبة عدـ كجود
 خالؿ مرحلة التعليم اإللزامي 

  للتسرب كاالنقطاع عن الدراسة،  ان موحد ان للتعامل مع قضية التسرب، كاليت ربدد تعريفكاضحة عدـ كجود آلية
تسربُت كاإلبالغ عنهم تابعة حاالت اؼبنقطعُت عن الدراسة كاؼبمدير اؼبدرسة كاؼبرشد الًتبوم يف مكل من كمسؤكلية  

 بدكره. قيامو يف حاؿ عدـ على كل منهم كالتبعات اؼبًتتبة 
  يف متابعة حاالت األطفاؿ العاملُت، كتوعية األطفاؿ دبخاطر التوجو ك ، عموماتفعيل دكر اؼبرشدين الًتبويُت اغباجة إىل

  .بشكل خاص إىل سوؽ العمل باكرا كترؾ التعليم
 

 الوضع الحالي لإلجراءات المتبعة مع األطفاؿ العاملين:
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قانوف العمل األردين، إال أف  دكر يف تعريف العمل  حبسب ،كزارة العمل اعبهة اؼبعنية يف مكافحة عمل األطفاؿحاليان، تعترب 
كللتعرؼ على االجراءات اؼبتبعة شاد لو. كإجراءات الوزارة تتعلق بصاحب العمل، أما الطفل العامل فيتم توجيو النصح كاإلر 

شقيقُت ليتعلق بإكتشاؼ حاالت عمل األطفاؿ كاالجراءات اؼبتبعة، نورد فيما يلي حالة لفيما حاليا من قبل مفتشي العمل 
 .ضبدم كقايز، كاإلجراءات اليت قامت هبا كزارة العمل

 

 "الحالة "حمدي وفايز
صاحب اؼبطعم دل توسل لالـ باؼبطاعم بناءن على قياـ األ أحديعمالف لدل  ( عاـ،12( عاـ كفايز )14الطفالف ضبدم )

ربع نساء كال أف االب متزكج من حيث أ على ترؾ اؼبدرسة كالبحث عن العمل ُتب اجرب الطفللديو، ذلك أف األ التشغيلهم
ف جر الذم وبصالسبوع ليأخذ األاأل هنايةيف اال  ا ضبدم كفايز كامو بدكف طعاـ كمصركؼ كال وبضر اليهمُتيعمل كيًتؾ الطفل
خذاف من أنبا ياكالف كيشرباف يف اؼبطعم كيإكيقوؿ الطفالف ا .طاعتوإاذا رفضوا  اهممأكضرب  اميقـو بضرهبك  ،عليو من عملهما

وسل تمهما. وبصالف عليو ليعطياه أل ذمال جرخفاء جزء من األإكيقـو الطفالف ب ،طعاـ كالدهتمابقايا الطعاـ اىل البيت إل
العمل يف مكاف آخر قد  اسيطلب منهم اف كالدنبمن العمل أل امن صاحب العمل طردنب عدـ الطلبالطفالف ؼبفتشي العمل 
ف من صاحب العمل االستغناء و بشكل جيد، لذلك مل يطلب اؼبفتش اف صاحب العمل اغبايل يعاملهميتعرضا فيو لالساءة أل

ات ذبالتنسيق مع قسم عمل االطفاؿ يف الوزارة كاعبهات اؼبختصة  ال افضل ؽبمحإال أف يتم العمل على توفَت  اعن خدماهتم
 العالقة.

 

 اإلجراءات:
كقاـ اؼبفتش  . كمل يتم ـبالفة صاحب العمل حسب القانوف.ُتمت توجيو النصح كاالرشاد لصاحب العمل كالطفل: مفتش العمل

 .الةبالغ قسم عمل االطفاؿ باغبالة من خالؿ تقرير مفصل عن اغبإب
  نسانيةحالتهم االعلى أساس لديو  ابتشغيلهم لَ بِ نو قَ كد أأبدل تعاكنو ك أ :صاحب العمل

، كلكن مل بكتاب رظبي  ادارة ضباية االسرة إبالغمت  تقرير اؼبفتشعلى  بناءن : وزارة العمل  .م ردأالوزارة  تتلقالجراء الالـز
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 الفصل الثاني
 عمل األطفاؿالمصطلحات المتعلقة ب

 
 كذلك عمل األطفاؿكافحة اإلطار الوطٍت ؼب عداد كتطويرإلكمتطلبات ،  ات اؼبرتبطة بعمل األطفاؿىذا الفصل التعريف اكؿيتن

 . اإلجرائية يف مكافحة عمل األطفاؿلضماف فهم مشًتؾ من قبل صبيع اؼبعنيُت كلوضع اػبطوات الالحقة 

من  مفهـو الطفلكقد مت توضيح . ومفهـو العمل هـو الطفلمف ىما دين أساسيُتعْ بػُ من خالؿ عمل األطفاؿ مفهـو ينطلق 
 مل إنساف الطفل بأنو كلعرفت ، اليت 1989  عاـ اؼبتحدة لألمم العامة اعبمعية أصدرهتا اليت الطفل" حقوؽ "اتفاقية خالؿ

اتفاقية اغبد االدىن لسن االستخداـ رقم مت ربديد السن األدىن للعمل من خالؿ اتفاقية كما  ره.عم من عشرة الثامنة يتجاكز
 عن يقل أف هبوز ال اعتربت انو كالذم اإللزامي التعليم إسباـ سن ىو العمل لسن أدىن حدان  كضعت ، اليت1973لسنة  138

هبوز بأم حاؿ  الأنو "؛ فنص على اؼبناسب للعملعمر الطفل  73ؼبادة ايف حدد قانوف العمل األردين قد ك . عشرة اػبامسة
  ."تشغيل اغبدث الذم مل يكمل السادسة عشرة من عمره بأم صورة من الصور

كل جهد فكرم أك جسماين يبذلو العامل لقاء أجر سواء   فهو من قانوف العمل األردين 2حبسب اؼبادة ك  "العمل"مفهـو أما 
عاملُت على مكافحة عمل ؾبموعة من المع اؼبشاكرات بعد العديد من ك كاف بشكل دائم أك عرضي أك مؤقت أك موظبي. 

 االتفاؽ على تعريف عمل االطفاؿ كالتايل: ، متاألطفاؿ

سواء كاف بشكل دائم أو عرضي أو مؤقت أو أو بدوف أجر كل جهد فكري أو جسماني يبالو الطفل لقاء أجر ىو  "
ي، والاي يعترض والمعنو  ،واألخالقي ،واالجتماعي ،والجسمي ،ويتم على المستوى العقلي لو، ضارايعتبر و  موسمي
ويحرمو من فرص المواظبة على التعلم والدراسة، من خالؿ إجباره على ترؾ المدرسة قبل األواف، أو أف يستلـز  ،دراستو

 .والعمل المكثف الطويل الساعات" ،منو محاولة الجمع ما بين الدواـ المدرسي
 

 الطفل العاملصفة كليس فقط  ،األطفاؿ حاالتل العديد من فإف الفئة اؼبستهدفة يف ىذا اإلطار تشم ،على ىذا اؼبفهـو كبناءن 
الصالحيات دبوجب  ، كـبالفة أصحاب العملالعمل بالكشف عنهم كزارة ولذم يقـو مفتش، كاقانوف العمل اليت ذكرت ضمن

من فئة األطفاؿ ىو  لزاميةاؼبرحلة اإلاالنتهاء من . فالطفل اؼبنقطع أك اؼبتسرب من اؼبدرسة قبل القانوفللمفتش يف اؼبعطاه 
الطفل  ةحال كما يفيف منشأة أك غبسابو اػباص.   عملللبحث عن العمل كميكن ؽبذا الطفل أف ينضم لسوؽ  ،للخطراؼبعرضُت 

فإف كافة  ، كالطفل اؼبتسوؿ، كالبائعُت اعبوالة، كالعاملُت ضمن اؼبنشآت غَت اؼبغطاة ضمن قانوف العمل،غبسابو اػباص العامل
كزارة الًتبية  ك كزارة التنمية االجتماعيةلوجود دكر رئيسي لكل من اجة اغببرزت تتبع لسلطة اؼبفتشُت. لذلك ىذه الفئات ال 

  للتعامل مع األطفاؿ كذلك لتغطية صبيع فئات كحاالت عمل األطفاؿ. كالتعليم
 
خرل اليت مل يتم ذكرىا ضمن قانوف لغايات مكافحة عمل األطفاؿ بكافة أشكالو، ال بد من الًتكيز أيضان على تلك الفئات األك 

األطفاؿ هناؾ مصطلح آخر يتعلق باإلطار الوطٍت ؼبكافحة عمل األطفاؿ كىو العمل، كاليت تعد أكجهان أخرل لعمل األطفاؿ. ف
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ف يف النفايات كالباعة اؼبتجولوف كىذه الفئة من األطفاؿ تتبع كزارة التنمية و ، كىم اؼبتسولوف كالعابثالملحقين بالعمل
اإلستعطاء أك طلب الصدقة الذم يقـو بو  بأنو التسوؿ ،2006مراقبة سلوؾ األحداث لسنة قانوف حيث يعرؼ االجتماعية. 

اغبدث سواء لو أك لغَته، متجوال كاف أك جالسا يف مكاف عاـ، متذرعا إىل ذلك بعرض جركحو أك عاىة فيو أك باللجوء إىل أية 
منظمة ، فقد نص تعريف فو والمتسربطعوف قالمناألطفاؿ خرل من األطفاؿ كىم كىناؾ فئة أ كسيلة أخرل ؽبذه الغاية.

)االنقطاع دائم أـ ىو انقطاع الطلبة عن الدكاـ اؼبدرسي يف مرحلة تعليمية قبل كصوؽبم إىل هنايتها.  التسرباليونسكو على أف 
)دكف سن السادسة عشر( عن  بالغيابمستمر(. إال أف ىذا اؼبفهـو للتسرب وبتاج إىل توضيح حيث يقـو بعض األطفاؿ 

للتسوؿ أك العبث بالنفايات، أك التجوؿ هبدؼ ، أك لعملاالدكاـ اؼبدرسي أك اػبركج من اؼبدرسة أثناء انعقادىا هبدؼ التوجو إىل 
 ألم غايات أخرل.  البيع أك

 
 كفيما يلي أىم اؼبصطلحات اؼبتعلقة بعمل األطفاؿ:

 
  5الحدث

  نثى .أـ أعمره كمل يتم الثامنة عشرة ذكرا كاف مت السابعة من أكل شخص 
 

  الطفل
 عشرة الثامنة يتجاكز مل إنساف كل لالطف 1989 عاـ اؼبتحدة لألمم العامة اعبمعية أصدرهتا اليت الطفل" حقوؽ "تفاقيةكفقان ال

 عمره. من
 

 األعماؿ الخطرة
 كاؿ عمل األطفاؿ.اؼبتعلقة بأسوأ أش 182تفاقية منظمة العمل الدكلية رقم كفقان ال

كاؼبتاجرة باألطفاؿ كاألنشطة  كالرؽكيتضمن العمل اػبطَت أشكاال سيئة كغَت تقليدية لعمل األطفاؿ كممارسة البغاء كاإلباحية 
كصبيع أشكاؿ األعماؿ اػبطرة  احملظورة، باإلضافة إىل أم عمل آخر قد يكوف مؤذيا لنمو الطفل جسديا أك اجتماعيا أك نفسيا.

 ضمن قرار أسوأ أشكاؿ عمل األططفاؿ، الصادر عن كزارة العمل، كالذم يتم العمل على ربديثو حاليان. مت ذكرىا
 

 6فو األطفاؿ المسحوب
يعترب الطفل مسحوبا إذا التحق بالتعليم كمل يعد مرتبطا بعمل استغاليل، أم أنو ال يعمل مطلقا أك يعمل لساعات أقل كيف ظل 

 لغ، كال يعمل حىت ساعة متأخرة، كيتمتع حبقوؽ العامل كالتأمُت كاألجر اإلضايف.ظركؼ آمنة، كربت إشراؼ شخص با

                                                 
 2006تعريف اغبدث من قانوف األحداث األردين لعاـ  5
6

 الدكليةCHF اؼبصدر: مؤسسة  
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 لفصل الثالثا 
 الوقاية من عمل األطفاؿ

 
ضباية االطفاؿ من التسرب اؼبدرسي كالتوجو لسوؽ العمل هتدؼ إىل أنبية قصول حيث  تشكل الوقاية يف برامج عمل األطفاؿ

كتشَت الدراسات طفاؿ كانعكاساهتا على كل من الطفل كاألسرة كبالتايل اجملتمع. عمل األنشر التوعية حوؿ أضرار بسن مبكرة، ك 
كأف مشكلة عمل األطفاؿ ىي مشكلة حديثة  ،خاصةلدل اجملتمعات احمللية إىل برامج توعوية  ماسةكالتقارير أف ىناؾ حاجة 

ة كالشعبية قبل أف تتفاقم كتصبح ىناؾ صعوبة يف نسبيا على ؾبتمعاتنا كربتاج إىل حل حاسم كسريع من قبل اعبهات الرظبي
 التعامل معها. 

 
العمل على ، ك كاألطفاؿ الباعة اؼبتجولُت كالعابثُت بالنفايات التسوؿ من األطفاؿ ضبايةعلى كهبب أف تستهدؼ برامج الوقاية 

أك توفَت الربامج البديلة للحصوؿ على اؼبهارات اؼبناسبة كإعادهتم إىل مقاعد الدراسة من اؼبدارس من التسرب  األطفاؿ كقاية
 لسوؽ العمل. 

 
اعبهات الرظبية كمؤسسات اجملتمع  تعاكف العديد منتعبئة ك عمل األطفاؿ تستدعي اغبد من إف ربقيق األىداؼ الرامية إىل 

  : تنفيذىااؼبدين كعلى كافة اؼبستويات. كفيما يلي اػبدمات كاألنشطة اؼبمكن 
 

 إتفاقية حقوؽ الطفل. توعية األطفاؿ من خالؿ الربامج اؼبدرسية حبقوقهم يف  
 كتوجيو الطلبة كبو التعليم اؼبهٍت  ،توعية األطفاؿ بأنبية التعليم ؼبستقبلهم مع التأكيد على إلزامية التعليم يف األردف

 كأنبيتو.
  خاطر عمل األطفاؿ، كالتسوؿ كالتسرب لألسرة كالطفل كاجملتمع ككل دبتوعوية لاستخداـ كسائل اإلعالـ اؼبختلفة

 .من خالؿ ضبالت توعية ؾبتمعية اؼبدرسي كاآلثار اؼبًتتبة على ذلك
  الربامج اؼبختلفة اليت تنفذىا اؼبؤسسات.توعية اجملتمع احمللي دبشكلة عمل األطفاؿ من خالؿ 
 .توفَت اػبدمات كالربامج اليت ربارب الفقر كأسبابو 
 كتوعية االسر بشأهنا  ،كتوقَت برامج كخدمات إرشادية توفَت برامج مدرة للدخل لألسر اليت تعاين من مشاكل اقتصادية

 كآليات اغبصوؿ عليها.
 مكافحة عمل األطفاؿ زبصيص موازنات يف الوزارات اؼبعنية لربامج.  
 .تكثيف اعبهود للكشف عن حاالت عمل األطفاؿ 
  توعية كبناء قدرات العاملُت كالعامالت يف الوزارات اؼبعنية دبخاطر عمل األطفاؿ كاآلليات كاإلجراءات اؼبتبعة من ىذه

 اعبهات على الكشف كاإلبالغ عن حاالت عمل أطفاؿ.

http://www.almkhlafy.com/vb/showthread.php?t=9025
http://www.almkhlafy.com/vb/showthread.php?t=9025
http://www.almkhlafy.com/vb/showthread.php?t=9025
http://www.almkhlafy.com/vb/showthread.php?t=9025
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 بعمل األطفاؿ كالعقوبات الناصبة عن استخداـ األطفاؿ خارج االطار  توعية أصحاب العمل بالقوانُت اؼبتعلقة
 .القانوين

 ( 18-16التأكيد على أصحاب العمل على متابعة الفحوصات الدكرية لألطفاؿ العاملُت  .)سنة 
 من توفَت خدمات نوعية كمتكاملة. ابناء قدرات اؼبؤسسات لتمكينه 
 عمل أطفاؿ توعية اؼبواطنُت بآليات اإلبالغ عن حاالت. 

 
 التالية ىي اؼبعنية هبذه الربامج كىي: الفئاتعلما بأف 

 األطفاؿ  .أ 
 األسر .ب 
 أصحاب العمل .ج 
 اعبهات اغبكومية .د 
 مؤسسات اجملتمع اؼبدين .ق 
 كسائل اإلعالـ .ك 
 اؼبؤسسات الًتبوية .ز 
 ركاد دكر العبادة .ح 

  :في الوقاية المعنية بمكافحة عمل األطفاؿ ةيالحكومالجهات دور 

ة االجتماعية، كزارة العمل، كالتنميىي ك دبكافحة عمل األطفاؿ كزارات معنية بشكل مباشر ،شبة ذكرهسبق  باإلضافة إىل ما
كضع مؤشرات تساعدىا على عية لفئاهتا اؼبستهدفة، ك التأكيد على أنبية الوقاية كالتو كهبب على ىذه الوزارات  كالًتبية كالتعليم،

كتتمثل يف كجود قاعدة  للمدرسة. ذىابمثل انقطاع الطفل عن الألكاف. عملية إكتشاؼ حاالت عمل األطفاؿ قبل فوات ا
، بيانات مشًتكة بُت اعبهات اؼبعنية يتم إدخاؿ اؼبعلومات اؼبتعلقة باألطفاؿ اؼبنقطعُت كاؼبتسربُت من اؼبدارس، كحاالت التسوؿ

مات متاحة عبميع اعبهات اؼبعنية بقضايا عمل حبيث تكوف ىذه اؼبعلو كحاالت العابثُت يف النفايات ، كحاالت الباعة اؼبتجولُت
 .ؿاألطفا

كتعد ىذه اػبطوة مهمة جدا، تساعد يف الكشف عن حاالت األطفاؿ اؼبعرضُت ػبطر عمل األطفاؿ قبل توجو الطفل إىل 
 فيما بينها. سوؽ العمل الفعلي. كميكن للعديد من اعبهات الرظبية كغَت الرظبية، اليت يتوفر لديها قاعدة بيانات، اؼبشاركة

 

 وزارة العمل.1

دكر الوزارة يتمثل يف متابعة صبيع التقارير الصادرة من قبل كزاريت الًتبية كالتعليم، كالتنمية االجتماعية كمراجعتها هبدؼ 
 مقارنتها مع اغباالت اليت يكتشفها اؼبفتش من خالؿ الزيارات اؼبيدانية للمنشآت. 
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 وزارة التنمية االجتماعية.2

. إذ متابعة الفئات اؼبستهدفة للوزارةدكر كزارة التنمية االجتماعية دكر رئيس يف ىذه اؼبرحلة. كذلك من خالؿ يعترب 
البد من إدخاؿ البيانات حوؿ اغباالت اليت يتم ضبطها ضمن قاعدة بيانات الكًتكنية، كإصدار تقارير شهرية، ليتم 

ف يتم رصد حاالت األطفاؿ اؼبعرضُت للخطر من خالؿ مشاركتها مع صبيع اعبهات ذات العالقة. كميكن أيضا أ
األسر اليت من خالؿ . كأيضا مراقيب السلوؾ يف مديريات اؼبيداف، كاألخصائيُت االجتماعُت يف مراكز األحداث

 .تتقاضى اؼبعونة الوطنية
 

 وزارة التربية والتعليم .3

من اؼبدارس، من خالؿ النماذج اليت يتم إرساؽبا من  كاؼبنقطعُتكيتمثل دكر الوزارة يف حصر أعداد الطلبة اؼبتسربُت 
، كأيضان من اؼبديريات إىل اؼبدارس، كالتقارير الصادرة من اؼبدرسة إىل اؼبديرية اؼبعنية خبصوص الطلبة اؼبنقطعُت كاؼبتسربُت

  .إدخاؿ اؼبعلومات اػباصة بالطلبة اؼبتسربُت يف النظاـ االلكًتكين خالؿ
 

كرصد  ن اغباالت الواقعة ربت اػبطر من خالؿ حصر حاالت اإلساءة الواقعة على الطلبة يف اؼبدارس.كميكن أيضا الكشف ع
 الذم يقـو بو طبيب الصحة اؼبدرسية. ،من خالؿ الفحص الطيب الدكرم الشامل تظهراغباالت اليت 
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 الفصل الرابع
 لمكافحة عمل األطفاؿ  عملية اإلستجابة

 
أساسي للتعامل مطلب  ،وليتها اؼببٍت على مشاركة صبيع اعبهات اؼبعنية يف مكافحة عمل األطفاؿتكامل اػبدمات كمشنظاـ إف 

حيث أف قضية عمل األطفاؿ تتطلب مبدأ التشاركية اليت تضمن أف تقـو  ، أىم التحديات يشكلمع قضايا األطفاؿ العاملُت، ك 
 األخرل. ، كلكن بتشاركية مع اعبهاتتقدًن اػبدمة حبسب اختصاصهابكل جهة 

 
إال أف معظم ىذه اعبهود مل يكتب ؽبا  ،من خالؿ الربامج اؼبختلفة للحد من عمل األطفاؿبالرغم من اعبهود اليت مت تنفيذىا ك 
السمة الواضحة  ،بُت اعبهات اؼبعنية دبا يتعلق دبكافحة عمل األطفاؿ النهج التشاركي كالتنسيقككاف غياب  .ستمراريةالا

عدـ كجود نتائج لك  ،شبكات الدعم كالتجارب الناجحة يف التعامل مع مشكلة عمل األطفاؿلغياب يو، ك علك . للمرحلة السابقة
 عمل األطفاؿ.كافحة إطار كطٍت ؼب كضع ، برزت اغباجة مؤخرا إىلللجهود السابقة يف حل قضايا األطفاؿ العاملُت ملموسة

، العمل على األطفاؿ عرب التعليمعمل برنامج مكافحة ضمن  ،كبالتعاكف مع شركائوالوطٍت لشؤكف األسرة إرتأل اجمللس  الذم
ربدد أسس  ،كثيقة مرجعية كطنيةدبثابة ليكوف  ،استجابة لالحتياجات الوطنية كتنسيق اعبهود كارساء النهج التشاركي هتطوير 

لتقدًن  ،ؼبختلفة تبنيهاباإلضافة إىل ربديد األدكار كاؼبسؤكليات الواجب على اعبهات ا ،التعامل مع حاالت عمل األطفاؿ
 . اػبدمات لألطفاؿ العاملُت كأسرىم

 
 اإلطار الوطني لمكافحة عمل األطفاؿ

كآليات االستجابة  ،كثيقة عمل كطنية ربدد اؼبسؤكليات كاألدكار لكافة اعبهات اؼبعنيةيعد اإلطار الوطٍت ؼبكافحة عمل األطفاؿ 
 ت لتحويل اغباالت دبا يتناسب كنوع اػبدمة الواجب تقدميها. من حيث التنسيق كإهباد آليا ،غباالت عمل األطفاؿ

 

 أىداؼ اإلطار:
كذلك من خالؿ إهباد كثيقة عمل مرنة تساعد اعبهات اؼبعنية يف التعامل  اؼبسانبة يف اغبد من مشكلة عمل األطفاؿ •

 مع حاالت عمل األطفاؿ.

 كاالستجابةلالستقصاء من خالؿ رسم آلية كاضحة كضع منهجية نظرية كعملية كطنية للتعامل مع األطفاؿ العاملُت  •
 كالتقييم للربامج كاػبدمات اؼبقدمة. اؼبتابعةكضع األسس لعملية ك 

اؼبؤسسات اغبكومية كغَت اغبكومية ذات العالقة بعمل كمسؤكليات أدكار  اليت تناسبجراءات اإلككضع ربديد  •
 .كأسس التشبيك كالتنسيق فيما بينها ،األطفاؿ

 ألطفاؿ العاملُت كأسرىم.ا لدعم من الشركاءبناء شبكة  •



March 28, 2011 

36 

 

 بُت اؼبؤسسات اؼبعنية بتقدًن اػبدمة.ضماف عدـ االزدكاجية يف العمل  •
 ؾبموعة من الربامج الوطنية للوقاية من دخوؿ األطفاؿ إىل ميادين العمل يف سن مبكرة. تطوير •

 
 الوطني  إعداد اإلطارآلية 

ككاقع التعامل مع قضايا  ،مفهـو عمل األطفاؿك  ،العاؼبية التجاربمراجعة كتشمل ىذه اؼبرحلة  المرحلة التحضيرية: .1
الرئيسية الوزارات  من فريق فٍتتشكيل مت العمل على من خالؿ ىذه اؼبرحلة، عمل األطفاؿ يف اعبهات ذات العالقة. 

 : كىي ،اؼبعنية

  كزارة العمل 
  التنمية االجتماعيةكزارة 
  الًتبية كالتعليم كزارة 
  الصحة  كزارةك 

فقد مت اإلجراءات القانونية.  دبا يف ذلكعمل الطفل قضايا خبصوص  ،دراسة اؼبمارسات كاإلجراءات اؼبتبعة يف كل كزارةهبدؼ ك 
 ىي: ،من جهات ـبتلفةتشكيل فريق 

 دائرة الرقابة الصحية كاؼبهنية / أمانة عماف الكربل 
 غرفة صناعة األردف 
 غرفة ذبارة األردف 
 قابات العماؿاالرباد العاـ لن 
 األمن العاـ 
 كزارة الشؤكف البلدية 
 مركز الدعم اإلجتماعي 
 مؤسسة كويست سكوب للتنمية يف الشرؽ األكسط 

مت عقد سلسلة من االجتماعات مع الفرؽ الفنية اليت مت كيف ىذه اؼبرحلة  مرحلة التشاور مع الجهات ذات العالقة: .2
، باإلضافة إىل كضع على اؼبوارد اؼبتوفرة لدل كل كزارةعرؼ كالت ،تشكيلها سابقا لالتفاؽ على مفهـو عمل األطفاؿ

 . أدكار كمسؤكليات كل جهة معنيةتشمل  ،مراحل مقًتحة لإلطار

بتجربة مشًتكة لتطبيق قياـ للكذلك  ،لقد مت إضافة ىذه اؼبرحلة الحقا أثناء فًتة إعداد اإلطار مرحلة تجريب اإلطار: .3
كذلك للخركج بالسيناريو األمثل ألسس االتصاؿ كللعالقات  ،قبل إعتمادىا هنائيا ،مراحل اإلطار على أرض الواقع

كزارة  العمل ككزارة  كزارة التنمية االجتماعية ك  كل منمت تشكيل فريق مكوف من مندكيب لذلكبُت اعبهات اؼبختلفة. 
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فاؿ، كتطبيق اإلجراءات اليت مت كضعها الًتبية كالتعليم للقياـ جبوالت مشًتكة على اؼبنشآت اليت تقـو على تشغيل األط
 تم مناقشة العملية كنتائجها يف اعبزء السادس من اإلطار.تكسيف اإلطار. 

من اعبهات اؼبعنية يف كل مسؤكليات كل جهة ك أدكار اإلتفاؽ على  يتم يف ىذه اؼبرحلة: رحلة وضع مسودة اإلطارم .4
 . حاالت عمل األطفاؿ اؼبكتشفة يف التعامل مع العامومرحلة، ككضع أسس التشبيك كالتنسيق كاإلجراءات 

ىذه اؼبرحلة عرض اإلطار على أعضاء اللجنة الفنية، كمن مث على أعضاء  تتضمناإلطار: على مصادقة المرحلة  .5
  .اللجنة الوطنية لعمل األطفاؿ، كمن مث إقرار اإلطار من قبل الوزراء اؼبعنيُت كرئاسة الوزراء

 
 افحة عمل األطفاؿمراحل اإلطار الوطني لمك

  :واإلبالغمرحلة الكشف  .1
كازباذ  لتتمكن اعبهة اؼبعنية من االستجابة الفورية ،بتلقي اؼبعلومات كالسعي للحصوؿ عليهااؼبتعلقة اؼبرحلة  ىي

كيف ىذه اؼبرحلة ىناؾ ضركرة لوجود آلية كإجراءات كاضحة الستقباؿ البالغات حوؿ حاالت عمل  .القرارات اؼبناسبة
  اعبهة اؼبعنية. إىلكربويلها  ؿ كتوثيقهااألطفا

 وزارة العمل .1.1

 كالتفتيش الدكرم من خالؿ مفتشي كزارة العمل اساس إكتشاؼ حاالت عمل األطفاؿ داخل  الكشفعملية  تعترب
اؼبنشآت. كيف ىذه اؼبرحلة يتطلب كجود موظف رظبي مهمتو الرئيسة ىي التعامل مع الطفل كتوثيق صبيع ااؼبعلومات 

للحصوؿ على اؼبعلومات اؼبطلوبة، كأف يكوف على دراية  قة بو كبأسرتو. كوبتاج ىذا الشخص أف يكوف مؤىالن اؼبتعل
)مرفق النموذج اؼبقًتح ضمن  إجراء الدراسة االجتماعية لوضع الطفل كأسرتو.جبمع اؼبعلومات من الطفل هبدؼ 

تماعية باؼبعلومات الالزمة إلستكماؿ االجراءات خبصوص كمن مث تزكيد كزاريت الًتبية كالتعليم كالتنمية االج اؼبالحق(،
وظفي قسم مكافحة عمل دب تستعُت الوزارةمن اؼبمكن أف الطفل ككضعو التعليمي كاالجتماعي كاالقتصادم. 

أك من خالؿ ضباط ارتباط عمل األطفاؿ  ،اؼبنشأت كالتعامل مع حاالت عمل األطفاؿ للقياـ بزيارة ،األطفاؿ
 ديريات العمل اؼبختلفة.العاملُت ضمن م

  أك من خالؿ  اؼبعتاد اعن حاالت عمل األطفاؿ من خالؿ عمله اإلبالغػبميكن للعديد من اعبهات الرظبية أف تقـو
 إىل الوزارةمن قبل أم شخص اػبط الساخن اػباص بوزارة العمل أك ميكن أف يكوف اإلبالغ  إىلاغباالت اليت ترد 

 .فصاح عن ىوية اؼببلغاال ـعلى أف تلتـز الوزارة بعد
  كضع آلية كاضحة لعملية ذلك اعبهة اؼبسؤكلة عن استقباؿ البالغات كإجراء الالـز بشأهنا. كيتطلب ىي الوزارة تعترب

 حالة كالتأكد من متابعتها.   كل الكشف كعملية اإلبالغ من خالؿ مباذج لتوثيق  
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 وزارة التنمية االجتماعية1.2

 لضابط ارتباط التنمية، الذم  األطفاؿ العاملُتفعيل الكوادر اػباصة هبا لإلبالغ عن حاالت على ت دكر الوزارة يتمثل
يف اؼبيداف، ككوادرىا العاملُت على مكافحة ، ميكن للوزارة أف تستعُت دبراقيب السلوؾ وزارة العمللبدكره يبلغ عن اغبالة 

 التسوؿ لإلبالغ كالتنسيق مع ضباط االرتباط من كزارة العمل.
 

 وزارة التربية والتعليم1.3

  تابعة األطفاؿ اؼبنقطعُت عن ؼب من خالؿ اؼبرشدين الًتبوين، يف ىذه اؼبرحلة ان مهم ان كميكن للمدارس أف تلعب دكر
)ضباط  تتشاركها مديريات الًتبيةكتوثيق ذلك يف سجالت خاصة  ،لتحقق من اسباب تغيبهم عن اؼبدارسكا ،الدراسة

 كزارة العمل.ضباط ارتباط ق معللتنسي، ارتباط الًتبية(
 
  دكرا  ،سنة 16كسنة  13كسنوات  9كسنوات  6من خالؿ الكشف الدكرم للفئات العمرية  الصحة اؼبدرسيةكتلعب

مؤشرات صحية تعكس عمل الطفل، ال بد من ربويل اغبالة . ففي حاؿ اكتشاؼ يف عملية الكشف كاإلبالغ
  للمرشد الًتبوم ؼبتابتعها، كتوثيق ذلك.

 
 مرحلة التقييم األولي:  .2

لتحديد التدخل اؼبطلوب عبمع ك  ،لتصنيف اغبالة اؼبعٍتقسم للإبالغ الكشف أك كصوؿ تبدأ ىذه اؼبرحلة عند 
على  ألكثر من جهة ضباط ارتباط ىذه اؼبرحلة يتطلب كجود يف اإلجراءات الالزمة. كتقييم الوضع كربديد ،اؼبعلومات

دؼ هب ،م كضعو االجتماعي كالتعليمييكتقي ،لدراسة حالة الطفل العامل ،ةاؼبيدانيريات اؼبديك  ةاؼبركزياؼبديريات ستول م
 ربديد نوع االستجابة اؼبطلوبة.

 

 وزارة العمل .2.1

كذلك يف  ،حسب القانوف يقتصر دكر الوزارة مع صاحب اؼبنشأة كذلك دبخالفتو كازباذ اإلجراء الالـز اغبايليف الوقت 
 عمل أشكاؿ أسوأ من أك اف عمل يف إحدل اؼبهن اليت تعترب ،أقل من ستة عشر عاـكاف الطفل العامل لديو حاؿ  

 .األطفاؿ
 

صبيع اغباالت اليت كردهتا ضمن مرحلة الكشف فظ ملفات حبرة العمل الغايات تنفيذ اإلطار، يتطلب أف تقـو كز 
يف مديرياهتا اؼبختلفة، مع ضباط عمل األطفاؿ كالتنسيق ما بُت اعبهات اؼبختلفة من خالؿ ضباط ارتباط كالتبليغ، 

كدراسة اغبالة االقتصادية ك بالدراسة االجتماعية  اكتزكيدىم جبميع اغباالت ليقومو  ،ارتباط التنمية كالًتبية ايف اؼبديريات
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 كالتنسيق، كفقان للمستجدات ، كربديث البيانات ضمن اؼبلفاتمتابعة التقدـ يف تقييم اغباالت باإلضافة إىلالتعليمية. 
الذم وبدد نوع التدخل اؼبطلوب  تشاكرمإجتماع ، لعقد يف كل من الوزارات اؼبعنيةما بُت ضباط ارتباط اؼبديرية اؼبعنية 

    .الدراساتنتائج ءن على لكل حالة بنا
 

 وزارة التنمية االجتماعية .2.2

رة دبتابعة صبع اؼبعلومات عن ، تقـو الوزامن كزارة العمل بعد اغبصوؿ على اؼبعلومات األكلية عن حالة الطفل العامل
ككضع  ،"زيارة ميدانية" خالؿ دراسة اجتماعية شاملة حوؿ الطفل كأسرتو من لألسرة،الوضع االجتماعي كاالقتصادم 

كلتحقيق ذلك ربتاج الوزارة إىل إعداد مبوذج دراسة اجتماعية شاملة يتضمن أىم البنود اليت . اؼبقًتحة التوصيات
كيتم تزكيد .التنمية يف احملافظاتكزارة ت عملية، حبيث ينفذ تلك الدراسات ضباط ارتباط للخركج بتوصياربتاجها 

 كزارة العمل بتلك الدراسات اؼبيدانية.
 

 وزارة التربية والتعليم .2.3

الوضع التعليمي بعد اغبصوؿ على اؼبعلومات األكلية عن حالة الطفل العامل من كزارة العمل، تقـو الوزارة دبتابعة 
كلتحقيق ذلك ربتاج الوزارة . دراسة شاملة حوؿ الوضع التعليمي للطفل، ككضع التوصيات اؼبقًتحةمن خالؿ  .للحالة

للخركج بتوصيات عملية، حبيث ينفذ يتضمن أىم البنود اليت ربتاجها  حوؿ الوضع التعليمي،إىل إعداد مبوذج دراسة 
كيتم ، ح اف يكوف ضابط ارتباط التعليم غَت النظاميتلك الدراسات ضباط ارتباط الًتبية يف احملافظات، الذم يقًت 

 تزكيد كزارة العمل بتلك الدراسات اؼبيدانية.

  
 مرحلة التدخل:  .3

كتنفيذ اػبطة  التوصيات من مرحلة التقييم األكيل إىلالتدخل باالستناد خطة ك نوع التدخل  يف ىذه اؼبرحلة يتم ربديد
اؼبعنية لوضع خطوط أكلية  اؼبؤسساتلقاء تشاكرم تشارؾ بو صبيع عقد  الذم يتطلب .ضمن الفًتة الزمنية احملددة

، كيتم التشاكر مع اؼبؤسسات اليت ال تستطيع اغبضور عرب تم دراسة اغبالة من صبيع جوانبهاحيث يللتعامل مع اغبالة، 
اء يف التأكد من تقدًن أنبية اللقكتكمن  .أك الفاكس أك عرب الربيد اإللكًتكين اؽباتفأم كسيلة تراىا مناسبة مثل 

، حبيث يتم دراسة  كاعادتو للتعليممن العمل كؿباكلة تسهيل صبيع اؼبعيقات اػبدمات بشكل تكاملي، لسحب الطفل 
ىذا كتتضمن خطة التدخل دكر الوزارات  كافة االختيارات كالبدائل اؼبتوفرة أماـ اغبالة، كاألثر الناجم عن التدخل.

كيستلـز يف ىذه  طلوب إلقبازه كما يستلـز لتحقيقو.كالوقت اؼبألشخاص اؼبعنيُت، بالتفصيل كمع ذكر اعبهات كا
 .من خالؿ مبوذج خاص يعد لذلك  اللقاء التشاكرماؼبرحلة توثيق 

 



March 28, 2011 

40 

 

 

 وزارة العمل .3.1

خطة توثيق ، ك اللقاء التشاكرميف التنسيق بُت اعبهات لعقد  من خالؿ كحدة عمل األطفاؿ تتلخص مهمة الوزارة
، من خالؿ التنسيق ما بُت ضباط كصبيع التطورات يف التنفيذ ضمن الفًتات الزمنية اؼبتفق عليها طلوبةالتدخل اؼب

. كمن اؼبمكن أيضان أف تقدـ الوزارة ارتباط مديريات التنمية كالًتبية ضمن اؼبديريات يف احملافظات حسب االختصاص
أك اؼبهٍت، كبرامج مديرية التشغيل كالتدريب اؼبهٍت،  برامج مؤسسة التدريب من خالؿ ،للحالة بعض البدائل العملية

 فرصة عمل ألحد أفراد األسرة البالغُت. من خالؿ توفَت
 

 وزارة التنمية االجتماعية .3.2

، مسؤكليات الوزارة ات خبصوص التدخالت اؼبطلوبة ضمناؼبقًتحلتقدًن  اللقاء التشاكرماؼبشاركة يف كيتمثل دكرىا يف 
 ت الوزارة، اػبدمات التالية:كتتضمن مدخال. كتنفيذ تلك التوصيات ت من مرحلة التقييم األكيلباالستناد إىل التوصيا

اليت ميكن  اؼبختلفةكاؼبشاريع ، أك من خالؿ الربامج من خالؿ التنسيق مع صندكؽ اؼبعونة الوطنية نقدية،العانات اإل
ة اؼبعٍت ضمن اختصاص اؼبديرية بالتنسيق أف يقـو ضابط ارتباط التنمي قد يتطلب ذلك. ك أف تشمل عائلة الطفل

كال بد من العمل على إعداد تقرير تفصيلي يوضح صبيع األخرل، كحسب اغباجة. متابعة اغباالت مع اؼبديريات ك 
 لوزارة العمل.  هكتزكيد هبا لتنفيذ خطة التدخل ةاالجراءات اليت مت ازباذىا يتضمن صبيع اؼبخاطبات اليت سبت االستعان

 

 لتربية والتعليماوزارة  .3.3

 ،مسؤكليات الوزارة ات خبصوص التدخالت اؼبطلوبة ضمناؼبقًتحلتقدًن  اللقاء التشاكرماؼبشاركة يف كيتمثل دكرىا يف 
إغباقو بأحد برامج التعليم غَت النظامي أك إعادتو للمدرسة كفق األسس اػباصة بالوزارة، أك توفَت دركس كتتضمن 

كقد يتطلب ذلك أف يقـو ضابط ارتباط الًتبية اؼبعٍت ضمن  .بنائية كقائية كعالجية اك تقدًن برامج ارشادية. ةتقوي
كال بد من العمل على إعداد  اختصاص اؼبديرية بالتنسيق كمتابعة اغباالت مع اؼبديريات األخرل، كحسب اغباجة.

هبا لتنفيذ خطة  ةاالستعان تقرير تفصيلي يوضح صبيع االجراءات اليت مت ازباذىا يتضمن صبيع اؼبخاطبات اليت سبت
 لوزارة العمل.  هالتدخل كتزكيد

 
 مرحلة المتابعة والتقييم: .4

كضع خطط إشرافية ؼبتابعة اغباالت كالتأكد من تقدًن الوزارات اؼبعنية كافة أدكارىا كمسؤكلياهتا تتوىل كزارة العمل 
ُت صبيع اعبهات كذلك للتأكد من تطبيق كىناؾ حاجة يف ىذه اؼبرحلة إىل كجود اتصاؿ دائم ما ب .لتنفيذ اإلطار
اللقاء التشاكرم يف كمن اؼبمكن أيضا أف يتم عقد اجتماعات تقييم اغبالة بعد فًتة زمنية ربدد ضمن  .خطة التدخل
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لتأكد من أف صبيع التدخالت اؼبناطة للجهة ا. كتتضمن اؼبتابعة على اؼبستول الداخلي للجهة اؼبعنية مرحلة التدخل
قد يتطلب العمل على كضع مؤشرات كما  توثيق.الا. كهبب توفر آلية داخل كل كزارة ؼبتابعة اغباالت ك يتم متابعته

كسيكوف ىناؾ دكر للمجلس الوطٍت لشؤكف  لألداء، كمباذج اؼبتابعة كالتقييم تتضمن تقدـ العمل ضمن خطة التدخل.
التزاـ الشركاء عن مدل  دكريةالتقارير ال إعدادؿ األسرة يف متابعة تنفيذ اإلطار الوطٍت ؼبكافحة عمل األطفاؿ من خال

  اإلطار. مراحل تطبيق ب
 
 لكل وزارة لتطبيق اإلطارالتوصيات 
 وزارة العمل:

كالعػاملُت غبسػاهبم اػبػاص كاألطفػاؿ العػاملُت  إضػافة األطفػاؿ اؼبتسػولُتعلػى كالعمػل  ،مفهـو الطفل العامػلمراجعة  .1
باإلضػافة إىل تبعيػتهم  ضمن اختصػاص قسػم مكافحػة عمػل األطفػاؿأك دين، غَت اؼبشمولُت ضمن قانوف العمل األر 

، كىػذا مػا مت خػالؿ مرحلػة ، ليػتم التنسػيق خبصوصػهم مػع اعبهػات ذات العالقػةالختصاص كزارة التنميػة االجتماعيػة
 قدرة الوزراة على التعامل مع اغباالت اليت ال تقع ضمن إطار قانوف العمل.  تالتجريب، كاليت أثبت

 .تنفيذ كمتابعة تنفيذ اإلطار الوطٍت لعمل االطفاؿلعمل على تعديل مهاـ قسم مكافحة عمل األطفاؿ لتشمل ا .2
 بناءن على اؼبهاـ ضمن اإلطار.بناء قدرات العاملُت  .3
 .كاالستجابة تفعيل اػبط الساخن الستقباؿ حاالت عمل األطفاؿ اؼببلغ عنها .4
 كآلية التوثيق. مباذج الكشف كاإلبالغ تطوير .5
 رفد القسم بالكوادر اؼبطلوبة للعمل على اغبد من عمل األطفاؿ. .6
 تعيُت ضباط ارتباط لعمل األطفاؿ من اؼبفتشُت كضمن اؼبديريات يف اؼبملكة ؼبتابعة اغباالت كتوثيقها. .7
ديثها اهباد آلية تنسيق كاضحة ما بُت مركز الوزراة كضباط االرتباط، فيما يتعلق حبفظ اؼبلفات يف مركز الوزراة كرب .8

 اغباالت.  ةكمتابع
 

 وزارة التنمية االجتماعية:
 ككضع آلية ؼبشاركتها مع كزراة العمل.األطفاؿ اؼبلحقُت بالعمل جبميع حاالت  بياناتتفعيل قاعدة  / إنشاء .1
 تطوير مبوذج خاص إلجراء الدراسة االجتماعية كاالقتصادية للطفل كأسرتو. .2
  تاجة للحماية كالرعاية ضمن اختصاص مراقيب السلوؾ.تضمُت فئة الطفل العامل ضمن الفئات احمل .3
تكػػػوف مهمػػتهم اجػػػراء الدراسػػات االجتماعيػػػة االقتصػػادية اؼبيدانيػػػة، كاؼبيدانيػػة تعيػػُت ضػػباط ارتبػػػاط يف مػػديريات اؼبركػػػز  .4

قػػارير ، كإعػػداد صبيػػع التالتشػػاكرملقػػاء الكالتنسػػيق مػػع اعبهػػات اؼبنفػػذه لإلطػػار، كاقػػًتاح التوصػػيات العمليػػة، كحضػػور 
مت التنسػيق مػا بػُت حيػث كىذا ما مت العمل عليو خالؿ فًتة ذبريػب اإلطػار  اؼبطلوبة، كتنفيذ خطة التدخل، كاؼبتابعة.

 مديريات التنمية اؼبختلفة، كاليت قامت بدكرىا اؼبطلوب.
 تنفيذ اإلطار.برة شبناء قدرات األقساـ اليت ؽبا عالقة مبا .5
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كمبػاذج  آلية أخرل ؿبتملة،أطفاؿ من قبل عبنة مراقيب السلوؾ، أك أم عمل  تطوير مباذج خاصة باإلبالغ عن حاالت .6
 كغَتىا من االجراءات الالزمة لتطبيق دكرىا ضمن اإلطار.الدراسة االجتماعية االقتصادية، اؼبتابعة الداخلية، كمباذج 

 
 :وزارة التربية والتعليم

 ضع آلية لتشاركها مع كزراة العمل. كك عُتكاؼبنقط بناء قاعدة بيانات حوؿ الطلبة اؼبتسربُت .1
اصػػػدار التعليمػػػات كالقػػػرارات خبصػػػوص تفعيػػػل قػػػانوف إلزاميػػػة التعلػػػيم يف األردف، ككضػػػع اإلجػػػراءات اؼبتعلقػػػة  .2

كالعقوبات الرادعة لويل األمر يف حاؿ عدـ إرساؿ طفلو للمدرسػة، بذلك ليتم العمل عليها من قبل الوزارة، 
 هبا.كالتأكيد على الكوادر اإللتزاـ 

 كضع خطوات عملية للمرشدين الًتبويُت ؼبتابعة األطفاؿ اؼبنقطعُت كاؼبتسربُت. .3
خاصة باإلبالغ عن حاالت عمل األطفاؿ من قبل اؼبرشد الًتبوم، أك عباف الصحة اؼبدرسػية، تطوير مباذج  .4

لتطبيػػق دكرىػػػا يف  كمبػػاذج اؼبتابعػػة الداخليػػػة، كمبػػاذج دراسػػة اغبالػػػة التعليميػػة، كغَتىػػػا مػػن اإلجػػراءات الالزمػػػة
 كتدريب الكوادر عليها. ،اإلطار

تكػػوف مهمػػتهم اجػػراء دراسػػات الوضػػع التعليمػػي اؼبيدانيػػة، تعيػػُت ضػػباط ارتبػػاط يف مػػديريات اؼبركػػز كاؼبيدانيػػة  .5
، كإعػػداد صبيػػع اللقػػاء التشػػاكرملإلطػػار، كاقػػًتاح التوصػػيات العمليػػة، كحضػػور  ةكالتنسػػيق مػػع اعبهػػات اؼبنفػػذ

كىػػذا مػػا مت العمػػل عليػػو خػػالؿ الفػػًتة التجريبيػػة لإلطػػار،  بػػة، كتنفيػػذ خطػػة التػػدخل، كاؼبتابعػػة.التقػػارير اؼبطلو 
الػذم مت فيػػو التنسػػيق مػػا بػػُت ضػػباط ارتبػػاط برنػػامج تعزيػػز ثقافػػة اؼبتسػػربُت يف اؼبػػديريات، كالػػيت قامػػت بػػدكرىا  

 اؼبطلوب.
 تنفيذ اإلطار.يف مباشرة بناء قدرات األقساـ اليت ؽبا عالقة  .6

 
وبتاج األمر إىل سلسة من اإلجراءات الواجب ازباذىا من قبل كل جهة من اعبهات اؼبعنية  اإلطار حيز التنفيالوضع ك 

اتفاقيات تفاىم ما بُت اعبهات األساسية يف تنفيذ اإلطار كىي  / مذكراتباإلضافة إىل إجراءات مشًتكة تًتجم من خالؿ 
مؤسسات اجملتمع اؼبدين أك  األخرل عبهات اغبكوميةادكر أإىل إضافة ، جتماعيةة كالتعليم كالتنمية االالعمل كالًتبي اتكزار 

يتم العمل على صبيع اعبهات اؼبعنية حبيث التشاكر ما بُت أف العمل قائم على بالذكر كمن اعبدير . لتكاملية تطبيق اإلطار
 .تنفيذ اإلطارسهولة كيسر ماف كل قسم معٍت داخل اعبهة اؼبعنية لضيف   تطوير األنظمة واإلجراءات الداخلية
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 الفصل الخامس
 المتابعة والتقييم 

 
اؼبتابعة إف أسس علمية. مبنية على ازباذ قرارات هبدؼ كبيانات يلـز من معلومات  ضركريتاف لتوفَت ما عمليتافؼبتابعة كالتقييم ا

كتصبح توضع ألغراض اؼبتابعة. اؼبؤشرات اليت من خالؿ صبع اؼبعلومات كالبيانات عن  ،األداء يف ضوء ما ىو ـبطط ىي تتبع
أما . مواطن القوة كالضعفالكشف عن ك  ،كتقدًن التقارير بصورة منتظمة ،خالؿ حفظ السجالتمن  ةتلك العملية متاح

  اؼبتابعة. من خالؿ أنشطةتنتج يعتمد على البيانات اليت دكرم ألداء الربامج ك  ربليلهو فالتقييم 
 
نشاط كاؼبخرجات كالتنفيذ. أما التقييم فهو نشطة يتم فيها توثيق التقدـ على اؼبدخالت كاأل، مستمرةملية عاؼبتابعة ف إحيث ك 

كما تعترب مرحلة   نسبة للتكلقة.لكالنتائج با ،باإلقبازات الفعلية ،كيقارف اإلقبازات اؼبخططة ،عادة يف مراحل ىامةهبرل  ،دكرم
 راحل بسهولة كباستمرارية. كافة اؼبالذم يضمن سَت  اؼبتابعة كالتقييم من أىم مراحل اإلطار، 

 
من مرحلة استالـ  ضمن مراحلة اؼبختلفة، بدءان تعمل كمظلة لإلطار  ،جهة ذات صالحيات قانونيةلوجود اجة اغبكقد برزت 

تأكد من البالغ من كال ،أك األطفاؿ اؼبتسولُت ،البالغات من األفراد أك اعبهات اؼبختلفة خبصوص األطفاؿ العاملُت يف اؼبنشآت
التأكيد على التزاـ صبيع اعبهات اؼبعنية تقييم اغباالت، كمتابعة تنفيذ خطط التدخل، ك كمن مث متابعة  ،خالؿ عملية الكشف

بتنفيذ األدكار اؼبطلوبة منهم يف كل مرحلة من مراحل اإلطار. كيتضمن دكر ىذه اعبهة أيضا عملية تقييم مستمر كتقدًن النتائج 
كمرجعية   وزارة العملحيث اصبعت اعبهات على اعتماد دمات اؼبقدمة كتلبيتها الحتياجات األطفاؿ العاملُت. خبصوص اػب

ذات اؼبسؤكلية كالصالحية للقياـ باؼبتابعة، كالتنسيق، كالرقابة، كالتقييم، كالتوثيق من خالؿ القسم اؼبتخصص اؼبعٍت دبكافحة 
هاـ القسم، كإضافة اؼبهاـ اؼبتعلقة بدكرىا كجهة مرجعية لتنفيذ اإلطار الوطٍت، عمل األطفاؿ. كىذا يتطلب أف يتم مراجعة م

كرفع كفاءة العاملُت. كما يتطلب اهباد نظاـ كآلية كاضحة، ألسس التنسيق كاؼبخاطبات، كمباذج للتقارير اؼبطلوبة من كل جهة، 
 اؼبناطو بكل جهة معنية.كتوفَت نظاـ إشرايف داعم لألشخاص القائمُت على تطبيق كتنفيذ اؼبهاـ 

 
إف عملية التوثيق للنظم كاالجراءات ستجعل من اؼبمكن ربديد ، إذ تطوير معايَت اػبدمةعملية اؼبتابعة كالتقييم تتطلب كما 

توفر  ء،كتتطلب مؤشرات األداىاـ يف عملية اؼبتابعة كالتقييم.  كاليت ىي عنصر، طوير مؤشرات األداءكت ،معايَت تقدًن اػبدمة
ىا يف األردف كميكن اف ؤ كسيلة لقياس األداء. كىناؾ دراسات ىامة يف ؾباؿ عمل األطفاؿ مت إجراعلومات كاستخدامها اؼب

 ،ميكن تتبع ربسُت كتطوير جودة اػبدمات اؼبقدمةإذ  .الوقت اغبايل كمقارنتها مستقبال يبٌت عليها يف ان ف أساسو لتكتستخدم
 متلقي اػبدمة.  ىقياس رضب

 
اليت تعكس تقدـ العمل  اؼبتابعة من خالؿ اإلتفاؽ بُت اعبهات اؼبعنية على كضع التقارير الالزمةعملية طار، تتم لتنفيذ اإلك 

كزارة العمل إىل راجعة من قبل التغذية ال تقدًنىذا كيتطلب أيضان  .اللقاء التشاكرميف ضمن خطة التدخل اليت مت االتفاؽ عليها 
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كما يتطلب أيضان القياـ باجتماعات  ات اؼبعنية من اإلطالع على إقبازات اعبهات األخرل.لتتمكن صبيع اعبه ،يع اؼبعنيُتصب
متابعة اغبالة من قبل ضباط ارتباط العمل كالتنمية كالًتبية ضمن مديرياهتم يف احملافظات حسب اختصاص اغبالة، كتزكيد مركز 

ؼبراجعة التقدـ اغباصل يف  دكريةإعداد تقارير ما تظهر اغباجة إىل كزارة العمل جبميع التقارير غبفظها ضمن اؼبلفات يف الوزارة. ك
   التعديالت اؼبقًتحة ضمن النماذج أك االجراءات اؼبتبعة لتحسُت األداء.كدراسة  ،العمل
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 الفصل السادس
 في الميداف تجريب تطبيق اإلطار

 
العمل كزارة ك االجتماعية التنمية كزارة الًتبية كالتعليم ك كزارة ثالث كىي للوزارات الرئيسة الشًتكة اؼبتجربة يقدـ ىذا الفصل نتائج ال

 الوزاراتبُت ما لعالقات لتوضيح التطبيق مراحل اإلطار على أرض الواقع كذلك للخركج بالسيناريو األمثل ألسس االتصاؿ ك 
 اؼبختلفة. 

 
الًتبية كالتعليم للقياـ كزارة العمل ك كزارة االجتماعية ك كزارة التنمية  كل من  مت العمل على تشكيل فريق مكوف من مندكب لقد

. ( حاالت عمل األطفاؿ10 – 6عشر ) جبوالت مشًتكة على اؼبنشآت اليت تقـو على تشغيل األطفاؿ، لدراسة ست إىل
كتقدًن  ليمللتع متوثيق اإلجراءات اليت مت تنفيذىا للخركج باغبلوؿ اؼبناسبة لألطفاؿ إلعادهتكتضمنت مهمة الفريق على 

. من خالؿ دراسة كضع الطفل اجتماعيا كتربويا كاقتصاديا، كمتابعة اغباالت كتطبيق اؼبساعدة لألسرة إذا دعت اغباجة لذلك
 مراحل اإلطار اليت مت كضعها كاالتفاؽ عليها سابقان. 

 
 مراحل اإلطار

 .اؼببكر. مل يتم اؼبركر هبذه اؼبرحلة اإلنذارمرحلة  .1
على  العمل كالتنمية االجتماعية بالقياـ جبميع الزيارات يتْ غ: كقد قاـ الفريق اؼبكوف من كزار مرحلة الكشف كاإلبال .2

 الزرقاء كاربد.  يتْ اؼبنشأت اؼبختلفة يف كل من العاصمة كؿبافظ
 االستجابة الفورية: مل يكن ىناؾ حاالت تسًتعي التعامل مع ىذه اؼبرحلة.مرحلة  .3
لى تطوير مباذج لكل من كزارة التنمية االجتماعية عبمع اؼبعلومات األكلية عن كضع مت العمل عمرحلة التقييم األكيل:  .4

 .وزارة الًتبية كالتعليم عبمع اؼبعلومات عن الوضع التعليمي للطفللك  ،الطفل كأسرتو االجتماعي كاالقتصادم
كما زاؿ ىناؾ حاالت يتم العمل ؼبناقشة صبيع اغباالت  اللقاء التشاكرمأثناء ىذه اؼبرحلة مت عقد يف مرحلة التدخل:  .5

 .اللقاء التشاكرمكقد مت تصميم مبوذج خاص ب عليها.
قاـ مندكب كزارة العمل جبمع صبيع اؼبعلومات يف ملفات خاصة كالعمل على متابعة صبيع مرحلة التقييم كاؼبتابعة:  .6

 اغباالت مع ضباط االرتباط اؼبعنيُت.
 

 اؼبشًتكة:كفيما يلي أدكار كل كزارة أثناء التجربة 
 

 وزارة الػعمػػػل
 كعقد اجتماعات دراسة اغبالة.للكشف عن حاالت عمل أطفاؿ التنسيق بُت أعضاء الفريق لتنفيذ الزيارات اؼبيدانية ، 
 .تزكيد الفريق جبدكؿ زمٍت للزيارات اؼبيدانية 



March 28, 2011 

47 

 

  حفظها ضمن اؼبلفات يف الوزارة.متابعة خطة التدخل اليت مت االتفاؽ عليها من قبل الفريق كصبع البيانات من األعضاء ك 
 

 وزارة التنمية االجتماعية
 .اؼبسانبة يف تطوير النموذج عبمع اؼبعلومات األكلية عن الوضع االجتماعي للطفل كأسرتو 
 .مرافقة الزيارات اؼبيدانية كصبع اكرب قدر من اؼبعلومات اؼبطلوبة 
 سة اغبالة.متابعة االكضاع االجتماعية ألسرة الطفل العامل كإعداد درا 
 .كضع إجراءات التدخل اؼبطلوبة من تشغيل اك معونة، اك قركض، أك ضباية األسرة 
 .متابعة تنفيذ إجراءات التدخل ككتابة تقرير تفصيلي 
 

 وزارة التربية والتعليم
 .اؼبسانبة يف تطوير النموذج عبمع اؼبعلومات األكلية عن اغبالة التعليمية للطفل 
 ية كصبع اكرب قدر من اؼبعلومات اؼبطلوبة.مرافقة الزيارات اؼبيدان 
 .متابعة الوضع التعليمي للطفل بالتنسيق مع مديرية الًتبية كاؼبدرسة كاؼبرشد الًتبوم كإعداد دراسة اغبالة 
  غباقو بربنامج التعليم غَت النظامي.إكضع إجراءات التدخل اؼبطلوبة من إعادتو للمدرسة، أك 
  كتابة تقرير تفصيلي.متابعة تنفيذ إجراءات التدخل ك 

 
 فيما يلي أىم نتائج التجربة المشتركة:

   بعض اغباالت بسيطة كتتمثل يف توعية األطفاؿ كاسرىم باػبيارات التعليمية اؼبتوفرة ألبنائهم. كانت حلوؿ  -
الة،  مراقب السلوؾ يف مديريات كزارة التنمية ذات العالقة ىو الشخص الذم أنيط بو العمل على إعداد دراسة اغب -

نظران للصفة كذلك ، إليو سرسناد مسؤكلية إعداد دراسات اجتماعية اقتصادية لألإالشخص اؼبعٍت الذم ميكن  كما أنو
 بعد(.إقرارىاية اليت وبملها، كإىل التعديالت اغبالية يف القانوف )مل يتم انالقانو 

)أحد برامج التعاكف ما بُت كزارة الًتبية بُت سر ارتباط برنامج تعزيز ثقافة اؼبت عالقة مندكب كزارة الًتبية بضباطكاف ل -
يف اؼبديريات كدبدراء تلك اؼبديريات كاالثر الكبَت يف متابعة حالة األطفاؿ، كدكف كالتعليم كمؤسسة كويست سكوب( 

 يف سرعة التعامل مع اغبالة. ساىم ، فبا بذلك الضركرة إلعداد اؼبخاطبات الرظبية
كزارة التنمية االجتماعية، الذم ميكنو من استخداـ قاعدة بيانات كالربط االلكًتكين سانبت الصفة الوظيفية ؼبندكب  -

 لصندكؽ اؼبعونة الوطنية يف التحقق من اؼبعلومات اػباصة باألرقاـ الوطنية لألطفاؿ كحالة األسرة اقتصاديان كفبتلكاهتا. 
، كاؼبنسق ما بُت األعضاء عبمع اؼبعلومات كحفظ مندكب كزراة العمل ؼبنسق العاـ للزيارات كترتيباهتا اللوجستيةكاف  -

 اؼبلفات. 
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ىناؾ بعض اغباالت تقطن يف مناطق بعيدة عن أماكن عملها، لذلك ال بد من العمل على متابعتها ضمن اؼبديريات  -
 اؼبختصة يف أماكن سكنها.

، كتتطلب الكثَت اؼبديريات اؼبختلفة كىناؾ مركزية يف توزيع الربيد ما بُت اؼبراسالت للمديريات يف احملافظات غَت سلسة -
 .دراسة اغبالة من الوقت الذم يعيق التقدـ يف

خبصوص توفر الشركط الثالثة كىي  غَت خاضعة لقانوف كزراة العملبالرغم من أف بعض اغباالت اليت مت التعامل معها  -
 ية كاػبركج حبلوؿ لألطفاؿ. ، كلكن مت التعامل مع اغبالة التعليمية كاالجتماعصاحب العمل كالعامل كاؼبكاف

يف قانوف العمل، كحبظر تشغيل اؼبتعلقة بعمل األطفاؿ النصوص القانونية   هبهلوفأصحاب العمل تبُت أف عالبية  -
 .ربديدان األطفاؿ 

  الوزارة بالتعاكف مع كويست كجود ضباط االرتباط يف كزارة الًتبية كالتعليم لربنامج ثقافة اؼبتسربُت الذم تنفذهساعد  -
بتسهيل آلية العمل كالتواصل لدراسة اغباالت ككضع اػبطة األمثل لسحبو من السوؽ كارجاعو للمدرسة  كسوب

 كغالبان ما مت التنسيق عرب اؽباتف.
الفهم اػباطئ ؼبفهـو التسرب إىل عدـ الكشف عن مشكلة عمل الطفل، االمر الذم قد يوقع اؼبدرسة يف قد يؤدم  -

 صندكؽ اؼبعونة الوطنية.قبل دكاـ للطالب من أخطاء قانونية عند طلب كشف 
اغبلوؿ لبعض اغباالت الذين يرفضوف العودة للمدرسة، كلكنو غَت مستمر كيعتمد على  أحدالتعليم غَت الرظبي ىو  -

 من كزارة الًتبية كالتعليم. ةكجود التمويل كال مينح شهادة معتمد
ىناؾ صعوبة يف  تالشخصية ككان البطاقة  زيارهتا ال وبملوف صبيع األطفاؿ الذين مت تواجدىم يف اؼبناطق اليت متإف  -

 التأكد من عمر الطفل كخاصة أف البعض منهم يعطي إنطباع أف عمره أصغر من العمر الذم إعًتؼ بو.
ث من تكأنو مبعث من قبل التدريب اؼبهٍت مل يكن ىناؾ أم توثيق داخل احملل خبصوص الطفل تيف حالة الطفل اؼببع -

احملل ألطفاؿ يف بقبوؿ اللتدريب اؼبهٍت إىل مؤسسة اخدمة  يقدـأنو  اؼبنشأةأفاد صاحب قد ك ريب اؼبهٍت. قبل التد
  كالعمل لديو مقابل مبالغ بسيطة كذلك لتغطية نفقات اؼبواصالت للطفل.للتدرب 

 غياب التوعية لربامج التدريب اؼبهٍت كأحد خيارات األطفاؿ الذين يريدكف اغبصوؿ على مهنة. -
 

 .خالؿ مرحلة ذبريب اإلطار ها كالتدخالت اليت سبت من قبل كل جهةتوثيقاغباالت اليت مت كفيما يلي 
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 7"رياض" (1الحالة رقم )
 

يقطن يف مدينة جرش  ،عامل كهربائي يف ؿبل ميكانيك سيارات يف اؼبنطقة الصناعيةيعمل سنة  66عمره  رياض
تُت كال هبيد القراءة كالكتابة هنائيا. لقد ترؾ اؼبدرسة بسبب كمل يكمل الصف الثامن كقد ترؾ اؼبدرسة منذ سن

ضعف التحصيل العلمي ككضع األسرة اؼبعيشي كنتيجة لطلب عائلي كؾبتمعي ألنبية اغبصوؿ على صنعة 
أم تدريب خبصوص اؼبهنة  رياضبإكماؿ تعليمو بشرط البقاء بالعمل. مل يتلق  رياض)مهنة( كىو صغَت. يرغب 

مكونة باإلضافة لألـ كاألب من ثالثة أشقاء كطبس شقيقات. معظم أشقائو  رياضاآلف. عائلة  اليت يعمل هبا
يعاين من كشقيقاتو تسربوا من اؼبدرسة ما بُت الصف السابع كالتاسع. أحد أشقائو كيبلغ من عمره سبعة سنوات 

 مالبس مستعملةل كالده بائع كيذىب إىل مدرسة خاصة باؼبعوقُت. يعممرض البالىة اؼبنغولية )متالزمة داكف( 
مع صاحب يوميا للعمل دينار كوبضر  82زيد براتب شهرم مقداره أخوه دينار، كيعمل  92كدخلو الشهرم 

دينار، كشقيقو جعفر عامل بناشر  642العمل، كيعمل خالد شقيقو األكرب ميكانيكي سيارات براتب شهرم 
 قطنو كسيارة.دينار. كسبلك األسرة البيت الذم ت 62براتب شهرم 

  
 

 

                                                 
7
 صبيع اغباالت حقيقية لكن مت تغيَت االظباء للحفاظ على سرية األشخاص  
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 التقييمالمتابعة و مرحمة  مرحمة التدخل األولي التقييممرحمة   مرحمة الكشف واإلبالغ
 كىل "رياض"اغبالة اال

      لكشف من خالؿ الزيارة اؼبشًتكة ا
      كزارة العمل كالتنمية االجتماعية 

 : العمل، الًتبية، التنمية(اكرماللقاء التش)           كالًتبية كاجمللس الوطٍت لشؤكف األسرة
 زيارة األسرة للتحقق من الوضع التنمية:            
 االقصادم كاالجتماعي           
    األسرة كاؼبدرسةزيارة               الًتبية: االتصاؿ دبديرية الًتبية اؼبعنية           
 مر الطفل ال يسمح بالعودة للمدرسة كنظاميع    للتحقق من اؼبعلومات كمتابعة اؼبدرسة           
 االتصاؿ دبدير مركز يف اؼبنطقة           
 "التنسيق كالتوثيق للحالة": العمل           

        العمل: اإلجراء حبق صاحب العمل:
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 "علي" (2الحالة رقم )
 

أهنى الدراسة للصف السابع  . كقديف سوؽ اػبضار سنو كيعمل عامل ربميل كتنزيل 65" يبلغ من العمر علي
. ما زاؿ أحد ثالث أشقاء كشقيقة كاحدةمكونة باإلضافة لألـ كاألب  علي. عائلة لثالث سنوات "راسب"

سنو كقد ترؾ اؼبدرسة  67يعمل عامل أؼبنيـو كيبلغ من العمر  أحدىملكن ىناؾ  ،أشقائو كشقيقتو يف اؼبدرسة
براتب شهرم  عليما بُت تقاعد الوالد من اعبيش كعمل اإلبن يف الصف الثامن. كتتنوع مصادر دخل األسرة 

اؼبدرسة قبل  عليدينار شهريا. كقد ترؾ  652آخر مؤجر بقيمة  تقطن فيو كمنزالن  دينار كسبتلك األسرة منزالن  652
 .، كال يرغب بالعودة للمدرسةثالث سنوات بسبب الرسوب اؼبتكرر كالعنف من قبل اؼبعلمُت
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 التقييمالمتابعة و مرحمة  مرحمة التدخل األولي التقييممرحمة   مرحمة الكشف واإلبالغ
 "علي" الثانيةاغبالة 

      الكشف من خالؿ الزيارة اؼبشًتكة 
      كزارة العمل كالتنمية االجتماعية 

 ية، التنمية(: العمل، الًتباللقاء التشاكرم)        كالًتبية كاجمللس الوطٍت لشؤكف األسرة
 كضع األسرة االقتصادم جيد  اتصاؿ مراقب السلوؾ يف اؼبديريةالتنمية:           
 كمت ارشادىم بأنبية التعليم   اؼبعنية مع األسرة كمقابلتها          
    التسجيل ضمن برنامج الدراسة اؼبنزلية   زيارة أحد معلمي مركز التعليمالًتبية:          
 يف مدرستو  غَت النظامي كعرض اػبيارات لألسرة         
 كالطفل. كالتحقق من السجالت         
 "التنسيق كالتوثيق للحالة"العمل:          

       ال يوجد صاحب عمل اإلجراء حبق صاحب العمل:العمل: 
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 "عمر" (3الحالة رقم )
 

منذ يف اربد ل تصليح السيارات يف منطقة حوارة يف ؿب"عامل بناشر" سنة، كيعمل  64يبلغ من العمر  عمر طفل
كزراة  شهرين، تتكوف أسرتو من شبانية أشخاص، كتتألف موارد دخل األسرة من عمل رب االسرة كمدرس يف

كعامل مصنع متسرب من الصف العاشر. سبتلك األسرة منزؽبا الذم تقطنو   صاحلالًتبية كالتعليم، كعمل األخ 
 .ن الصف الثامن كال يرغب باكماؿ دراستو لعدـ حبو للذىاب للمدرسةم عمركسيارة كباص. تسرب 
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 التقييمالمتابعة و مرحمة  مرحمة التدخل األولي التقييممرحمة   مرحمة الكشف واإلبالغ
 اغبالة الثالثة "عمر"

      الكشف من خالؿ الزيارة اؼبشًتكة 
      كزارة العمل كالتنمية االجتماعية 

 : العمل، الًتبية، التنمية(اللقاء التشاكرم)        جمللس الوطٍت لشؤكف األسرةكالًتبية كا
 كضع األسرة االقتصادم جيد  ـباطبة اؼبديرية اؼبعنية إلجراء دراسةالتنمية:        
 كمت ارشادىم بأنبية التعليم   اجتماعية كمقابلة األسرة       
    إعادتو ؼبدرستو كمتابعة انتظامو   ؼبعنيةاالتصاؿ مع اؼبديرية االًتبية:        
 يف الدراسة  للتأكد من كضع الطفل الدراسي       
 االتصاؿ مع اؼبدرسة كاألسرة )الوالد(       
 "التنسيق كالتوثيق للحالة"العمل:        

        مت ـبالفة صاحب عمل اإلجراء حبق صاحب العمل: العمل:
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 "عامر" (4رقم )الحالة 
 
سنة كترؾ اؼبدرسة منذ سنة عندما كاف يف الصف السابع. تتكوف أسرتو  63منجرة، عمره  يفيعمل  طفل مرعا

دينار، كعمل عالء  45أفراد، ككالده متويف. تتألف مصادر دخل األسرة من عمل االـ كخياطة بواقع  ةمن ثالث
ؿ تعليمو كلكنو يعمل ؼبساعدة اسرتو يرغب باكما عامردينار. سبتلك االسرة منزؽبا الذم تسكن بو.  42بواقع 

ال يعاين من أمراض كلكنو ال ميلك مهارات االتصاؿ الالزمة ككاف يسكن يف  عامركلسداد الديوف على االسرة. 
 .دار لاليتاـ
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 لتقييمالمتابعة  مرحمة ا مرحمة التدخل األولي التقييممرحمة   مرحمة الكشف واإلبالغ
 اغبالة الرابعة "عامر"

      كشف من خالؿ الزيارة اؼبشًتكة ال
      كزارة العمل كالتنمية االجتماعية 

 : العمل، الًتبية، التنمية(اللقاء التشاكرم)        كالًتبية كاجمللس الوطٍت لشؤكف األسرة
 األسرة تتقاضى راتب شهرم من   ـباطبة اؼبديرية اؼبعنية إلجراء دراسةالتنمية:       
 صندكؽ اؼبعونة الوطٍت كمنتفعُت بالتأمُت الصحي . "اعبد" كيل األمراعية كمقابلة األسرةاجتم      
 التحقق من كرقة إثبات رفض عودتو للدراسة.      
 . طالب للحصوؿ على اؼبعونة      
   ـباطبة اغباكم اإلدارم إلستدعاء كيل األمر "اعبد"  االتصاؿ مع اؼبديرية اؼبعنيةالًتبية:       
 للتوقيع على تعهد لعودة الطفل للمدرسة  للتأكد من كضع الطفل الدراسي      
 لعودتو للدراسة (اعبداالتصاؿ مع اؼبدرسة كاألسرة )      
 "التنسيق كالتوثيق للحالة"العمل:       

 توجيو إنذار )تعهد صاحب العمل شفويا بعدـ تشغيل أطفاؿ( اإلجراء حبق صاحب العمل: العمل:
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 ( "سالمة"5رقم )الحالة 
 

نشاءات مت الكشف عنو بالصدفة أثناء التجوؿ يف اؼبزارع، يعمل سالمة منذ ثالث سنوات يف إسالمة عامل 
تو من شبانية أفراد، كتتألف مصادر دخل األسرة من ر سنة، تتكوف أس 16ضبل الطوب كاػبلطات االظبنتية، كعمره 

دينار. ترؾ  100دينار كالطفل سالمة  250ر، كخالد الذم يعمل يف اعبيش دينا 200راتب تقاعد رب االسرة 
سالمة اؼبدرسة من الصف السابع بسبب العنف اؼبدرسي من ؾبموعة طالب متسلطُت، كقد حاكؿ االنتقاؿ إىل 

. ال يعاين عامر من أم ةمدرسة أخرل كلكن مدير اؼبدرسة رفض ذلك، كىو يرغب باستكماؿ تعليمو كبشد
 .تعبئة االستمارةيف مع الباحث االجتماعي  ان ككاف متعاكنأمراض 
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 التقييمو  المتابعة مرحمة مرحمة التدخل األولي التقييممرحمة   مرحمة الكشف واإلبالغ
 اغبالة اػبامسة "سالمة"

      الكشف من خالؿ الزيارة اؼبشًتكة 
      كزارة العمل كالتنمية االجتماعية 

 : العمل، الًتبية، التنمية(اللقاء التشاكرم)        الوطٍت لشؤكف األسرةكالًتبية كاجمللس 
  كضعها االقتصادم كاالجتماعي جيد جدااألسرة   ـباطبة اؼبديرية اؼبعنية إلجراء دراسةالتنمية:       
  من قبل مراقب اجتماعية كمقابلة األسرة      
 يف اؼبنطقة السلوؾ      
   التسجيل يف مركز تعزيز ثقافة اؼبتسربُت يف   تصاؿ مع اؼبديرية اؼبعنيةاالالًتبية:       
 اؼبنطقة اليت يقطنها  للتأكد من كضع الطفل الدراسي      
 مقابلة األسرة من قبل ميسر تعزيز ثقافة اؼبتسربُت      
 "التنسيق كالتوثيق للحالة"العمل:       

        د صاحب عملال يوج اإلجراء حبق صاحب العمل: العمل:
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 ( "أحمد"6الحالة رقم )
 

سنة كحداد يف الرصيفة يف ؿبددة عمو منذ ستة أشهر، حيث تسرب من اؼبدرسة الثانوية  15يعمل أضبد كعمره 
من الصف التاسع. كتتكوف اسرتو من سبعة أشخاص. مصدر دخل األسرة الوحيد من عمل رب األسرة بواقع 

دينار، ىذا كسبلك االسرة منزؽبا الذم تقطنو. أضبد ال يرغب باكماؿ  80د دينار شهرم، كعمل أضب 250
 التعليم كال يعاين من امراض كال من أم مؤشر للعنف.
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 التقييمو  المتابعة مرحمة مرحمة التدخل األولي التقييممرحمة   مرحمة الكشف واإلبالغ
 اغبالة السادسة "أضبد"

      الكشف من خالؿ الزيارة اؼبشًتكة 
      كزارة العمل كالتنمية االجتماعية 

 : العمل، الًتبية، التنمية(اللقاء التشاكرم)        كالًتبية كاجمللس الوطٍت لشؤكف األسرة
 عها االقتصادم كاالجتماعي جيد األسرة كض  ـباطبة اؼبديرية اؼبعنية إلجراء دراسةالتنمية:       
  من قبل مراقب اجتماعية كمقابلة األسرة      
 يف اؼبنطقة السلوؾ      
    إرساؿ كتاب للمتصرفية ألخذ التعهد بإرساؿ  االتصاؿ مع اؼبديرية اؼبعنيةالًتبية:       
 األطفاؿ للمدرسة  للتأكد من كضع الطفل الدراسي      
         
 "التنسيق كالتوثيق للحالة"العمل:       

 مت ـبالفة صاحب عمل اإلجراء حبق صاحب العمل: العمل:
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 ( "محسن"7الحالة رقم )
 

سنة. إذ تسرب من اؼبدرسة قبل سنتُت من  65شهور، كعمره عدة كعامل داخل سوبرماركت منذ   ؿبسنيعمل 
 82فقط بواقع  ؿبسنسرتو من ستة اشخاص، كتتألف مصادر دخل األسرة من عمل أالصف السابع. تتكوف 

باستكماؿ تعليمو كذلك لرسوبو اؼبتكرر ؼبساعدة  ؿبسنؼبنزؿ الذم تقطنو. ال يرغب دينار. سبلك االسرة ا
 أسرتو.ك 
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 التقييمالمتابعة و مرحمة  مرحمة التدخل األولي التقييممرحمة   مرحمة الكشف واإلبالغ
 اغبالة السابعة "ؿبسن"

      الكشف من خالؿ الزيارة اؼبشًتكة 
      اعية كزارة العمل كالتنمية االجتم

 : العمل، الًتبية، التنمية(اللقاء التشاكرم)        كالًتبية كاجمللس الوطٍت لشؤكف األسرة
 ربويل األسرة إىل صندكؽ اؼبعونة الوطنية   ـباطبة اؼبديرية اؼبعنية إلجراء دراسةالتنمية:       
 نيةيف اؼبديرية  اؼبع  اجتماعية كمقابلة األسرة من قبل مراقب      
 يف اؼبنطقة السلوؾ      
    ـباطبة اغباكم اإلدارم إلستدعاء كيل األمر  االتصاؿ مع اؼبديرية اؼبعنيةالًتبية:       
 كتوقيعو على تعهد إلرساؿ طفلو للمدرسة  للتأكد من كضع الطفل الدراسي      
 دكمل يتم اغبصوؿ على الرد بع  قبل شبانية أشارت اؼبدرسة إىل تركو      
 شهور فقط      
 "التنسيق كالتوثيق للحالة"العمل:       

        مت إنذار صاحب عمل ككتابة تعهد بعدـ تشغيل أحداث اإلجراء حبق صاحب العمل: العمل:
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 ( "خليل"8الحالة رقم )
 

 ترؾ اؼبدرسة من الصف السابع. تتكوف أسرتو من سبعة .سنة 64يف ؿبددة منذ سنتُت. كعمره  خليليعمل 
 خليلدينار كسائق شاحنة كعمل  022اشخاص. كتتألف مصادر دخل االسرة  من عمل رب األسرة بواقع 

باكماؿ تعليمو كذلك لعدـ معرفتو القراءة كالكتابة. كال  خليلدينار. سبتلك األسرة منزؽبا كسيارة. ال يرغب  622
 يعاين من أمراض كال من مؤشرات عنف.
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 التقييمالمتابعة و مرحمة  مرحمة التدخل األولي التقييممة مرح  مرحمة الكشف واإلبالغ
 اغبالة الثامنة "خليل"

      الكشف من خالؿ الزيارة اؼبشًتكة 
      كزارة العمل كالتنمية االجتماعية 

 : العمل، الًتبية، التنمية(اللقاء التشاكرم)        كالًتبية كاجمللس الوطٍت لشؤكف األسرة
  كضعها االقتصادم جيداألسرة   ـباطبة اؼبديرية اؼبعنية إلجراء دراسةة: التنمي      
   اجتماعية كمقابلة األسرة من قبل مراقب      
 يف اؼبنطقة السلوؾ      
   ـباطبة اغباكم اإلدارم إلستدعاء كيل األمر   االتصاؿ مع اؼبديرية اؼبعنيةالًتبية:       
 كتوقيعو على تعهد إلرساؿ طفلو للمدرسة  دراسيللتأكد من كضع الطفل ال      
 كمل يتم اغبصوؿ على الرد بعد  قبل شبانيةأشارت اؼبدرسة إىل تركو       
 شهور فقط      
 "التنسيق كالتوثيق للحالة"العمل:       

        ـبالفة صاحب العمل اإلجراء حبق صاحب العمل: العمل:
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 ( "عمراف"9الحالة رقم )
 

، األكؿسنة، تسرب من اؼبدرسة كىو يف الصف  63يعمل يف رؽ العجُت يف ـببز منذ ستة اشهر، عمره ف عمرا
 عمرافدينار كعمل  452تتكوف اسرتو من شبانية أشخاص، كتتألف مصادر دخل االسرة من عمل االب بواقع 

باكماؿ تعليمو كذلك  عمراف نزؿ الذم تقطنو. ال يرغبدينار كنصف أرباح اؼبخبز. سبتلك االسرة اؼب 652بواقع 
 لقضايا العنف اؼبدرسي كلسلوكيات بعض الطلبة الشائنة. 
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 التقييمالمتابعة و مرحمة  مرحمة التدخل األولي التقييممرحمة   مرحمة الكشف واإلبالغ
 اغبالة التاسعة "عمراف"

      الكشف من خالؿ الزيارة اؼبشًتكة 
      كزارة العمل كالتنمية االجتماعية 

 : العمل، الًتبية، التنمية(اللقاء التشاكرم)        كالًتبية كاجمللس الوطٍت لشؤكف األسرة
    ـباطبة اؼبديرية اؼبعنية إلجراء دراسةالتنمية:       
 مل يتم إجراء الدراسة بعد     يف اؼبنطقة السلوؾ اجتماعية من قبل مراقب      
        
    زيارة الطفل يف عملو كاستقطابة ؼبلركز  ؿ مع اؼبديرية اؼبعنيةاالتصاالًتبية:       
 ذباكب األب كالطفل، كإلتحاؽ الطفل باؼبركز  للتأكد من كضع الطفل الدراسي      
 اؼبتسربُت ك االتصاؿ مع اؼبيسر من مركز تعزيز ثقافة        
        
 "التنسيق كالتوثيق للحالة"العمل:       

        ـبالفة صاحب العمل ء حبق صاحب العمل:اإلجرا: العمل
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