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 كلمة شكر
 

يسر كزارة العمل أف تقدـ ىذه اإلسًتاتيجية اليت هتدؼ إىل احلد من عمل األطفاؿ 
اإلسًتاتيجية  كتأيت ىذه، خاص بشكل عاـ كإىل احلد من أسوأ أشكاؿ عمل األطفاؿ بشكل

  عمل األطفاؿ. مشكلة حللضمن توجو كزارة العمل 
 

عامة ة مؤسس 35ؽلثل ضلو ساىم يف صياغة ىذه اإلسًتاتيجية فريق عمل كطٍت 
يف إعداد ىذه  واساعلألعضاء الفريق الوطٍت الذين كيسرين أف أتقدـ بالشكر اجلزيل . كخاصة

شلثلي ادلؤسسات إىل قدـ بالشكر اجلزيل ما أتك  .اإلسًتاتيجية كإخراجها إىل حيز الوجود
كإىل  ذه اإلسًتاتيجيةالعامة ذل األىداؼ كالسياساتإعداد وا يف ساعلذين العامة كاخلاصة ال
دلا  منظمة العمل الدكليةيف ( IPECاألطفاؿ )لربنامج الدكيل للقضاء على عمل العاملُت يف ا

 .لفريق العملللوزارة ك فنية مالية ك قدموه من مساعدة 
  

للدكتور زلمد شحاتيت من جامعة األمَتة مسية يسرين أف أتقدـ بالشكر اجلزيل كما 
عضاء الفريق الوطٍت للحد من للتكنولوجيا الذم قاـ بصياغة ىذه االسًتاتيجية بالتعاكف مع أ

 .عمل األطفاؿ
 
اهلل أسأؿ أف يوفقنا مجيعا دلا فيو خدمة بلدنا ربت ظل جبللة قائدنا ادللك الشاب ك 

 بد اهلل الثاين بن احلسُت ادلعظم.ع
 
 

 كزير العمل 
 باسم السامل 
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 لرؤية والرسالةا
 

تأيت ىذه االسًتاتيجية هبدؼ رسم سياسات تتعلق باحلد من التحاؽ األطفاؿ بسوؽ 
العمل كتنفيذ ىذه السياسات. كما هتدؼ إىل توجيو التخطيط حبيث يأخذ بعُت االعتبار أثر 

 طفاؿ العاملُت كيراعي بتفهم احتياجات األطفاؿ العاملُت كأسرىم. السياسات على كضع األ
 

كيتمثل التحدم الذم يواجهنا اآلف يف تنفيذ الربامج كالسياسات الواردة تنفيذان فعاالن 
يؤدم، يف هناية ادلطاؼ، إىل احلد من عمل األطفاؿ كإىل محاية األطفاؿ الذين اضطرهتم 

 ًتؾ مقاعد الدراسة مبكران كااللتحاؽ بسوؽ العمل. ظركفهم االقتصادية كاالجتماعية ل
 

ال ىػي مسػؤكلية مجاعيػة أشكاؿ عمل األطفػاؿ  القضاء على أسوأإننا كضلن نؤمن بأف 
نأمػػل أف تكػػوف ىػػذه ل، اجلهػات الرمسيػػة كغػػَت الرمسيػػةتشػػارؾ فيػػو بػػل  زبػ  جهػػة كاحػػدة بعينهػػا

 شباب الغد كبناة ادلستقبل.، م األطفاؿاليت هتيف ادلسائل اإلسًتاتيجية عونان دلتخذم القرارات 
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 المنهجية
 

 
 رقمصادقت على اتفاقية منظمة العمل الدكلية الدكؿ اليت  أكائل من األردفكاف 

كاإلجراءات الفورية للقضاء  األطفاؿأسوأ أشكاؿ عمل حظر بشأف  1999لسنة  (182)
، شلا ادؽ على االتفاقيةصت ،عربيةدكلة ثاين ك  ،يف دكؿ غرب آسيادكلة أكؿ كاف ك ، عليها
  .منظمة العمل الدكليةمع  على عبلقات كزارة العمل إغلابياانعكس 
 
خبطورة عمل األطفاؿ فقد أنشأت برنارلان خاصان  منظمة العمل الدكليةنظران إلدراؾ ك 

، على القضاء على عمل األردف هاكمن ضمن ،الدكؿ األعضاء فيهايهدؼ إىل مساعدة 
 ضمن الربنامج الدكيل للقضاء على عمل األطفاؿ، ،ة العمل الدكلية. كقامت منظماألطفاؿ
كبضمنو كضع ، األطفاؿمشركع حملاربة أسوأ أشكاؿ عمل على تصميم األردف  دبساعدة
أجل من ك مع الًتكيز على أسوأ أشكاؿ عمل األطفاؿ.  للحد من عمل األطفاؿ إسًتاتيجية

اعتمدت كزارة اؿ، خاصة شركاء االنتاج الثبلثة، اجلهات ادلعنية بعمل األطفتعزيز التعاكف بُت 
 . احلكومية كغَت احلكوميةؤسسات العمل أسلوبان مبنيان على احلوار كادلشاركة مع ادل

 
 ادلراحل التالية:ب السًتاتيجيةكقد مرت صياغة ىذه ا

 .إجراء مسح شامل للدراسات كالبحوث اليت أجريت حوؿ عمل األطفاؿ يف األردف .1
 تفادة من نتائج ادلسوحات اإلحصائية كاألحباث ادلتاحة. كما سبت االس

كالتدقيق يف معطياهتا هبدؼ  ق كتقييم ذلذه الدراسات كالبحوثإجراء ربليل معم   .2
 إعطاء صورة أكثر كضوحان لواقع عمل األطفاؿ يف األردف. 

على بلسًتاتيجية بشكل أكيل من قبل جلنة اخلرباء كاعتمادان لاحملاكر الرئيسية  اقًتاح .3
 .الدراسات كالبحوث هبذا اخلصوص

عقد ىذه اإلسًتاتيجية مكونة من اجلهات احلكومية كاخلاصة. ك  إلعدادتشكيل جلنة  .4
شكلة عمل األطفاؿ، خاصة من قبل اجلهات اليت وعي دبزيادة العدة اجتماعات ل
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إىل  االسًتاتيجيةكقد جرل اإلستناد يف إعداد ىذه االسًتاتيجية. ستشارؾ يف تنفيذ 
إلسهامات اليت قدمها أعضاء اللجنة لوضع اسًتاتيجية احلد من عمل األطفاؿ يف ا

باإلضافة إىل دراسات كاسًتاتيجيات أشرفت عليما منظمة العمل الدكلية يف   األردف
كما استندت ىذه االسًتاتيجية إىل اخلطة   .4كاذلند 3كاليمن 2كمصر 1كل من لبناف
بإعدادىا اجمللس الوطٍت لشؤكف األسرة اليت قاـ  2413-2444الوطنية للطفولة 

شلثبلن من  124بالتعاكف مع كزارة التخطيط كالتعاكف الدكيل كمنظمة اليونيسف كضلو 
ادلؤسسات احلكومية كادلنظمات غَت احلكومية. كقد مشلت خطة العمل ىذه على 

 عدة زلاكر للنهوض بالطفولة بضمنها األطفاؿ العاملُت.

سًتاتيجية على جلنة كضع االسًتاتيجية كربديد بللقًتحة الرئيسية ادلعرض احملاكر  .5
أكلويات بنود االسًتاتيجية ضمن استبياف إحصائي صمم خصيصان لتحقيق ىذا 

 .اذلدؼ
تشكيل رلموعات عمل حسب زلاكر ىذه االسًتاتيجية، كاىتمت كل رلموعة  .6

 ت ادلنفذةبتحديد األىداؼ كاالجراءات التنفيذية كالربامج البلزمة كاقًتاح اجلها
. كمت االتفاؽ أف تعمل كل رلموعة على حدة أكالن مث يتم كالفًتات الزمنية لكل برنامج

مناقشة التعاكف بُت ىذه اجملموعات، عرب منسقُت، لصياغة االسًتاتيجية. كمن مث 
مساعلات اللجاف ادلصغ رة اليت انبثقت من اللجنة الوطنية لصياغة االسًتاتيجية، 

كمن شأف ىذا . ار أىم مبلحظات كمقًتحات أعضاء اللجنةآخذين بنظر االعتب
د سياسات أفضل ؽلكن صياغتها بعد ذلك كدركس يساعد يف ربدياجلهد أف 

 مستفادة من ىذه اجملموعات.
كرش عمل ألعضاء اللجنة الوطنية دلناقشة مسودة االسًتاتيجية كبرامج  تسععقد  .7

حة كربقيقان دلبدأ ادلشاركة يف عرض العمل ادلقًتحة كذلك استكماالن للمعلومات ادلتا
كربليل الوضع الراىن كالتعرؼ على األسباب كالنتائج ككضع آليات التنفيذ. كما 

 يف عمل ىذه الورش.مندكيب منظمة العمل الدكلية أسهم 

                                                           
1 ILO and Consultation and Research Institute, 2002. 
2 http://www.nccm.org.eg/proj/childlabor_start.htm 
 .2445حسُت محداف،  3
4 http://www.ilo.org/public/english/region/asro/newdelhi/ipec/download/india.pdf 
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خاصة ما تقدمو ، ىذه اإلسًتاتيجية من اجلهود الدكلية يف ىذا اجملاؿ تستفاداك 

من مراجع علمية ة اليونيسيف كادلنظمات غَت احلكومية كمنظم منظمة العمل الدكلية
يف رلاالت زيادة  من كرشات عمل اتادلنظمىذه كما قامت بو  كبرامج ىادفة نشاطاتك 

 . الوعي هبذه ادلشكلة
 
 كضعتها اتفاقية منظمة العمل الدكلية رقم اإلسًتاتيجية على ادلبادئ اليتىذه ترتكز ك 

أشكاؿ عمل األطفاؿ كاإلجراءات الفورية للقضاء  بشأف حظر أسوأ 1999( لسنة 182)
بشأف احلد األدىن لسن  1973( لسنة 138عليها كاتفاقية منظمة العمل الدكلية رقم )

 االستخداـ كأعلها :
 
 احليلولة دكف اطلراط األطفاؿ يف أسوأ أشكاؿ عمل األطفاؿ؛ (أ )

 
من أسوأ أشكاؿ توفَت ادلساعدة ادلباشرة الضركرية كادلبلئمة النتشاؿ األطفاؿ  (ب )

 عمل األطفاؿ كإعادة تأىيلهم كدرلهم اجتماعيا؛

 
ضماف حصوؿ مجيع ادلنتشلُت من أسوأ أشكاؿ عمل األطفاؿ على التعليم  (ج )

 اجملاين األساسي كعلى التدريب ادلهٍت حيثما كاف ذلك شلكنان كمبلئمان؛

 
 ربديد األطفاؿ ادلعرضُت بشكل خاص للمخاطر كاقامة صبلت مباشرة معهم؛ (د )

 
 أخذ الوضع اخلاص بالفتيات بعُت االعتبار. (ق )

 
الطفولة مبادئ انسانية أعلها أف االسًتاتيجية عليها فتشمل أما الفرضيات اليت مت بناء 

عمل األطفاؿ للعمل كأف مرحلة من احلياة غلب أف تكرس للتثقيف كالتعليم كالتدريب كليس 
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قادرين على اإلنتاج كالعطاء  شبابان  فرص األطفاؿ يف أف يصبحوا ،يف غالب األحيافيضر، 
عمل األطفاؿ ليس قدران زلتومان بل ؽلكن احلد منو كالقضاء عليو بتوفَت كأف  كخدمة اجملتمع

 اإلرادة السياسية يف مكافحتو حبـز كعزؽلة صادقة.
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 مقدمة. 1
 
 

أدرؾ األردف أعلية العناية باألطفاؿ كقاـ خبطوات كثَتة يف رلاالت التنمية االقتصادية 
كاالجتماعية كالتعليم كالرعاية الصحية، كنشط يف رلاؿ احملافظة على حقوؽ الطفل. كمع كل 
ىذه اإلصلازات ال زاؿ بعض األطفاؿ، خاصة شلن مل تساعدىم ظركفهم االقتصادية 
كاالجتماعية، يعانوف من مشكلة الفقر حبيث ذبربىم ىذه الظركؼ الصعبة على أف يًتكوا 

 يلتحقوا بسوؽ العمل.مقاعد الدراسة مبكران ك 
 

فقد ، كالتزامان من األردف باالتفاقيات كادلواثيق الدكلية الصادرة عن األمم ادلتحدة
منطلقان  1989شكلت اتفاقية حقوؽ الطفل اليت أصدرهتا اجلمعية العامة لؤلمم ادلتحدة عاـ 

أك ، خطران كمن أداء أم عمل يرجح أف يكوف ، ىامان حلماية الطفل من االستغبلؿ االقتصادم
كأكجبت على ، أك ضرران بصحتو أك بنموه البدين أك العقلي أك الركحي، ؽلثل إعاقة لتعليمو

فيها أخذ التدابَت التشريعية كاإلدارية كاالجتماعية كالًتبوية اليت تكفل ىذه  عضاءالدكؿ األ
 العمل كنظاـ مبلئم لساعات، ستخداـكبشكل خاص كضع حد أدىن لسن اال ،احلماية
كبادر األردف إىل  .5فو، كفرض عقوبات مناسبة لضماف فعالية تطبيق ىذه النصوصكظرك 

( 138ادلصادقة على ما أصدرتو منظمة العمل الدكلية من اتفاقيات أعلها االتفاقية رقم )
 رقمكاتفاقية منظمة العمل الدكلية ، 6بشأف احلد األدىن لسن االستخداـ 1973 ةلسن
كاإلجراءات الفورية للقضاء  األطفاؿوأ أشكاؿ عمل أسحظر بشأف  1999لسنة  (182)

اللتاف تعترباف من ضمن االتفاقيات األساسية للمنظمة كاليت سبثل احلقوؽ األساسية ، 7عليها
 يف رلاؿ العمل.
  

                                                           
 ـ.1991صادؽ األردف على اتفاقية حقوؽ الطفل يف أيار من عاـ  5

 ـ.1997يف عاـ  1973( لسنة 138صادؽ األردف على االتفاقية رقم ) 6
 ـ.2444يف عاـ  1999( لسنة 182صادؽ األردف على االتفاقية رقم ) 7
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على  1974كحرصان من األردف على أعلية العمل العريب ادلشًتؾ فقد صادؽ يف عاـ 
حيث كضعت ىذه االتفاقية ، بشأف مستويات العمل 1966( لسنو 1االتفاقية العربية رقم )

كتطرقت إىل عمل األطفاؿ بصوره ، اإلطار التشريعي احمللي للدكؿ العربية يف رلاؿ العمل
 مفصلة.
 

كما جاءت ىذه اإلسًتاتيجية تنفيذان لبلتفاقية ادلربمة بُت احلكومة األردنية كمنظمة 
كاليت تستهدؼ فئة األطفاؿ الذين يعملوف ، شكلة( للقضاء على ىذه ادلILOالعمل الدكلية )

ادلعموؿ بو كاألنظمة  1996( لسنو 8يف سوؽ العمل خبلفان ألحكاـ قانوف العمل رقم )
 كالتعليمات كالقرارات الصادرة دبوجبو.

 
كما كقامت كزارة العمل بالتعاكف مع اإلدارات احلكومية كاجلامعات كادلؤسسات 

األردف كادلنظمات الدكلية ادلعنية بشؤكف األطفاؿ العاملُت،  اخلاصة ادلعنية بشؤكف الطفل يف
جبهد كبَت للحد من عمل األطفاؿ. كعلى الرغم من أف األطفاؿ يف األردف قد حظوا بعناية 
ادلؤسسات كاإلدارات احلكومية، كتيسرت ذلم أسباب التعليم كاحلماية القانونية كالرعاية 

ية ادلختصة، إال  أف مشكلة عمل األطفاؿ ال زالت الصحية كالثقافية كأنشئت مراكز الرعا
صها لوضع ئحباجة دلزيد من الدراسة للتعرؼ، بشكل أكضح، على حجمها كطبيعتها كخصا

السياسات كاحللوؿ ادلبلئمة. كتأيت ىذه االسًتاتيجية ضمن نشاطات كزارة العمل للحد من 
 رم للطفل كضركرة رعايتو.عمل األطفاؿ، كإدراكان من كزارة العمل للدكر اجلوى مشكلة
 

ثلو األطفاؿ من أعلية يف مستقبل البلداف كاجملتمعات، فقد أكلت العديد ؽلكنظران دلا 
من ادلنظمات الدكلية كاإلقليمية ادلهتمة بالقضايا اإلنسانية أعلية خاصة دلوضوع عمل 

ان يف بلورة حيث شكلت االتفاقيات كادلواثيق الدكلية الصادرة عنها منطلقان ىام، األطفاؿ
، مفاىيم كاضحة يف رلاؿ محاية الطفولة من ادلخاطر كاإلساءات اليت ترتبط دبحيط العمل
 كتوفَت رعاية دلن اضطرهتم الظركؼ ادلعيشية أك األسرية لبلطلراط ادلبكر يف سوؽ العمل.
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سًتاتيجية استجابة موضوعية دلا يشهده قطاع الطفولة من اىتماـ الاكتعترب ىذه 
كدلا ػلتاجو األطفاؿ من رعاية خاصة ربميهم من ، كدكيل يف شىت اجملاالت ليميكإق كطٍت

كاإلعلاؿ. كتكاد تتعاظم ىذه األشكاؿ  كاإلساءة كالعنف سلتلف أظلاط االستغبلؿ االقتصادم
من التهديدات بشكل كاضح لدل األطفاؿ عند اطلراطهم يف سوؽ العمل نظران دلا تفرزه من 

باإلضافة إىل ما يتعرض ، كصحتهم النفسية كتطورىم االجتماعي دمسلاطر هتدد ظلوىم اجلس
من ربقيق ادلتطلبات األساسية  وحرمانجسدية ك نفسية ك العامل من إساءات لو الطفل 

 كتوفَت مستول معيشي مبلئم. للحاجات اإلنسانية
 
كفاءة دلا كانت ادلوارد ادلتاحة زلدكدة كاألكلويات كثَتة فمن ادلهم استخداـ ادلوارد بك 

احلد من عمل األطفاؿ ردبا أجل كترتيب األكلويات. كعليو فإف مسألة تصميم السياسات من 
تكوف من أىم القضايا الىت تعٍت متخذم القرارات هبذا الشأف كالنظر إىل حدكد ادليزانية 

تنطلق ىذه اإلسًتاتيجية من خبلؿ الضركرات ادللحة دلواجهة اآلثار السلبية كتوزيع بنودىا. ك 
 . كارتباط ذلك خبسارة اجملتمع لفئة ضركرية لبناء ادلستقبل، شكلةدلتوقعة مستقببلن النتشار ادلا

 
على مقدمة عن ذبربة األردف يف عمل األطفاؿ مث جاء الفصل  كاحتوت اإلسًتاتيجية

الثاين لشرح مفهـو مشكلة عمل األطفاؿ كربليل لؤلسباب كالنتائج. أما الفصل الثالث فقد 
خصائ  األطفاؿ العاملُت يف األردف من خبلؿ التوزيع العمرم كاجلغرايف ذلم بُت كضع ك 

ذلم كألسرىم كظركؼ العمل كالوضع التعليمي كاالجتماعي  مكمقدمة عن الوضع االقتصاد
رلموعة من السياسات كاألىداؼ كالصحي. كتضمنت االسًتاتيجية يف الفصل الرابع على 

بشكل عاـ كإىل القضاء  مل األطفاؿع احلد من اليت هتدؼ إىلكاإلجراءات التنفيذية 
، كأعلها السياسات االقتصادية التدرغلي على أسوأ أشكاؿ عمل األطفاؿ بشكل خاص

 .ةكالصحيكالتعليمية كالتدريبية كاإلعبلمية كالثقافية  كالتشريعيةكاالجتماعية 
هاج مبدأ كما كضعت االسًتاتيجية آليا لتنفيذ السياسات ادلقًتحة كحرصت على انت
 ادلشاركة كالتوعية من خبلؿ آليات التنفيذ كركزت على بناء القدرات كالرقابة كالتقييم. 
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 فهم المشكلة: األسباب والنتائج. 0
 

   قدمةم 0-1
مشػػكلة ىػػي تشػػكيل فهػػم كتصػػور موضػػوعي ذلػػا، ػلػػيط  أمخطػػوات مواجهػػة  أكىلف إ
صػف ك دكف ىذا الفهم ال يتأتى ك كالسلبية.  اإلغلابية، كيرصد انتشارىا، كيقدر آثارىا بأبعادىا
كضػػع إجػػراءات سياسػػات ك  رسػػممؤشػػرات علميػػة تسػػمح بمػػن خػػبلؿ  طبيعػػة ادلشػػكلةل يػػكربل

 .لةدلواجهة تلك ادلشكتنفيذية 
 

يعترب فهم عمل األطفاؿ كالنتائج ادلًتتبة عليو ضركريان لتطوير كتنفيذ سياسات ك 
ي أسباب ما ىو عمل األطفاؿ؟ كما ىسئلة: ألكبرامج ناجحة. كىنا البد من اإلجابة على ا

مدل تأثر عمل الطفل بالوضع االقتصادم لؤلسرة كعوائد العمل كالتعليم عمل األطفاؿ؟ كما 
التعرؼ كما تساىم معرفة أسباب عمل األطفاؿ يف حل ىذه ادلشكلة، ك ؟  كالعوامل الثقافية

ألطفاؿ أنفسهم على امل العىذا مدل أثر ، خاصة ألطفاؿالنتائج ادلًتتبة على عمل اعلى 
 .احمللي كاجملتمع األسرةكعلى 

 
  مفهوم عمل األطفال 0-0

مستول ف عمل األطفاؿ مشكلة معقدة ذلا جذكرىا يف العادات كالتقاليد كالثقافة ك إ
يتم اتباعو يف كل عليو فق كليس ىناؾ تعريفان موحدان متاالقتصادم كاالجتماعي. النمو 
كيؤثر  لطفليقـو بو اجهد جسدم كل بأنو  "عمل األطفاؿ" ريف و ؽلكن تع. إال  أنالدكؿ

عليو نص ت  كماك  على صحتو اجلسدية أك النفسية أك العقلية كيتعارض مع تعليمو األساسي
بشأف احلد األدىن لسن االستخداـ  1973لسنة  (138)رقم منظمة العمل الدكلية اتفاقية 

أسوأ أشكاؿ عمل حظر بشأف  1999ة لسن (182) رقمكاتفاقية منظمة العمل الدكلية 
كما  "أسوأ أشكاؿ عمل األطفاؿ"يشمل تعبَت ك  كاإلجراءات الفورية للقضاء عليها. األطفاؿ
 ( ما يلي:182) االتفاقية رقممن  3ادلادة يف كرد 
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بالرؽ، كبيع األطفاؿ كاالذبار هبم  ةكافة أشكاؿ الرؽ أك ادلمارسات الشبيه (أ )
عمل القسرم أك اإلجبارم، دبا يف ذلك التجنيد كعبودية الدين كالقنانة كال

 ؛القسرم أك اإلجبارم لؤلطفاؿ الستخدامهم يف صراعات مسلحة
تخداـ طفل أك تشغيلو أك عرضو ألغراض الدعارة، أك إلنتاج أعماؿ إباحية أك اس (ب )

 ؛أداء عركض إباحية
اج استخداـ طفل أك تشغيلو أك عرضو دلزاكلة نشاطات غَت مشركعة كال سيما إنت (ج )

ادلخدرات بالشكل الذم حددت فيو يف ادلعاىدات الدكلية ذات الصلة كاالذبار 
 ؛هبا

األعماؿ اليت يرجح أف تؤدم بفعل طبيعتها أك بفعل الظركؼ اليت تزاكؿ فيها إىل  (د )
 .األضرار بصحة األطفاؿ أك سبلمتهم أك سلوكهم األخبلقي

 
كادلبُت  3)د( يف ادلادة ، خاصة يف البند مرنةتشمل نصوصان  ةالتفاقيذه اكلكن ى

كانت األعماؿ اليت ؽلارسها األطفاؿ الوطنية لتحديد ما إذا   تكتًتؾ ىامشان للسلطا أعبله،
من االتفاقية  4ادلادة نص ت  حيث بصحة األطفاؿ أك سبلمتهم أك سلوكهم األخبلقي. ضرت

 على ما يلي:
لتشاكر مع ربدد القوانُت أك األنظمة الوطنية أك السلطة ادلختصة، بعد ا -1

ادلنظمات ادلعنية ألصحاب العمل كالعماؿ، أنواع العمل ادلشار اليها يف 
)د(، مع أخذ ادلعايَت الدكلية ذات الصلة بعُت االعتبار، كال سي ما  3ادلادة 
 .1999من توصية أسوأ أشكاؿ عمل األطفاؿ،  4ك 3الفقرتاف 

ألصحاب العمل ربدد السلطة ادلختصة، بعد التشاكر مع ادلنظمات ادلعنية  -2
 ، مكاف كجود األعماؿ اليت حددت على أهنا من ىذا النوع.اؿكالعم

تقـو السلطة ادلختصة بفح  القائمة ادلنظمة بأنواع العمل اليت مت البت  -3
من ىذه ادلادة، كمراجعتها عند اإلقتضاء بصورة  1هنا دبقتضى الفقرة أبش

 كالعماؿ. دكرية، كبالتشاكر مع ادلنظمات ادلعنية ألصحاب العمل
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معظم النشاطات ىو مفهـو كاسع كيتضمن مفهـو "األطفاؿ النشطُت اقتصاديان" إف 
ادلنتجة من قبل األطفاؿ غَت ادلدفوعة األجر أك العرضية أك غَت القانونية كالعمل يف القطاع 
غَت ادلنظم. كغلب التنويو إىل أف مفهـو "عمل األطفاؿ" ال يشمل بالضركرة مجيع األعماؿ 

 يؤديها األطفاؿ النشطُت اقتصاديان. كىذا يعٍت أف مفهـو "األطفاؿ النشطُت اقتصاديان" اليت
"عمل األطفاؿ" كىو أكسع منو. كما أف "عمل األطفاؿ" يشمل "أسوأ أشكاؿ عمل يشمل 

 مييز بُت ىذه ادلصطلحات الثبلثة.. كعليو البد من الت  8األطفاؿ" كىو أكسع منو
 
وأ أشكاؿ عمل األطفاؿ ال يشمل منع األطفاؿ من القضاء التدرغلي على أسك 

األعماؿ اخلفيفة اليت قيامهم بنشاطات مفيدة تساعد على ظلوىم جسديان كذىنيان. كال تعترب 
عمل  يقـو هبا األطفاؿ خبلؿ ساعات زلددة أسبوعيان ضمن "عمل األطفاؿ". كما أف

 6. فقد استثنت ادلادة ؿال يعترب ضمن عمل األطفااألطفاؿ لساعات قليلة بشكل متقطع 
بعض األعماؿ  1973( بشأف احلد األدىن لسن االستخداـ لسنة 138من االتفاقية رقم )

اليت يؤديها األطفاؿ من عمل األطفاؿ كالعمل ألغراض التعليم العاـ أك ادلهٍت أك التقٍت، كيف 
األشخاص  يؤديهامؤسسات التدريب األخرل. كقد استثنت االتفاقية أيضان األعماؿ اليت 

 تشكل جزءا أساسيا من: سنة على األقل ككانت  14الذين بلغوا سن 
 ا الرئيسية على مدرسة أك مؤسسة تدريب؛هدكرة تعليمية أك تدريبية تقع مسؤكليت (أ )
برنامج تدرييب ينفذ قسمو األكرب أك كلو يف منشأة، إذا كانت السلطة ادلختصة  (ب )

 قد أقرتو؛

 تسهيل اختيار ادلهنة أك نوع التدريب. برنامج ارشادم أك توجيهي يرمي إىل (ج )

 
 في العالمانتشار عمل األطفال  0-3

تعترب قضية عمل األطفاؿ من القضايا االقتصادية كاالجتماعية ادللحة، باإلضافة إىل  
مليوف طفل يف العامل ؽلكن  352فهناؾ ما يقدر بنحو  .الطفلكوهنا قضية مرتبطة حبقوؽ 

ضمن "عمل مليوف طفل  246. كما أف ىناؾ ضلو "يان نشطُت اقتصاد"أطفاؿ اعتبارىم 

                                                           
8 ILO, 2002, Evey Child Counts: New Global Estimates on Child Labour, ILO, Geneva, pp. 15-29. 
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أسوأ أشكاؿ عمل " يف سلتلف أضلاء العامل، أما عدد األطفاؿ الذين ؽلارسوفاألطفاؿ" 
 مليوف. 8.4فتقدر مصادر منظمة العمل الدكلية عددىم بنحو  "األطفاؿ
 

 : قدرت مصادر منظمة العمل الدكلية عدد األطفاؿاألطفال النشطين اقتصاديا  
مليوف يف الفئة العمرية  211مليوف نسمة، منهم  352النشطُت اقتصاديان يف العامل بنحو 

. كىذا يشكل ضلو مخس أطفاؿ العامل يف نفس 2444سنة، كذلك خبلؿ عاـ  5-14
سنوات.  14مليوف طفل عامل تقل أعمارىم عن  73الفئة العمرية. كما أف ىناؾ ضلو 
 .االناث كلما زاد العمرك عدد األطفاؿ العاملُت الذكور  كيبلحظ أيضان أف الفجوة تزداد بُت

 
  2444، سنة 17-5 عدد األطفاؿ النشطُت اقتصاديا يف العامل: 1-2جدكؿ 

 عدد األطفاؿ يف العامل فئة العمر
 )مليوف(

 عدد األطفاؿ العاملُت
 )مليوف(

 نسبة التشغيل
)%( 

5-9 644 73 1222 
14-14 599 138 2324 

 1726 211 19199 )رلموع فرعي(5-14
15-17 332 141 4224 
 (2324) 352 19531 )ادلعدؿ( اجملموع

 بيانات غَت منشورة.، ادلصدر: منظمة العمل الدكلية
  

سيفيك من أكثر مناطق العامل اليت ا: تعترب الدكؿ اآلسيوية كالبالتوزيع الجغرافي
الدكؿ مليوف طفل. كيأيت بعد ذلك  127ل فيها ضلو لديها أطفاالن عاملُت، حيث يعم

الصحراء االفريقية مث أمريكا البلتينية كالكارييب. أما منطقة الشرؽ األكسط الواقعة جنوب 
مليوف طفل، كما أف نسبة تشغيل األطفاؿ فيها  13كمشاؿ افريقيا فبل يعمل فيها سول ضلو 

 %(.18%( ىي دكف ادلستول العادلي )15)
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 2444، سنة 14-5: التوزيع اجلغرايف لؤلطفاؿ النشطُت اقتصاديا 2-2جدكؿ 
 عدد األطفاؿ العاملُت  ادلنطقة

 )مليوف(
 نسبة التشغيل
)%( 

 2 225 الدكؿ ادلتقدمة
 4 224 الدكؿ يف طور التحوؿ
 19 12723 آسيا كالباسيفيك

 16 1724 أمريكا البلتينية كالكارييب
 29 4824 الصحراء(دكؿ جنوب يقيا )أفر 

 15 1324 الشرؽ األكسط كمشاؿ أفريقيا
 (18) 211 اجملموع )ادلعدؿ(

 ادلصدر: منظمة العمل الدكلية، بيانات غَت منشورة.
  

: تقدر منظمة العمل الدكلية عدد ألطفال العاملين في أسوأ أشكال عمل األطفالا
كيشمل  .مليوف 824بنحو  طفاؿ )غَت ادلقي د(العاملُت يف أسوأ أشكاؿ عمل األاألطفاؿ 

 423مليوف يف العمل القسرم ك  527مليوف يف االذبار بادلخدرات ك  122ىذا العدد: 
 ة.عارة ك األعماؿ اإلباحي  مليوف يف أعماؿ الد   128حة ك مليوف يف النزاعات ادلسل  
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  2444 يف أسوأ أشكاؿ عمل األطفاؿ، توزيع األطفاؿ العاملُت: 3-2جدكؿ 

 عدد األطفاؿ )مليوف( )غَت ادلق يد( أسوأ أشكاؿ عمل األطفاؿ
 122 ادلخدرات

 527 العمل القسرم
 423 النزاعات ادلسلحة
 128 الدعارة كاالباحية

 426 نشاطات أخرل )ضارة صحيان(
 824 اجملموع

 يف ادلخدرات لتجنب ازدكاجية العد. مبلحظة: يستثٍت اجملموع عدد األطفاؿ العاملُت
 ادلصدر: منظمة العمل الدكلية، بيانات غَت منشورة.

  
كيشَت التقرير العادلي لعمل األطفاؿ إىل أف العقد ادلاضي قد شهد تطوران ملموسان يف 
اطلفاض عدد األطفاؿ العاملُت، على ادلستول العادلي. فقد اطلفض عدد األطفاؿ العاملُت 

 246، من 2444ك  2444حدث معظم ىذا االطلفاض بُت عامي % ك 11بنسبة 
سنة  17-5مليوف. كاألكثر من ذلك أف عدد األطفاؿ يف الفئة العمرية  218مليوف إىل 

مليوف يف عاـ  126% ليصل إىل 26الذين يعملوف يف األعماؿ اخلطرة اطلفض بنسبة 
%، كيشكل 33سبة فقد اطلفض بن 14-5. أما عدد األطفاؿ العاملُت يف عمر 2444

ىذا صلاحان جلهود منظمة العمل الدكلية يف سعيها خلفض عدد كنسبة األطفاؿ العاملُت عل 
 .9ادلستول العادلي
 

                                                           
 لبلطبلع على التقدـ الذم طرأ على عدد األطفاؿ العاملُت على ادلستول العادلي، أنظر: 9

http://www.ilo.org/public/french/standards/ipec/about/globalreport/2006/index.htm 
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  عمل األطفالأسباب  0-4

 ىناؾ ثبلثة عوامل تلعب دكران رئيسيان يف دفع األطفاؿ لسوؽ العمل، كىي:
 

 أوال : العوامل المتعلقة باألسرة:
 الغالب، ألسباب اقتصادية كاجتماعية حيث أهنم ينتموف ألسر يعمل األطفاؿ، يف

شلارسة العمل ادلنتج، سواء   فقَتة. أما أسباب فقر األسر فيعود إىل افتقار األسر إىل مقومات
كانت ادلهارة أك الوظيفة أك ادلاؿ أك األرض. كيعمل األطفاؿ العتقادىم بأف فوائد العمل 

نوعية التعليم متدنية. كما يعترب تأثَت الوالدين على الطفل من أكرب من فوائد التعليم أك ألف 
، حيث يفضل الوالدين التحاؽ أطفاذلم بسوؽ العمل على فاؿطاألسباب ادلهمة لعمل األ

بقائهم على مقاعد الدراسة كما أف اجلهات اليت تستخدـ األطفاؿ ىي األخرل قد يكوف 
 لديها نفس االعتقاد.

 
كمنها ندرة ادلصادر الطبيعية ، االقتصادية كاالجتماعية شكبلتدلأف اكيف األردف، صلد 

ي ىما تبع ذلك من آثار، سوء إدارة ادلوارد ك كالزيادة السكانية العالية كارتفاع الدين اخلارجي ك 
كال شك أف تعطل رب فقر األسر اليت لديها أطفاؿ عاملوف. ساعلت يف أىم العوامل اليت 

دخل اللزيادة أسلوب ضلو سوؽ العمل كالطفل توجو يف  سببان األسرة عن العمل يعترب 
 األطفاؿؿ أف دخو  كما4من فرص التعليم اإللزامياألطفاؿ  شلا يتسبب يف حرماف، ادلنخفض
انتشار التفكك كالعنف االسرم، ك اجتماعية أعلها  مشكبلتر يف سوؽ العمل ناتج عن ادلبك  

 تمع. التقاليد االجتماعية اخلاطئة يف اجملبعض العادات ك 
 

 :لنظام التعليمي: العوامل المتعلقة باثانيا  
كيػػأيت التسػػرب مػػن ادلدرسػػة، كسػػبب آخػػر مػػن أسػػباب عمػػل األطفػػاؿ، حيػػث أف ضلػػو 

كلكػن مػا ىػي أسػباب % من األطفاؿ يعػزكف أسػباب عملهػم إىل التسػرب مػن ادلدرسػة. 727
أىػػم سػػببُت كراء تػػرؾ  ؟. يبلحػػظ أف الرغبػػة يف تعلػػم مهنػػة كمسػػاعدة األسػػرة ماديػػان علػػاالتسػػرب
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الطلبػػػة دلدارسػػػهم. أمػػػا سػػػوء معاملػػػة ادلدرسػػػُت للطلبػػػة فػػػبل يشػػػكل سػػػببان رئيسػػػيان حيػػػث كاجػػػو 
  10.% فقط من األطفاؿ العاملُت ىذه ادلشكلة كاعتربكىا سببان يف ترؾ ادلدرسة228

 
 :لبيئة المحيطة بالطفل: العوامل المتعلقة باثالثا  

ؿ العاملُت على التبلميذ هبدؼ تشجيعهم على ترؾ كأىم ىذه العوامل تأثَت األطفا  
 أصحاهبم أك أقارهبم العاملُت.بمقاعد الدراسة كااللتحاؽ 

 
العامل االقتصادم ىو السبب األساسي يف توج و الطفل ضلو كخبلصة القوؿ أف 

يف الدرجة الثانية من تأيت ف ،التعليميةك  االجتماعيةاألخرل، كأعلها األسباب . أما العمل
تتميز بالتشابك أف األسباب الدافعة إىل عمل األطفاؿ األعلية، على الرغم من  حيث

 كالتداخل. 
 

  عمل األطفالنتائج  0-5
عمل األطفاؿ آثاران سلبية على النمو الذىٍت للطفل باإلضافة إىل اآلثار اجلسدية يًتؾ 

كما أنو شلنوع حبكم كالنفسية. كيشك ل عمل األطفاؿ انتهاكان حلرية الطفل كحقوقو األساسية،  
 القوانُت احمللية كالدكلية.

 
الظركؼ القاسية اليت يعمل فيها األطفاؿ ال تتفق مع آدميتهم كتشكِّل كما أف 

على صحتهم كظلوىم اجلسدم كالعقلي. فهناؾ بعض اإلعاقات كاألمراض اليت خطورةن 
عاقات كاألمراض تصيب األطفاؿ العاملُت بسبب التحاقهم بسوؽ العمل. كقد تبلـز ىذه اإل

يلة أك مدل احلياة، إضافة إىل األبعاد النفسية العديدة كاليت تًتتب على و الطفل لسنُت ط
عملهم كخاصة االحساس بالظلم كالدكنية، األمر الذم يزيد ادلشكلة تعقيدان إذا علمنا أنو  

سيئة على كاف من ادلمكن الوقاية من األمراض أك منع اإلعاقة كذبنب ما قد تًتكو من آثار 
 حياة الطفل لو أنو بقي على مقاعد الدراسة. 

                                                           
 .23-19، ص ص 2441مد شحاتيت كهناية دبدكب، زل 10
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 في األردنالعاملين األطفال  وضع. 3

 

 مقدمة 3-1
قبل رسم السياسات االسًتاتيجية للحد من عمل األطفاؿ ال بد من فهم ىذه 

توجيو السياسات كاخلدمات أجل ادلشكلة كالتعرؼ على مدل انتشارىا كتقييمها كذلك من 
األطفاؿ كمعرفة ما إذا كاف عدد   بد كذلك من معرفة تطورىا الزمٍتبشكل أفضل. كال

أفضل غلب نفذ الربامج كتقدـ اخلدمات بشكل كلكي ت أـ ال. آخذه يف التزايدالعاملُت 
، التعرؼ أيضان على التوزيع العمرم كاجلغرايف لؤلطفاؿ العاملُت، كادلهن اليت يعملوف هبا

ية كالتعليمية ذلم كألسرىم، ككذلك معرفة الظركؼ اليت ربديد اخلصائ  االجتماعية كالصحك 
 يعملوف هبا.
 
 ، كمعلومات تفصيلية أخرل عن عمل األطفاؿ،ىذه ادلعلوماتيف ضوء غياب ك 

تصبح السياسات االسًتاتيجية صعبة التطبيق كعرضة للتقديرات اخلاطئة، كىي السمة الغالبة 
 امية.لدكؿ النلبعض االسياسات االسًتاتيجية  كضعيف 
 
 التوزيع العمري والجغرافي  3-0

-15نصف األطفاؿ العاملُت ىم يف الفئة العمرية أكثر من أف  1-3يبُت اجلدكؿ 
% من رلموع 14سنة فيشكلوف نسبة ال تزيد عن  14سنة. أما األطفاؿ ربت سن  17

 األطفاؿ العاملُت. 
 

سنة  14ف سن كحسب معايَت منظمة العمل الدكلية، اليت تركز على األشخاص دك 
فيمكن القوؿ أف كضع األردف يضاىي كضع الكثَت من الدكؿ ادلتقدمة، هبذا اخلصوص، 

 حيث أف النسبة قليلة جدان.
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 2443ك  2441، العمرؤلطفاؿ العاملُت حسب النسيب ل توزيعال: 1 -3جدكؿ 

 2443 2441 )سنة( العمر
 924 9.5 14قل من أ

14 12.6 1128 
15 1729 1521 
16 2922 2624 
17 34.8 3723 
 144 144 اجملموع

 ، كحدة عمل األطفاؿ، قاعدة بيانات عمل األطفاؿ، عماف.2441كزارة العمل،من:  2441بيانات  در: اادلص
 .، بيانات غَت منشورة2443ؼ من: دائرة اإلحصاءات العامة، مسح األسرة متعدد األىدا 2443بيانات 

تعػػود بعػػض الفػػػركؽ إىل اخػػتبلؼ منهجيػػة ادلسػػػح حيػػث قامػػػت كزارة العمػػل دبسػػح بالعينػػػة الغرضػػية لؤلطفػػػاؿ  مبلحظة: 
طفػػػبلن بينمػػػا اعتمػػػد مسػػػح دائػػػرة اإلحصػػػاءات العامػػػة علػػػى عينػػػة  2539العػػػاملُت يف مواقػػػع العمػػػل نػػػتج عنػػػو 

  ادلسحُت غَت شلثلُت للمجتمع اإلحصائي. طفل عامل. ككبل 212عشوائية لؤلسر نتج عنو 
 
أف أكثر من نصف األطفاؿ العاملُت ىم يف زلافظة العاصمة،  2-3يبُت اجلدكؿ ك 

%، مث زلافظة البلقاء، 8، ضلو زلافظة اربد%،  مث 21%،  كتليها زلافظة الزرقاء، ضلو 57
 %.4ضلو 

 
ألهنا مشتقة من كغٍت عن القوؿ أنو غلب توخي احلذر عند تفسَت ىذه النسب 

يف ادلسح الذم قامت بو كزارة العمل كمن  طفبلن عامبلن  2539مشل الغرضية مسح بالعينة 
دائرة اإلحصاءات  نفذتوطفبلن عامبلن يف ادلسح الذم  212مسح بالعينة العشوائية مشل 

 ، كمل تكن نتيجة مسح شامل.العامة
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 2441، ةحسب احملافظؿ العاملُت توزيع األطفا: 2 -3جدكؿ 
 

 2443 2441 احملافظة
 4426 57.0 العاصمة
 725 2124 الزرقاء
 1325 822 ربدإ

 424 224 العقبة
 424 4.5 الكرؾ
 424 2.2 معاف
 724 1.3 ادلفرؽ
 424 424 ةالطفيل
 124 427 جرش
 424 424 عجلوف
 422 4.2 بلقاءال
 425 1.4 دباأم

 144 144 اجملموع
 ، كحدة عمل األطفاؿ، قاعدة بيانات عمل األطفاؿ، عماف.2441من: كزارة العمل، 2441بيانات  ادلصادر: 

 .، بيانات غَت منشورة2443من: دائرة اإلحصاءات العامة، مسح األسرة متعدد األىداؼ  2443بيانات 
امػػػت كزارة العمػػل دبسػػح بالعينػػػة الغرضػػية لؤلطفػػػاؿ تعػػود بعػػض الفػػػركؽ إىل اخػػتبلؼ منهجيػػة ادلسػػػح حيػػث ق مبلحظة: 

طفػػػبلن بينمػػػا اعتمػػػد مسػػػح دائػػػرة اإلحصػػػاءات العامػػػة علػػػى عينػػػة  2539العػػػاملُت يف مواقػػػع العمػػػل نػػػتج عنػػػو 
 طفل عامل. ككبل ادلسحُت غَت شلثلُت للمجتمع اإلحصائي.  212عشوائية لؤلسر نتج عنو 
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 الوضع االقتصادي  3-3
أعلها اقتصادية مشكبلت الثمانينيات كبداية التسعينيات  يف أكاخر األردفشهد 
تشجيع أطفاذلا على ترؾ الدراسة   إىل األسر ت بعضاضطر ، كنتيجة لذلك الفقر كالبطالة

 . ربمل أعباء ادلعيشةكأف تدفع هبم إىل سوؽ العمل للمساعلة يف 
 
لسكاف نسبة اإىل أف  1997ك  1992تشَت أرقاـ نفقات كدخل األسرة يف عامي ك 

% يف عاـ 1127إىل  1992% يف عاـ 1424الفقراء جملموع السكاف قد اطلفض من  
 ايلاالمج ، كاف معدؿ النمو احلقيقي يف الناتج احمللي1997. كمع ذلك، فمنذ عاـ 1997
% سنويان. 321% يف السنة، يف حُت كصل معدؿ النمو السكاين إىل ضلو 322يف األردف 

السكاف ال ػلتمل أف تكوف قد تغَتت بشكل ملموس. أما إذا  كعليو فإف نسبة الفقراء من
 11، فمن احملتمل أف يكوف قد ازداد، نظران للنمو ادلرتفع للسكاف.قسنا الفقر بعدد الفقراء

 
مستول الفقر ادلطلق مل يتغَت بشكل ملموس خبلؿ العشر كتشَت التقديرات إىل أف 

ة العلمية ادللكية أف نسبة األسر اليت تعيش سنوات األخَتة. فقد أشارت دراسة أعدهتا اجلمعي
كما ترجح بعض الدراسات إىل   12%.3321كانت   1992ربت خط الفقر ادلطلق يف عاـ 

  13ر.يعيش ربت خط الفق 2442 ـيكوف ضلو ثلث عدد السكاف يف األردف عاأف 
 

 ، إآل  تشابكهاتنوعها ك األسباب الدافعة باألطفاؿ إىل العمل ك على الرغم من تعدد 
ىناؾ كعليو فإف  .العامل االقتصادم ىو السبب األساسي يف توج و الطفل ضلو العملأف 

حقيقة غلب أف ندركها، كىي أنو مهما كانت األسباب اليت تدفع األطفاؿ للعمل كمهما 
 ابتعدت ىذه األسباب يف طبيعتها عن االقتصاد يظل ذلا بعد اقتصادم ىاـ.

 توزيع األطفال العاملين حسب المهنة

                                                           
 .17، صفحة 2442كزارة التنمية االجتماعية،  11
 .141، صفحة 1992زلمد شحاتيت كآخركف،  12
 .17، صفحة 2442كزارة التمية االجتماعية،  13
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أعماؿ تصليح كصيانة على ، يًتكز، يف معظمو األطفاؿعمل يبلحظ أف 
%، كيتضمن ذلك أعماؿ ادليكانيك كالتجليس كالدىاف كما شابو من 44السيارات،

األعماؿ ادلتعلقة بصيانة كتصليح السيارات. كعادة تتم ىذه األعماؿ يف كرش صغَتة 
تستقطب األطفاؿ فهي فئة العمل العادم تستخدـ مخسة عماؿ أك أقل. أما الفئة الثانية اليت 

% تليها 17الذم ال ػلتاج إىل مهنة ثابتة، حيث بلغت نسبة األطفاؿ يف ىذه األعماؿ ضلو 
% مث أعماؿ ادلطاعم 7% مث أعماؿ البيع 14% مث أعماؿ النجارة 11أعماؿ احلدادة 

تفرقة األخرل على %. كتستحوذ أعماؿ البناء كاخلياطة كالتنجيد كاألعماؿ ادل627كادلخابز 
 نسبة قليلة من األطفاؿ العاملُت.

 
 2441، نةادلهحسب توزيع األطفاؿ العاملُت : 3 -3جدكؿ 

 النسبة ادلئوية   ادلهنة
 4424  أعماؿ ادليكانيك

 1424  ةالنجار 
 1627  عادم )دكف مهنة ثابتة( عامل

 1121  أعماؿ احلدادة
 4.4  التنجيدك  اطةأعماؿ اخلي
 126  أعماؿ البناء

 721  بائع
 627  أعماؿ ادلطاعم كادلخابز

 224  أعماؿ أخرل
 144  اجملموع

 ، كحدة عمل األطفاؿ، قاعدة بيانات عمل األطفاؿ، عماف.2441ادلصدر: كزارة العمل،
 

 2441، نةطفاؿ العاملُت حسب ادلهؤلالنسيب لتوزيع ال: 1 -3شكل 



 29  ألطفالاالستراتيجية الوطنية للحد من عمل ا

 

 
 ، كحدة عمل األطفاؿ، قاعدة بيانات عمل األطفاؿ، عماف.2441ادلصدر: كزارة العمل،

 
 دخل األطفال العاملين

كما ىو متوقع، فاف األطفاؿ العاملُت ػلصلوف على أجور قليلة. فعلى سبيل ادلثاؿ 
فاؿ ػلصلوف على دخل أقل من احلد األدىن لؤلجور، كما ىو % من األط34صلد أف ضلو 

 . كيعترب ىذا مؤشران خطَتان على استخداـ األطفاؿ كعمالة رخيصة.2-3مبُت يف اجلدكؿ 
% من األطفاؿ ػلصلوف على أجر يعادؿ أقل من دينار 14كما تشَت البيانات إىل أف 

 ديناران شهريان. 84أقل من % من األطفاؿ ػلصلوف على دخل 74كاحد يوميان كأف ضلو 
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 2441، دخل الطفلتوزيع األطفاؿ العاملُت حسب : 2 -3شكل 
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 ، كحدة عمل األطفاؿ، قاعدة بيانات عمل األطفاؿ، عماف.2441ادلصدر: كزارة العمل،

 
اؿ % من األطف6أما بالنسبة للوضع االقتصادم ألسر األطفاؿ العاملُت فإف ضلو 

دينار شهريان، دبا يف ذلك دخل الطفل  144العاملُت ينتموف إىل أسر يقل دخلها عن 
العامل نفسو. كما صلد أف أكثر من ربع األطفاؿ العاملُت ينتموف إىل أسر يصل دخلها 

 دينار أك أكثر.  344الشهرم إىل ضلو 
 
% 37ثر من ساعلة األطفاؿ العاملُت يف إنفاؽ األسرة فنجد أف أكبالنسبة دلأما 

منهم ال يساعلوف يف إنفاؽ األسرة كىذا يعٍت أف ىذه اجملموعة من األطفاؿ ال تعمل دلساعدة 
. كؽلكن االستنتاج من ذلك بل ؼلصصوف دخلهم لئلنفاؽ على أنفسهم أفراد األسرة اآلخرين

 % من األطفاؿ يعملوف بغرض ادلساعلة يف انفاؽ األسرة. 64أف ضلو 
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 ظروف العمل  3-4
%، يعملوف يف منشآت تستخدـ مخسة عماؿ أك 88حظ أف معظم األطفاؿ، يبل
 . 14% من األطفاؿ العاملُت يعملوف يف منشآت يقل فيها عدد العاملُت عن 94أقل كأف 
 

 2441، حجم ادلنشأةتوزيع األطفاؿ العاملُت حسب : 3 -3شكل 
 

 
 ، كحدة عمل األطفاؿ، قاعدة بيانات عمل األطفاؿ، عماف.2441در: كزارة العمل،ادلص
 

% من األطفاؿ يعملوف لوحدىم أم خارج أم منشأة. 2كمن ادلبلحظ أيضان أف ضلو 
كمعظم ىؤالء األطفاؿ من الذين يقدموف خدماهتم غَت ادلنظمة من حيث ادلكاف أك الزماف 

 ئع كادلشًتيات ألشخاص آخرين. ألفراد آخرين كالبيع أك محل البضا
 

كغٍت عن القوؿ أف صغر حجم ىذه ادلنشآت، مقاسان بعدد العماؿ فيها، كتناثر ىذه 
الورش الصغَتة جغرافيان غلعل من الصعب مراقبة ىذه ادلنشآت من نواحي الصحة كالسبلمة 
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العاملُت ؿ ادلهنية كيسه ل على ىذه ادلنشآت التهرب من تطبيق القوانُت اليت ربمي األطفا
 كخاصة فيما يتعلق بتدين األجور كطوؿ ساعات العمل. 

 
ساعات أك أقل يوميان  8% من األطفاؿ العاملُت يعملوف 54بينما نبلحظ أف ضلو 

ساعات أك أكثر. كما تظهر بيانات قاعدة عمل  9صلد أف النصف الباقي، تقريبان، يعمل 
ساعات يوميان كأف ما يقارب  14 % من األطفاؿ العاملُت يعملوف19األطفاؿ أف ضلو 

كىذا مؤشر آخر . ساعة أك أكثر 12% يعملوف 427ساعة يوميان ك  11% يعملوف 226
على أف ظركؼ العمل اليت ؽلارس األطفاؿ فيها أعماذلم ربتاج إىل اىتماـ أكرب سواء من قبل 

 أصحاب العمل أـ اجلهات احلكومية.
 

 2441، ساعات العملوزيع األطفاؿ العاملُت حسب ت: 4 -3شكل 
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 ، كحدة عمل األطفاؿ، قاعدة بيانات عمل األطفاؿ، عماف.2441، ادلصدر: كزارة العمل

  
تشػػػَت بيانػػػات دائػػػرة اإلحصػػػاءات العامػػػة إىل صػػػعوبة عمػػػل األطفػػػاؿ بشػػػكل كاضػػػح. 

% 61كأف ضلو % من األطفاؿ قيد الدراسة يعملوف يف ظركؼ صعبة 56حيث صلد أف ضلو 
% 6أف  4-3منهم يعملوف ساعات طويلة كأف أجور ضلو النصف منخفضة. كيبُت اجلػدكؿ 

% أيضان تعػرض لبلسػتغبلؿ 6منهم تعر ض لبلستغبلؿ اجلسدم ادلتمثل بالدفع كالضرب كضلو 
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% مػنهم تعػر ض للتعنيػف 8النفسي كالضحك منهم كاالسػتهتار بعملهػم كتصػرفاهتم كأف ضلػو 
 .يف استخداـ ألفاظ نابية ادلستمر متمثبلن 
 

 2443ظركؼ العمل، توزيع األطفاؿ العاملُت حسب : 4 -3جدكؿ 

 % نعم  ظركؼ العمل
 5624  عمل صعب

 6124  ساعات عمل طويلة

 4828  أجور منخفضة

 621  استغبلؿ جسدم )الدفع كالضرب(

 621  استغبلؿ نفسي )الضحك كاالستهتار(

 824  التعنيف ادلستمر )استخداـ ألفاظ نابية(

 ، بيانات غَت منشورة، عماف.2443ادلصدر: دائرة اإلحصاءات العامة، مسح األسرة متعدد األىداؼ 
طفل عامل. كادلسح غَت  212اعتمد مسح دائرة اإلحصاءات العامة على عينة عشوائية لؤلسر نتج عنو  مبلحظة: 

 سبة للمتغَتات اخلاصة بعمل األطفاؿ. شلثل للمجتمع اإلحصائي بالن
 

 2443تقييم ظركؼ العمل، توزيع األطفاؿ العاملُت حسب : 5 -3جدكؿ 

 % نعم  تقييم ظركؼ العمل
 2722  شلتازة

 5923  جيدة

 1325  سيئة

 14424  اجملموع
 ، بيانات غَت منشورة، عماف.2443داؼ ادلصدر: دائرة اإلحصاءات العامة، مسح األسرة متعدد األى

طفل عامل. كادلسح غَت  212اعتمد مسح دائرة اإلحصاءات العامة على عينة عشوائية لؤلسر نتج عنو  مبلحظة: 
 شلثل للمجتمع اإلحصائي بالنسبة للمتغَتات اخلاصة بعمل األطفاؿ. 
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يعتقػػػدكف بػػػأف % فقػػػط مػػػن األطفػػػاؿ العػػػاملُت 27كتشػػػَت البيانػػػات أيضػػػان إىل أف ضلػػػو 
% 1325% مػنهم يعتقػدكف أف ظػركؼ العمػل جيػدة كأف 59ظركؼ عملهم شلتازة كأف ضلو 

 .5-3يعتقدكف أف ظركؼ عملهم سيئة، كم ىو مبُت يف اجلدكؿ 
 
 الوضع التعليمي 3-5

كتعتػػػرب  ،ربػػػاكؿ بعػػػض الدراسػػػات ربػػػط عمػػػل األطفػػػاؿ دبشػػػكبلت يف النظػػػاـ التعليمػػػي 
ان يػػػدفع األطفػػػاؿ لػػػًتؾ الدراسػػػة كااللتحػػػاؽ بسػػػوؽ العمػػػل. كىػػػي النظػػػاـ التعليمػػػي سػػػببان رئيسػػػي

تدعو، بشكل كاضح أك ضمٍت، إىل ضركرة إحداث تغيَتات يف النظػاـ التعليمػي حبيػث تػؤدم 
 ىذه التغيَتات إىل احلد من عمل األطفاؿ أك منعهم هنائيان عن العمل. 

 
إكمػػػػاذلم ادلرحلػػػػة  معظػػػػم الطلبػػػػة العػػػػاملُت قػػػػد تسػػػػربوا بعػػػػد ت إىل أفءاتشػػػػَت اإلحصػػػػا
مػػػن األطفػػػػاؿ العػػػاملُت مل يكملػػػوا ادلرحلػػػة االبتدائيػػػػة كأف فقػػػط % 123ادلتوسػػػطة. حيػػػث أف 

% مػػن األطفػػاؿ العػػاملُت قػػد 64% قػػد أكملػػوا ادلرحلػػة االبتدائيػػة فقػػط كمػػا أف ضلػػو 3424
ك أكملػػػوا ادلرحلػػػة ادلتوسػػػطة. أمػػػا نسػػػبة األطفػػػاؿ العػػػاملُت الػػػذين أهنػػػوا الصػػػف األكؿ الثػػػانوم أ

 %.5الثاين الثانوم أك تسربوا أثناء دراستهم يف ادلرحلة التعليمية الثانوية فبل تتجاكز 
 

 2441، ادلستول التعليميتوزيع األطفاؿ العاملُت حسب : 5 -3شكل 
توزيع الطلبة العاملين حسب المستوى التعليمي
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 ، كحدة عمل األطفاؿ، قاعدة بيانات عمل األطفاؿ، عماف.2441ادلصدر: كزارة العمل،
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ظ أف الرغبػػػة يف تعلػػػم مهنػػػة كمسػػػاعدة األسػػػرة ماديػػػان علػػػا أىػػػم سػػػببُت كراء تػػػرؾ يبلحػػػك 
% مػػن األطفػاؿ العػػاملُت أف أىػم سػػبب ىػو الرغبػػة 5227الطلبػة دلدارسػػهم. فقػد أكضػػح ضلػو 

كال ؼلفػػى  .%5221يف تعلػػم مهنػػة، مث جػػاء سػػبب مسػػاعدة األسػػرة ماديػػان يف ادلرتبػػة الثانيػػة، 
سػػػببُت. أمػػػا السػػػبب الثالػػػث الػػػذم يػػػدعو الطلبػػػة للتسػػػرب مػػػن التػػػداخل ادلنطقػػػي بػػػُت ىػػػذين ال

% مػػػن األطفػػػاؿ 3529ادلدرسػػػة فهػػػو ضػػػعف مسػػػتول التحصػػػيل العلمػػػي ذلػػػم، حيػػػث أشػػػار 
العاملُت أف اطلفاض مستول ربصيلهم العلمػي أثنػاء الدراسػة ىػو السػبب يف تػركهم للمدرسػة. 

التسػػرب  مشػػكلةمػػي زبفػػف مػػن كتػػدؿ ىػػذه النسػػبة علػػى أعليػػة إجػػراء تغيػػَتات يف النظػػاـ التعلي
كذبعل الطلبة يقبلوف على الدراسة بدالن من اذلركب منهػا كااللتحػاؽ ادلبكػر بسػوؽ العمػل. أمػا 

% فقػط مػن األطفػاؿ 228سوء معاملة ادلدرسُت للطلبة فبل يشػكل سػببان رئيسػيان حيػث كاجػو 
خػػرل كوجػػود ضػػغط العػػاملُت ىػػذه ادلشػػكلة كاعتربكىػػا سػػببان يف تػػرؾ ادلدرسػػة. أمػػا األسػػباب األ

من األسرة على الطالب لػًتؾ الدراسػة كعػدـ متابعػة األىػل للطالػب أثنػاء دراسػتو فهػي ليسػت 
 ذات أعلية. 
 

 2441، أسباب التسرب من ادلدرسة: 6 -3شكل 

 
 انات عمل األطفاؿ، عماف.، كحدة عمل األطفاؿ، قاعدة بي2441ادلصدر: كزارة العمل،
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أمػا نسػبة األطفػاؿ العػاملُت الػذين يرغبػػوف يف العػودة للمػدارس إذا تػوافرت ذلػم شػػركطان 
%. كحيث أف ىذه النسبة قليلة جدان فػيمكن االسػتنتاج بضػركرة إعطػاء 4معينة فهي أقل من 

ذا يعػٍت أكلوية للربامج اليت ؽلكػن أف تصػمم هبػدؼ معاجلػة تسػرب األطفػاؿ مػن مدارسػهم. كىػ
أف تركػػػز اجلهػػػات ادلسػػػؤكلة علػػػى أسػػػباب تسػػػرب الطلبػػػة بػػػدالن مػػػن زلاكلػػػة إعػػػادة ادلتسػػػربُت إىل 
مقاعػد الدراسػة كيؤكػد مػا توصػلت إليػػو بعػض الدراسػات إىل أف معظػم زلػاكالت إعػادة الطلبػػة 
ادلتسربُت، الذين يعملوف حاليان، إىل مدارسػهم قػد بػاءت بالفشػل. فبعػد بضػعة أيػاـ مػن إعػادة 

طالػػػب، الػػػذم تػػػرؾ ادلدرسػػػة، دلقاعػػػد الدراسػػػة يعػػػود الطالػػػب لػػػًتؾ ادلدرسػػػة كىكػػػذا. كتشػػػَت ال
% مػػػػن األطفػػػػاؿ 63أف ربسػػػػُت كضػػػػع األسػػػػرة ماديػػػػان ؽلكػػػػن أف يعيػػػػد ضلػػػػو  اإلحصػػػػاءات إىل

كمػا أف تػوفَت جػو إغلػايب يف ادلدرسػة ؽلكػن أف يعيػد   .العاملُت الذين يرغبوف بػالعودة للمػدارس
 .لعاملُت كالراغبُت يف العودة كليس من رلموع األطفاؿ العاملُت% من األطفاؿ ا18ضلو 

 
% مػػن 64أمػػا بالنسػػبة للخصػػائ  التعليميػػة آلبػػاء األطفػػاؿ العػػاملُت فنجػػد أف ضلػػو 
% فقػط 4أف ك آباء األطفاؿ العاملُت مل يتلقوا تعليمان أك أهنػم أكملػوا ادلرحلػة االبتدائيػة فقػط. 

ى تعلػػػػيم بعػػػد الثػػػانوم. كتعكػػػس ىػػػذه األرقػػػاـ تػػػػدين مػػػن آبػػػاء األطفػػػاؿ العػػػاملُت حصػػػلوا علػػػ
ادلستول التعليمي آلباء األطفاؿ العاملُت كالػذم قػد أدل بػدكره، أك كػاف نتيجػة، إىل اطلفػاض 
ادلسػػػتول االقتصػػػادم كاالجتمػػػاعي لؤلسػػػرة كبالتػػػايل شػػػجع ىػػػذا الوضػػػع علػػػى التحػػػاؽ الطفػػػل 

وؿ أف ىنػػاؾ ارتباطػػان قويػػان بػػُت ؽلكػػن القػػدلعلومػػات مبكػػران بسػػوؽ العمػػل. كلػػدل تفحػػ  ىػػذه ا
 ادلستول التعليمي لآلباء كادلستول التعليمي لؤلبناء.    

 
كلػػيس احلػػاؿ أفضػػل بالنسػػبة للخصػػائ  التعليميػػة ألمهػػات األطفػػاؿ العػػاملُت. فنجػػد 

% مػنهن حصػل 37% مػن أمهػات األطفػاؿ العػاملُت مل يػدخلن ادلػدارس ك ضلػو 43أف ضلو 
% فقػط مػن أمهػات األطفػاؿ العػاملُت حصػلن علػى 1ضلػو ا أف كمػعلى تعليم ابتدائي فقط.  

تعليم بعد الثانوم. كتعكػس ىػذه األرقػاـ تػدين ادلسػتول التعليمػي ألمهػات األطفػاؿ العػاملُت، 
األمر الػذم سػاىم يف اطلفػاض ادلسػتول االقتصػادم كاالجتمػاعي لؤلسػرة كشػجع األبنػاء علػى 
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آلباء األطفاؿ العػاملُت، ؽلكػن االسػتنتاج أيضػان العمل. ككما ىو احلاؿ يف اخلصائ  التعليمية 
 بوجود عبلقة قوية بُت ادلستول التعليمي لؤلمهات كادلستول التعليمي لؤلطفاؿ العاملُت.    

 
 الوضع االجتماعي 3-6

سبث لت يف اقتصادية مشكبلت شهد األردف يف أكاخر الثمانينيات كبداية التسعينيات 
للفرد كارتفاع الدين اخلارجي كمعدالت الزيادة السكانية. كقد اطلفاض معد ؿ الد خل احلقيقي 

الفقر ارتبطت يف معظمها دبشكليت من ادلشكبلت االجتماعية  ان عدد، كالعادة، رافق ذلك
على أطفاذلا  األسر. كقد ساعلت ىذه ادلشكبلت االجتماعية يف أف تشجع بعض كالبطالة
 يف ربمل أعباء ادلعيشة.كادلساعلة عمل ال
 

مجيع األسباب الدافعة إىل عمل األطفاؿ تتشابك مع بعضها كغٍت عن القوؿ أف 
أسباب أخرل، كىكذا حىت يصعب فصل دم إىل كأف األسباب االجتماعية مثبلن تؤ البعض 

النتائج عن األسباب. كىذا يقتضي االىتماـ هبذا التنوع يف العوامل ليواكبو تنوع يف 
غ دلواجهة عمل األطفاؿ كنتائجها السلبية على الطفل السياسات كاإلسًتاتيجيات اليت تصا 

 كاجملتمع.
 

% مػػن األطفػػاؿ العػػاملُت ينتمػػوف إىل 86تشػػَت قاعػػدة بيانػػات عمػػل األطفػػاؿ أف ضلػػو 
أسػػػر ليسػػػت هبػػػا مشػػػكبلت اجتماعيػػػة كػػػالطبلؽ أك كفػػػاة أحػػػد الوالػػػدين أك كليهمػػػا أك تعػػػدد 

فػػاة األب أك األـ أك كليهمػػا، فهػػي الزكجػػات. أمػػا نسػػبة األطفػػاؿ األيتػػاـ، سػػواء مػػن حيػػث ك 
%. كما ؽلكن االستنتاج أف تعدد الزكجػات ىػو 8مرتفعة نسبيان، حيث تصل ىذه النسبة إىل 

% مػن األطفػاؿ العػاملُت 525من اخلصائ  اذلامة ألسر األطفاؿ العاملُت حيث ينتمػي ضلػو 
شػػكلة الطػػػبلؽ ال إىل أسػػر تعػػاين مػػن مشػػػكلة تعػػدد الزكجػػات. كتشػػَت األرقػػػاـ أيضػػان إىل أف م

% من األطفػاؿ العػاملُت ىػم 1تعترب سببان من أسباب عمل األطفاؿ، حيث تبُت أف أقل من 
 .من أسر تعاين من مشكلة الطبلؽ
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ىنػػاؾ نسػػبة غػػَت قليلػػة مػػن آبػػاء األطفػػاؿ العػػاملُت يعملػػوف فعػػبلن. كإذا اسػػتثنينا اآلبػػاء 
كنبلحػػػظ أف ضلػػػو ربػػػع ىػػػؤالء اآلبػػػاء  ادلتػػػوفُت فإننػػػا صلػػػد أف ضلػػػو ثلثػػػي آبػػػاء األطفػػػاؿ يعملػػػوف.

% 1222% يعملػػػػوف كعمػػػػاؿ مياكمػػػػة يف أعمػػػػاؿ غػػػػَت ثابتػػػػة كأف 14يعملػػػػوف كسػػػػائقُت كأف 
يعملوف موظفُت. كبشكل عاـ ؽلكن القوؿ أف طفبلن كاحدان من كل ثبلثة ينتمي إىل أسرة فيها 

مهػات األطفػاؿ %، مػن أ2ف نسػبة قليلػة جػدان، إىل أتشػَت البيانػات . كمػا رب البيت مػتعطبلن 
 كمعظم ىؤالء األمهات يعملن آذنات مدرسة أك عامبلت نظافة.، تعمل فعبلن 

 
 العػػػاملُت% مػػػن األطفػػػاؿ 44ضلػػػو إىل أف قاعػػػدة عمػػػل األطفػػػاؿ تشػػػَت بيانػػػات كمػػػا 

ليس ذلم أخوة يعملػوف. كلكػن مػن ادلبلحػظ أف ىنػاؾ نسػبة غػَت قليلػة مػنهم ذلػم أخ كاحػد أك 
% مػػنهم ذلػػم أخػػوين اثنػػُت يعملػػوف. كلعػػل ىػػذه 17، كأف % تقريبػػان 29أخػت كاحػػدة تعمػػل، 

النتيجػػػة تػػػدؿ علػػػى مػػػدل تػػػأثر األخػػػوة ببعضػػػهم الػػػبعض يف رلػػػاؿ العمػػػل. كىػػػذا يعػػػٍت أنػػػو إذا 
 تسرب طفل من ادلدرسة ككجد عمبلن فإف ذلك يشجع األخوة على عمل الشيء نفسو.

 
األسر اليت يزيد عظم األطفاؿ العاملُت إىل أسر ذات حجم كبَت كخاصة ك ينتمي م
 7% من األطفاؿ العاملُت ينتموف إىل أسر ذات 12. إف ما يقارب 7عدد أفرادىا على 

% لؤلسر 628أفراد كترتفع ىذه النسبة تدرغليان مع زيادة عدد أفراد األسرة. فالنسبة ىي 
 8% لؤلسر ذات 1621مث  6% لؤلسر اليت أفرادىا 728أفراد أك أقل كضلو  5ذات حجم 
أك  14% لؤلسر اليت أفرادىا 42مث ضلو  9نفس النسبة تقريبان لؤلسر اليت أفرادىا أفراد ك 
 .أكثر

 
د أف عبء صلكإذا نظرنا إىل توزيع األطفاؿ العاملُت حسب ترتيبهم يف األسرة، 
% من 1926العمل يقع على كاىل األطفاؿ األكرب سنان يف األسرة. فمثبلن يبلحظ أف ضلو 

رتيبهم، من حيث الوالدة، األكؿ يف األسرة مث تنخفض ىذه النسبة األطفاؿ العاملُت كاف ت
%، كىكذا. كؽلكن 1827% للطفل الثاين يف األسرة مث الثالث، 1924تدرغليان لتصل إىل 
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االستدالؿ أف معظم األطفاؿ العاملُت ىم من أسر ذات حجم كبَت كأف األطفاؿ األكرب 
 عيشية للعمل دلساعدة أفراد أسرىم اآلخرين.سنان ىم الذين تضطرىم ظركفهم السكانية كادل

 
كعند دراسة اخلصائ  العمرية آلباء األطفاؿ العاملُت، صلد أف ضلو ثبلثة أرباع آباء 

سنة. كيبلحظ أيضان أف نسبة اآلباء  59-44األطفاؿ العاملُت ىم ضمن الفئة العمرية 
 % تقريبان .6سنة، ىي  44الصغار يف السن، أقل من 

 
خصائ  العمرية للتقريبان لة صائ  العمرية ألمهات األطفاؿ العاملُت شلاثكما أف اخل

% من أمهات األطفاؿ العاملُت ضمن الفئة 22آلباء األطفاؿ العاملُت، حيث صلد أف 
 44-44% من أمهات األطفاؿ العاملُت ضمن الفئة العمرية 28كأف  39-35العمرية 
. كيبلحظ أيضان أف 49-45ئة العمرية % من أمهات األطفاؿ العاملُت ضمن الف21كأف 

% أما نسبة األمهات  2سنة، ال تتجاكز  34نسبة األمهات الصغار يف السن، أقل من 
 % .821سنة فهي منخفضة أيضان،  34-34ضمن الفئة العمرية 

 
 

%، 3أما نسبة األطفاؿ الذين تتلقى أسرىم معونات شهرية فهي قليلة جدان، ضلو 
إىل أف أكثر من نصف األسر اليت تتلقى معونات شهرية يصلها أقل من  كتشَت البيانات أيضان 

% 9ديناران يف الشهر. يسكن ثلث أسر األطفاؿ العاملُت يف منازؿ مستأجرة، يدفع ضلو  64
% من ىؤالء األسر إغلارا 48ديناران، كيدفع ضلو  25من ىؤالء األسر إغلارا شهريا أقل من 

ًن شهريان 36اران شهريان، كيدفع ضلو دين 64ك  25شهريان يًتاكح بُت  % من األسر إغلاران
 .ديناران  144ديناران ك  64يًتاكح بُت 
 

كيبلحظ أف نسبة عالية من أسر األطفاؿ العاملُت راضوف عن عمل أطفاذلم، ضلو 
% فقط من األسر غَت راضية عن عمل أطفاذلم، كما ىو مبُت يف 14%، كأف ضلو 86

ًتؾ مقاعد الدراسة أف لؤلسرة أثران مهمان يف دفع األطفاؿ ل . كىذا يدؿ على6-3اجلدكؿ 
 كتشجيعهم على العمل.مبكران 
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 2443مدل رضا األسرة عن عمل الطفل، : 6 -3جدكؿ 

 نسبة مئوية  مدل الرضا
 5424  راضية جدان 

 3528  راضية

 1326  غَت راضية

 426  ال أعرؼ
 14424  اجملموع
 ، بيانات غَت منشورة، عماف.2443دائرة اإلحصاءات العامة، مسح األسرة متعدد األىداؼ  ادلصدر: 
طفل عامل. كادلسح غَت  212اعتمد مسح دائرة اإلحصاءات العامة على عينة عشوائية لؤلسر نتج عنو  مبلحظة: 

 شلثل للمجتمع اإلحصائي بالنسبة للمتغَتات اخلاصة بعمل األطفاؿ. 
 

 لوضع الصحيا 3-7
 شكلةالوعي العاـ بادل قد أبرزتألكضاع السيئة اليت يعاين منها األطفاؿ العاملوف إف ا
بداية القرف يف الدكؿ الصناعية يف  مشكلةظهرت أكىل ادلعاجلات القانونية لل ، حيثكأضرارىا

عدـ تعرض على  هااىتمام ترك ز يت صدكر القوانُت الالثامن عشر. كقد أدل ذلك إىل 
 .إىل سلاطر تؤثر على الوضع الصحي أك النفسي ذلمفاؿ العاملُت األط

 
إىل سن  العديد من التشريعات اليت  شكلةكقد ترمجت دكؿ عديدةه اىتمامها بادل

ساعات العمل اليت  األطفاؿ كربديد استخداـػلظر فيها اليت حددت فيها طبيعة األعماؿ 
 . كن العمل كبيئة العمل كما شابوعمل خبلذلا ككضعت شركطان ألما ػلظر على الطفل ال

 

 سريعةو كسار خبطىن  مشكلةالتصدم للأجل جهودان مضنيةن من األردف  قد بذؿك   
كما تقـو كزارة الصحة بتقدًن . كاف أعلُّها ادلصادقة على اتفاقية حقوؽ الطفل،  دلواجهتها

دمات خدمات لؤلطفاؿ يف مراكز العناية كخدمات الكشف البيئي الصحي. كما تقدـ خ
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دبا يف ذلك انان رلالصحة ادلدرسية الفح  الطيب العاـ كفح  األسناف كالتطعيم كخدمات 
الفح  العاـ كالتطعيم يف ادلدارس كالتشخي  كالعبلج يف ادلراكز الصحية للطلبة احملولُت من 
قبل طبيب الصحة ادلدرسية، كمعاجلة الطلبة الفقراء على حساب التأمُت الصحي رلانان يف 

 اكز الصحية التابعة ذلا كادلستشفيات احلكومية. ادلر 
 

%، من األطفاؿ 122تشَت بيانات كحدة عمل األطفاؿ أف نسبة قليلة جدان، 
أطفاؿ من كل ألف طفل عامل يعانوا من  8أف ضلو ، ك العاملُت يعانوا من مشكبلت صحية

سبة إصابات كأف ن مشكلةأمراض مزمنة كأف اثنُت من كل ألف يعانوا من إعاقات جسدية 
الصحي  وضعالعن كاضحة ترسم صورة ال %. إف ىذه النتائج 4211العمل متدنية جدان، 

أك النفسي. كعليو فإف معرفة تعرضهم لئليذاء اجلسدم ال عن مدل ؤلطفاؿ العاملُت ك ل
لدراسة مدل أثر متخصصة تفصيلية الوضع الصحي لؤلطفاؿ العاملُت ػلتاج إىل دراسات 

 جلسدية كالنفسية كما شابو.العمل على صحتهم ا
 
أنو غلب توخي احلذر عند تفسَت ىذه األرقاـ أك زلاكلة رسم من اجلدير بالذكر ك 

 ة عليها، كذلك ألف ىذه األرقاـ تعتمد على مسح بالعينة كليس مسحان شامبلن.سياسات مبني  
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 . السياسات وبرامج التدخل4
 
 

أشكاؿ عمل األطفاؿ على ادلبادئ ترتكز اإلسًتاتيجية الوطنية للقضاء على أسوأ 
بشأف حظر أسوأ  1999( لسنة 182) كضعتها اتفاقية منظمة العمل الدكلية رقم اليت

أشكاؿ عمل األطفاؿ كاإلجراءات الفورية للقضاء عليها كاتفاقية منظمة العمل الدكلية رقم 
 بشأف احلد األدىن لسن االستخداـ. 1973( لسنة 138)

 
، اليت نص ت على 7( هبذا اخلصوص، مادة 182تفاقية رقم )كلعل من أىم مواد اال

 أف تقـو كل دكلة عضو، كاضعة يف اعتبارىا أعلية التعليم يف القضاء على عمل األطفاؿ،
 تدابَت فع الة كزلددة زمنيان من أجل: بازباذ

 
 احليلولة دكف اطلراط األطفاؿ يف أسوأ أشكاؿ عمل األطفاؿ؛ (ك )

 
الضركرية كادلبلئمة النتشاؿ األطفاؿ من أسوأ أشكاؿ توفَت ادلساعدة ادلباشرة  (ز )

 عمل األطفاؿ كإعادة تأىيلهم كدرلهم اجتماعيا؛

 
ضماف حصوؿ مجيع ادلنتشلُت من أسوأ أشكاؿ عمل األطفاؿ على التعليم  (ح )

 اجملاين األساسي كعلى التدريب ادلهٍت حيثما كاف ذلك شلكنان كمبلئمان؛

 
 للمخاطر كاقامة صبلت مباشرة معهم؛ ربديد األطفاؿ ادلعرضُت بشكل خاص (ط )

 
 أخذ الوضع اخلاص بالفتيات بعُت االعتبار. (م )
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الطفولة مرحلة من احلياة غلب كما ترتكز السياسات على مبادئ انسانية أعلها أف   
يف غالب يضر، عمل األطفاؿ كأف  للعملأف تكرس للتثقيف كالتعليم كالتدريب كليس 

 شبابان قادرين على اإلنتاج كالعطاء كخدمة اجملتمع حوافرص األطفاؿ يف أف يصب ،األحياف
عمل األطفاؿ ليس قدران زلتومان بل ؽلكن احلد منو كالقضاء عليو بتوفَت اإلرادة السياسية كأف 

 يف مكافحتو حبـز كعزؽلة صادقة.
 

 هاجرل ترتيبكبناءن على ذلك فقد انبثقت عن ىذه ادلبادئ رلموعة من السياسات 
 ، كما يلي:حسب أكلوياهتا
 

 ةاالقتصاديلسياسات ا 4-1
لقد كاف للظركؼ كادلتغَتات اإلقليمية كالدكلية دكر ىاـ يف التأثَت على اقتصاديات 

  .االجتماعيةة ك االقتصاديالتنمية كبالتايل على ، سوؽ العمل األردين كخصائصو كمشكبلتو
 

الفقر كالبطالة بدأ األردف بانتهاج سياسات للتصحيح االقتصادم، كإيبلء مشكليت 
كللتخفيف من آثار مشكليت الفقر كالبطالة تبنت احلكومة األردنية عددان من . أعلية قصول

كالذم يسعى إىل رفع  1998الربامج كربنامج حزمة األماف االجتماعي منذ مطلع عاـ 
كزيادة الفرص ، السوية االقتصادية كاالجتماعية للفئات الفقَتة كاألقل حظان يف اجملتمع

إضافة إىل برنامج ادلعونة الوطنية الذم ، تشغيلية للقادرين على  اإلنتاج كالباحثُت عن العملال
كالذم يهدؼ إىل رفع سقف ادلعونة ، ينفذه صندكؽ ادلعونة الوطنية ككزارة التنمية االجتماعية

 .ادلقدمة للعائبلت الفقَتة كتوسيع قاعدة االنتفاع
 

 األهداف:
 فيما يلي : االقتصادية السياساتتتلخ  أىم أىداؼ 

 .احلد من دخوؿ األطفاؿ إىل سوؽ العمل -1
 توفَت احلماية لؤلطفاؿ العاملُت من االستغبلؿ االقتصادم. -2
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 األطفاؿ.عمل توفَت بدائل ل -3

 رفع مستول دخل أسر األطفاؿ العاملُت. -4
 

 اإلجراءات التنفيذية:
إال انو غلب  على الرغم من أعلية ىذه األىداؼ كأسلوب للحد من عمل األطفاؿ،

التنويو إىل أف ربقيقها ال يعترب حبلن شامبلن دلشكلة عمل األطفاؿ. فهناؾ أىداؼ اقتصادية  
كتوزيع الدخل بشكل  كلية أخرل تساىم يف احلد منها، مثل: رفع معدؿ النمو االقتصادم

كإدارة االقتصاد بشكل يضمن استغبلؿ ادلوارد  كزيادة االستثمار كاحلد من التضخمأفضل 
كىذه األىداؼ ىي ذات طابع بعيد  .ادلادية كالبشرية بشكل أفضل كزبفيض الديوف اخلارجية

 .ادلدل، كما يؤدم ربقيقها إىل تقليل احتماالت دخوؿ األطفاؿ سوؽ العمل
دعم كتشجيع القطاع الرمسي كاألىلي كالتطػوعي إلنشػاء ادلشػركعات اإلنتاجيػة خاصػة  -1

 تنميػػػػػة إف . هدؼ أسػػػػػر األطفػػػػػاؿ العػػػػػاملُتادلشػػػػػركعات األسػػػػػرية الصػػػػػغَتة الػػػػػيت تسػػػػػت
مهمػان لتوليػد الػدخل يعتػرب نشػاطان كزيػادة عػددىا كانتشػارىا جغرافيػان ادلنشآت الصػغَتة 

  .لؤلسر الفقَتة كتعزيز االستخداـ
توحيد اجلهود يف رلاؿ إنشاء شبكة أماف للفقراء ما بُت مشػاريع برنػامج حزمػة األمػاف  -2

اع األىلػي كغَتىػا مػن الصػناديق كالػربامج كادلشػاريع االجتماعي كصندكؽ الزكاة كالقط
تبػػػػادؿ أجػػػػل مػػػػن التنسػػػػيق بػػػػُت ادلؤسسػػػػات الػػػػيت تسػػػػتهدؼ األخػػػػرل ذات العبلقػػػػة، ك 

 .ادلعلومات اخلاصة بالفقراء كذبنب ازدكاجية الدعم
إعطاء األكلوية يف العمل لؤلفراد البالغُت من أسر األطفاؿ العاملُت، ككضع بػرامج مػن  -3

 عنية لدعم تكلفة تشغيلهم كإعادة تأىيلهم.قبل اجلهات ادل

تعزيػػػػػز آليػػػػػات التنسػػػػػيق بػػػػػُت احلكومػػػػػة كالقطػػػػػاع اخلػػػػػاص كادلنظمػػػػػات غػػػػػَت احلكوميػػػػػة  -4
 .كاجلمعيات التعاكنية لتنفيذ برامج للحد من عمل األطفاؿ

العمل على إنشاء بنك للفقراء لزيادة القركض ادليسرة لؤلسر الفقَتة كادلخصصة لػدعم  -5
 .ئمة كإنشاء مشركعات جديدةادلشركعات القا
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ألسػػر اخلاصػة حػث منظمػات أصػحاب العمػل كالعمػاؿ علػػى دعػم ادلشػاريع اإلنتاجيػة  -6
   .األطفاؿ العاملُت

تفعيػػػل السػػػوؽ العربيػػػة ادلشػػػًتكة كأحػػػد األدكات الفعالػػػة للوصػػػوؿ إىل تنميػػػة اقتصػػػادية  -7
 شاملة بُت األقطار العربية.

 
 جتماعية االلسياسات ا 4-0

حيث يشكل األطفاؿ شلػن تقػل أعمػارىم عػن ، األردين بأنو رلتمع فيتيتصف اجملتمع 
كال شػػك أف األسػػرة ىػػي اخلليػػة اجملتمعيػػة األساسػػية يف ، % مػػن السػػكاف44سػػنة حػػوايل  15

 رعاية الطفولة كمحايتها من األخطار.
 
 األهداف:

 فيما يلي : السياسات االجتماعيةتتلخ  أىم أىداؼ 

ر األطفاؿ العاملُت أك ادلعرضُت لبلطلراط يف سوؽ ربسُت الظركؼ االجتماعية ألس -1
 العمل.

 .تغيَت ادلفاىيم كاالذباىات االجتماعية السائدة كادلتعلقة بالطفل العامل -2
إعادة تأىيل األطفاؿ العاملُت الذين تعرضوا دلشكبلت اجتماعية أك نفسية كدرلهم  -3

 أك العنف.يف اجملتمع كمحايتهم من اإلساءة أك اإليذاء النفسي كاجلسدم 

 
 اإلجراءات التنفيذية:

 يتطلب ربقيق األىداؼ ادلذكورة أعبله ازباذ اإلجراءات التنفيذية التالية :
 
كمػػػػا كردت يف   ،تتعلػػػػق بالسياسػػػػات السػػػػكانيةتنفيػػػػذ بػػػػرامج إرشػػػػادية كتوعويػػػػو لؤلسػػػػر  -1

 14االسًتاتيجية الوطنية للسكاف اليت أعدهتا اللجنة الوطنية للسكاف.

                                                           
 أنظر: اللجنة الوطنية للسكاف، ب. ت. 14
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مج إرشػػػادية لتغيػػػَت االذباىػػػات االجتماعيػػػة السػػػلبية حػػػوؿ األطفػػػاؿ تصػػػميم كتنفيػػػذ بػػػرا -2
 العاملُت.

كربطهػػػػػػا بشػػػػػػبكات األمػػػػػػاف االجتماعيػػػػػػة كالنفسػػػػػػية دعػػػػػػم األسػػػػػػر ادلعرضػػػػػػة للمخػػػػػػاطر  -3
تعزيز دكر اجملتمع احمللي يف ربسُت ظركؼ األسر ادلعرضػة كمحايػة األطفػاؿ ك  االجتماعي
 ادلعرضُت.

يم عمػػػل الباعػػػة ادلتجػػػولُت كأطفػػػاؿ الشػػػوارع إلعػػػادة التنسػػػيق بػػػُت اجلهػػػات ادلعنيػػػة لتنظػػػ -4
 تأىيلهم كدرلهم اجتماعيا.

 تعزيز العبلقات بُت األسر ادلعرضة كاجملتمع احمللي.  -5
 تصميم كتنفيذ برامج رلانية "ترفيهية كتركػلية" للطفل العامل. -6
رفػػػػػع كفػػػػػاءة العػػػػػاملُت يف ادلؤسسػػػػػات كالػػػػػوزارات الػػػػػيت تتعامػػػػػل مػػػػػع األطفػػػػػاؿ ادلعرضػػػػػُت  -7

 ساليب التعامل السليم مع األطفاؿ كأسرىم.بأ
تطػػػػوير نظػػػػاـ متابعػػػػة ألسػػػػر األطفػػػػاؿ العػػػػاملُت كادلشػػػػردين لتقػػػػدًن الػػػػدعم االجتمػػػػاعي  -8

 كاإلرشادم ذلم.
 
 لتشريعيةالسياسات ا 4-3

حرصان من األردف على محاية أطفالو من الدخوؿ ادلبكر يف سوؽ العمل كاألضرار اليت 
االتفاقيات العربية كالدكلية اليت تناكلت شوؤف عمل  فقد صادؽ على عدد من، يشكلها
بشأف احلد األدىن لسن ( 138) الدكلية رقممنظمة العمل كأعلها اتفاقية ، األطفاؿ

أسوأ أشكاؿ عمل  حظر بشأف( 182منظمة العمل الدكلية رقم ) كاتفاقية، الستخداـا
 .جراءات الفورية للقضاء عليهاإلكا األطفاؿ
 

شوؤف عمل األحداث )األطفاؿ( يف  1996لسنة  (8)عمل رقم كتناكؿ قانوف ال
ككضع شركطان خاصة بتشغيلهم تستهدؼ محايتهم من األخطار كاألضرار ، عدد من مواده

كحظر تشغيل احلدث الذم مل يكمل السادسة عشرة من عمره بأم ، اليت قد يسببها عملهم
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دلرىقة أك ادلضرة بالصحة قبل أف كما منع تشغيلو يف األعماؿ اخلطرة أك ا،  صورة من الصور
 ة عشرة من عمره.ثامنيكمل ال
 

كإؽلانا من األردف بأعلية ربديث التشريعات اخلاصة حبماية األطفاؿ من أخطار 
فإف األمر يستدعي تطوير ، كانسجامان مع االتفاقيات الدكلية اليت صادؽ عليها، العمل

اجملتمع األردين كسوؽ العمل احمللي من كتعديل التشريعات ذات العبلقة دبا يراعي خصوصية 
 جهة كالتزامات األردف الدكلية من جهة أخرل.

 

 األهداف:

 فيما يلي : السياسات التشريعيةتتلخ  أىم أىداؼ 
تطػػػوير التشػػػريعات األردنيػػػة كتعػػػديلها للحػػػد مػػػن عمػػػل األطفػػػاؿ دبػػػا ينسػػػجم مػػػع  -1

 ادلواثيق الدكلية كخصوصية اجملتمع األردين.ك  االتفاقيات
 نشر الوعي القانونػي باحلقوؽ كااللتزامات اخلاصة بعمل األطفاؿ. -2

 

 اإلجراءات التنفيذية:

 يتطلب ربقيق األىداؼ ادلذكورة أعبله ازباذ اإلجراءات التنفيذية التالية:
، األطفػاؿ لعمػكحصػر النصػوص القانونيػة ذات العبلقػة ب، مراجعة التشػريعات النافػذة -1

 فيها كالثغرات الواجب معاجلتها. هبدؼ ربديد اجلوانب اإلغلابية 
 تطوير كتعديل أحكاـ قانوف العمل اخلاصة بعمل األطفاؿ كمن ذلك: -2

، مشوؿ قطاع عماؿ الزراعة كخدـ ادلنازؿ كمن يف حكمهم بأحكاـ قانوف العمل -
 أك على األقل مشوؿ األطفاؿ منهم باحلمايات الواردة فيو.
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قة كادلضرة بالصحػة اخلاصة مراجعة كتطوير قائمة األعماؿ اخلطرة كادلرى -
كإضافة قائمة إليها ، باألحداث )األطفاؿ( الصادرة دبوجب أحكاـ قانوف العمل

 تتضمن األعماؿ اليت تضر بسلوكهم األخبلقي.
، كضع نصوص قانونية توجب إجراء الفح  الطيب الدكرم لؤلطفاؿ العاملُت -

 اة للعامل البالغ.كإعطائهم إجازات سنوية تزيد يف مدهتا على اإلجازة ادلعط
 تشديد العقوبة على صاحب العمل ادلخالف لؤلحكاـ اخلاصة بعمل األطفاؿ. -
كضع شركط كاضحة ربدد ادلؤىبلت كاخلربات الواجب توفرىا يف أصحاب العمل  -

 ادلسموح ذلم بتويل عملية التدريب.
ت تطػػوير كتعػػديل النصػػوص القانونيػػػة يف التشػػريعات األخػػرل الػػيت تتنػػاكؿ مواضػػيع ذا -3

كذلػػك دبػػا يكفػػل ادلسػػاعلة يف احلػػد مػػن ، أثػػر مباشػػر أك غػػَت مباشػػر يف عمػػل األطفػػاؿ
 عمل األطفاؿ كمعاجلة أسبابو كبشكل خاص القوانُت التالية:

 قانوف الًتبية كالتعليم. - أ
 قانوف الضماف االجتماعي. - ب
 قانوف ادلخدرات كادلؤثرات العقلية. - ت
 قانوف السجوف . - ث
 قانوف إبطاؿ الرؽ. - ج
 اث.قانوف األحد - ح
 قانوف العقوبات. - خ
 قانوف تنظيم العمل ادلهٍت. - د

العمػػػػل علػػػػى زيػػػػادة مشػػػػاركة اجملتمػػػػع ادلػػػػدين يف تطػػػػوير التشػػػػريعات كربػػػػديثها كمراقبػػػػة  -4
 تنفيذىا.

تطوير آليات تنفيذ التشريعات القائمة دبا يضػمن فعاليػة النصػوص القانونيػة يف ربقيػق  -5
 محاية افضل للطفل من العمل كأضراره.

القانونيػػة ذات العبلقػػة بعمػػل األطفػػاؿ يف ادلنػػاىج ادلدرسػػية كيف كسػػائل إدخػػاؿ الثقافػػة  -6
 االتصاؿ اجلماىَتم.
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تكثيػػف ادلراقبػػػة كالتفتػػػيش علػػى األمػػػاكن الػػػيت يعمػػل هبػػػا األطفػػػاؿ للتأكػػد مػػػن تطبيػػػق  -7
 .أحكاـ قانوف العمل كاألنظمة كالقرارات الصادرة دبوجبو

 
 

 لتعليمية والتدريبيةالسياسات ا 4-4
كلػػذلك ، طفػاؿ كتسػػرهبم مػن ادلػػدارس ظاىرتػاف تغػػذم كػل منهمػػا األخػرلإف عمػل األ

أك لتحسػُت مػدل تغطيػة التعلػيم ادلدرسػي ، فإف التدابَت الرامية إىل التقليل من تشغيل األطفاؿ
 تؤدم إىل ربقيق كثَت من ادلزايا يف كبل اجملالُت.، كنوعيتو
 

سي يشكل ضركرة كحقان أساسػيان اتفق اجملتمع الدكيل منذ زمن طويل بأف التعليم األسا
مػػن حقػػػوؽ اإلنسػػاف يف آف كاحػػػد. كقػػد ضػػػمن قػػانوف الًتبيػػػة كالتعلػػيم حػػػق التعلػػيم األساسػػػي 

 جلميع األطفاؿ دلنع تسرهبم من ادلدارس إىل سوؽ العمل.
 

 ةنسػػػػبقػػػػد اطلفضػػػػت تػػػػوفَت التعلػػػػيم األساسػػػػي جلميػػػػع األطفػػػػاؿ، ف علػػػػىكدأب األردف 
إىل ضلػػو   1999/244415للعػػاـ الدراسػػي  %4273و مػػن ضلػػ ةلمرحلػػة األساسػػيلالتسػػرب 
كقامػت كزارة الًتبيػػة كالتعلػيم بتنفيػذ بػرامج ربػػوؿ 2441/244216% للعػاـ الدراسػي 4239

 دكف تسرب الطلبة أعلها:
: قامت الوزارة بتنفيػذ ىػذا الربنػامج الػذم القػى برنامج التغذية المدرسية .1

تنفيذ ىذا الربنامج علػى  صلاحان كبَتان، األمر الذم شجعها على التوسع يف
 نطاؽ أكسع من حيث عمر الطالب كادلنطقة اجلغرافية.

: كمشل ذلك تعػدد طػرؽ كتقنيػات تقػوًن تنويع أساليب التقويم المدرسي .2
زبفػيض نسػبة الرسػوب كربسػُت جػودة التعلػيم شلا ساىم يف  ربصيل الطلبة

 كزيادة دافعية الطلبة كبقاءىم مدة أطوؿ يف ادلدرسة.

                                                           
 .16، صفحة 1998/1999اـ الدراسي كزارة الًتبية كالتعليم، التقرير اإلحصائي الًتبوم للع 15
 .24، صفحة 2442/2443زارة الًتبية كالتعليم، التقرير اإلحصائي الًتبوم للعاـ الدراسي ك  16
 



 54  ألطفالاالستراتيجية الوطنية للحد من عمل ا

: كيركػػػز ىػػػذا الربنػػػامج علػػػى إدخػػػاؿ نووواهج والبووورامج التعليميوووةتطووووير الم .3
نشػػػػاطات تعليميػػػػة مسػػػػاعدة للمنػػػػاىج الدراسػػػػية كتشػػػػجيع الطالػػػػب علػػػػى 
ادلشػػػػاركة يف التخطػػػػيط للنشػػػػاطات كادلتطلبػػػػات التعليميػػػػة. كىنػػػػاؾ تطبيػػػػق 
فعلػػي لنشػػاطات تعليميػػة يعمػػل الطلبػػة علػػى التخطػػيط ذلػػا كيػػتم تػػوجيههم 

ة تطوعيػػػػػة، كمػػػػػا لػػػػػوحظ أف تنويػػػػػع النشػػػػػاطات لتقػػػػػدًن مبػػػػػادرات مشػػػػػارك
الًتكػلية كالرياضية كالصحية زبفف من كآبة كرتابة الػركتُت ادلمػل، يف ىػذا 

 اجملاؿ.

: كىػػػػػي بػػػػػرامج تعليميػػػػػة دلػػػػػن تػػػػػرؾ مقاعػػػػػد البووووورامج التعويضوووووية الموازيوووووة .4
دراسات ادلنازؿ كادلراكػز ادلسػائية كمراكػز الدراسة. كمن ىذه الربامج برامج 

تعليميػة لليػافعُت ادلتسػربُت لتمكيػنهم . كتتجو النية لتنفيذ برامج زلو األمية
دبراكػػػز تعليميػػػة علػػػى ىػػػامش الػػػدكاـ الرمسػػػي مػػػع بقػػػائهم يف مػػػن االلتحػػػاؽ 

 األعماؿ اليت التحقوا فيها. 

اجملموعػة مػن : كهتػدؼ ىػذه تجميل وتحسين البيئة المدرسوية التعليميوة .5
ليميػػة حبيػػث تغػػدك سػػار ة كمرػلػػة الػػربامج إىل إدخػػاؿ تغيػػَتات يف البيئػػة التع
 م، كمن ىذه الربامج:يقبل فيها الطالب طواعية على التعل  

 ؛برنامج البيئة التعليمية اآلمنة 
 ؛برنامج مشاركات الشباب يف احلياة ادلدرسية كاحلياة العامة 
 .برنامج الًتبية الشاملة 

 
 
: فئتػُت ضػمناجهػا أف ىػذه األسػباب ؽلكػن إدر  كبالرغم من تعدد أسباب التسػرب إال   

أمػا الثانيػة فتتمثػل يف ، كاالجتماعيػة االقتصػاديةظػركؼ األكىل تتمثل يف األسباب النابعػة مػن ال
ىنػاؾ عبلقػة كثيقػة بػُت نسػب حيػث أف األسباب النابعة من النظاـ التعليمػي كالًتبػوم نفسػو. 

قػػػايف نسػػػب األسػػػر الػػػيت تعػػػيش دكف مسػػػتول خػػػط الفقػػػر كادلسػػػتول الثك  التسػػػرب مػػػن ادلػػػدارس
ككػػػذلك فػػإف مػػػدل مركنػػة النظػػػاـ التعليمػػػي  كالتفكػػػك األسػػرم.  ،لؤلسػػر كحالتهػػػا االجتماعيػػة
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كمػػدل مبلءمػػة األسػػاليب الًتبويػػة للخصػػائ  النمائيػػة للطلبػػة يف  ، كاسػػتجابتو لظػػركؼ الطلبػػة
 كافة مراحل ظلوىم يعترباف عاملُت مؤثرين يف استمرارية الطلبة يف مدارسهم أك تسرهبم.

 
السػػتثمار يف التعلػػيم ؽلكػػن أف زبفػػض حجػػم عمػػل األطفػػاؿ بصػػورة كبػػَتة، إف زيػػادة ا

خاصة إذا ربسنت نوعيػة التعلػيم كالبيئػة ادلدرسػية. كمػا أف زبفػيض تكػاليف التعلػيم قػد يػؤدم 
 إىل مقاعد الدراسة. إعادة من تسرب منهمكحىت أإىل بقاء الطلبة يف ادلدارس 

  
ة معػػػارؼ كمهػػػارات كاذباىػػػات ذبعلهػػػم كللتػػػدريب ادلهػػػٍت دكر ىػػػاـ يف إكسػػػاب الطلبػػػ

حيػث يسػتطيع الطػبلب ، أفرادا منتجُت كمػؤىلُت لػدخوؿ سػوؽ العمػل بطريقػة منظمػة كىادفػة
إمػػا التعلػػيم الشػػامل كإمػػا ، بعػػد إهنػػاء مرحلػػة التعلػػيم األساسػػي التوجػػو إىل أحػػد مسػػارم التعلػػيم
ة مهػم يف إعػداد أفػراد فػاعلُت التعليم الثانوم التطبيقػي. فتكامػل السياسػات التعليميػة كالتدريبيػ
كمػػن الوقػػوع ضػػحية أسػػوأ أشػػكاؿ ، يف رلػػتمعهم كمحػػايتهم مػػن الػػدخوؿ ادلبكػػر لسػػوؽ العمػػل

 األطفاؿ. عمل
 

مػػل مػػع األطفػػاؿ، كذلػػك اكمػػا يشػػمل التػػدريب مػػوظفي احلكومػػة كادلؤسسػػات الػػيت تتع
 بناء قدراهتم ككفاءهتم ادلهنية.أجل من 
 

 األهداف:
 فيما يلي: اسات التعليمية كالتدريبيةالسيتتلخ  أىم أىداؼ 

 احلد من تسرب األطفاؿ من مرحلة التعليم األساسي. -1
 انتشاؿ األطفاؿ العاملُت من سوؽ العمل كإعادة تأىيلهم كدرلهم اجتماعيا. -2

 تدريب الكوادر البشرية اليت تتعامل مع عمل األطفاؿ. -3
 
 

 اإلجراءات التنفيذية:
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 بله ازباذ اإلجراءات التنفيذية التالية:يتطلب ربقيق األىداؼ ادلذكورة أع
 
 اجلانب التعليمي: -أ

كالطلبػػػة كأكليػػػاء ، هتػػػدؼ إىل توعيػػػة اجملتمػػػع بشػػػكل عػػػاـنفيػػػذ بػػػرامج تعليميػػػة ت -1
 أمورىم بشكل خاص بأعلية التعليم كباآلثار السلبية للتسرب.

 :من عدة جوانب أعلها ربسُت نوعية التعليم -2
ا مهػػػػارات إدارة البيئػػػػة مسػػػػية بإكسػػػػاهبرفػػػػع كفػػػػاءة ادلعلػػػػم كاإلدارة ادلدر  - أ

 الصفية ادلتكاملة كأساليب التعليم كالتعلم التشاركي.
كتزكيػػػدىا بالوسػػػائل ، تطػػػوير البيئػػػات التعليميػػػة يف الصػػػفوؼ كادلدرسػػػة - ب

 كاأللعاب التعليمية ادلبلئمة للخصائ  النمائية للطلبة.
 ة.تطوير مناىج التعلم لتناسب ادلراحل العمرية ادلختلفة للطلب - ت
 تفعيل دكر اإلرشاد الًتبوم كاالجتماعي كتطويره يف ادلدارس كافة. - ث
     .تطوير الشراكة بُت ادلدرسة كاألسرة كاجملتمع احمللي - ج

 توسػػيع قاعػػدة التعلػػيم غػػَت النظػػامي كتطػػويره ليشػػمل األطفػػاؿ العػػاملُت الػػذين -3
 انقطعوا عن الدراسة لفًتات طويلة.

ادلسػػائية  دلتسػػربُت لبللتحػػاؽ بادلػػدارستصػػميم كتنفيػػذ بػػرامج لتشػػجيع الطلبػػة ا -4
 كمراكز زلو األمية كسليمات هناية األسبوع التعليمية.

كبيػػػػاف اجلوانػػػػب  كأطفػػػػاؿ،  ،للطلبػػػػة لتعػػػػريفهم حبقػػػػوقهمتعليميػػػػة بػػػػرامج نفيػػػػذ ت -5
 ادلدرسية كادلعسكرات كاألندية. نشاطاتعمل األطفاؿ من خبلؿ الل السلبية

كتػوفَت ، عن صعوبات الػتعلم كادلعػاقُت تطوير القدرات البلزمة للكشف ادلبكر -6
 اخلدمات الًتبوية كالربامج ادلناسبة ذلذه الفئة.

تنفيػػذ بػػرامج التثقيػػف الصػػحي كخػػدمات الصػػحة ادلدرسػػية لوقايػػة الطلبػػة مػػن  -7
 األمراض كالتدخُت كادلسكرات كادلخدرات.

 اخلاص لدعم برامج التغذية ادلدرسية.ك توسيع الشراكة مع القطاع احلكومي  -8
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اخلػاص لػدعم الػربامج ادلوجهػة ة كالقطاع كوميؤسسات احلبُت ادلزيز التعاكف عت -9
 لتدريب كإعادة تأىيل األطفاؿ العاملُت .

 
 اجلانب التدرييب:  -ب

 عقد برامج تدريبية ألفراد أسر األطفاؿ العاملُت كرفع كفاءهتم. -1
يػػػل التعػػػاكف بػػػُت اجلهػػػات ادلعنيػػػة لتصػػػميم كتنفيػػػذ بػػػرامج تدريبيػػػة مبلئمػػػة لتأى -2

 سنة. 16األطفاؿ العاملُت شلن تقل أعمارىم عن 
 توسيع قاعدة ادلهارات ادلهنية يف مرحلة التعليم األساسي. -3

زيػػػػػادة عػػػػػدد مفتشػػػػػي العمػػػػػل ادلتخصصػػػػػُت بػػػػػالتفتيش علػػػػػى عمػػػػػل األطفػػػػػاؿ،  -4
 .كتأىيلهم للتعامل مع األطفاؿ العاملُت

 
 عالمية والثقافيةإلالسياسات ا 4-5

مػػن التطػػورات العلميػػة كالتكنولوجيػػة كادلعلوماتيػػة الػػيت ألقػػت  يشػػهد العػػامل اليػػـو العديػػد
كتفتحػػت اآلفػػاؽ الواسػػعة ، بظبلذلػػا علػػى كافػػة منػػاحي احليػػاة كمنهػػا مػػا يتعلػػق بوسػػائل اإلعػػبلـ

، كمػػػن ذلػػػك القضػػػايا ادلتعلقػػػة باألطفػػػاؿ، أمػػػاـ توظيػػػف ىػػػذه الوسػػػائل خلدمػػػة قضػػػايا اجملتمػػػع
كمػا ،  رة  يف صياغة القيم كاالذباىات كالسػلوكياتفأصبحت كسائل اإلعبلـ من الوسائل ادلؤث

أصػػػبحت تنػػػافس األسػػػرة كادلدرسػػػة يف دكرعلػػػا الًتبػػػوم كالتوعػػػوم كال سػػػيما لػػػدل فئػػػة الشػػػباب 
 كاألطفاؿ.
     

كتتطلػػب االسػػتفادة مػػن ىػػذه التطػػورات يف رلػػاؿ عمػػل األطفػػاؿ تسػػليط الضػػوء علػػى 
كمػػن ىنػػا تظهػػر أعليػػة ، كاألطفػػاؿ أنفسػػهم ىػػذه ادلشػػكلة كآثارىػػا السػػلبية علػػى اجملتمػػع كاألسػػرة

كتغيَت ادلفاىيم لدل ، السياسات اإلعبلمية كالثقافية كالدينية يف ترسيخ القيم كادلبادئ اإلغلابية
باإلضػػافة إىل رفػػع مسػػتول الػػوعي ، األسػػر الػػيت تػػدفع أطفاذلػػا للػػدخوؿ ادلبكػػر يف سػػوؽ العمػػل

 ليم كاستثمار بعيد ادلدل.لدل األطفاؿ كأسرىم كأطراؼ اإلنتاج بأعلية التع
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 األهداف:
 فيما يلي: السياسات اإلعبلمية كالثقافيةتتلخ  أىم أىداؼ 

 عمل األطفاؿ كتأثَتاهتا السلبية على ظلوىم كتطورىم. شكلةتعزيز كعي اجملتمع دب -1
 تعزيز شخصية الطفل كتنمية ذاتو كتوجيو طاقاتو كقدراتو ضلو العلم كالتعلم. -2
 

 :اإلجراءات التنفيذية
 يتطلب ربقيق األىداؼ ادلذكورة أعبله ازباذ اإلجراءات التنفيذية التالية:

 
كضع كتنفيذ برامج ثقافية إعبلمية حوؿ عمل األطفاؿ باستخداـ الوسائل اإلعبلمية الػيت  -1

 تستهدؼ اجملتمع كاألسرة كاألطفاؿ. 
سػرىم حػوؿ قياـ ادلؤسسات اإلعبلميػة بتنفيػذ بػرامج إعبلميػة كتوعويػة موجهػة لؤلطفػاؿ كأ -2

 سلاطر عمل األطفاؿ كالتسرب من ادلدرسة.
زيادة التنسيق بُت ادلؤسسات اإلعبلمية كالبحثية لرفػدىا بادلعلومػات حػوؿ عمػل األطفػاؿ  -3

 بأبعادىا ادلختلفة.
تطػػػوير كتعزيػػػز دكر أطػػػراؼ اإلنتػػػاج يف اإلعػػػبلـ كالثقافػػػة العماليػػػة كتوجيههػػػا إلبػػػراز عمػػػل  -4

 سلبية. مشكلةاألطفاؿ ك
ضلػػػو الطفػػػل العامػػػل كادلعػػػرض لتنميػػػة ثقتػػػو كاعتػػػزازه  ةامج إعبلميػػػة كثقافيػػػة موجهػػػتطػػػوير بػػػر  -5

 بنفسو.
تعزيػػز دكر الثقافػػة الدينيػػة يف محايػػة األطفػػاؿ مػػن الػػدخوؿ ادلبكػػر إىل سػػوؽ العمػػل كذلػػك  -6

 من خبلؿ :
 التأكيد على ادلقاصد الدينية اخلاصة بالطفولة. - أ
ة كاإلعبلميػػػػة لرعايػػػػة تعزيػػػػز التنسػػػػيق بػػػػُت ادلؤسسػػػػات الدينيػػػػة كالثقافيػػػػ - ب

 األطفاؿ كمحايتهم.
تفعيػػل دكر ادلؤسسػػات الدينيػػة يف حفػػز اجملتمػػع علػػى التعامػػل مػػع أسػػر  - ت

 األطفاؿ العاملُت كمساعدهتم.
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 لصحيةالسياسات ا 4-6

على الرغم من التطور اإلغلايب للقطاع الصحي يف األردف، إال أف ىذا القطاع مازاؿ 
النمو السكاين السريع كادلرتفع الذم ػلد من اآلثار يواجو ربديات كبَتة، منها مشكلة 

اإلغلابية لرفع كفاءة األداء، كالتوسع يف اخلدمات، كزيادة التغطية اجلغرافية كالنوعية، كمن 
 ضمنها اخلدمات اليت تعٌت بصحة األطفاؿ العاملُت كأسرىم يف بعديها العبلجي كالوقائي.

كثَتة تعيق ظلوىم البدين كتطورىم العقلي   كيتعرض األطفاؿ العاملوف إىل أخطار صحية
كالنفسي، كمن ىنا تأيت ضركرة االىتماـ باجلانب الصحي كتنظيم األسرة يف معاجلة الوضع 
احلايل لؤلطفاؿ العاملُت كأسرىم، كذبنب دخوؿ أعداد أخرل من األطفاؿ إىل سوؽ العمل 

ة كتوفَت احتياجاهتم ادلختلفة يف سن مبكرة إلتاحة الفرصة للوالدين لبلىتماـ بأفراد األسر 
 بشكل افضل.

 
 األهداف:

 فيما يلي:السياسات الصحية تتلخ  أىم أىداؼ 
 
احلػػد مػػن دخػػوؿ األطفػػاؿ إىل سػػوؽ العمػػل يف األعمػػاؿ اخلطػػرة كادلضػػرة بسػػبلمة األطفػػاؿ  -1

 كصحتهم.
 توفَت ظركؼ سليمة كبيئة عمل صحية لؤلطفاؿ العاملُت يف سوؽ العمل. -2
 
 
 

 نفيذية:اإلجراءات الت
 يتطلب ربقيق األىداؼ ادلذكورة أعبله ازباذ اإلجراءات التنفيذية التالية:

 
 كأسرىم. توفَت كتطوير نوعية اخلدمات الصحية ادلقدمة لؤلطفاؿ العاملُت كادلعرضُت -1
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تػػػوفَت اخلػػػدمات الصػػػحية الوقائيػػػة كالعبلجيػػػة كالطارئػػػة لؤلطفػػػاؿ يف منػػػاطق ذبمعػػػػات  -2
 عملهم.

دلعنية لتػوفَت الرقابػة الصػحية يف أمػاكن عمػل األطفػاؿ حلمػايتهم التنسيق بُت اجلهات ا -3
 كمتابعة استخدامهم لوسائل الوقاية الشخصية.، من ادلمارسات اليت تضر بصحتهم

تعزيػػز آليػػات التنسػػيق بػػُت اجلهػػات ادلعنيػػة لتطػػوير أسػػاليب ادلراقبػػة كادلتابعػػة ألصػػحاب  -4
 العمل يف رلاؿ الصحة ادلهنية لؤلطفاؿ.

فيػػذ بػػرامج توعيػػة بأعليػػة اسػػتعماؿ كسػػائل الوقايػػة كاحلمايػػة للطفػػل العامػػل تصػػميم كتن -5
 كصاحب العمل يف أماكن العمل.

تطػػوير نوعيػػة اخلػػدمات الصػػحية كرفػػع قػػدرة الكػػوادر الصػػحية كمقػػدمي اخلػػدمات يف  -6
 التعرؼ على حالة اإلعاقة ادلبكرة كالكشف ادلبكر.

يم األسرة كالصحة اإلصلابية كأثرىا علػى تصميم كتنفيذ برامج لزيادة التوعية بفوائد تنظ -7
 استقرار األسرة.

 النظر يف إمكانية توسيع مظلة التأمينات الصحية لتشمل األطفاؿ العاملُت كأسرىم. -8
 

 
 العلميسياسات البحث  4-7
 
 :ألهدافا

 فيما يلي:بحث العلمي سياسات التتلخ  أىم أىداؼ 
م من ربليل التطورات على ادلستول الثبلثة بادلعرفة لتمكينهاالنتاج تزكيد أطراؼ  .1

 .كأبعاد ىذه التطورات على عمل األطفاؿ االقتصادم كسوؽ العمل
 .فع اؿبشكل  ادلساعلة يف تنفيذ الربامج ادلتعلقة باحلد من عمل األطفاؿ .2

 
 اإلجراءات التنفيذية:

 
 قياـ بالنشاطات التالية:ليتطلب ربقيق األىداؼ ادلذكورة أعبله ا
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انتشػارىا مػع الًتكيػز عمػل األطفػاؿ كمػدل حوؿ مشػكلة  حصائيةمجع معلومات إ -1
 .عهاكربسُت طرؽ مجعلومات على نوعية ىذه ادل

تطػػوير كتعزيػػز قاعػػدة ادلعلومػػات اخلاصػػة بعمػػل األطفػػاؿ، كتطبيػػق منهجيػػة علميػػة  -2
 كربديثهػا كتطويرىػا بشكل دكرم. اإلحصائيةجلمع البيانات 

احلػػد مػػن عمػػل األطفػػاؿ، كتشػػمل ىػػذه السػػتخدامها يف  دراسػػات تكامليػػةإجػػراء  -3
 الدراسات ما يلي:

دراسػػة لوضػػع األطفػػاؿ العػػاملُت مػػن حيػػث عػػددىم الفعلػػي كتػػوزيعهم جغرافيػػان  . أ
، كيشػػػمل ذلػػػك كخصائصػػػهم االقتصػػػادية كاالجتماعيػػػة كالتعليميػػػة كمػػػا شػػػابو

  رسم خرائط النتشار عمل األطفاؿ.
اجملتمػػع األسػػرة ك ل تػػأثَت كمػػداألطفػػاؿ،  عمػػلدراسػػة دلعرفػػة األسػػباب احلقيقيػػة ل . ب

علػػػى التحػػػاؽ األطفػػػاؿ بسػػػوؽ  االقتصػػػادية كاألكضػػػاع القػػػيم السػػػائدةك احمللػػػي 
 العمل.

سػتند أف تينبغػي ك  .اجلسػدم آثار عمل األطفاؿ علػى صػحتهم كظلػوىمة دراس . ت
 ميدانية كأف تشمل األطفاؿ العػاملُت يف أمػاكن عملهػمإىل معلومات الدراسة 

ينػػػػػة أك لطبيعػػػػػة عمػػػػػل زلػػػػػدد. كمػػػػػا يراعػػػػػى أف دكف ربيػػػػػز دلنطقػػػػػة جغرافيػػػػػة مع
كقيػػاس مػػدل  اجلسػػديةادلعػػايَت الدكليػػة يف تصػػنيف األضػػرار  الدراسػػة تسػػتخدـ
 .انتشارىا

ة لتحديػػد احللػػوؿ العمليػػػة للمخػػاطر الصػػحية كالنفسػػػية الػػيت يتعػػرض ذلػػػا دراسػػ . ث
أك إدخػػاؿ ربسػػػينات عليهػػػا، ، كامكانيػػػة تغيػػػَت مكػػاف أك نػػػوع العمػػػل األطفػػاؿ
 على نتائج الدراسة. بناءكذلك 

كالبيئػػػة ادلدرسػػػية كادلنػػػاىج  لنظػػػاـ التعليمػػػيلقيػػػاس مػػػدل تػػػأثَت ادراسػػػة ربليليػػػة  . ج
كربديػػد االجػػراءات الكفيلػػة باحلػػد  كاألسػاتذة علػػى تسػػرب الطلبػػة مػػن ادلػػدارس

كيشمل ذلك امكانية إدخػاؿ تغيػَتات علػى  .من تسرب األطفاؿ من ادلدارس
حلمايػػػػة الطلبػػػػة مػػػػن مشػػػػكبلت عمػػػػل ىيكػػػػل النظػػػػاـ التعليمػػػػي كمػػػػدل مشولػػػػو 
. كمػػا تابعػػة كادلراقبػػة للنظػػاـ التعليمػػياألطفػػاؿ كتوعيػػة اجملتمػػع احمللػػي بضػػركرة ادل
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فػػتح صػفوؼ للطلبػػة الكبػار كادخػػاؿ ؽلكػن للدراسػػة ىػذه أف تنظػػر يف امكانيػة 
سػُت كتػوعيتهم دبشػكلة عمػل األطفػاؿ حقوؽ الطفل يف ادلناىج كتػدريب ادلدر  

  كمنع معاقبة الطلبة بالضرب. كربسُت بيئة التعلم
لتحديػػػد حجػػػم الػػػدعم ادلطلػػػوب للطلبػػػة الفقػػػراء، كيشػػػمل ذلػػػك آليػػػة دراسػػػة  . ح

إعفػػػػاءىم مػػػػن الرسػػػػـو ادلدرسػػػػية كتزكيػػػػدىم بػػػػادلبلبس كالقرطاسػػػػية كمػػػػا شػػػػابو، 
 ككذلك تقدًن كجبات غذائية أثناء الدكاـ ادلدرسي.

ادلػػواد القانونيػػة الػػيت  كربديػػد قانونيػػة للتشػػريعات ادلتعلقػػة بعمػػل األطفػػاؿة دراسػػ . خ
ربتػػػػػاج إىل تغيػػػػػَت كاقػػػػػًتاح مػػػػػواد أك بنػػػػػود جديػػػػػدة كحػػػػػذؼ مػػػػػواد يف القػػػػػوانُت 

 .كالتعليمات احلالية
كدلعرفػػة مػػا إذا   ،ة إداريػػة آلليػػات تنفيػػذ الػػدعم للحػػد مػػن عمػػل األطفػػاؿدراسػػ . د

كانػػت التكػػاليف االداريػػة لتنفيػػذ السياسػػات ادلقًتحػػة تػػربر ادلنػػافع الػػيت ربصػػل 
ئة ادلستهدفة. كمػا ينبغػي التأكػد مػن أف األمػواؿ الػيت ؽلكػن احلصػوؿ عليها الف

 عليها لتنفيذ السياسات ال تعطى لغَت اجلهات اليت تستحقها.

كالبطالػػػػة الػػػػيت ذبريهػػػػا دائػػػػرة  الػػػػةمسػػػػح عمػػػػل األطفػػػػاؿ ضػػػػمن مسػػػػوح العم إدمػػػػاج -4
 العامة كبالتنسيق مع اجلهات الرمسية ادلعنية. اإلحصاءات

 للربامج كادلشاريع اليت تستهدؼ عمل األطفاؿ. إجراء حبوث تقوؽلية -5
  للتعرؼ على األسر احملتاجة كادلعرضة. إحصائيةتطوير مؤشرات  -6
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 برامج لتكامل قضايا الجنسين 4-8
 

 األهداف:
 :الربامج إىلىذه دؼ هتك 

األطفاؿ بُت  عملالفرص يف ظركؼ العمل أك القضاء على عدـ ادلساكاة  -1
 اإلناث.العاملُت األطفاؿ الذكور ك العاملُت 

 .، سواء كانت طفلة عاملة أـ أـ لطفلة عاملةتفهم احلاجات اخلاصة للمرأة -2
  
 

 :إلجراءات التنفيذيةا
 لقياـ بالنشاطات التالية:يتطلب ربقيق األىداؼ ادلذكورة أعبله ا

 
كغلب أف تأخذ  .مجيعها السياسات كالربامج ادلقًتحة يف ادلرأةإدخاؿ قضايا  .1

العتبار الفركقات بُت الذكور كاإلناث يف اذباىات كأسباب العمل السياسات بنظر ا
ككذلك نتائج عمل األطفاؿ على اإلناث. إف السَت يف ىذا االذباه يؤدم إىل فهم 
جلذكر األسباب لعمل اإلناث كمعاجلة ذلك من خبلؿ برامج خاصة تتعامل مع ىذه 

 الفركؽ لتحقيق نتائج أفضل.

 لئلناث العامبلت كأمهاهتن.تعزيز كدعم احلاجات اخلاصة  .2
الوصوؿ إىل أسواؽ العمل ككذلك توفَت كظائف أفضل من خبلؿ عدـ  طرؽُت سرب .3

 .ادلهنية سبلمةلاشركط ة ك يالصحالظركؼ التمييز يف ادلهنة ك 
 مشوؿ بيانات الفقر معلومات عن ادلرأة كمدل اطلراطها يف النشاطات ادلولدة للدخل. .4
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 آلية التنفيذ. 5
 
 عمل األطفالة وتحديث مفهوم مراجع 5-1

مع مراعاة التمييز بُت عمل ادلعتمدة حاليان  مراجعة التعريفات كالتصنيفات .1
األطفاؿ كأسوأ أشكاؿ عمل األطفاؿ كاألطفاؿ النشطُت اقتصاديان كعمل 

 األطفاؿ اخلطر.

  الدكلية.دلعايَتدلقاييس كادلؤشرات الوطنية دبا يتبلئم مع التعريفات كاربديث ا .2
 

 وبناء المعرفة  جمع المعلومات 5-0
 .اجراء مسوحات إحصائية كربديث ادلعلومات ادلتوافرة .1
بحوث ذات العبلقة، سواء منها الوطٍت أـ العريب أـ لمراجعة الدراسات كا  .2

 الدكيل.
إدخاؿ معلومات عمل األطفاؿ ضمن ادلسوحات اليت تقـو هبا دائرة  .3

 .ئمان ، حيثما كاف ذلك شلكنان كمبلاالحصاءات العامة
 

 

 المشاركة والتوعية 5-3
تشكيل جلنة لئلشراؼ على تنفيذ السياسات كالربامج ادلقًتحة. كؽلكن أف  .1

ألىداؼ تكوف اللجنة الوطنية إلعداد االسًتاتيجية، اليت ساعلت يف إعداد ا
لبلسًتاتيجية، نواة ذلذه اللجنة. كمن ادلفضل إشراؾ كالسياسات العامة 

اسيُت كأطباء كخرباء يف عمل األطفاؿ من ادلنظمات أكادؽليُت كاقتصاديُت كسي
 غَت احلكومية يف عضوية ىذه اللجنة.

قياـ ادلؤسسات احلكومية بتشكيل رلموعات عمل أك جلاف خرباء، تتوىل  .2
اإلشراؼ على تنفيذ السياسات كالربامج ادلقًتحة يف ىذه االسًتاتيجية، كذلك  

 .ؼ، بالتعاكف مع جلنة اإلشراكل حسب رلاؿ عملو
 إشراؾ ادلؤسسات غَت احلكومية يف تنفيذ ىذه الربامج. .3
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 إنشاء شبكة )أك مجعية( من ادلهتمُت بعمل األطفاؿ. .4

استخداـ ادلؤشرات اخلاصة بعمل األطفاؿ )الوفيات، أثر العمل على احلالة  .5
الصحية، ضياع فرص التعليم كما شابو( يف محبلت التوعية اليت هتدؼ للحد 

 من عمل األطفاؿ.

تبُت سلاطر كعرض مسرحيات كأفبلـ كملصقات م إعبلنات ككتيبات تصمي .6
 حقوؽ الطفل.ضركرة محاية عمل األطفاؿ ك 

 اشراؾ ادلدارس يف تنفيذ احلمبلت االعبلمية. .7

 قياـ الصحافة حبمبلت اعبلمية ضد عمل األطفاؿ. .8

 إدخاؿ تعديبلت على ادلناىج التعليمية تبُت مضار عمل األطفاؿ. .9

بلمية على مفتشي العمل كعماؿ الصحة كمنظمات العمل توزيع ادلواد االع .14
 كالعماؿ كرجاؿ الدين كاألطفاؿ كأسرىم.

 

 بناء القدرات 5-4
 .على عمل األطفاؿ مفتشي العمل لتمكينهم من ادلتابعة كالتفتيشتدريب  .1
تدريب العاملُت يف ادلنظمات غَت احلكوميػة مػع الًتكيػز علػى االسػتفادة مػن جهػود  .2

 ة يف ىذا اجملاؿ.الدكليات نظمادل
 .تأسيس مكتبة متخصصة يف عمل األطفاؿ يف كحدة عمل األطفاؿ .3
 باألجهزة كالكوادر البشرية.عمل األطفاؿ كتزكيدىا تعزيز كحدة  .4

 
 الرقابة والتقييم 5-5

ادلراحل األكىل  ، خاصة يفبة كالتقييم ألثر السياسات خبلؿ تنفيذىالرقاعملية ا تعترب
لنجاح أم سياسة كجزء ال يتجزأ من آليات التنفيذ. كيتضمن  من التنفيذ، مهمة أساسية

ذلك تدخبلت على عدة مستويات كمن عدة جهات. كادلؤسسات احلكومية اليت ستأخذ 
على عاتقها تنفيذ السياسات ادلقًتحة، كل حسب اختصاصها، ىي اليت يفًتض أف تقـو 

 ( لغايات التأكد من حسن التنفيذ.على مستويات سلتلفة )اإلدارة كالعمليات كالنتائج بالرقابة
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)األسباب الرئيسية كاآلثار ادلًتتبة  تقييم أثر تطبيق ىذه السياساتكما يفضل أف تقـو أيضان ب
  دارية.إل، كذلك تسهيبلن لئلجراءات اعليها(

 
غلب التأكد من أف النشاطات اليت هتدؼ للحد من عمل األطفاؿ ؽلكن قياسها ك 

بادلؤشرات  منتظمةتقـو اجلهات اليت تتوىل الرقابة بإصدار تقارير  كعادة رقميان كبشكل دكرم.
  ىذه ادلؤشرات.ذات العبلقة بعمل األطفاؿ، كتقييم تطور 

 
 إف الرقابة كالتقييم ذبعل من ادلمكن:

  عمل أـ ال.تقياس ما إذا كانت سياسات االسًتاتيجية 
 .ربسُت أىداؼ السياسات كتعديلها 

  كتطور اذباىات ذباىات عمل األطفاؿ الذكور تطور ابُت فح  الفركقات
 إلناث. عمل ا

  التأكد من أف تطبيق السياسات ذلا نفس األثر على عمل األطفاؿ الذكور
تطبيق بعض السياسات قد يؤدم إىل ربسُت كضع  ، كذلك ألفكاإلناث

. كغلب أف تستخدـ ىذه النتائج، بطريقة األطفاؿ الذكور دكف اإلناث
 عة لتطوير السياسات كإدخاؿ تعديل عليها.علمية، كتغذية راج

  كربقيق  برامج فرعية ميصملتالتزكد بالتغذية الراجعة كتعزيز ىذه اآللية
 األىداؼ.

 
 خطوات التقييم:

 قياس ما إذا كانت السياسات قد طبقت كما ىو سلطط ذلا أـ مل تطبق بكفاءة. -1
ت عمل األطفاؿ ربديد كربليل أثر تطبيق السياسات، كذلك من خبلؿ فح  مؤشرا -2

كتطورىا زمنيان. كما غلب النظر فيما إذا كاف األثر قد صلم عن سياسات أخرل أك 
 نشاطات غَت متوقعة.
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ربديد فيما إذا كانت النتائج ؽلكن أف تعزل لتصميم الربامج أـ أف الربامج مل تكن شاملة  -3
 دبا فيو الكفاية.
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