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تقديم

ي�شر مركز الدعم الإجتماعي اخلا�س بالأطفال العاملني والذي اأن�شئ مبوجب مذكرة تفاهم موقعة بني 
وزارة العمل وال�شندوق الأردين الها�شمي للتنمية الب�شرية، ليكون اأول مركز متخ�ش�س خلدمة الأطفال 
اأن يقدم هذا التقرير التحليلي والذي يت�شمن نتائج امل�شح امليداين الذي اأجري يف  العاملني واأُ�شرهم، 
العام 2008 يف املناطق ال�شرقية من العا�شمة عمان، بهدف التعرف على خ�شائ�س الأطفال العاملني 
الدميغرافية، الإجتماعية، الإقت�شادية والرتبوية. وقيا�س مدى تاأثري  بيئة العمل على �شحة و�شلمة 
ل�شحبهم  متهيدًا  وحتديدها،  الأطفال  هوؤلء  تواجد  اأماكن  على  التعرف  خلل  من  الأطفال  هوؤلء 
واإعادة تاأهيلهم وحتويلهم اإىل مركز الدعم الجتماعي لل�شتفادة من اخلدمات التعليمية، الإر�شادية، 
والجتماعية  القت�شادية  اخلدمات  من  حزمة  اإىل  اإ�شافة  لهم  يقدمها  الذي  والرتفيهية  الرتبوية 

ت�شتهدف اأ�شرهم .
وقد �شاهم يف اإجراء هذا امل�شح جمموعة من مفت�شي العمل يف وزارة العمل اإ�شافة اإىل عدد من الباحثني 
الجتماعيني التابعني ملركز الدعم الجتماعي، وبلغ حجم العينة )2150(  من الأطفال العاملني يف 

الفئة العمرية )7-17( عامًا من الذكور والإناث.
وياأتي هذا اجلهــــد ا�شتكماًل لتقرير اآخــــر �شــــادر عن وزارة العمـــل يف العـــــام 2002 بعنـــوان  ''وضع 
، والذي اعتمـــد ب�شكل اأ�شا�شي علي قاعــــدة البيانات اخلا�شة بعمل  األطفال العاملين في األردن'' 

الأطفال والتي مت اإن�شاوؤها يف وزارة العمل من اأجل هذا الغر�س. واأعترب هذا التقرير اخلطوة الأوىل 
املوؤ�شرات  توفري  خلل  من  الوطني  امل�شتوى  على  الأطفال  عمل  مل�شكلة  مو�شوعي  وت�شور  فهم  لإيجاد 
العلمية التي ا�شهمت يف ر�شم ال�شيا�شات وو�شع الإجراءات العملية ملواجهة م�شكلة عمل الأطفال واأ�ش�شت 
ل�شياغة ال�شرتاتيجة الوطنية للحد من عمل الأطفال يف العام 2006 مب�شاركة اأكرث من )32( جهة 

حكومية وغري حكومية وممثلني عن اأ�شحاب العمل والعمال.
وكان مــن بــني اأهــم التو�شيــات التــي خرجت عن هــذا التقرير،  �شــرورة اإجــراء درا�شــات م�شحية اأكرث 
تخ�ش�شًا للتعرف على الأبعاد ال�شحية والآثار ال�شلبية التي قد ي�شببها النخراط املبكر يف �شوق العمل 
علــى النمــو اجل�شــدي، والعقلي والنف�شي على هــوؤلء الأطفال على املــدى القريب اأو البعيــد، وقيا�س ما 
قــد تخلفه ظروف العمل القا�شيــة واخلطرة من اآثار جانبية تهدد منوهــم اجل�شدي و�شحتهم النف�شية 

والتطور الجتماعي لهذه الفئة من الأطفال.
   وبناًء على هذه التو�شية، مت تطوير ال�شتمارة التي ا�شتخدمت يف امل�شح ال�شابق باإ�شافة بنود )ا�شئلة( 
ُت�شاعد على ر�شد ظروف وبيئة العمل التي ميار�س فيها هوؤلء الأطفال عملهم وانعكا�شاتها على �شلمتهم 

و �شحتهم اجل�شدية والنف�شية.



مديرة المركز
نهاية دبدوب

وُي�شكل هذا التقرير حماولة اأولية لتقدير الأبعاد واجلوانب ال�شحية مل�شكلة عمل الأطفال، اآملني اأن 
ي�شد ثغرة يف هذا املجال كون الدرا�شات املتعلقة بالأبعاد ال�شحية لعمل الأطفال وقيا�س مدى تاأثري 
بيئة العمل على �شلمة و�شحة و�شلوك الأطفال العاملني تكاد تكون �شحيحة على امل�شتويني الوطني 
من  القرار  متخذي  مُتّكن  وتخ�ش�شًا،  عمقًا  اأكرث  اأخرى  درا�شات  لإجراء  ُيوؤ�ش�س  اأن  وناأمل  والدويل. 
اأ�شكال عمل  واأ�شواأ  الأطفال عمومًا  م�شكلة عمل  من  التي حتد  العملية  والإجراءات   ال�شيا�شات  و�شع 
الأطفال خ�شو�شًا، وذلك ان�شجامًا مع الروؤية الدولية التي ت�شمنها التقرير الدويل ال�شادر عن مكتب 
" وضع حد لعمل األطفال هدف  2006/5/4   بعنوان    العمل الدولية يف جنيف تاريخ   منظمة 
في المتناول"  والذي دعى اإىل ت�شافر اجلهود الوطنية والدولية للحد من اأ�شواأ اأ�شكال عمل الأطفال 

بحلول العام 2016.
ويف اخلتــام اأتوجــه بال�شكر والتقدير ملعايل وزير العمل الأكــرم وعطوفة الأمني العام ول�شعادة ال�شيدة 
املديرة التنفيذية لل�شندوق الأردين الها�شمي للتنمية الب�شرية ونائبها وكذلك لفريق العمل من مفت�شي 
ومربجمــي وزارة العمــل، وكذلك الباحثني  يف مركز الدعم الجتماعي الذيــن قدموا الدعم وامل�شاعدة 

واملوؤازرة لإخراج هذا التقرير اإىل حيز الوجود.

واسأل اهلل أن يوفقنا جميعًا لما فيه خير أطفال وشباب هذا الوطن الجميل 
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1  ILO, “Child labour: A textbook for university students”, 2004.

8



 الفصل األول : الوضع الديموغرافي
1 - 1 مقدمة 

تعتــرب ق�شية عمل الأطفال مــن الق�شايا الإن�شانية امللحة نظرًا لرتباطها بحقــوق الطفل. وت�شري تقديرات منظمة 
العمــل الدوليــة لعــام 2004 باأن تعداد الأطفــال يف العامل بلغ )1.566( مليار ن�شمة مــن الفئة العمرية )5 - 17(
�شنــة، واأن نحــو )218( مليــون طفل من نف�س الفئــة العمرية ين�شوون حتت م�شمى "عمل الأطفــال" يف العامل، اأي ما 

ن�شبته حوايل )14 %( من جمموع  الأطفال2. 

شكل )1 - 1(: توزيع عدد األطفال العاملين في العالم 
حسب الفئة العمرية والجنس

1 - 2  توزيع  األطفال العاملين حسب الجنس والعمر
َبــنّي هــذا امل�شح اأن ن�شبة الذكــور من الأطفال العاملني بلغت )96 %(، ون�شبة الإنــاث )4 %(، وذلك عائد اإىل بع�س 

العادات والتقاليد ال�شائدة يف الأردن، حيث اأن معظم الأ�شر ل ترغب بدخول الفتيات اإىل �شوق العمل. 
وبلغــت ن�شبــة الأطفال العاملني من الفئة العمرية )15 - 17( �شنة، حوايل )70 %( من جمموع الأطفال العاملني، 
وهــذا يتما�شــى مع نتائج امل�شوح التي اأجريت يف الأردن على مدى الِعقد املا�شي، وَمّثل الأطفال العاملني يف �شن 14 فما 

دون ما ن�شبته )30 %(.
واأظهــر هــذا امل�شــح منطًا جديدًا مــن عمل الأطفال بني الإناث، وهو مــا اتفق على ت�شميته " الأطفــال حبي�شي املنازل 
Home Bound Girls" وهن اللواتي يتم حرمانهن من التعليم ب�شبب بع�س العادات الجتماعية ال�شائدة، حيث 
بلغــت ن�شبتهــن )4 %( مــن جمموع العينة ويعــود انخفا�س هذه الن�شبــة ل�شعوبة احل�شول على هــذه البيانات نظرًا 

لكونها تتم يف املنازل بعيدًا عن الرقابة والتفتي�س.  

2 Hagemann F., Diallo Y., Etienne A., Mehran F., April 2006, “Global Child Labour Trends 2000 to 2004”, ILO.
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 الفصل األول : الوضع الديموغرافي

1 - 1 مقدمة 
تعتــرب ق�شيــة عمل الأطفال من الق�شايــا الإن�شانية امللحة نظرًا لرتباطها بحقوق الطفــل. وت�شري تقديرات منظمة 
العمــل الدوليــة لعــام 2004 باأن تعداد الأطفال يف العــامل بلغ )1.566( مليار ن�شمة من الفئــة العمرية )5 - 17(
�شنــة، واأن نحــو )218( مليــون طفل من نف�س الفئة العمريــة ين�شوون حتت م�شمى "عمل الأطفــال" يف العامل، اأي ما 

ن�شبته حوايل )14 %( من جمموع  الأطفال2. 

شكل )1 - 1(: توزيع عدد األطفال العاملين في العالم 
حسب الفئة العمرية والجنس

1 - 2  توزيع  األطفال العاملين حسب الجنس والعمر

10

َبــنّي هــذا امل�شح اأن ن�شبة الذكور من الأطفــال العاملني بلغت )96 %(، ون�شبة الإنــاث )4 %(، وذلك عائد اإىل بع�س 
العادات والتقاليد ال�شائدة يف الأردن، حيث اأن معظم الأ�شر ل ترغب بدخول الفتيات اإىل �شوق العمل. 

وبلغــت ن�شبــة الأطفال العاملني من الفئة العمريــة )15 - 17( �شنة، حوايل )70 %( من جمموع الأطفال العاملني، 
وهــذا يتما�شــى مع نتائج امل�شوح التي اأجريت يف الأردن على مدى الِعقد املا�شي، وَمّثل الأطفال العاملني يف �شن 14 فما 

دون ما ن�شبته )30 %(.
واأظهر هذا امل�شح منطًا جديدًا من عمل الأطفال بني الإناث، وهو ما اتفق على ت�شميته " الأطفال حبي�شي املنازل 
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 الفصل األول : الوضع الديموغرافي
1 - 1 مقدمة 

تعتــرب ق�شية عمل الأطفال مــن الق�شايا الإن�شانية امللحة نظرًا لرتباطها بحقــوق الطفل. وت�شري تقديرات منظمة 
العمــل الدوليــة لعــام 2004 باأن تعداد الأطفــال يف العامل بلغ )1.566( مليار ن�شمة مــن الفئة العمرية )5 - 17(
�شنــة، واأن نحــو )218( مليــون طفل من نف�س الفئــة العمرية ين�شوون حتت م�شمى "عمل الأطفــال" يف العامل، اأي ما 

ن�شبته حوايل )14 %( من جمموع  الأطفال2. 

شكل )1 - 1(: توزيع عدد األطفال العاملين في العالم 
حسب الفئة العمرية والجنس

1 - 2  توزيع  األطفال العاملين حسب الجنس والعمر
َبــنّي هــذا امل�شح اأن ن�شبة الذكــور من الأطفال العاملني بلغت )96 %(، ون�شبة الإنــاث )4 %(، وذلك عائد اإىل بع�س 

العادات والتقاليد ال�شائدة يف الأردن، حيث اأن معظم الأ�شر ل ترغب بدخول الفتيات اإىل �شوق العمل. 
وبلغــت ن�شبــة الأطفال العاملني من الفئة العمرية )15 - 17( �شنة، حوايل )70 %( من جمموع الأطفال العاملني، 
وهــذا يتما�شــى مع نتائج امل�شوح التي اأجريت يف الأردن على مدى الِعقد املا�شي، وَمّثل الأطفال العاملني يف �شن 14 فما 

دون ما ن�شبته )30 %(.
واأظهــر هــذا امل�شــح منطًا جديدًا مــن عمل الأطفال بني الإناث، وهو مــا اتفق على ت�شميته " الأطفــال حبي�شي املنازل 
Home Bound Girls" وهن اللواتي يتم حرمانهن من التعليم ب�شبب بع�س العادات الجتماعية ال�شائدة، حيث 
بلغــت ن�شبتهــن )4 %( مــن جمموع العينة ويعــود انخفا�س هذه الن�شبــة ل�شعوبة احل�شول على هــذه البيانات نظرًا 

لكونها تتم يف املنازل بعيدًا عن الرقابة والتفتي�س.  
 شكل )1 - 2(: توزيع األطفال العاملين حسب العمر

 1 - 3  توزيع  األطفال العاملين حسب الوضع االسري 
اأ�شارت هذه الدرا�شة اإىل اأن نحــو )76 %( من الأطفــــال العاملني ينتمون لأ�شر يبلغ عدد اأفرادهـــــا )6 - 10( 
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2 - 4 توزيع األطفال العاملين حسب مهنة األم
تبــني الدرا�شــة اأن )96 %( مــن اأمهات الأطفال العاملني ل ميار�شن اأية مهنة ، ون�شبــة العاملت منهن )4 %( يعملن 
يف مهن ب�شيطة تتنا�شب مع م�شتوياتهن التعليمية املتدنية، اإّما كعاملت نظافة اأو مرا�شلت اأو يف بع�س املهن الإدارية 

الب�شيطة. 
شكل )2 - 2(: توزيع األطفال العاملين

حسب مهنة األم

2 - 5 توزيع األطفال العاملين حسب اهتمام ولي األمر بظروف العمل ومتابعته
اأفــاد نحــو )80 %( مــن الأطفال العاملــني الذين متت مقابلتهم بــاأن اأولياء اأمورهم يبدون اهتمامــًا بظروف عملهم ، 

ونحو )66.5 %(  منهم يقوم اأولياء اأمورهم بزيارتهم يف مكان عملهم. 
كمــا ا�شــار نحو )72 %( منهم بــاأن اأولياء اأمورهم  يقومون مبناق�شتهم حول امل�شاكل التــي يواجهونها يف مكان العمل، 
وافاد )84 %( منهم اأن اأولياء اأمورهم ل يجربونهم على العمل يف مكان عملهم احلايل، ونحو )93 %( مل يتعر�شوا 

للطرد من البيت من قبل اأولياء الأمور.
ولبــد مــن التنويه هنا باأن هذه املعلومات مت احل�شول عليها من قبل الأطفال العاملني اأنف�شهم والذين يفتقدون للحد 
الأدنــى مــن املعرفة املتعلقة بحقوقهم، كحقهم  با�شتكمــال املرحلة الأ�شا�شية من التعليــم، ول مييزون باأن ت�شجيعهم 

على ترك مقعد الدرا�شة للنخراط يف �شوق العمل للم�شاهمة يف دخل الأ�شرة يعترب »عمًل جربيًا«.
واأفــاد نحــو )73.5 %( مــن الأطفــال العاملــني باأنــه ل تربطهــم علقــة قرابة مــع رب العمل، ونحــو  )68 %( من 

الأطفال العاملني ل تربط اأولياء اأمورهم علقة قرابة برب العمل.
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الفصل الثالث: الوضع االقتصادي

3 - 1 مقدمة
يعتــرب الو�شــع القت�شادي املرتبط بالفقــر والبطالة، اأحد اأهم اأ�شباب توّجه الأطفــال للعمل يف البلدان التي تعاين 
مــن م�شكلة عمل الأطفال. وعلى امل�شتوى الوطني ت�شــري الدرا�شات واملوؤ�شرات اإىل تفاقم م�شكلة الفقر وارتفاع معدل 
الت�شخــم، حيــث ارتفع خط الفقر العام للفرد يف عــام 2006 اإىل )504( دينار �شنويًا، عما كان عليه يف عام 2002 

والبالغ اآنذاك )392( دينار �شنويًا3. 
اأما بخ�شو�س معدلت البطالة، فبالرغم من النخفا�س الن�شبي الذي �شهده معدل البطالة يف الأردن من  )13.1 %( 
يف عــام 2007 اإىل )12.7 %( يف عــام 2008 4، اإّل اأن هــذا النخفا�س ل ينفي ارتفاع معدل البطالة يف الأردن اإذا 
مــا قــورن مبعدلت البطالــة الدولية املعلنة يف العام 2008، حيث بلغت )5.8 %( علــى م�شتوى العامل، و )9.2 %( 
يف منطقــة ال�شــرق الأو�شط5، وعلى م�شتوى الدول بلغ معدل البطالــة يف اململكة املغربية  )9.6 %(، و )5.8 %( يف 

الوليات املتحدة الأمريكية6. 
اإذا ا�شفنا ارتفاع معدل الت�شخم )والذي كان يف اعلى م�شتوياته منذ اكرث من ع�شرة اأعوام حيث بلغ )13.9 %( يف 
العــام )2008(7 ، والــذي بــدوره اأثقل كاهل رب الأ�شرة ودفعه للعمل مبهنتني ورمبا ثــلث مهن ، اأو دفع اأبنائه ل�شوق 

العمل يف �شن مبكرة ملواكبة الظروف ال�شعبة.
و�شيتــم الرتكيــز يف هذا الف�شل علــى اأهم املوؤ�شــرات القت�شادية للأطفال العاملــني، ومنها توزيــع الأطفال العاملني 

ح�شب املهنة، وح�شب دخلهم ال�شهري، وح�شب الو�شع القت�شادي لأ�شرهم.

3 - 2 توزيع  األطفال العاملين حسب المهنة 
بينــت نتائــج هــذا امل�شح امليداين اأن نحــو )39 %( من الأطفــال العاملني يعملــون يف ور�س ت�شليح ال�شيــارات، وي�شمل 
العمــل يف هذه الور�س العديد من الأعمال اخلطرة، مثل تغيري البطاريات، الت�شحيم، ترتيب وتنظيف املحل، عمليات 

ال�شيانة، �شيانة وتبديل الإطارات، وغ�شيل ال�شيارات.
 وبلغــت ن�شبــة الأطفــال العاملني يف البيــع والتجارة )25 %( تتم معظمهــا يف ال�شارع اإما على ب�شطــات متنقلة اأو يف 
عملية التحميل والتنزيل يف �شوق اخل�شار. واظهر امل�شح منط جديدًا مل يظهر يف عمليات امل�شح ال�شابقة، وهو العمل 
يف اإعــادة تدويــر النفايات وجمع اخلردوات حيث بلغت ن�شبتهم )13.5 %( من الأطفال العاملني يف ال�شارع، يف حني 
اأفــاد حــوايل )13 %( باأنهم يعملون يف اأماكن بيع القهوة اأو املطاعم ال�شعبية، و )13 %( يعملون يف اأعمال النجارة 

واحلدادة.
ولبــد مــن ال�شارة هنــا باأن الور�س التي يعمل بها هــوؤلء الأطفال �شغرية وُت�ّشغل اأقل من خم�شــة اأفراد وتفتقد اإىل 

احلد الأدنى من �شروط احلماية والوقاية يف جمال ال�شلمة وال�شحة املهنية.

3 دائرة اإلحصاءات العامة، 2002، 2006، »مسح نفقات ودخل االسرة«.
4 دائرة اإلحصاءات العامة، 2007، 2008، »التقرير السنوي ملسح العمالة والبطالة«.

5 ILO, “Global Employment Trends”, January, 2010
6 www.ilo.org.   
7 www.cbj.gov.jo.
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شكل )3 - 1(: توزيع  األطفال العاملين حسب المهنة

3 - 3 توزيع األطفال العاملين حسب دخل الطفل
يح�شــل الأطفــال العاملــون على اأجور متدنيــة، حيث اأ�شار هذا امل�شــح اأن )56 %( من الأطفــال العاملني يقل دخلهم 
ال�شهــري عــن مائة دينار، يف حني يتقا�شى )94 %( من الأطفال العاملني راتبــًا اأقل من احلد الأدنى للأجور والبالغ 
مئــة وخم�شــون دينارًا 8. وهــذا ي�شري اإىل ا�شتغلل هوؤلء الأطفال كاأيدي عاملــة رخي�شة، حيث يجربون على القيام 

بالعديد من املهام التي ل يقبل بها الأكرب �شنًا.
واأفــاد )65 %( مــن الأطفــال العاملــني باأنهم ي�شاهمــون يف دخل الأ�شــرة، و)35 %( منهم اأفادوا باأنهــم ينفقون ما 
يتقا�شونــه علــى م�شاريفهم اخلا�شة، مع �شرورة التنويه على اأن هــوؤلء الأطفال يعملون ليعيلوا اأنف�شهم نظرًا لرتدي 

اأو�شاع اأ�شرهم القت�شادية، وغياب ح�شة الطفل من امل�شروف ال�شهري للعائلة.

شكل )3 - 2(: توزيع  األطفال العاملين 
حسب مساهمة الطفل العامل في دخل األسرة

14
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3 - 4  توزيع  األطفال العاملين حسب الوضع االقتصادي ألسرهم

ت�شــري الدرا�شــة اإىل اأن الدخــل ال�شهري لـ )20 %( من اأ�شــر الأطفال العاملني يقل عن مئــة دينار دون احت�شاب 
دخــل الطفــل العامل نف�شــه. علمًا باأن الدخل ال�شهري ملا يقــارب )32 %( من اأ�شر الأطفــال العاملني يرتاوح بني
)101 - 250( دينــار، وت�شــري الدرا�شــة اإىل اأن الدخل ال�شهري لـ )20 %( من اأ�شر الأطفال العاملني يرتاوح بني 
)251 - 300( دينــار. وهــذا املوؤ�شــر يو�شح باأن الفقر وانخفا�س م�شتوى الدخل للأ�شــرة يعترب من اأهم الأ�شباب 

وراء النخراط املبكر للأطفال يف �شوق العمل.
اأما ن�شبة الأطفال العاملني الذين تتلقى اأ�شرهم معونة �شهرية فهي قليلة جدًا ول تتجاوز )2 %(. وكانت وزارة 
التنميــة الجتماعية اجلهــة الأوىل من حيث تقدمي املعونة ح�شب امل�شح امليــداين حيث بلغت ن�شبتها )43 %(. 

كما بلغت ن�شبة اجلمعيات اخلريية )40 %( من اجلهات التي تقدم معونة لأ�شر الأطفال العاملني.
وتبــنّي الدرا�شــة اأن نحــو )54 %( من اأ�شــر الأطفال العاملني ي�شكنــون يف بيوت م�شتاأجرة، يف حــني اأن ن�شبة من 
ميلكــون م�شاكنهــم تبلغ )46 %(. مع �شرورة الإ�شارة هنا اإىل اأن هذه البيــوت اململوكة �شغرية احلجم  )يف اأغلب 

الأحيان( ول تتنا�شب مع عدد افراد الأ�شرة.

شكل )3 - 3(: توزيع  األطفال العاملين
حسب نوع السكن

وميكــن ال�شتنتــاج هنــا اأن اكــرب ن�شبــة من الأطفــال العاملــني يعملون يف ور�ــس ت�شليــح ال�شيــارات )الكراجات(، 
يليهــا العمــل يف ال�شــارع، وت�شنــف هذه املهن �شمــن املهن اخلطــرة، ح�شب التفاقيــة رقــم )182( �شالفة الذكر. 
واإن )94 %( مــن هــوؤلء الأطفال يح�شلون على اأجور متدنية تقل عــن احلد الأدنى للأجور مقابل �شاعات عمل 
طويلــة قــد ت�شــل اإىل 9  اأو 10 �شاعات يوميًا، وهذا موؤ�شر �شريح على ا�شتغلل هوؤلء الأطفال للقيام باأعمال ل 

تتنا�شب مع اأعمارهم وانتهاك �شارخ حلقوقهم ال�شا�شية.
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الفصل الرابع: الوضع التعليمي
4 - 1 المقدمة

يتناول هذا الف�شل الو�شع التعليمي للأطفال العاملني واآبائهم واأمهاتهم، حيث مت الرتكيز على توزيع الأطفال العاملني 
ح�شــب �شنــوات الدرا�شة، وح�شب اأ�شباب الت�شرب مــن املدر�شة، وتوزيعهم ح�شب امل�شتوى التعليمــي لآبائهم واأمهاتهم. 

4 - 2 توزيع  األطفال العاملين حسب سنوات الدراسة
بينت الدرا�شة اأن حوايل )24 %( من الأطفال العاملني اأنهوا درا�شتهم حتى ال�شف ال�شاد�س الأ�شا�شي، وما ن�شبته 
)21 %( مــن الأطفــال العاملني قد انهوا ال�شف ال�شابــع، وبلغت ن�شبة من اأمتوا ال�شف الثامن اأو التا�شع اأو العا�شر
)32 %(. وهــذه النتيجــة تتوافق مع الدرا�شــات ال�شابقة التي ت�شري اإىل اأن غالبيــة الأطفال العاملني يت�شربون 

قبل اإمتام املرحلة الأ�شا�شية من التعليم.

شكل )4 - 1(: توزيع األطفال العاملين حسب سنوات الدراسة

4 - 3 توزيع  األطفال العاملين حسب أسباب التسرب
اأفــاد )52 %( مــن الأطفــال العاملني اأن ال�شبب الرئي�شــي وراء ت�شربهم من املقاعد الدرا�شيــة يعود اإىل م�شاعدة 
اأ�شرهم ماديًا، يف حني يت�شرب ما ن�شبته )28 %( لعدم رغبتهم بالدرا�شة، وجاء ثالثًا رغبة الطفل العامل بتعلم 
مهنــة. وهــذا موؤ�شر اآخر يدعم اأن الأ�شباب القت�شادية ُت�شكل الدافــع الرئي�شي وراء ت�شرب  الأطفال قبل اإمتام 

املرحلة الأ�شا�شية من التعليم والنخراط املبكر يف �شوق العمل. 

شكل )4 - 2(: توزيع األطفال العاملين حسب أسباب التسرب
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وعنــد �شــوؤال  الأطفال العاملــني حول رغبتهم يف العودة اإىل املدر�شة، اأجــاب )27 %( اأنهم يرغبون يف ذلك دون 
�شــروط، وربــط نحو )75 %( منهم رغبتــه بالعودة اإىل املدر�شة بتح�شن الو�شع املــايل للأ�شرة، وهذا موؤ�شر يدل 
علــى رغبــة  الأطفال يف الدرا�شة واإمتام مراحل متقدمة من التعليم لو توفرت لأ�شرهم بدائل مادية تغنيهم عن 
العمــل، وباملقابــل ربط نحــو )18 %( رغبته بالعودة اإىل املدر�شــة بتوفر درا�شة م�شائية، وهــوؤلء على الأغلب 
هــم مــن الفئــة العمريــة الواقعه بــني )16 - 18( عامًا، الذيــن ل ي�شتطيعون تــرك العمل ب�شبب تــردي الو�شع 

القت�شادي لأ�شرهم.
بلغــت التعليــم  مــن  الت�شــرب  ن�شبــة  اأن  اإىل  والتعليــم  الرتبيــة  وزارة  عــن  ال�شــادرة  الإح�شــاءات  وت�شــري 
)0,6 %( للعام الدرا�شي )2006 - 2007(، اأي نحو )9500( طالب مت�شرب يلجاأ معظم الذكور منهم اإىل العمل 

بدل التعليم 9.

شكل )4 - 3(: توزيع  األطفال العاملين
حسب الرغبة بالعودة للمدرسة

4 - 4 توزيع  األطفال العاملين حسب الخصائص التعليمية آلبائهم وأمهاتهم
وبالن�شبــة للخ�شائ�ــس التعليمية لآباء الأطفال العاملــني، فاإن ن�شبة التح�شيل العلمــي للن�شف منهم مل تتجاوز 
املرحلــة الأ�شا�شيــة. وكذلــك احلــال بالن�شبة خل�شائ�ــس اأمهــات الأطفال العاملــني، حيث اأن حت�شيل مــا ن�شبته 
الن�شف مل يتجاوز املرحلة الأ�شا�شية كذلك، وهذا يوؤ�شر اإىل ت�شابه اخل�شائ�س التعليمية لآباء واأمهات الأطفال 

العاملني.  
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9   وزارة التربية والتعليم، ”االحصائية التربوية للعام 2007/2006“.
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شكل )4 - 4(: توزيع  األطفال العاملين 
حسب الخصائص التعليمية آلبائهم وأمهاتهم

18

وتــربز نتائــج الدرا�شة الأثر القوي امل�شــرتك لتدين الأو�شاع القت�شادية اأوًل، وامل�شتــوى التعليمي لآباء واأمهات 
الأطفال العاملني ثانيًا، يف دفع الأهل لأبنائهم على ترك املدر�شة قبل اإمتامهم املرحلة الأ�شا�شية وانخراطهم يف 
�شــوق العمل، وذلك نظرًا لجتماع احلاجــة املادية لدى الأ�شر مع �شعف الثقافة والوعي باأهمية وجدوى التعليم 
كا�شتثمــار بعيــد املدى، علمــًا باأن البيئــة الأ�شرية غري املتعلمة وغــري املدركة لأهمية التعليــم، يف الغالب، تخرج 
اأطفــاًل واأبنــاًء يحملــون نف�س القناعــات والأفكار حول اأهميــة تعلم مهنة علــى التعليم، من وجهــة نظرهم ، مع 
�شــرورة ال�شــارة اإىل اأن ما يتلقاه الطفل مــن تدريب خلل العمل ل يرقى اإىل م�شتوى اإتقــان املهنة، وذلك بناءًا 

على امللحظات امليدانية.

غري متعلم ا�سا�سي ثانوي جامعي
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الفصل الخامس: شروط العمل
5 - 1 مقدمة 

عــادة مــا يتم و�شف تفتي�س العمــل وال�شلمة وال�شحــة املهنية باأنه مراقبــة �شروط وظروف العمــل يف املن�شاآت 
امل�شمولــة باأحــكام قانون العمل، وي�شمل تعبــري �شروط العمل جميع عنا�شر العمل با�شتثنــاء تلك املتعلقة ببيئة 
العمــل وال�شلمة وال�شحة املهنية. وقد تناولت الدرا�شة �شاعات العمل وال�شرتاحات والعطل التي يح�شل عليها 
الأطفال العاملون كنموذج على �شروط العمل. ويعترب عدد �شاعات العمل اليومية عن�شرًا مهمًا من عنا�شر العمل 
لكافــة العمــال واملهن، ولكنه يكت�شب اأهمية خا�شة بالن�شبة للأطفال لقرتانه مبقدار اجلهد الذي يبذله الطفل 

خا�شًة يف القطاعات التي تتطلب جمهودًا ج�شديًا عاليًا.
وغالبــًا مــا ترتبط عوامل مثل �شاعات العمــل وال�شرتاحات باإ�شابات وحوادث العمــل، حيث ي�شبح العامل الذي 
يعمــل ل�شاعــات عمل طويلة دون اأوقات ا�شرتاحــة كافية ومدرو�شة، عر�شة للإ�شابــات املختلفة نتيجة الإرهاق 
والتعــب وقلــة الرتكيــز، خا�شة اإذا اقرتن هــذا الو�شع بوجود بيئة عمــل غري اآمنة. وعمومــًا يعترب العمل عايل 
ال�شــدة بالن�شبــة للأطفال )املحدد على اأنه اأكرث مــن 20 �شاعة/اأ�شبوع( مرتبط ب�شلوكيــات غري �شحية تت�شمن 

النوم غري الكايف، وعدم وجود وقت كاٍف يق�شيه مع الأ�شرة 10. 
وتــربز الدرا�شــة ب�شكل وا�شــح اأن الأطفــال العاملني يعاملــون )يف اأح�شن الظــروف( كالكبار، حيــث اأنهم يعملون 

ل�شاعات طويلة ودون فرتات كافية من ال�شرتاحة اأو العطل.

5 - 2 توزيع األطفال العاملين حسب ساعات العمل
 اأ�شارت الدرا�شة اأن نحو )58 %( من الأطفال يعملون )8( �شاعات يوميًا و)42 %( يعملون اأكرث من )8( �شاعات 
يوميــًا، وهــذا معدل مرتفع بالن�شبــة للأطفال اإذا ُعلم اأن �شاعات العمل اليوميــة املن�شو�س عليها يف قانون العمل 

تبلغ )8( �شاعات للبالغني و)6( �شاعات للفئة العمرية )16 - 18( �شنة 11.

شكل )5 - 1(: توزيع األطفال العاملين حسب ساعات العمل

10 Committee on the Health and Safety Implications of Child Labour, 1998. “Protection Youth at Work: Health, Safety, and Development of Working 
Children and Adolescents in the United States”, excutive summary.

11  قانون العمل األردني رقم 8 لسنة 1996 واألنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة مبوجبه وتعديالته.

اإن هــذا املوؤ�شــر يعتــرب من املوؤ�شــرات املهمة والتي تو�شــح ا�شتغلل اأ�شحــاب العمل للأطفــال العاملــني بالإ�شافة اإىل 
املخاطر التي توؤثر على �شحة الطفل نظرًا لعملهم ل�شاعات طويلة ل تتنا�شب مع اأعمارهم.
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5 - 3 توزيع  األطفال العاملين حسب اإلستراحة واالجازات المرضية
اظهــرت هــذه الدرا�شة اأن )89 %( من الأطفال يح�شلــون على ا�شرتاحة يومية اأثناء العمل ولكن معظمهم يق�شونها 
داخــل مواقــع العمــل ممــا يجعلهــم عر�شــة مللوثــات واأجواء بيئــة العمــل، وهذا يقلــل ال�شتفــادة املرجــوة من وقت 
ال�شرتاحــة. كمــا تبني الدرا�شة اأن )11 %( من الأطفال ل يح�شلون على ا�شرتاحة يومية مطلقًا، مما ي�شكل موؤ�شرًا 
وا�شحــًا علــى تعري�ــس �شحة الأطفال للخطــر وتعري�شهم للإجهاد والتعــب الذي يوؤثر حتمًا علــى م�شتوى تركيزهم 
ويجعلهــم عر�شــة للإ�شابات واملر�س. علمًا بــاأن الأطفال واملراهقــني يحتاجون لفرتات اأطول مــن الراحة، و�شاعات 

النوم اأكرث من البالغني.

شكل )5 - 2(: توزيع األطفال العاملين حسب حصولهم على استراحة يومية

وت�شري الدرا�شة اإىل اأن نحو )87 %( من الأطفال العاملني مينحون اإجازة يف حال مر�شهم. يف حني اأن )10 %( منهم 
ل مُينحــون اإجــازة مر�شية. علمًا باأن جزًءا من هــوؤلء الأطفال العاملني ممن هم حتت �شن 16 �شنة والبالغة ن�شبتهم 
)30 %( كما ذكرنا �شابقًا، غري م�شمولني باأي نوع من التاأمينات الجتماعية وال�شحية التي قد ت�شاعدهم يف فرتات 
املر�ــس. مــع �شــرورة التنويه على اأن هــذه الدرا�شة مل تو�شــح مدة الإجازة املر�شيــة وفيما اإذا كانت هــذه الإجازات 

املر�شية مدفوعة الأجر اأم ل. 

5 - 4 توزيع  األطفال العاملين حسب العطلة االسبوعية
اأ�شــار )98 %( مــن الأطفــال مــن هــذه العينة اأنهــم يح�شلون على عطلــة اأ�شبوعية ليــوم واحد، وتبــني اأن )89 %( 
يح�شلــون علــى اإجازتهم يوم اجلمعة ممــا يتوافق مع الو�شع ال�شائد يف �شوق العمــل الأردين، حيث اأن يوم اجلمعة هو 

يوم العطلة الر�شمية قانونيًا ما مل ت�شتوجب طبيعة العمل غري ذلك.
مع ال�شارة باأن توفر يوم عطلة واحد اأ�شبوعيًا ل يكفي الأطفال يف هذه املرحلة العمرية �شواء من الناحية اجل�شدية 
حيــث اأنهم بحاجــة اأكرب للراحة من الكبار، اأو من الناحية النف�شية والجتماعيــة ليتمكنوا من التوا�شل مع اأ�شرهم 
وجمتمعهــم حيــث اأنهم يف الغالــب لن يتمكنوا من القيام باأي ن�شــاط  بعد يوم عمل كامل يتعــدى )8( �شاعات يف اغلب 
الأحيان. وبناًء عليه ميكن ال�شتنتاج اأن الأطفال العاملني يتعر�شون لل�شتغلل من قبل اأ�شحاب العمل، نظرًا لطول 
�شاعات العمل الذي مي�شيها هوؤلء الأطفال، والتي بلغت اأكرث من )8( �شاعات يوميًا وو�شلت اإىل اأكرث من )11( �شاعة 

ملا ن�شبته )42 %( من الأطفال.

نعم
%89

ل
%11



12  Hagemann F., Diallo Y., Etienne A., Mehran F., April 2006, “Global Child Labour Trends 2000 to 2004”, ILO.
13  ILO, “A Global Alliance against Forced Labour”, International Labour Confernce, 93rd session, Geneva, 2005.
14  ILO, “The End of Child Labour Within Reach”, 2006.
15  IPEC, “Every Child Counts: new global on child labour”, April 2002.
16  ILO, “Facts on Child Labour”, June, 2005.
17  ILO, “Combating Child Labour: A handbook for labour inspectors”, 2002.
18 ILO, “Combating Child Labour: A handbook for labour inspectors”, 2002
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الفصل السادس: الوضع الصحي
6 - 1 مقدمة

ح�شب تقديرات منظمة العمل الدولية، وكما ا�شرنا �شابقًا، فاإن حجم عمل الأطفال يف العامل يقدر بـ )218(  مليون 
طفــل 12 ، يعمــل نحــو ) 40 - 50 %( منهم عمًل جربيًا 13، ونحو )126( مليون منهم يعملون اأعمال خطرة 14 ، يف 
حــني اأن )73(  مليــون منهم دون �شــن العا�شرة15. ولعل اأخطر ما يف هذه الإح�شــاءات، ال�شارة اإىل اأن حوايل )22( 
األــف طفل ميوتون �شنويــًا ب�شبب حوادث متعلقة بالعمل16، ومع �شرورة التنويه، بــاأن الإح�شاءات والأرقام املتعلقة 
بهــذا اجلانــب قليلة وغري متوفرة يف اأغلب الأحيان. واإذا مــا اأخذنا بعني العتبار الأو�شاع القت�شادية العاملية التي 
تلقي بظللها على �شائر دول العامل، وتفر�س البحث عن م�شادر جديدة للدخل لدى الكثري من الأ�شر واملجتمعات، فقد 
يكــون الأطفــال اأحد هذه امل�شادر. وحيث اأن املخاطر ال�شحيــة التي يتعر�س لها الأطفال ب�شبب طبيعة وبيئة العمل 
اأحــد اأهم الأ�شبــاب التي جتعل "عمل  الأطفال" مو�شوعًا ذا اأهمية خا�شة، فقــد ت�شمنت ال�شتمارة التي ا�شتخدمت 
يف عمليــة امل�شــح العديد من النقــاط املرتبطة بال�شلمة وال�شحــة املهنية وبيئة العمل وبينت نتائــج امل�شح عددًا من 

املوؤ�شرات املتعلقة ب�شحة و�شلمة الطفل العامل.
ب�شكل عام، ميكن ت�شنيف املخاطر املوجودة يف العمل على النحو التايل17:

1. املخاطر البيولوجية: مثل التعر�س للبكترييا والفريو�شات واحليوانات اخلطرة واحل�شرات.
2. املخاطر الفيزيائية: مثل التعر�س للحرارة والربودة ال�شديدة، وال�شجيج والهتزاز.

3. املخاطر الكيماوية: مثل التعر�س للمواد اخلطرة وال�شامة مثل املذيبات واملبيدات واملواد القابلة لل�شتعال.  
4. خماطر التلوؤم: مثل حمل الأج�شام الثقيلة، حركات العمل املتكررة، احلاجة لتخاذ اأو�شاع عمل غري منا�شبة.

5. املخاطر النف�شية: مثل التهديد والعزل وال�شتغلل والتحر�س.
6. �شروط العمل: مثل �شاعات العمل الطويلة، والعمل الليلي وتدين الأجور. 

7. ظروف وبيئة العمل: مثل العمل على ارتفاعات عالية اأو �شمن مناطق حم�شورة اأو وجود معدات واآلت خطرة. 
وعلــى وجــه اخل�شو�ــس، هنالــك العديد من الأ�شبــاب التي جتعــل توجه الأطفال للعمــل يف املرحلــة العمرية - دون 

الثامنة ع�شرة - اأمرًا حمفوفًا باملخاطر، اأبرزها18:
والتطور. النمو  مرحلة  يف  كونهم  العمر،  هذا  يف  للأ�شخا�س  البيولوجية  • اخل�شو�شية 

• اأماكــن ومعــدات العمــل ومعدات الوقاية ال�شخ�شيــة اأي�شًا، امل�شممة اأ�شًل لتنا�شب مقايي�ــس الأ�شخا�س البالغني 
ولي�س الأطفال.

• جميــع الدرا�شــات والأبحــاث املتعلقــة باملواد وبيئة العمل تتنــاول البالغني ول توجــد يف الغالب درا�شات حول 
اآثارها على الأطفال.

للمخاطــر  اإدراكًا  اأقــل  الأطفــال  يجعــل  ممــا  العقلــي  الن�شــوج  اكتمــال  وعــدم  واملعرفــة  اخلــربة  قلــة   •
واأكرث عر�شة لها. 



20   اجلغبير، د. ماضي، ”االسبست )احلرير الصخري( مصادره، طرق التعرض له، ومخاطره الصحية“, 1994.
19  IFC, June 2002, “Good practice Note: Addressing Child Labour in the workplace and supply chain”.
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• يتــم عــادًة تكليفهــم بالأعمال التي ل يرغب بها الكبار ويعتقدون اأنها خطــرة اأو �شعبة للغاية بالن�شبة اإليهم. 
الأحيان.  معظم  يف  عليه  يح�شلون  ل  الذي  املبا�شر  للإ�شراف  وبحاجة  مدربني  غري  الغالب  يف  • يكونون 

وعــادة مــا تكون اأماكن عمل هوؤلء الأطفال يف القطاعات غري املنظمة والتي ت�شّغل عددًا قليًل من العمال، ل يتجاوز 
�شاحــب العمل والطفــل العامل يف كثري من احلالت، حيث تفتقد للمتابعة والرقابــة وتتدنى فيها م�شتويات اللتزام 

بالقوانني واملعايري و�شروط ال�شلمة وال�شحة املهنية.

6 - 2 المخاطر الصحية  حسب مهنة الطفل 
كما ا�شرنا �شابقًا باأن نحو )39 %( من الأطفال العاملني يعملون يف ور�س ت�شليح ال�شيارات، وبتحليل  ظروف و�شروط 
العمــل يف هــذا القطاع يتبــني اأنه ينطوي حتت قائمة اأ�شوء اأ�شكال عمل الأطفال وفقــًا للمادة )3( من اتفاقية العمل 
الدوليــة ب�شــاأن حظر اأ�شــواأ اأ�شكال عمل الأطفــال رقم )182(، حيث اأنها مــن "الأعمال التي يرجــح اأن توؤدي ، بفعل 
طبيعتها اأو بفعل الظروف التي تزاول فيها، اإىل الإ�شرار ب�شحة الأطفال اأو �شلمتهم اأو �شلوكهم الأخلقي"، حيث اأن 

العمل يف هذا القطاع يت�شمن التعر�س للمخاطر التالية:
الدوارة. والأجزاء  املتحركة  • الآلت 

وال�شجيج.  ال�شخري(  )احلرير  ال�شب�شت�س   ، البنزين   ، املذيبات  الكربون،  اأك�شيد  لأول  • التعر�س 
ال�شخ�شية. الوقاية  ومعدات  العمل  معدات  مع  عام  ب�شكل  التلوؤم  • عدم 

منا�شبة. غري  و�شعيات  �شمن  والعمل  ثقيلة  اأج�شام  حمل  اأحيانًا  يتطلب  والذي  القا�شي  اجل�شدي  • العمل 
والنفجار.                                   احلريق  • خطر 

 • التهوية ال�شيئة.                                                                          
 • �شعف التنظيم والرتتيب والنظافة. 

أما أكثر اآلثار الصحية شيوعًا في هذا القطاع من األعمال، فهي19: 
1. اجلروح

2. احلروق 
3. الإجهاد والفتق

4. الت�شمم باأول اأك�شيد الكربون
5. الك�شور نتيجة ال�شقوط والتعرث

6. اللتهابات اجللدية     
كمــا اأن اأماكــن )الكراجــات( معروفــة بافتقارهــا للمتطلبــات الدنيــا لل�شلمــة وال�شحة املهنيــة من حيــث ا�شتخدام 
اآلت ومعــدات غــري �شاحلة اأحيانًا ولي�شــت �شمن املوا�شفات، وكذلك عــدم توافر و�شائل الإ�شعــاف والإطفاء. وتوؤكد 
درا�شــة اأجريــت يف الأردن على حملت اإ�شلح كوابح ال�شيارات )اأحد تخ�ش�شات حمــلت )الكراجات((، اأن التعر�س 
للأ�شب�شت�ــس املوجــود يف بع�س اأنواع الكوابح دون اتخاذ الحتياطات اللزمة، يوؤدي لتديّن وتدهور كفاءة الرئة وقد 

يوؤدي على املدى الطويل اإىل تليف الرئة20.  
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6 - 3 توزيع  األطفال العاملين حسب مدة االلتحاق بالعمل
بينت الدرا�شة اأن ما ن�شبته )89 %( من الأطفال يعملون منذ مدة ل تزيد عن �شنتني يف حني اأن )2 %( منهم فقط 

يعملون منذ �شت �شنني اأو اأكرث. 
وبــل �شــك، فــاإن طول مــدة العمل جتعــل الآثار ال�شلبيــة لعمل الأطفــال اأكرث و�شوحــًا. حيث اأن الكثــري  من املخاطر 
واملوؤثــرات املوجــودة يف بيئة العمل ل يت�شــح تاأثريها على املدى الق�شري ولكن يظهر تاأثريهــا على املدى البعيد وبعد 

�شنوات من ا�شتمرار التعر�س. 
وحيث اأن )70 %( من الأطفال العاملني هم من الفئة العمرية )15 - 17( �شنة و)30 %( يف �شن 14 فما دون، فاإن 
ن�شبــة تقــارب )63 %( قــد بدءوا العمل يف عمر )13 - 15( ونحو )27 %( بــدءوا العمل قبل �شن الثانية ع�شرة. 
وهــذا الأمــر ي�شــري اإىل ق�شيــة مهمة وهــي اأن ن�شبة ل ي�شتهان بهــا من الأطفال قد بــدءوا العمل يف �شــن مبكرة جدًا 

وبحاجة اإىل تدخل واآليات عمل تختلف عن تلك املتبعة مع الأطفال الأكرب �شنًا.

شكل )6 - 1(: توزيع األطفال العاملين
حسب مدة االلتحاق بالعمل

6 - 4 توزيع  األطفال العاملين حسب الطول والوزن
يعترب الطول والوزن من املوؤ�شرات الأ�شا�شية فيما يتعلق بتاأثري العمل على  الأطفال على املدى الطويل خا�شًة الذين 
يبدوؤون العمل يف �شن مبكرة. وعادًة ما يرتبط موؤ�شر النمو )الطول والوزن( اأي�شًا بعوامل اأخرى مثل الوراثة وتغذية 
الطفــل. وت�شــري الدرا�شــة اإىل اأن نحــو )60 %( من الأطفــال يف الدرا�شة يبلغ طولهــم )151 - 170( �شم، ووزنهم 
)41 - 60( كغــم وهــذا معــدل طبيعي جدًا للفئة التي متثل )70 %( من عينــة الدرا�شة وهم �شمن الفئة العمرية 

)13 - 15( �شنة. 
ومبا اأن  )70 %( من الأطفال �شمن الدرا�شة يعملون منذ مدة تقل عن �شنتني، فاإن هذا يف�شر عدم وجود تاأثري حقيقي 
علــى بنيــة الأطفال العاملني حني اإجراء الدرا�شة. علمًا باأن قراءات الوزن والطول قام بها مفت�شو العمل وعلى �شكل 
تقديــري نظــرًا لعدم معرفــة الطفل مبقدار طوله ووزنه يف معظــم احلالت. وعلميًا فاإن العديــد من معايري التعر�س 
مللوثــات بيئــة العمل ترتبــط بكتلة العامل، حيث يجب اأن يقــل م�شتوى التعر�س كلما قل وزن العامــل، وعليه فاإن اأي 

تقييم لبيئة عمل الأطفال يجب اأن ي�شتند ملعدل اأوزانهم ل�شمان عدم جتاوز مقادير تعر�شهم للحدود املقبولة.

اأقل من �سنة

�ست �سنوات فاأكرث

1  - 2

3  - 5



شكل )6 - 2(: توزيع األطفال العاملين حسب طول الطفل )سم(

ومبقارنة معدل وزن الأطفال يف العينة والبالغ )45 - 50( كغم تقريبًا مبعدل وزن الرجال والبالغ ال�شعف تقريبًا، 
يت�شح �شرورة خف�س م�شتويات تعر�س الأطفال مللوثات بيئة العمل اإىل ن�شف ما يتعر�س له الكبار. وبالن�شبة للطول 
يبلغ معدل طول الأطفال قرابة )155 �شم( ويقل هذا الطول مبا ل يقل عن )15 �شم( عن معدل طول الكبار العاملني، 
ممــا يوؤثــر على مدى تلوؤم الطفل العامل مع املعدات والأجهزة املهياأة للكبار، ويدفع بهوؤلء الأطفال لتخاذ و�شعيات 
عمــل غــري منا�شبة ليتمكنوا من اأداء عملهم. واأحيانًا يقوم اأ�شحاب العمل با�شتخدامهم )ب�شبب �شغر حجمهم( للعمل 

يف اأماكن �شيقة ي�شعب و�شول الكبار اإليها، مثل ال�شدد والأماكن املح�شورة وحفر ال�شيانة. 

شكل )6 - 3(: توزيع  األطفال العاملين حسب وزن الطفل )كغم(

6 - 5 توزيع  األطفال العاملين حسب مؤشرات بيئة العمل
تناولــت ال�شتمارة عددًا مــن املوؤ�شرات املتعلقة ببيئة العمل ومدى توفر �شروط ال�شلمــة وال�شحة املهنية فيها، مثل 
التهويــة، الإنــارة، ال�شجيج، درجات احلرارة املرتفعة واملنخف�شة، والعمل يف اأماكن حم�شورة. وبالرغم من اأن احلكم 
الدقيــق علــى بيئــة العمل يجــب اأن يعتمد على اأجهزة قيا�ــس تعطي قراءات دقيقــة ليتم مقارنتهــا باملعايري املحلية 
والعامليــة، فــاإن هــذه املوؤ�شــرات احل�شية املت�شمنــة يف ال�شتمارة، ميكــن اأن تعطي �شــورة عامة وتقريبيــة حول مدى 

ملئمة بيئة العمل. 
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وتبــني الدرا�شــة اأنــه يتوفــر يف اأماكــن العمــل التــي يعمل فيهــا الأطفــال م�شتويــات جيدة مــن الإنارة ، يف حــني اأقر 
)43 %( مــن الأطفــال بوجود م�شتويات مرتفعــة من ال�شجيج )ال�شو�شاء(، علمًا بان قانــون العمل الأردين يت�شمن 
حدودًا مل�شتوى التعر�س لل�شجيج يبلغ )85 دي�شيبل( لثمانية �شاعات عمل للبالغني، علمًا اأنه اإذا ا�شطر ال�شخ�س لرفع 
�شوتــه لي�شمعه الآخر، فهذا دليل على ارتفــاع م�شتوى ال�شجيج اإىل م�شتوى قد يكون م�شرًا. ومبا اأن معظم الدرا�شات 
حــول العــامل ت�شري اإىل تاأثــر الأطفال ب�شورة اأكرب بعوامل مثــل ال�شجيج، فحتمًا يجب اأن يقــل م�شتوى تعر�شهم عن 
)85 دي�شيبــل(. ومــن املعــروف اأن التعر�ــس الطويل ملوؤثــرات بيئة العمل وبالــذات يف عمر مبكر يجعــل العّمال اأكرث 
عر�شــة للإ�شابة بالأمرا�ــس املهنية، واخلطري فيما يتعلــق بالأمرا�س املهنية هو تطورهــا التدريجي والبطيء حتى 
ت�شــل يف بع�ــس الأحيــان اإىل مراحــل ل رجعة فيهــا ول ميكن علجها. وكلمــا كان التعر�س مبكــرًا للمخاطر املهنية، 
كلمــا ازداد احتمــال ظهور الأمرا�س املهنية يف عمر مبكر، وعليه فالأطفــال عر�شة للأمرا�س املهنية يف عمر ال�شباب 
تقريبــًا، خا�شــة اإذا اقــرتن التعر�س للمخاطر املهنيــة بالعديد من العــادات ال�شيئة املنت�شرة بــني الأطفال العاملني 

وعلى راأ�شها التدخني و�شوء التغذية اأحيانًا. 
واما فيما يتعلق بدرجات احلرارة، تبني الدرا�شة باأن ما يرتاوح بني )40 - 45 %( من الأطفال يف العينة يعانون من 
انخفا�ــس درجــات احلرارة اأو ارتفاعها، الأمر الذي ميكن اأن يعــزى اإىل عملهم يف اأماكن عمل غري مكيفة مما يجعلهم 
عر�شة للتاأثر بدرجات حرارة اجلو �شيفًا و�شتاًء، اإ�شافة لفتقاد اأماكن العمل اإىل و�شائل التهوية احلديثة. وب�شبب 
عدم اكتمال غدد العرق ونظام �شبط احلرارة لدى الأطفال، فاإنهم اأكرث ح�شا�شية للحرارة والربودة واأقل قدرة على 

التاأقلم مع اختلف درجات احلرارة21.
واأفــاد )61 %( مــن الأطفال يف العينة باأنهــم يعملون يف اأماكن حم�شورة، وُيعرف املكان املح�شــور باأنه "املكان �شغريًا 
كان اأو كبــريًا والــذي ي�شعب الدخول واخلروج منه وميكن اأن يكــون ذا تهوية �شيئة"، وت�شكل حفر ال�شيانة املوجودة 

يف معظم )الكراجات( خري  مثال على الأماكن املح�شورة.
وفيما يتعلق بالتهوية فقد اأ�شار )78 %( من الأطفال اإىل اأن م�شتوى التهوية مقبول دون الإ�شارة اإىل مرجعية ذلك، 
علمــًا بــاأن تقديــر التهوية يجب اأن يرتكــز لقيا�س مكونات بيئة العمــل وحتليلها ل �شيما واأن بع�ــس امللوثات ميكن اأن 

تكون عدمية الرائحة )مثل غاز اأول اأك�شيد الكربون( ول ميكن اإدراكها باحلوا�س. 
للمخاطــر م�شبــق  تقييــم  اإىل  الأطفــال  فيهــا  يعمــل  التــي  العمــل  اأماكــن  حتتــاج  العمــوم  وعلــى 
)Risk Assessment( ي�شمــل حتديــد م�شادر وم�شتوى املخاطر املوجودة يف مكان العمل  بهدف اإزالتها اأو خف�شها 
اإىل م�شتويــات مقبولــة، واتخاذ الإجراءات الهند�شيــة والعملية الكفيلة بال�شيطرة عليهــا. ويف حال تبني من خلل 
درا�شــة تقييــم املخاطر ملكان العمــل، ارتفاع م�شتوى اخلطورة ب�شبــب طبيعة العمل اأو عدم كفايــة اإجراءات التحكم 
املتخــذة، يجــب منع الأطفــال من العمل. علمًا باأن هناك العديد من العوامل التي ميكــن درا�شتها اإ�شافًة ملا ذكر �شابقًا 
مثل تركيز املواد الكيماوية، الغبار والأبخرة، ترتيب وتنظيم اأماكن العمل كونها تفتقر يف الغالب للتنظيم وتزدحم 

باملواد مما يجعلها بيئة ملئمة حلوادث ال�شقوط والنزلق والتعرث. 

21 Yadav S. and Sengupta G., “Environmental and Occupational Health Problems of Child Labour: some issues and challenges for future”, 
     Kamla - Raj, Human Ecology, 28)2( : 143 - 148 )2009(.
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ومــن املعــروف اأن لدى الأطفال حاجة اأكرب للأوك�شجني لإمتام عمليــات الأي�س، وبالتايل فمعدل التنف�س لديهم اأكرب 
اإذ يبلــغ معــدل التنف�ــس )20 - 25( مرة/دقيقــة للأطفــال يف عمــر )5 - 12( �شنة، بينما يبلــغ املعدل )15 - 20( 
مرة/دقيقــة ملــن هم فوق 12 �شنة، مما يزيد تعر�شهم للملوثات املوجــودة يف بيئة العمل، ونظرًا ل�شرعة منو اخلليا 
و�شغــر حجمهــا وزيــادة م�شاحة �شطحها مقارنــة بالبالغني )لنف�ــس وحدة الــوزن(، فهي اأكرث قدرة علــى المت�شا�س 
والتاأثــر بالعنا�شر التي قد تكون �شامة اأو م�شــرة22. ويعتقد بع�س الباحثني اأن التعر�س املبكر للمواد الكيماوية قد 
يوؤثــر على ا�شتجابة اجل�شم للتعر�س امل�شتقبلي للمواد ال�شامة. كما اأن التعر�س املبكر للمواد ال�شامة واخلطرة ي�شرع 

اإ�شابة املتعر�شني للأمرا�س ب�شكل عام يف عمر اأبكر من الآخرين ويقلل فرتة كمون الأمرا�س23. 
كمــا اأن حدود التعر�ــس املعروفة علميًا للبالغني قد ل توفر احلماية الكافيــة للأطفال، وعليه يجب تقييم التعر�س 

بالن�شبة للعمر24. 
شكل )6 - 4(: توزيع األطفال العاملين

حسب مؤشرات بيئة العمل

22 Yadav S. and Sengupta G., “Environmental and Occupational Health Problems of Child Labour: some issues and challenges for future”, Kamla-Raj, Human Ecology,    
     28)2(: 143 - 148 )2009(.
23 Fassa A.G., Facchini M., and Angol M., 1999, “Child Labour and Health: Problems and Perspective”, research paper No. 160, International Journal of occupational   
     and environmental health.
24 Fassa A.G., Facchini M., and Angol M., 1999, “Child Labour and Health: Problems and Perspective”, research paper No. 160, International Journal of occupational 
     and environmental health.
25  Fassa A.G., Facchini M., and Angol M., 1999, “Child Labour and Health: Problems and Perspective”, research paper No. 160, International Journal of occupational 
     and environmental health.

26

6 - 6 توزيع  األطفال العاملين حسب وضعيات العمل
ب�شبــب �شغر حجــم الأطفال العاملني يف معظم الأحيــان، فاإنهم يحتاجون لتخاذ و�شعيات عمــل غري ملئمة لأداء 
املهــام املطلوبــة منهــم، كما يجدون اأن بع�ــس الأج�شام املوجودة يف بيئــة العمل تعترب ثقيلة بالن�شبــة اإليهم. وتبني 
الدرا�شــة اأن مــا يزيد عــن )50 %( من الأطفال �شمن الدرا�شة يعانون من الوقــوف اأو ال�شتلقاء غري ال�شحي اأثناء 
العمل، فيما ذكر )36 %( منهم اأنهم يقومون بحمل اأ�شياء ثقيلة، وهذه املخاطر ميكن اأن يكون لها تاأثريات ق�شرية 
وطويلة املدى على �شحة  الأطفال، فهي جتعلهم عر�شة لإ�شابات الأربطة والعمود الفقري واأمل الع�شلت وللإ�شابات 

املختلفة ب�شكل عام25. 
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شكل )6 - 5(: توزيع األطفال العاملين
حسب وضعيات العمل

6 - 7 توزيع  األطفال العاملين حسب استخدام معدات الوقاية الشخصية
تعتــرب معــدات الوقايــة ال�شخ�شية خط الدفــاع الأخري لل�شيطــرة على املخاطــر املوجودة يف بيئة العمــل، ول ميكن 
اعتبارها اإجراًء وحيدًا اأو كافيًا لذلك. ويجب بداية ً اتخاذ الإجراءات الهند�شية والعملية ال�شرورية وتوفري بيئة 
العمل الآمنة واملنا�شبة، ومن ثم يتم اللجوء اإىل ا�شتخدام معدات الوقاية ال�شخ�شية لل�شيطرة على اخلطر املتبقي، 

اإل اأن هذا ميكن اأن يعترب موؤ�شرًا مل�شتوى اللتزام والوعي مبتطلبات ال�شلمة وال�شحة املهنية يف اأماكن العمل.
وت�شري الدرا�شة اإىل التقارب الكبري  بني ن�شبة التزام كل من �شاحب العمل والعامل من حيث ا�شتعمال معدات الوقاية 
ال�شخ�شية حيث تراوحت الن�شبة بني  )39 - 42 %( وهذا يوؤكد حقيقة كون �شاحب العمل قدوة للعامل يف كل ما 
يتعلــق بالعمــل، وم�شدره الأ�شا�شي للتعلم. فيمــا تعك�س الن�شبة اأي�شًا م�شتوى دون الو�شط حــول هذا املعيار. علمًا باأن 
ال�شتمارة مل تو�شح معدات الوقاية ال�شخ�شية امل�شتعملة، ومدى مطابقتها للموا�شفات واملخاطر التي ت�شتخدم هذه 
املعــدات للوقايــة منها، اأو معرفة اأ�شحاب العمل والعمال على حد �شواء بالطريقة ال�شحيحة ل�شتخدامها، وفيما اإذا 
ح�شلــوا علــى اأي نــوع من التدريب حول ذلــك. ويف اأماكن عمل مثــل )الكراجات( يجب ارتداء ملب�ــس عمل، اأحذية 

وكفوف منا�شبة، كمامات ونظارات وواقيات �شمع عند احلاجة.
وجتــدر الإ�شــارة اإىل اأن اأ�شحــاب العمــل يف مثل هذه املواقــع، غالبًا ما يعتقدون خطــاأً باأن ال�شلمــة وال�شحة املهنية 
تعنــي معــدات الوقاية ال�شخ�شيــة، واأن م�شوؤوليتهم تقت�شــر يف اأف�شل حالت اللتزام على توفريهــا، غري مدركني اأن 
م�شوؤوليتهم بالدرجة الأوىل هي تقييم املخاطر املرتبطة بالعمل ومن ثم منع م�شدر اخلطر اأو خف�شه اإىل امل�شتويات 

املقبولة.
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27 Forastieri V., 1997, “Children at Work, Health and Safety Risks”, ILO.
28 Fassa A.G., Facchini M., and Angol M., 1999, “Child Labour and Health: Problems and Perspective”, research paper No. 160, International Journal of occupational and 
     environmental health.
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26  املؤسسة العامة للضمان االجتماعي، ”الضمان االجتماعي باألرقام“، العدد السابع 2008.

شكل )6 - 6(: توزيع األطفال العاملين
حسب استخدام معدات الوقاية الشخصية

6 - 8  توزيع  األطفال العاملين حسب الحالة الصحية لألطفال
ت�شري الدرا�شة اإىل اأن )5 %( فقط من الأطفال يعانون من اأمرا�س �شحية قبل اللتحاق بالعمل يف حني ترتفع هذه 
الن�شبــة اإىل اأكــرث مــن اأربعة اأ�شعاف لتبلغ )22.3 %( ممن يعانون من ازديــاد الأعرا�س املر�شية مثل ال�شعال، �شيق 
يف التنف�ــس، �شــداع، حكة، اأمل يف العيون اأو يف اجل�شم عامة، وهــذا موؤ�شر وا�شح على التاأثري ال�شلبي للعمل على �شحة 
هوؤلء الأطفال. وت�شري الدرا�شة اإىل اأن )13 %( من الأطفال تعر�شوا لإ�شابات عمل. وتعترب هذه الن�شبة اأعلى من 
معــدل الإ�شابــات بني البالغني يف اأماكن العمل. حيث ت�شري الأرقام ال�شادرة عــن املوؤ�ش�شة العامة لل�شمان الجتماعي 
لعام 262007، اإىل اأن عدد حوادث العمل امل�شجلة بلغ )17703( حادث عمل، يف حني كان عدد املوؤمن عليهم تقريبًا 
)725000( م�شــرتك ممــا يعنــي - تقديــرًا - )24( اإ�شابــة لكل األــف م�شرتك، وهذا يعنــي اأن ن�شبــة الإ�شابات بني 
الأطفــال خم�شــة اأ�شعافها بــني الكبار، مما يوؤكد م�شتوى اخلطورة املرتفع الذي يتعر�ــس له الأطفال العاملون. وهذه 
نتيجــة طبيعيــة لعدد من العوامــل اأبرزها، عمر هــوؤلء الأطفال وتدين معرفتهــم، بالإ�شافــة اإىل م�شتوى اخلطورة 

املرتفع يف اأماكن العمل، وقلة الإ�شراف والتدريب.
وت�شــري الإح�شــاءات املتعلقــة بامل�شوح حول العــامل اأن ما ن�شبتــه )12 %( من الأطفال العاملــني يتعر�شون لإ�شابات 

ترتكز يف اإ�شابات العمود الفقري والأربطة، ال�شداع، اآلم الظهر، اجللد، اجلهاز التنف�شي والعيون27.  
كمــا قد يــوؤدي التعامل مــع اآلت واأدوات العمــل امل�شممة اأ�شــًل للبالغني اإىل حــدوث اعتــللت ع�شلية-هيكلية مثل 

متلزمة الأ�شبع الأبي�س، م�شاكل الظهر، اإ�شابات ال�شد املتكرر املزمنة. 
بينمــا بينــت الدرا�شــات يف الوليات املتحدة اأن معدل اإ�شابات الأطفال العاملني بني )15 - 17( �شنة تبلغ )4.9 %( 

تقريبًا، وتنخف�س هذه الن�شبة اإىل )2.8 %( للأطفال العاملني فوق )16( �شنة28. 
وت�شرتط املادة )74( من قانون العمل الأردين اأهلية الطفل العامل ال�شحية للموافقة على عمله، وذلك للأطفال 
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29 Yadav S. and Sengupta G., “Environmental and Occupational Health Problems of Child Labour: some issues and challenges for future”, Kamla-Raj, Human Ecology,  
      28)2(: 143 - 148 )2009(.
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يف الفئــة العمريــة )16 - 18( �شنة �شمن جمموعة �شروط اأخرى. ولكــن الفحو�شات التي جترى عادة للأطفال ل 
تتعــدى �شهــادة اخللو من الأمرا�س،  يف حني يجب اأن يخ�شع العمال للفحو�شــات الطبية الأولية املهنية والتي ت�شمل 
فحو�شــات �شاملــة للتاأكــد من اأهليتهم للعمل، كمــا يجب متابعة و�شعهــم ال�شحي دوريًا من خــلل الفحو�شات الطبية 
الدوريــة ل�شمــان عدم تاأثرهــم �شلبًا ببيئة العمل. حيث يجــب اعتماد مناذج خا�شة بالبيانــات ال�شحية للعامل مثل 

منوذج التاريخ ال�شحي )Health History Form( املرفق بالدرا�شة.
وب�شــكل عــام ، فــاإن الأطفال يف مواقع العمــل يتعر�شون ملثل ما يتعر�س لــه العمال الكبار يف نف�ــس املوقع، اإ�شافة اإىل 
اأن كونهــم يف مرحلــة منو وتطور ج�شــدي، عقلي، نف�شي، جن�شي وعاطفي يجعلهم اأكرث تاأثــرًا مبكونات وخماطر بيئة 
العمــل. وجتــدر الإ�شارة اإىل احلالة ال�شحية للأطفال ترتبط اأي�شًا مب�شتــوى النظافة املتوفرة يف مكان العمل، حيث 
ا�شــارت الدرا�شة اإىل اأن ن�شبــة مرتفعة من الأطفال العاملني ت�شل اإىل )86 %( ي�شتخدمون مواد التنظيف املتوفرة 
يف اأماكــن عملهــم، ولكن دون تو�شيــح نوعية هذه املواد ومدى ملئمتها مللوثات العمــل، ومدى توفر اخلدمات ال�شحية 

وم�شتلزماتها مثل مياه ال�شرب، غرف تغيري امللب�س، غرفة ا�شرتاحة، دورات املياه واأماكن التغ�شيل.

شكل )6 - 7(: توزيع األطفال العاملين حسب الحالة الصحية

6 - 9 توزيع  األطفال العاملين حسب تناول وجبات الطعام أثناء العمل
ت�شري الدرا�شة اإىل اأن )62 %( من الأطفال يقومون ب�شراء الطعام على ح�شابهم فيما يقوم �شاحب العمل بتزويد ما 
ن�شبتــه )38 %( بوجبــة الطعام دون الإ�شــارة اإىل نوعية هذا الطعام اأوكميته اأو مدى ملئمة اأماكن تناول الطعام. 
وتعتــرب التغذيــة اأمــرًا يف غايــة الأهمية للأطفــال واملراهقني نظرًا لكــون اأج�شادهم يف حالة تطور ومنــو. واإذا كان 
الأطفــال العاديــون بحاجــة اإىل تغذية مدرو�شــة ومتوازنة، فاإن  الأطفــال العاملني بحاجة اإىل طعــام متكامل غني 
بالطاقة التي يحتاجونها للنمو والعمل معًا، وكذلك لكميات كافية من ال�شوائل حيث اأنهم اأكرث عر�شة للجفاف نظرًا 
لكــون م�شاحــة اجللــد لديهم تعادل )2.5( مرة لدى الكبــار )لكل وحدة وزن(، وكذلك لعــدم اكتمال قدرة الكلى على 
تركيــز البــول. كمــا اأن معدل التنف�س لــدى  الأطفال اأعلــى منه لدى البالغني ممــا يوؤدي اإىل فقــدان كميات اأكرب من 

ال�شوائل عن طريق الرئتني29. 
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30 Fassa A.G., Facchini M., and Angol M., 1999, “Child Labour and Health: Problems and Perspective”, research paper No. 160, International Journal of occupational and 
     environmental health.
31 Maan A. A., Mahmood Sh., Tabasam and, Niazi S. Kh., 2005, “Sociological Issues in Child Labour at Automobile and Engineering Workshops”. Journal of Agriculture & 
     Social Sciences, Vol. 1, No. 1, 2005.
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وباعتبــار اأن معظــم الأطفــال العاملــني فقراء وعــدد منهم يعاين من �شــوء التغذية اأ�شــًل، فاإنه ل بد مــن تقييم اأثر 
التعر�ــس علــى هــوؤلء الأطفال وو�شــع ال�شيا�شــات الهادفة لتزويــد العمال ب�شكل عــام والأطفال منهــم ب�شكل خا�س 

بالطعام املنا�شب، مثل تاأمني الطعام اأثناء العمل30. 
وب�شــكل عــام فــاإن الأطفال، ممن ي�شمح لهم بالعمل وفقًا لأحكام املــواد )74، 75، 76( من قانون العمل رقم 8 ل�شنة 

1996، بحاجة لتزويدهم بالطعام ال�شحي وال�شوائل ب�شورة م�شتمرة وكافية. 

6 - 10 توزيع  األطفال العاملين حسب طبيعة التعامل مع الطفل
ركزت الدرا�شة ومن خلل عدد من املوؤ�شرات، على نوعية املعاملة التي يتلقاها  الأطفال يف اأماكن العمل التي يعملون 
فيهــا عــادًة، وتبــني الدرا�شة اأن ن�شبة تقل عــن )7 %( من الأطفال فقط يتعر�شون للتمييــز )وي�شمل التمييز ما كان 
علــى اأ�شا�ــس العمــر وامل�شتــوى الجتماعي  ومعاملة ال�شبــي  الأقل م�شتوى من �شاحــب العمل اأو املهنــة(، اأو م�شايقات 
اأخلقيــة )ت�شمــل العتــداء والتحر�س اجلن�شــي بالإ�شافة للألفــاظ اللخلقيــة وال�شوقية( اأو ال�شــرب )وي�شمل 
ال�شرب والتهديد بال�شرب والإيذاء الب�شيط وال�شديد والقاتل اأحيانًا(، يف حني تعر�س )11 %( منهم لل�شتم كاأكرث 
املمار�شــات �شيوعــًا يف اأماكــن العمل )وي�شمل ال�شتم، التحقــري  وال�شب باألفاظ نابية وو�شــف �شخ�شية الطفل باألفاظ 
حمبطــة(. كمــا تبــني الدرا�شة اأن )76 %( من الأطفال يجربون على القيام باأعمــال التنظيف يف مكان العمل لفرتة 
طويلــة قبــل البدء بتدريبهم فعليًا علــى املهنة، الأمر الذي ي�شري اإىل ا�شتغلل هــوؤلء الأطفال للقيام بالأعمال التي 
يرف�شهــا الكبار. علمًا بــاأن هذا اأمر �شائع يف اأماكن العمل ال�شغرية مثل ور�س احلــدادة والنجارة و)الكراجات(، حيث 
يقــوم العمــال مبختلف اأنواع العمل، وحيث اأن نوعية املعاملة التي يتلقاها الطفل من �شاحب العمل توؤثر على م�شتوى 
قناعتــه ور�شــاه وثقتــه بنف�شه، فاإنه ميكــن اأن توؤثر هذه املمار�شات علــى �شخ�شية الطفل م�شتقبــًل ك�شعوره بالنق�س 

والدونية والعدوانية، اإىل اكت�شاب عادات وممار�شات �شلبية كالتدخني وتلفظه باألفاظ نابية. 
هــذا وقــد خل�شــت درا�شــة اأخــرى اأجريت على عينــة ع�شوائية مــن الأطفال دون �شــن )15( �شنة يف احــدى املناطق 
الباك�شتانيــة، اإىل اأن طريقــة ت�شــرف رب العمــل والعمل اجل�شــدي القا�شي و�شاعــات العمل الطويلــة وظروف العمل 

ال�شيئة، تعترب اأهم امل�شاكل التي يواجهها الأطفال العاملون يف ور�س ت�شليح ال�شيارات31. 

شكل )6 - 8(: توزيع األطفال العاملين حسب المعاملة في أماكن العمل
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6 - 11 توزيع  األطفال العاملين حسب التوعية والتدريب
ت�شري الدرا�شة اإىل اأن )75 %( من الأطفال العاملني ح�شلوا على التوعية والتدريب يف عملهم بناًء على اإفادة اأ�شحاب 
العمــل، ولكــن دون الإ�شارة اإىل نوعية وكميــة التدريب والتوعية وم�شدرهما. وحيث اأن امل�شــدر املتوقع للتدريب هو 
�شاحــب العمــل، فاإنه موؤ�شــر ل�شعف هذا التدريب، حيث تعرف هــذه القطاعات ب�شعف وعي اأ�شحــاب العمل ملتطلبات 
ال�شلمة وال�شحة املهنية. ويف هذه املرحلة العمرية يحتاج الأطفال، )بالإ�شافة للتدريب( للإ�شراف املبا�شر ل�شمان 
التزامهــم بالتعليمــات والإجــراءات ال�شليمة وعدم قيامهــم باملجازفة واملخاطــرة التي متيز هــذه املرحلة العمرية 
عمومــًا، وحيــث اأن اأماكــن العمل هــذه يعمل فيها عدد قليل جدًا مــن العمال، فاإنه من املحتمــل تواجد الطفل يف مكان 
العمــل وحيــدًا دون اإ�شراف يف بع�ــس الأوقات مما يزيد ن�شبة تعر�شــه للخطر. وتوؤكد املعايــري الدولية على �شرورة 

تزويد العمال �شغار ال�شن و/اأو اجلدد بالتدريب املنا�شب، وتعليمات العمل الوا�شحة واأدوات العمل املنا�شبة32. 

)Street Workers( 6 - 12   األطفال العاملون في الشارع
هنــاك اختــلف على تعريــف اأطفال ال�شوارع حيث ل يوجــد تعريف موحد متفق عليه،  لكــن  منظمة المم املتحدة 
للطفولــة )اليوني�شيــف( قامــت بتق�شيــم مفهوم اطفال ال�شارع اإىل فئتــني، طفل ال�شارع "اأي طفل ذكــرًا اأم اأنثى، يجد 
يف ال�شــارع مــاأوى له ويعتمــد على ال�شارع يف م�شكنه وماأكله وم�شربه بدون رقيــب اأو اإ�شراف من �شخ�س م�شئول"، وهذا 
ال�شنــف غري موجــود يف الأردن، والفئة الثانية "الأطفال العاملني يف ال�شارع خلل فرتات حمددة ولهم منازل يعودن 
للمبيــت فيهــا"33 . واأكــرث الأعمــال �شيوعًا لهوؤلء  الأطفــال هو بيع ال�شلع علــى الإ�شارات ال�شوئيــة وجمع النفايات 
لأغرا�س اإعادة التدوير التي ت�شكل خطرًا كبريًا على ال�شحة نتيجة احتواء مكبات النفايات على امللوثات املختلفة 
واأبرزهــا اجلراثيــم واحل�شرات والقوار�س مما يزيد احتمالية انتقال الأمرا�س. وي�شمل العمل يف ال�شارع كذلك، بيع 
ال�شحــف والب�شائــع املختلفة، تنظيــف زجاج ال�شيــارات، التحميل والتنزيل يف حمــلت واأ�شواق اخل�شــار، والت�شول. 
وغالبــًا ما يتعر�ــس اأطفال ال�شوارع للعنــف، واإغواء املخدرات واملمنوعــات، والجتار بهم، والتحر�ــس، ولآثار �شحية 

ت�شمل الإ�شابات  نتيجة حوادث ال�شيارات  والأمرا�س ، و�شاعات العمل الطويلة، و�شوء التغذية34 . 
كمــا يتورطــون يف اأعمال غــري قانونية كال�شرقــة واملتاجرة باملمنوعــات، وي�شطرون للدفاع عن مناطــق �شلحياتهم 

ويتعر�شون للملحقة الأمنية35. 
ويعترب العمل يف ال�شارع من اأ�شواأ اأ�شكال عمل الأطفال ا�شتنادًا لتفاقية العمل الدولية رقم )182( �شالفة الذكر. 

وقــد تناولــت الدرا�شة ثلثــة موؤ�شرات متعلقة باملخاطر التــي يتعر�س لها الأطفال العاملــون يف ال�شارع. حيث ت�شري 
الدرا�شــة اأن مــا يزيــد عن )95 %( من الأطفال العاملــني يف ال�شارع يتعر�شون لل�شم�س وللــربد اأثناء العمل. يف حني 
اأ�شــار  )80 %( منهــم اإىل خطــورة تعر�شهــم للده�س نتيجة عملهــم يف ال�شارع وبني ال�شيارات. وهــذه نتيجة حتمية 

للعمل يف ال�شارع حيث ل ماأوى ول مكان عمل مغلق. 

32 Selwyn N., “The law of Health & Safety at Work 2008 / 09”, 17th edition, 2008.
33 http://ar.wikipedia.org/wiki/أطفال_شوارع
34  IFC, June 2002, “Good Practice Note: Addressing Child Labour in the workplace and supply chain”.
35  Fassa A.G., Facchini M., and Angol M., 1999, “Child Labour and Health: Problems and Perspective”, research paper No. 160, International Journal of occupational   
      and environmental health.
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التوصيـــات

من أهم التوصيات التي خرجت بها هذه الدراسة، ما يلي:

1.  اإجـــــراء درا�شــــة �شحيــة معمقــة على عينــة من الأطفــــال العامليـن فـي اأحد القطاعات اخلطرة       
مثــل قطـــاع )الكراجات( اأو تدوير النفايات ولفرتة زمنية كافية لقيا�س مدى تاأثري بيئة العمل  على 

الأطفال العاملني لبيان الآثار ال�شحية بعيدة املدى.

2.   الرتكيــز على متابعــة ظروف عمل الأطفــال �شمن الفئـة العمريــة )16 - 18( من خلل اإجــراء 
تقييــم علمي ودقيق لبيئة العمــل، ومتابعــة احلالة ال�شحيــة للأطفــال ب�شورة دوريــة ل�شمان بقائهم 
فـــي حالــة ج�شدية ونف�شية جيــــدة وذلك من خلل اإجــــراء الفحو�شــات الطبيــــة املهنيـة باإ�شــراف 
متخ�ش�ــس. والرتكيــز كذلك علــى ح�شولهـم على نوعية وكمية طعام متكنهم من العمل والنمو ب�شورة 

طبيعية.

3.   العمــل مــع اأ�شحاب العمــل وت�شجيعهم لإجراء تغيريات فنية وتنظيميــة يف اأمـاكن العمل لتح�شني 
ظــروف و�شــروط العمــل للأطفال العاملني مــن الفئة العمريــــة )16 - 18( �شنـة، والـمتــاح لهم العمل 

ح�شب ال�شروط املن�شو�س عليها بقانون العمل الأردين رقم 8 ل�شنة 1996.

4.   �شــرورة مراجعــة وتعديــل قائمة الأعمــال اخلطرة والـم�شرة بال�شحــة للأطفال التي يت�شمنهـا 
قانـــون العمــــل الأردنــــي مبــــا يتوافق واتفاقيــة العمــــل الدوليــة رقــم )182(، وذلــك بالت�شــاور مـع 

ال�شركاء الجتماعيني اإ�شافة اإىل موؤ�ش�شات املجتمع املدين.

5.   تفعيــل الرقابــة النوعية على قطـاع الـموؤ�ش�شات ال�شغيـرة والـمعروفــة بعمل الأطفال حيث اأنهــا 
ت�شهــد عــادة تدين فـي م�شتــوى اللتــزام بالت�شريعـــات العمالية عامــة وتعليمات ال�شلمــة وال�شحة  
املهنيــة خا�شــة، كما اأنهــا يف الغالب غــري م�شمولة باأحــكام قانون ال�شمــان الجتماعــي، وهي بحاجة 
ل�شياغة ا�شرتاتيجيــات تفتي�س خا�شــة تراعي خ�شو�شيتهـا وتركز على توفري �شروط وظروف عمــل 
منا�شبــة خا�شــة من حيث �شاعــات العمل، الأجور، العطــل، متطلبــات ال�شلمـــة وال�شحة املهنية بدًل 

من الكتفاء مبخالفة اأ�شحاب العمل.
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6.   القيام بدرا�شات متخ�ش�شــة بالآثــار النف�شية للعمل على الأطفــال والـمخاطر الخلقية التي قد 
يتعر�شون لها ب�شبب تواجدهم يف �شوق العمل يف �شن مبكرة.

7.   امل�شاعدة يف توفيـر فر�س عمل منا�شبـة لأفراد من اأ�شرة الطفل العامل ممن يقدرون على العمل مثل 
الأب اأو الأخ الأكــرب، بالإ�شافــة لتعزيــز ودعم اأمهــات الأطفــــال العاملني وتوفري فر�س عمل لهن �شمن 

جهود مكافحة عمل الأطفال خا�شة يف الأ�شر التي ل يوجد لها معيل.

8.   الإ�شــراع بو�شــــع �شيا�شــــات وبرامــج للتدخل ال�شريــــع لنت�شال الأطفـــال العاملــني فـي القطاعــات 
اخلطــرة، واإعــادة تاأهيلهم ودجمهم باملجتمع ا�شتجابـة ملتطلبــات التفاقية رقم )182(، وتو�شيع رقعة 

عمل مركز الدعم الجتماعي لت�شمل مناطق اخرى ت�شهد ن�شبة مرتفعة للأطفال العاملني.

9.    اإجـــــراء درا�شــــة م�شحيــــة متخ�ش�شــة تتنــــاول "أطفال الشــوارع"  نظرًا خل�شو�شيــة هـذه الفئــة 
واختـلفهــــا كـليــًا عــن الأطفــــال العامليـــن فـــي اأماكــن عمــــل حمــــددة، وحـاجتهــــا كذلــك لإجــراءات 

ومنهجيات عمل خمتلفة.

10.ا�شتخــدام نتائــج وخمرجات هذا امل�شــح وخا�شة املتعلقــة بال�شلمة وال�شحة املهنيــة �شمن حملت 

التوعيــة والإر�شــاد التــي ت�شتهــدف �شغــار ال�شن واأ�شحــاب العمـل بهــدف زيــادة وعيهم حــــول امل�شتوى 
الـمرتفع للمخاطر الذي ميكن اأن يتعر�س له الأطفال اأثنـاء العمل، حيـث اأن اأ�شحاب العمل هم الأقدر 
على الـمتابعة والإ�شــراف على هوؤلء الأطفال. كما يجب توعيــة الأ�شر حول خطـــورة توجه الأطفال 

للعمل �شمن الأعمال امل�شنفة على اأنها “خطرة” يف �شن مبكرة.
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Health History Form

-    Age:                                          ..........................................................
-    Gender:                                    ..........................................................
-    Height:                                      ..........................................................
-    Weight:                                     ..........................................................
-    Immunizations:                         ..........................................................
-    Skin lesions:                             ..........................................................
-    Eye lesions:                              ..........................................................
-    Signs of chest problems:          ..........................................................
-    Signs of deficiencies:                ..........................................................
-    Visual acuity:                            .........................................................
-    Audiometry:                              .........................................................
-    Pulmonary function )vital          ..........................................................
     capacity(:
-    Blood test:                                .........................................................
-    Haemoglobin test:                    .........................................................
-    Urine analyses:                        ..........................................................
-    Other screening for                  ..........................................................
     occupational diseases:             .........................................................
-    Lead level in blood test:           .........................................................
-    Chlorinc - estrase activity:        ..........................................................
-    Organic chlorine test:               .........................................................
-    Any specific illness in the         ..........................................................
     last month
-    Mental health and                    ..........................................................
     psychological assessments:



 
ملحق )أ(: الجداول اإلحصائية
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جدول )1 - 1( : توزيع  األطفال العاملين حسب العمر

العمر ) بالسنوات (

غري معروف

11

12

13

14

15

16

17

املجموع

10 واأقل

النسبـة   %

3

0.70

3

7.30

16.90

27.30

24.10

17.30

100

0.40
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جدول )1 - 2( : توزيع  األطفال العاملين حسب عدد أفراد األسرة

عدد افراد األسرة

5 - 3

11-15

16-20

21 +

املجموع

6-10

النسبـة   %

7.30

14.70

1.10

0.60

100

76.30
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 جدول )1 - 3( : توزيع  األطفال العاملين حسب ترتيب الطفل

العامل في األسرة

الترتيب

1

3

4

5

6

7

8 +

املجموع

2

النسبـة   %

18.80

31.00

0.80

10.50

4.30

2.30

2.90

100

29.40
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جدول )1 - 4( : توزيع  األطفال العاملين حسب عمر األب 

العمر

غري معروف

40-50

51-64

65+

املجموع

25-39

النسبـة   %

3.20

66.80

20.60

4.90

100

4.50



جدول )1 - 5( : توزيع األطفال العاملين حسب عمر األم

العمر

غري معروف

50 - 40

65 - 51

املجموع

39 - 23

النسبـة   %

1.20

59.70

3.50

100

35.60
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 جدول )2 - 1( : توزيع األطفال العاملين

حسب الوضع االجتماعي لرب األسرة

الوضع االجتماعي

زواج طبيعي

مطلق

وفاة الأم

وفاة الأب

املجموع

تعدد زوجات

النسبـة   %

86

2.10

1.20

3.20

100

7.50
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جدول )2 - 2( : توزيع األطفال العاملين حسب مهنة األب  

مهنة األب

ان�شاءات

بائعون )على ب�شطات(

نقليات )�شائقني(

مهن ادارية

حداد وجنار

خدمات ومطاعم

عمال م�شنع

اأخرى

املجموع

ور�س ت�شليح ال�شيارات

النسبـة   %

7.20

26.10

21.00

5.50

8.40

4.00

2.00

11.50

100

14.30
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جدول )2 - 3( : توزيع األطفال العاملين حسب مهنة األم  

مهنة األم

عاملت نظافة ومرا�شلت

البيع

حلقة وجتميل

عمال م�شنع

اأخرى

املجموع

اخلياطة

النسبـة   %

57

15

2

4

6

100

16



جدول )3 - 1( : توزيع  األطفال العاملين حسب المهنة الحالية 

المهنة

ور�س ت�شليح ال�شيارات

اخلدمات واملطاعم
اأعمال النجارة واحلدادة

اخلردوات

عمال م�شنع

مهن اأخرى

اأعمال الكهرباء والدهان

املجموع

البيع )على الب�شطات(

النسبـة   %

39

11

13

2.5

2

5.5

2

100

25

51



جدول )3 - 2( : توزيع األطفال العاملين حسب دخل الطفل

الدخل الشهري

10-50

101-150

151-200

201+

املجموع

51-100

النسبـة   %

6.40

37.70

5.10

0.60

100

50.20
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 جدول )3 - 3( : توزيع األطفال العاملين حسب مجموع دخل األسرة
بدون دخل الطفل العامل

الدخل

غري معروف

301-350

101-150

401+

151-200

املجموع

201-250

251-300

40-100

351-400

النسبـة   %

2.80

7.50

6.20

10.20

12.60

100

13.20

19.50

19.30

8.70
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جدول )4 - 1( : توزيع األطفال العاملين حسب سنوات الدراسة

عدد السنوات

9 �شنوات

5 �شنوات

11  �شنة

6 �شنوات

املجموع

7 �شنوات

8 �شنوات

4  واأقل

10 �شنوات

النسبـة   %

10.10

19.30

0.30

23.90

100

21.50

14.70

3.20

7.00
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 جدول )4 - 2( : توزيع األطفال العاملين 

حسب أسباب التسرب من المدرسة

السبب

عدم الرغبة بالدرا�شة

الرغبة بتعلم مهنة

اأ�شباب اأخرى

املجموع

م�شاعدة الأ�شرة ماديا

النسبـة   %

28.30

16.70

2.80

100

52.20
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جدول )4 - 3( : توزيع األطفال العاملين حسب

  شروط العودة للمدرسة 

الحاالت

توفر درا�شة م�شائية
 اللتحاق مبدر�شة منا�شبة

املجموع

حت�شن الو�شع املادي

النسبـة   %

17.60

6.80

100

75.60
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 جدول )4 - 4( : توزيع األطفال العاملين حسب المستوى 
التعليمي آلبائهم

المستوى التعليمي

اأ�شا�شي
ثانوي

املجموع
جامعي

غري متعلم

النسبـة   %

50

29

100

3

18

57



 جدول )4 - 5( : توزيع األطفال العاملين حسب المستوى
التعليمي ألمهاتهم

المستوى التعليمي

اأ�شا�شي
ثانوي

املجموع
جامعي

غري متعلم

النسبـة   %

54

32

100

2

21
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 جدول )5 - 1( : توزيع األطفال العاملين 

حسب ساعات العمل اليومية

الساعات

7

8

10

املجموع

9

11 فاأعلى

6 واأقل

النسبـة   %

5.60

48.20

21.80

100

14.50

5.30

4.60
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 جدول )5 - 2( : توزيع األطفال العاملين

حسب العطلة األسبوعية

اليوم

ال�شبت
ل يوجد عطلة

املجموع
باقي اأيام الأ�شبوع

اجلمعة

النسبـة   %

8.20

2.10

100

0.70

89
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 جدول )5 - 3( : توزيع األطفال العاملين حسب مكان قضاء
اإلستراحة اليومية

الموقع

يف اخلارج
غري معروف

املجموع

يف العمل

النسبـة   %

3.50

29.60

100

66.90
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 جدول )6 - 1( : توزيع  األطفال العاملين حسب

مدة االلتحاق بالعمل

مدة العمل بالسنوات

1-2

3-5

�شت �شنوات فاأكرث

املجموع

اأقل من �شنة

النسبـة   %

47

9

2

100

42
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 جدول )6 - 2( : توزيع األطفال العاملين حسب الطول

الطول )سم(

111-130

131-150

151-170

171-190

املجموع

 90-110

النسبـة   %

2

28.20

62.50

6.70

100

0.60
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 جدول )6 - 3( : توزيع األطفال العاملين حسب الوزن

الوزن )كغم (

41-50

51-60

61-70

71-80

املجموع

81 +

30-40

النسبـة   %

33

31

18.80

3.40

100

1.10

12.70
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 جدول )6 - 4( : توزيع األطفال العاملين حسب

مؤشرات بيئة العمل

الؤشر

وجود حرارة منخف�شة
وجود �شو�شاء

اإنارة منا�شبة

تهوية منا�شبة

العمل يف مكان حم�شور

وجود حرارة مرتفعة

النعم

% 42% 58

% 43% 57

% 80% 20

% 78% 22

% 61% 39

% 45% 55
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جدول )6 - 5( : توزيع األطفال العاملين حسب وضعيات العمل

الوضعية

ا�شتلقاء غري �شحي
حمل ج�شم ثقيل

وقوف غري �شحي

النعم

% 30% 70

% 36% 64

% 55% 45



 جدول )6 - 6( : توزيع األطفال العاملين حسب استخدام 
 معدات الوقاية الشخصية

البيــــــــــــــــــان

العامل ي�شتخدم معدات الوقاية ال�شخ�شية

�شاحب العمل ي�شتخدم معدات الوقاية ال�شخ�شية

النعم

% 39% 61

 % 42% 58
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جدول )6 - 7( : توزيع األطفال العاملين حسب الحالة الصحية

المؤشـــــر

ازدياد الأعرا�س املر�شية بعد العمل

التعر�س لإ�شابة عمل

 وجود اأعرا�س قبل  اللتحاق بالعمل

النعم

% 22

% 13

% 78

% 87

% 5% 95
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 جدول )6 - 8(: توزيع األطفال العاملين حسب المعاملة في

أماكن العمل

المؤشـــر

 م�شايقات اأخلقية
ال�شرب

 ال�شتم

 ممار�شة اأعمال التنظيف

 التمييز

النعم

% 3% 97

% 7

% 11

% 76

% 93

% 89

% 24

% 6% 94
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 جدول )6 - 9(: توزيع األطفال العاملين في الشارع

حسب المخاطر

المؤشـــر

يتعر�س للربد
يخ�شى الده�س

 يتعر�س لل�شم�س

النعم

% 95% 5

% 80% 20

% 95% 5

70
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استمارة المسح الوطني لألطفال العاملين

تاريخ الزيارة املديريةا�شم الباحث :
املديرية

عدد العاملني :
ا�شم الباحث :
ا�شم الباحث :

عنوان املن�شاأة )مكان العمل (
ال�شارع :

ا�شم الطفل العامل : 

عنوان ال�شكن)املنطقة ال�شكنية ( 
طول الطفل 

عدد �شنوات الدرا�شة

ما هي اأ�شباب تركك املدر�شة و التوجه اإىل العمل ؟

هل ترغب يف العودة اإىل املدر�شة 

معلومات عن الأب 

معلومات عن الأم

عدد اأفراد الأ�شرة 
عدد الأخوة

العمر 

العمر 

الأجرة ال�شهرية اإيجارملكنوع ال�شكن

امل�شتوى التعليمي

امل�شتوى التعليمي
هل يوجد اأخوة عاملني

تعمل

تعمل

اأمي

اأمي

اأ�شا�شي

اأ�شا�شي

ثانوي

ثانوي

جامعي

جامعي

نعم

نعم

نعم

ل

ل

جمموع الدخل ال�شهري للأ�شرة )با�شتثناء دخلك ال�شهري(عددهمل

املهنة

املهنة

4.وفاة الأم3.وفاة الأب3.مطلق2.تعدد زوجات1.زواج طبيعيالو�شع الجتماعي لرب الأ�شرة 

ترتيب الطفل يف الأ�شرة
عدد الأخوات

2. عدم الرغبة يف الدرا�شة1. م�شاعدة الأ�شرة ماديًا
3. الرغبة يف تعلم مهنة
نعم يف حالة

ل

4. �شغط من قبل الأ�شرة
1. حت�شن الو�شع املادي للأ�شرة 

2. توفر درا�شة م�شائية
3. اللتحاق مبدر�شة منا�شبة

وزن الطفل
لنعميدر�س حاليا

تاريخ امليلد 

الهاتف )اإن وجد(املحافظة

اأنثى ذكر 

احلي :

املعلومات الأ�شا�شية
املحافظة
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هل تتقا�شى الأ�شرة معونة

هل يهتم ويل اأمرك بظروف عملك 
هل ي�شاألك عن ظروف عملك 

هل �شبق اأن زارك يف عملك
هل يتحدث اإليك حول امل�شاكل التي تواجهك يف مكان العمل 

هل يجربك على العمل يف املكان الذي تعمل فيه حاليًا
هل جترب على القيام باأية اأعمال داخل البيت بعد النتهاء من العمل )قد ينطبق هذا على الفتيات حتديدا (

هل �شبق وتعر�شت للطرد من البيت و املبيت يف اخلارج ؟

هل عانيت من اأية اإمرا�س قبل اللتحاق بالعمل 

ا�شم اجلهةمقدار املعونة نعم

نعم

ملاذا ؟

هل تعاين من اأعرا�س مثل :
متى كان اآخر مرة زرت فيها الطبيب

ما هو �شبب الزيارة 

مهنة الطفل

تاريخ بدء العمل 
هل حت�شل على ا�شرتاحة يومية

هل ت�شاهم يف دخل الأ�شرة 
هل ت�شتخدم و�شيلة موا�شلت للعمل
هل تربطك �شلة قرابة برب العمل

هل تربط ويل اأمرك �شلة معينة برب العمل 
هل املوا�شلت من واىل العمل موؤمنة 

كيف توؤمن غذائك يف العمل)ت�شرتيه على ح�شابك(
ما هي وجبتك الرئي�شية يف مكان العمل 

يف حالة مر�شك هل مينحك رب العمل اإجازة 
هل ي�شرتي لك الدواء

هل هذه الأعرا�س تزداد اأثارها اأثناء العمل )�شعال،�شيق التنف�س ،�شداع ،حكة ،األم يف العني ،األم يف اجل�شم (
هل تعمل يف مكان تتوفر فيه تهوية منا�شبة ؟

هل تعمل يف مكان حمدود امل�شاحة )حم�شور ( ؟
هل ت�شتعمل معدات الوقاية اأثناء العمل ؟

هل ي�شتعمل رب العمل اأو العمال الآخرين معدات وقاية ؟

نعم
نعم
نعم
نعم

نعم

�شداع�شعال

زيارةحادثمر�س 
 روتينية

حكة

1

2

3
4

الأمل يف اجل�شمالأمل يف العني �شيق يف النف�س

اذكرها

نعم
نعم

ل

ل
ل
ل
ل
ل

ل

ل
ل

معلومات عن العمل

نعم
نعم
نعم
نعم
نعم

نعم
ل يوجد

نعم
نعم

نعم
نعم

نعم
نعم

نعم

نعم
�شديق العائلة نعم هو 

هل يدفع عنك ك�شفية الطبيب
ما هي كلفة الوجبة

تكلفتها 
تكلفتها 

ل
ل
ل
ل
ل

ل

ل قريب من مكان ال�شكن

ل
ل

ل
ل

مت�شي

اأين تق�شيها
الدخل ال�شهري للطفل عدد �شاعات العمل 

العطلة الأ�شبوعيةباخلارج يف العمل 
قيمتها

تعود متاأخر 
ل

ل

ل
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هل تعمل يف مكان تتوفر فيه اإنارة منا�شبة ؟

هل جترب على ال�شتلقاء يف اأو�شاع غري �شحية نظرًا ل�شغر حجمك 

هل تعمل يف مكان يوجد به �شو�شاء اأو اهتزازات عالية ؟

هل يوجد اأدوات تنظيف يف مكان العمل )مياه ، �شابون (

هل تعر�شت لإ�شابة عمل ؟

هل ي�شمح با�شتخدام اأدوات التنظيف مثل الآخرين 

هل تعاين من ارتفاع درجات احلرارة يف موقع العمل ؟

هل تتعر�س لل�شرب يف مكان العمل من قبل الأكرب منك �شنًا

هل تعاين من انخفا�س درجات احلرارة )الربد ( يف موقع العمل ؟

هل تتعر�س لل�شتم و ال�شباب يف مكان العمل من قبل الآخرين

هل ت�شتعمل معدات اأو اأدوات ميكن اأن ت�شكل خطرًا على �شلمتك ؟

هل تقوم بتنظيف مكان العمل لوحدك

هل يقوم �شاحب العمل بتوعيتك و تدريبك على طبيعة عملك قبل املبا�شرة فيه ؟

هل تنظف مع العمال الآخرين 

ما هي املخاطر التي ميكن اأن تتعر�س لها اأثناء عملك ؟

هل ت�شعر اأن رب العمل مييز �شدك يف العمل ل�شالح الأكرب منك �شنًا

وقوع ج�شم ثقيل

هل تتعر�س مل�شايقة اأخلقية )الإجبار على ممار�شة اجلن�س يف مكان العمل ال�شابق (

التعر�س جل�شم حارق

هل �شبق لك العمل 

اأعرا�س ناجتة عن الوقوف طويًل ب�شكل غري �شحي مثل النحناء الدائم يف اأو�شاع �شعبة 

يف حال �شبق العمل 

هل جترب على حمل اأ�شياء ثقيلة تتعبك و توؤمل يديك اأو ظهرك

ملاذا تركت العمل ال�شابق ؟
هل اأجربت على ترك العمل ؟

هل دفع رب العمل اجلديد اأجرة اأعلى ؟
هل تدخل الأهل يف قرار النقل ؟

هل تغريت املهنة التي كنت متار�شها ؟
كم من الوقت ق�شيت  يف العمل ال�شابق؟

من الذي قادك اىل هذه املهنة ؟
كيف مت اختيارها ؟

هل مت تدريبك على اأي من املهن التي مار�شها ؟
ما هي مهنتك املف�شلة يف امل�شتقبل ؟

نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم

نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم

نعم
نعم

نعم
نعم

نعم

مدته طبيعة العمل

ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

ل
ل

ل
ل

ل

1
2

3
4
5
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هذه الأ�شئلة تخ�س فئة الأطفال الذين يعملون يف ال�شوارع دون وجود رب عمل مبا�شر حيث 
تختلف هذه الفئة عن غريها 

ملحظات الباحث :

هل تتعر�س لل�شم�س اأثناء العمل؟
هل تتعر�س للربد اأثناء ف�شل ال�شتاء؟

هل تخ�شى من عمليات الده�س اأثناء العمل؟

هل تعمل حل�شابك اأم حل�شاب الآخرين؟

هل يجربك اأحد على تغيري مكان عملك )الأطفال العاملون يف ال�شوارع (؟

هل يتقا�شى اأحد منك مبالغ لقاء تاأمني مكان عملك؟

هل تدفع مكرهًا؟

هل تقوم عائلتك بتوفري احلماية لك اإذا لزم الأمر ؟

هل تعر�شت مل�شاكل ا�شطرتك اإىل اللجوء اإىل الق�شاء ؟

هل يطلب اإليك تنفيذ اأعمال اأخرى خارج مكان العمل )اخلدمة يف املنازل (؟
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