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مقدمة:
يعرف عمل االأطفال باملفه�م ال�سلبي باأنه العمل الذي يحّمل الطفل اأعباء ثقيلة ويهدد �سالمته و�سحته 
ورفاهيته، ويق�م على فكرة اال�ستفادة من �سعف الطفل وعدم قدرته على الدفاع عن حق�قه، كما ي�ستغل 
الطفل كعمالة رخي�سة بديلة عن عمل الكبار، والذي بدوره الي�ساهم يف تنميته ويعيق تعليمه وتدريبه 

ويغري حياته وم�ستقبله  .

ال�طنية،  الت�سريعات  يف  وردت  ما  تخالف  التي  املجتمعية  ال�سل�كيات  من  االأطفال  عمل  ق�سية  تعترب 
ومهما زاد اأو قل عدد االأطفال العاملني فاإن حالة واحدة تكفي للق�ل ب�ج�د خرق ملا اأوردته الت�سريعات 

واالتفاقيات الدولية ب�ساأن عمل االأطفال.

من خالل هذا التقرير �سيتم حتليل الن�س��س القان�نية ال�اردة يف الت�سريعات ال�طنية واملتعلقة بعمل 
االأطفال، وربط ذلك قدر االإمكان مبا اأوردته االتفاقيات الدولية من �س�ابط لعمل االأطفال.

امل�سادقة  متت  والتي   1989 لعام  الطفل  حق�ق  اتفاقية  ت�سمنته  ما  اإىل  االإ�سارة  مبكان  االأهمية  ومن 
عليها، حيث اأوردت امل�اد )32،33،34( احلماية القان�نية للطفل من اال�ستغالل االقت�سادي اأو اأي عمل 
ي�سكل اإعاقة لتعليم الطفل اأو من�ه البدين والعقلي اأو الروحي اأو االجتماعي، واأوعزت للدول االأطراف 
ب�سرورة اتخاذ االإجراءات الالزمة من تدابري ت�سريعية واإدارية واجتماعية وترب�ية لغايات حتديد العمر 

االأدنى لاللتحاق بالعمل و�ساعاته وذلك ان�سجامًا مع االتفاقيات اخلا�سة بالعمل.

وقد اأقرت اجلمعية العامة االإعالن العاملي حلق�ق الطفل الذي مت اإعداد م�س�دته يف عام 1957، حيث 
ن�س االإعالن على "وج�ب كفالة وقاية الطفل من �سروب االإهمال والق�س�ة واال�ستغالل، وان ال يتعر�س 
لالجتار به باأي و�سيلة من ال��سائل، وان ال يتم ا�ستخدامه قبل بل�غ �سن منا�سب، وان ال ي�سمح له بت�يل 

حرفه اأو عمل ي�سر ب�سحته اأو يعرقل تعليمه اأو ي�سر بنم�ه البدين اأو العقلي اأو االأخالقي".

كما اأ�سدرت منظمة العمل الدولية العديد من االتفاقيات التي تنظم �س�ؤون العمل املختلفة والتي ت�سكل 
يف جمملها املعايري االأ�سا�سية حلق�ق االإن�سان يف العمل، منها االتفاقيتني رقم 138 ل�سنة 1973 ب�ساأن 
احلد االأدنى ل�سن اال�ستخدام واالتفاقية رقم 182 ل�سنة 1999 ب�ساأن اأ�س�اأ اأ�سكال عمل االأطفال، اللتان 
تعتربان من اأهم االتفاقيات التي اأقرتها م�ؤمترات العمل الدولية يف جمال عمل االأطفال، بحيث تلتزم 
بها الدول املن�سمة اإليها، كما تلتزم الدول االأخرى اأدبيا باأحكامها رغم عدم م�سادقتها عليها، وذلك 
الذي  العمل  يف  االأ�سا�سية  واحلق�ق  املبادئ  واإعالن  بد�ست�رها  والتزامها  املنظمة  يف  ع�س�يتها  بحكم 

�سدر عنها.

 1حماده اأب� جنمة :عمل االأطفال يف امل�اثيق واملعايري الدولية.
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وقد و�سعت اتفاقية العمل الدولية رقم 138 حدًا اأدنى ل�سن العمل ه� �سن اإمتام التعليم االإلزامي والذي 
الثامنة ع�سرة يف االأعمال  اأن يقل عن اخلام�سة ع�سرة، كما منعت ت�سغيل االأطفال حتى �سن  ال يج�ز 
تعر�سهم للخطر يف ال�سحة اأو ال�سالمة اأواالأخالق نظرًا لطبيعتها اأو الظروف التي ت�ؤدى فيها. واألزمت 

الدول امل�سادقة اأن تتبع �سيا�سة وطنية تهدف للق�ساء على عمل االأطفال2 .

اأما اتفاقية العمل الدولية رقم 182 فقد جاءت مكملة لالتفاقية رقم 138 وذلك كدع�ة للق�ساء على 
اأ�س�اأ اأ�سكال عمل االأطفال، كخط�ة اأوىل للق�ساء التام والكلي على اأ�سكال عمل االأطفال، م�ؤكدة على 
اأهمية التعليم االأ�سا�سي املجاين واإعادة تاأهيل االأطفال العاملني ودجمهم اجتماعيا مع مراعاة حاجات 

اأ�سرهم.

كما اأكدت باأن الفقر ه� ال�سبب الرئي�سي لعمل االأطفال وان احلل يكمن يف تعزيز النم� االقت�سادي للدول، 
وحددت عدد من االأعمال اعتربتها من قائمة اأ�س�ا االأعمال التي قد يق�م بها الطفل وهي الرق بكافة 
اأ�سكاله واأن�اعه والعمل الق�سري وا�ستخدام االأطفال يف ال�سراعات امل�سلحة وا�ستخدامهم اأو عر�سهم 
الأغرا�س الدعارة اأو الإنتاج اأعمال اإباحية وا�ستخدامهم اأو عر�سهم ملزاولة اأن�سطة غري م�سروعة وخا�سة 
مع  الت�ساور  وبعد  امل�سادقة  الدولة  ترى  التي  االأعمال  اإىل  باالإ�سافة  بها،  واالجتار  املخدرات  اإنتاج  يف 
اأو بفعل الظروف التي تزاول فيها  اأنها ت�ؤدي بفعل طبيعتها  املنظمات املعنية الأ�سحاب العمل والعمال 
و�سع  �سرورة  الدول  على  واأوجبت  االأخالقي،  �سل�كهم  اأو  �سالمتهم  اأو  االأطفال  ب�سحة  االأ�سرار  اإىل 
قائمة بهذه االأعمال ومراجعتها ب�سكل دوري، ومن ذلك اأ�سدرت االأردن قرار خا�س باالعمال اخلطرة او 

املرهقة او امل�سرة باالحداث وتعديالته ل�سنة 1997.

كما دعت االتفاقية اإىل احليل�لة دون انخراط االطفال يف اأ�س�اأ ا�سكال عمل االطفال، من خالل ت�فري 
امل�ساعدة املبا�سرة ال�سرورية واملالئمة ل�سحب االطفال من اأ�س�اأ ا�سكال عمل االطفال واعادة تاهيلهم 
ودجمهم اجتماعيا، و�سمان ح�س�ل جميع االطفال الذين مت �سحبهم من ا�س�ا ا�سكال عمل االطفال 
على التعليم املجاين اال�سا�سي وعلى التدريب املهني حيثما كان ذلك ممكنا ومالئما، وحتديد االطفال 
املعر�سني ب�سكل خا�س للمخاطر واقامة �سالت مبا�سرة معهم، مع اخذ ال��سع اخلا�س للفتيات بعني 

االعتبار 3.

من  عليه  الت�سديق  مت  ما  مع  ال�طنية  الت�سريعات  م�ائمة  االأردين  امل�سرع  على  يرتتب  فاإنه  ذلك  من 
االتفاقيات الدولية وتعديل الت�سريعات مبا ين�سجم مع االأحكام ال�اردة فيها، اإ�سافة اإىل �سرورة مراقبة 

التطبيق العملي للن�س��س القان�نية خا�سة تلك التي ت�فر احلماية لالطفال العاملني

 2 اتفاقية العمل الدولية رقم 138  
3 اتفاقية ب�سان حظر اأ�س�اأ ا�سكال عمل االطفال واالجراءات الف�رية للق�ساء عليها رقم 182 ل�سنة 1999.
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من ذلك فقد جاءت الدرا�سة التحليلية للن�س��س القان�نية اخلا�سة بعمل االأطفال والتي نفذت �سمن 
برنامج مكافحة عمالة االأطفال عرب التعليم ه� مبادرة تنم�ية مم�ل من وزارة العمل االأمريكية ملدة 
اربع �سن�ات حتى 2012، ويتم تنفيذه من قبل م�ؤ�س�سة CHF  الدولية واملجل�س ال�طني ل�س�ؤون اال�سرة 
وم�ؤ�س�سة ك��ست �سك�ب للتنمية االجتماعية يف  ال�سرق االو�سط. ويهدف الربنامج اىل �سحب اأربعة اآالف 
طفل من العمالة اال�ستغاللية وحماية اأربعة اآالف اآخرين من االنخراط يف العمالة اال�ستغاللية، لتبني 
الثغرات الت�سريعية اأو تلك املتعلقة بالتطبيق العملي للن�س��س على اأر�س ال�اقع والتي ترتبط باملمار�سات 
التي يق�م بها من له ال�الية على الطفل او رب العمل، وذلك بهدف ت�جيه امل�سرع االأردين و�سانعي القرار 
للحد من ظاهرة عمل االأطفال يف االردن وتنفيذ االإلتزامات املرتتبة عليه مب�جب االتفاقايت الدولية 

والت�سريعات ال�طنية.

مرتبطة  االأطفال  بعمل  املتعلقة  الت�سريعات  اأن  جند  املفع�ل  ال�سارية  القان�نية  الن�س��س  وبا�ستقراء 
االأحداث  وقان�ن  امل�سلحة  الق�ات  االأفراد يف  وقان�ن خدمة  االجتماعي  ال�سمان  وقان�ن  العمل  بقان�ن 

وقان�ن العق�بات وقان�ن الرتبية والتعليم.
                                                           

                                                                                               

                     االأمني العام
                الدكت�رة هيفاء اأب� غزالة
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الن�صو�ص القانونية اخلا�صة بعمل الأطفال: 

اأوًل: قانون العمل وتعديالته رقم 8 ل�صنة 1996
املادة 3

مع مراعاة اأحكام الفقرة )ج( من املادة )12( من هذا القان�ن تطبق اأحكام هذا القان�ن على جميع 
العمال واأ�سحاب العمل با�ستثناء:

اأ . امل�ظفني العامني وم�ظفي البلديات. 
ب. اأفراد عائلة �ساحب العمل الذين يعمل�ن يف م�ساريعه دون اجر. 

ج. خدم املنازل وب�ستانييها وطهاتها ومن يف حكمهم. 
د. عمال الزراعة عدا الذين يتم اإخ�ساعهم الأي من اأحكام هذا القان�ن وحتدد فئاتهم مبقت�سى نظام 

ي�سدر لهذه الغاية.

التحليل:
الزراعة  ومنهم عمال  العمل  قان�ن  االعمال من  الفئات من  لبع�س  م�ستثنيًا  القان�ين  الن�س  كان  لقد 
والعاملني يف م�ساريع االأ�سرة والعاملني يف املنازل، اإىل اأن مت تعديل الن�س مب�جب قان�ن العمل املعدل 
رقم 48 ل�سنة 2008 بحيث اأ�سبح ي�سمل الفئات كافة وخا�سة العاملني يف الزراعة وعمال املنازل والذين 
يك�ن�ا يف اأغلبهم من االأطفال، واأمن احلماية لالأطفال الذين يعمل�ن يف م�ؤ�س�سات متتلكها اأ�سرهم اأو 
يق�م�ن باأعمال منزلية كعمال منازل، وبالتايل فاإن قطاعًا وا�سعًا من االأطفال العاملني واملرتكزين يف 

هذا الن�ع من العمل اأ�سبح�ا ميتلك�ن احلماية القان�نية.

املادة 73
مع مراعاة االأحكام املتعلقة بالتدريب املهني ال يج�ز باأي حال ت�سغيل احلدث الذي مل يكمل ال�ساد�سة 

ع�سرة من عمره باأي �س�رة من ال�س�ر.

التحليل:
ت�افق قان�ن العمل االأردين يف هذا الن�س مع االتفاقيات الدولية والتي حددت �سن العمل باأن ال يقل عنة 
15 �سنة حتى اأن قان�ن العمل جاء وتقدم عن ذلك بتحديد �سن العمل بـ 16 �سنة، اإال اأن هناك حاجة 
لتفعيل الرقابة على اأرباب العمل ل�سمان االإلتزام بهذا الن�س وعدم ت�سغيل اأي حدث يقل عمره عن 15 

�سنة وحتت اأي ظرف.

املادة 74
ال يج�ز ت�سغيل احلدث الذي مل يكمل الثامنة ع�سر من عمره يف االأعمال اخلطرة اأو املرهقة اأو امل�سرة 
بال�سحة وحتدد هذه االأعمال بقرارات ي�سدرها ال�زير بعد ا�ستطالع اآراء اجلهات الر�سمية املخت�سة.
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التحليل:
�سنة   17 بداًل من  �سنة   18 �سن  اإىل  لالأعمال اخلطرة  القان�ين  ال�سن  ورفع  القان�ين  الن�س  تعديل  مت 
وذلك مب�جب القان�ن املعدل رقم 11 ل�سنة 2004، وي�سار اإىل اأن هناك قرار خا�س باالأعمال اخلطرة 
اأو املرهقة اأو امل�سرة باالأحداث وتعديالته ل�سنة 1997 والذي حدد االأعمال التي ال يج�ز ت�سغيل احلدث 

الذي مل يكمل الثامنة ع�سرة من عمره فيها وتتعلق يف جمملها بـ: 
1. االأعمال التي تتطلب التعامل مع االآالت اأو االأجهزة امل�سغلة ميكانيكيًا والتي ال ميكن و�سع حماية عليها 

من املخاطر امليكانيكية. 
2. االأعمال التي تتطلب ت�سغيل واإدارة االآالت املتحركة ذاتيًا.

3. التعامل مع االآالت واالأجهزة اخلا�سة ب�سناعة النفط والغاز.
4. العمل يف املحطات احلرارية وحمطات الغازات امل�سغ�طة.

5. ت�سغيل واإدارة الرافعات املختلفة يف امل�انئ واملطارات وامل�سانع … وغريها .
الرافعة  مع  العمل  اأثناء  االإ�سارة  واإعطاء  ربط احلم�الت   ( االإ�سارات  اإعطاء  تتطلب  التي  االأعمال   .6

وت�جيه احلم�لة واإعطاء التحذيرات من املخاطر وغريها ( .
�سريعة  والغازات  ال�س�ائل  وت�سنيع  تخزين  يف  الالزمة  االأجهزة  مع  التعامل  تتطلب  التي  االأعمال   .7

اال�ستعال و االنفجار.
8. االأعمال التي تتطلب ا�ستعمال معدات الغ��س.

9. االأعمال التي تتطلب التحكم باالأجهزة اخلا�سة بتامني اله�اء للعاملني يف املناجم. 
10. اأعمال تركيب و�سيانة وفح�س االأجهزة والتمديدات والتجهيزات الكهربائية ذات ال�سغط العايل.

11. اأعمال البناء واالإن�ساء وال�سيانة التي تتطلب رفع ال�سقاالت. 
12. �سنع وا�ستعمال املتفجرات.

13. اإعداد وتعبئة وتفجري االألغام .
14. اأعمال رجال االإطفاء.

15. اأعمال حرا�سة االأنف�س واملمتلكات.
16. االأعمال التي تتطلب اإجهادا ج�سميًا �سديدًا. 

17. العمل يف ظروف البيئة الداخلية غري املالئمة.
واملطابخ  واملخابز  ال�سناعية  االأفران  يف  والعمل  الزجاج  ونفخ  و�سهر  املعادن  و�سهر  �سب  18.اأعمال 

الكبرية والعمل يف املنجم والربادات.
 D . B 19. االأعمال التي يتعر�س فيها العامل لل�سجيج مبا يزيد عن 85 دي�سبل

20. االأعمال التي يتعر�س فيها العامل لالهتزازات .
20. العمل حتت ال�سغط اجل�ي العايل.

21. االأعمال التي يتعر�س فيها العامل لالإ�سعاعات امل�ؤينة. 
22. االأعمال التي يتعر�س فيها لالأ�سعة غري امل�ؤينة 

23. االأعمال التي يتعر�س فيها العامل للغبار الذي ال ي�ؤدي اإىل التليف.
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24. االأعمال التي يتعر�س فيها العامل للغبار الذي ي�ؤدي اإىل التليف. 
25. االأعمال التي يتعر�س فيها العامل لالغربة الع�س�ية ) القطن والكتان وال�سعر واالأع�ساب و�سناعة 

الن�سيج ( .
26. االأعمال التي يتعر�س فيها العامل الأغربة واأدخنة الر�سا�س ومركباته الع�س�ية.

27. التعر�س لرابع ايثيل الر�سا�س الناجم عن ت�سنيعه اأو ا�ستعماله اأو تنظيف ال�سهاريج التي تنقل 
رابع ايثيل الر�سا�س اأو البنزين احلاوي عليه.

28. االأعمال التي يتعر�س فيها العامل لعدد من امل�اد الكيماوية اخلطرة. 
ذلك  الليلية.ويعترب  والن�ادي  العامة  الرتفيه  اأماكن  ويف  واملطاعم  والفنادق  املكاتب  يف  االأعمال   .29
خط�ة جيدة بالن�سبة للم�سرع االأردين اإال اأنه قد اأغفل عددًا من االأعمال التي يحظر على االأطفال العمل 
بها والتي ن�ست عليها االتفاقية اخلا�سة بحظر اأ�س�اأ اأ�سكال عمل االأطفال واالإجراءات الف�رية للق�ساء 

عليها رقم 182 ل�سنة 1999 مما يحتاج اإىل تعديل القرار واإ�سافة هذه االأعمال اإليها وهي: 

ي�سمل تعبري ) اأ�س�اأ اأ�سكال عمل االأطفال ( يف مفه�م هذه االتفاقية ما يلي:
اأ . كافة اأ�سكال الرق اأو املمار�سات ال�سبيهة بالرق، كبيع االأطفال واالجتار بهم وعب�دية الدين والقنانة 
يف  ال�ستخدامهم  لالأطفال  االإجباري  اأو  الق�سري  التجنيد  ذلك  يف  مبا  االإجباري  اأو  الق�سري  والعمل 

�سراعات م�سلحة.
عرو�س  اأداء  اأو  اإباحية  اأعمال  الإنتاج  اأو  الدعارة  الأغرا�س  عر�سه  اأو  ت�سغيله  اأو  طفل  ا�ستخدام  ب. 

اإباحية.
ج. ا�ستخدام طفل اأو ت�سغيله اأو عر�سه ملزاولة اأن�سطة غري م�سروعة وال �سيما اإنتاج املخدرات بال�سكل 

الذي حددت فيه يف املعاهدات الدولية ذات ال�سلة واالجتار بها .
د. االأعمال التي يرجح اأن ت�ؤدي بفعل طبيعتها اأو بفعل الظروف التي تزاول فيها اىل االإ�سرار ب�سحة 

االأطفال اأو �سالمتهم اأو �سل�كهم االأخالقي.
هذا وي�سار اإىل اأن قان�ن املخدرات وامل�ؤثرات العقلية وتعديالته رقم 11 ل�سنة 1988

املادة/8  ن�س  مب�جب  وذلك  العقلية  وامل�ؤثرات  املخدرات  جمال  يف  احلدث  ت�سغيل  فكرة  تناول  قد 
واعتربت اأن ارتكاب اجلاين اأي جرمية من تلك اجلرائم املن�س��س عليها يف هذه املادة باال�سرتاك مع 
قا�سر اأو ا�ستخدم قا�سرًا يف ارتكابها ه� ظرف م�سدد يح�ل العق�بة من االأ�سغال ال�ساقة اإىل االأ�سغال 

ال�ساقة امل�ؤبدة، واأهم هذه االأعمال اإنتاج اأو �سنع اأي مادة خمدرة وزراعتها.

املادة 75
يحظر ت�سغيل احلدث: 

اأ . اأكرث من �ست �ساعات يف الي�م ال�احد على اأن يعطى فرتة للراحة ال تقل عن �ساعة واحدة بعد عمل 
اأربع �ساعات مت�سلة. 

ب. بني ال�ساعة الثامنة م�ساء وال�ساد�سة �سباحًا. 
ج. يف اأيام االأعياد الدينية والعطل الر�سمية واأيام العطلة االأ�سب�عية.
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التحليل:
ي�سار اإىل اأن الن�س القان�ين قد جاء مت�افقًا مع االتفاقيات الدولية من حيث عدد �ساعات العمل التي 
تتالئم مع �سن احلدث واأيام العطل الر�سمية، اإال اأن ال�اقع العملي يخالف الن�س الت�سريعي ذلك مما 
يحتاج اإىل تفعيل تلك الن�س��س القان�نية ، كما اأن االتفاقية العربية رقم 18 ب�ساأن عمل االأحداث قد 
ن�ست على اأن مينح احلدث الذي يقل عن 17 �سنة اإجازة �سن�ية تزيد عن االإجازة ال�سن�ية التي متنح 
للعمال الرا�سدين واأن يحدد القان�ن مدة االإجازة ال�سن�ية االإ�سافية وال يج�ز جتزئة اأو تاأجيل االإجازة 

املقررة لالأحداث.

وبالتايل ال بد من اإدراج ن�س يف قان�ن العمل يحدد مدة االإجاة ال�سن�ية اخلا�سة باالأحداث والتي تختلف 
عن تلك املمن�حة للرا�سدين، بحيث تراعي ظروف احلدث وفقًا ملا ن�ست عليه االتفاقية.

املادة 76
على �ساحب العمل قبل ت�سغيل اأي حدث اأن يطلب منه اأو من وليه تقدمي امل�ستندات التالية: 

اأ . �س�رة م�سدقة عن �سهادة امليالد. 
وزارة  من  وم�سدقة  خمت�س  طبيب  عن  �سادرة  املطل�ب  للعمل  ال�سحية  احلدث  بلياقة  �سهادة  ب. 

ال�سحة. 
ج. م�افقة ويل اأمر احلدث اخلطية على العمل يف امل�ؤ�س�سة، وحتفظ هذه امل�ستندات يف ملف خا�س للحدث 

مع بيانات كافية عن حمل اإقامته وتاريخ ا�ستخدامه والعمل الذي ا�ستخدم فيه واأجره واإجازاته. 

التحليل:
ا�سرتط هذا الن�س اأن يقدم احلدث �سهادة لياقة �سحية �سادرة عن طبيب خمت�س، اإال اأنه مل ي�سرتط 
اإجراء الفح�س الطبي  اإجراء الفح�س الدوري للحدث، مما يحتاج اإىل و�سع ن�س��س قان�نية ت�جب 
الدوري املجاين لالأطفال العاملني، ذلك اأن �سالمة الطفل العامل تتطلب رقابة خا�سة، وللتاأكد من عدم 

ت�سبب العمل الذي يق�م به الطفل الأي اأ�سرار على �سحته اأو �سالمته.

والتي  االأطفال  لعمل  ال�سحية  التاأثريات  عن  درا�سات  الإجراء  حاجة  هناك  اأن  يبني  ذلك  اأن  كما 
تعك�سها التقارير اخلا�سة بالفح�س الدوري لالحداث؛ ذلك اأن الدرا�سات االأردنية ركزت على درا�سة 
النف�سية  االآثار  بع�س  ودرا�سة  واأ�سرهم،  العاملني  لالأطفال  واالقت�سادية  االجتماعية  اخل�سائ�س 
اإال يف درا�سة  العلمي املخربي،  االإثبات  ت�ستخدم  للن�احي ال�سحية مل  وال�سحية واالجتماعية، ولكنها 

واحدة اقت�سرت على درا�سة الط�ل وال�زن وحتليل ق�ة الدم فقط4 . 

4 املجل�س ال�طني ل�س�ؤون االأ�سرة: وثيقة الدرا�سات االأردنية يف جمال عمل االطفال، 2009.
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ثانيًا: قانون ال�صمان الجتماعي رقم 19 ل�صنة 2001
التحليل: 

�سرتاعى التعديالت التي طرات على قان�ن العمل، والفئات التي ي�سملها القان�ن، كما انه �سيت�سمن القان�ن 
اجلديد جمم�عة من التامينات االجتماعية التي قد حتقق ن�عًا من احلماية امل�ستقبلية لالأحداث.

اأو يف  والزراعة  وال�سياحة  الر�سمي  القطاع غري  العاملني يف  االأطفال  التقارير ح�ل  الرغم من �سح  وعلى 
امل�ساعدة يف االأعمال التي تخ�س االأ�سرة اأو يف اخلدمة املنزلية، مع ذلك فاإن اأعدادًا كبرية من االأطفال 
االأردن  يف  االأطفال  عمل  م�سح  بني  وقد  القطاعات،  هذه  يف  يعمل�ن  الفتيات  وخا�سة  العاملني  واليافعني 
2008/2007، اأن عدد االأطفال العاملني يف االأردن ح�ايل 32676 طفاًل عاماًل يف الفئة العمرية )17-5( 
�سنة، كما تبني اأن الن�سبة االكرب من العاملني االطفال هم من الذك�ر، مبا ب�سبته 89%. واأن غالبية االأطفال 

العاملني يعمل�ن يف ن�ساط اإ�سالح املركبات، ثم يف الزراعة وال�سيد، ويليها الفنادق واملطاعم. 
اأو  املنزلية  على اخلدمة  مقت�سرة  بالعادة  فهي  بروزًا  االأعمال  اأقل  من  االإناث  االأطفال  عمل  ويعترب  هذا 
االأن�سطة ال�سغرية املدرة للدخل داخل منزل االأ�سرة اأو ح�له مثل اخلياطة واحلياكة والزراعة، ويذكر اأن 

ح�ايل 40% من اليافعات العامالت ي�ساركن يف اأعمال زراعية م��سمية اأو يعملن خادمات يف املنازل.
من جهة اخرى فاإن حتقيق الغاية من التاأمينات االجتماعية يحتاج لت�عية للعاملني يف كافة الفئات العمرية، 
ال  العمل  اأرباب  من  جمم�عة  هناك  اأن  ذلك  التاأمينات،  هذه  على  احل�س�ل  من  املتح�سلة  القيمة  وعن 
القان�نية  الن�س��س  بذلك  االجتماعي خمالفني  ال�سمان  االأحداث يف  ومنهم  العمال  اإ�سراك  اإىل  يلجاأون 

التي تلزم �ساحب العمل بذلك.  

ثالثًا: قانون خدمة الأفراد يف القوات امل�صلحة وتعديالته رقم 2 ل�صنة 1972

املادة 5
ي�سرتط فيمن يجند ت�فر ال�سروط التالية :

اأ . اأن يك�ن اأردين اجلن�سية . 
ويثبت عمر  تلميذًا  اإذا كان  اإذا كان جنديًا واخلام�سة ع�سرة  ال�ساد�سة ع�سرة من عمره  اأكمل  ب. قد 

املجند ب�سهادة والدته ويف االأح�ال التي ال يتي�سر احل�س�ل عليها يقدر عمره بقرار من اللجنة الطبية.
- اإذا كان ي�م ال�الدة غري معروف اعترب املجند من م�اليد الي�م االأول من �سهر كان�ن ثاين من �سنة 
والدته يح�سب عمر املجند و�سن�ات خدمته واملدد املن�س��س عليها يف هذا القان�ن على اأ�سا�س التق�مي 

ال�سم�سي.

التحليل:
يف  االأطفال  ا�سرتاك  ب�ساأن  الطفل  حق�ق  التفاقية  االختياري  الربوت�ك�ل  على  االأردن  لت�سديق  نظرًا 
النزاعات امل�سلحة، فقد ن�ست امل�اد التالية على �سرورة العمل على رفع �سن التجنيد اإىل 18 �سنة بداًل 

من 16 �سنة.
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املادة 2
تكفل الدول االأطراف عدم خ�س�ع االأ�سخا�س الذين مل يبلغ�ا الثامنة ع�سرة من العمر للتجنيد االإجباري 

يف ق�اتها امل�سلحة .
املادة 3

     1. ترفع الدول االأطراف احلد االأدنى ل�سن تط�ع االأ�سخا�س يف ق�اتها امل�سلحة ال�طنية عن ال�سن    
املبادئ  االعتبار  يف  اآخذة  الطفل،  حق�ق  اتفاقية  من   )38( املادة  من   )3( الفقرة  يف  املحددة       
     ال�اردة يف تلك املادة، ومعرتفة بحق االأ�سخا�س دون �سن الثامنة ع�سرة يف حماية خا�سة مب�جب 

      االتفاقية.
وعليه فيجب اأن تراجع امل�اد ال�اردة يف القان�ن ومقارنتها بتلك الن�س��س اخلا�سة باالتفاقية لتعديلها 

مبا ين�سجم مع االأحكام ال�اردة فيها.

رابعًا:قانون الأحداث وتعديالته رقم 24 ل�صنة 1968
املادة 31

املحتاج اىل احلماية اأو الرعاية:
يعترب حمتاجا اىل احلماية اأو الرعاية من تنطبق عليه اأي من احلاالت التالية :

    2. قام باأعمال تتعلق بالدعارة اأو الف�سق اأو اإف�ساد اخللق اأو القمار اأو خدمة من يق�م�ن بهذه  االأعمال  
    اأو خالط الذين ا�ستهر عنهم �س�ء ال�سرية . 

   10. ا�ستغل باأعمال الت�س�ل اأو باأعمال تت�سل بالدعارة اأو الف�سق اأو اإف�ساد اخللق اأو خدمة من يق�م�ن 
     بهذه االأعمال اأو يف اأي اأعمال غري م�سروعة.

 
التحليل:

االأطفال  ميار�سها  قد  التي  االأعمال  من  ن�عًا  ت�سكل  التي  احلاالت  املادة  من   10 2و  الفقرتني  تناولت 
واعتربت بذلك الطفل حمتاجًا للحماية والرعاية، اإال اأنه يف�سل ل� اأن امل�سرع اأ�ساف اإىل هذه الفقرات 
حالة الطفل العامل دون ال�سن القان�ين، ويف اأي جمال كان واعتباره حمتاجًا للحماية والرعاية، وذلك 

حتى ينطبق عليه الن�س وي�ستفيد من اخلدمات التي تقدم للطفل املحتاج للحماية والرعاية.

خام�صًا: قانون العقوبات وتعديالته رقم 16 ل�صنة 1960 
املادة 310

يعاقب باحلب�س من �سهر اىل ثالث �سن�ات وبغرامة من خم�سة دنانري اىل خم�سني دينارا كل من قاد اأو 
حاول قيادة :

اأو يف اخلارج ،  لي�اقعها �سخ�س م�اقعة غري م�سروعة يف اململكة  العمر  الع�سرين من  اأنثى دون   .1   
      وكانت تلك االأنثى لي�ست بغيا اأو معروفة بف�ساد االأخالق ، اأو 

    2. اأنثى لت�سبح بغيا يف اململكة اأو يف اخلارج ، اأو
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   3. اأنثى ملغادرة اململكة بق�سد اأن تقيم يف بيت بغاء اأو اأن ترتدد اإليه، اأو 
اأن تقيم يف  اإقامتها العادي يف اململكة ومل يكن ذلك املكان بيت بغاء ، بق�سد  اأنثى لتغادر مكان   .4   

    بيت بغاء يف اململكة اأو يف اخلارج اأو اأن ترتدد اإليه الأجل مزاولة البغاء ، اأو 
   5. �سخ�س مل يتم اخلام�سة ع�سرة من عمره الرتكاب فعل الل�اط به.

املادة 314
له  و�سمح  �سنة،  ع�سرة  وال�ست  �سن�ات  ال�ست  بني  عمره  يرتاوح  ب�لد  العناية  اإليه  معه�دا  كان  من  كل 

باالإقامة يف بيت بغاء اأو بالرتدد عليه، يعاقب باحلب�س حتى �ستة ا�سهر اأو بغرامة حتى ع�سرين دينارا.

التحليل:
وفيما  جن�سيًا،  وا�ستغاللهم  االأطفال  با�ستخدام  تتعلق  التي  االأفعال  جترمي  الن�س��س  هذه  تناولت 
ي�سمى بالق�د، اإال اأنها عاقبت على هذه االأفعال بعق�بات ب�سيطة جدًا، ونظرًا للع�اقب التي ترتتب على 
ا�ستخدام الطفل وا�ستغاللهم اقت�ساديًا وجن�سيًا وت�سغيله يف مثل هذه املهن فاإنه يتعني تعديل الن�س��س 
القان�نية ال�اردة من خالل ت�سديد العق�بات عليها.وقد جرمت العديد من االتفاقيات الدولية اال�ستغالل 
االقت�سادي واجلن�سي لالأطفال ومنها اتفاقية حق�ق الطفل  والتي تن�س على اأن: تعرتف الدول االأطراف 
بحق الطفل يف حمايته من اال�ستغالل االقت�سادي ومن اأداء اأي عمل يرجح ان يك�ن م�سرًا اأو ان ميثل 
اإعاقة لتعلم الطفل اأو ان يك�ن �سارا ب�سحة الطفل اأو بنم�ه البدين اأو العقلي اأو الروحي اأو املعن�ي اأو 

االجتماعي.
كما يعترب من قائمة اأ�س�اأ اأ�سكال عمل االأطفال ا�ستخدام طفل او ت�سغيله او عر�سه الغرا�س الدعارة او 

النتاج اعمال اباحية او اداء عرو�س اباحية .

�صاد�صًا: قانون الرتبية والتعليم وتعديالته رقم 3 ل�صنة 1994
املادة 10

مرحلة التعليم االأ�سا�سي : 
اأ . التعليم االأ�سا�سي تعليم اإلزامي وجماين يف املدار�س احلك�مية.

التحليل:
ولكنها   ، �صنة   15 �صن  لغاية  ي�صتمر  والذي  وجمانيته،  التعليم  اإلزامية  على  املادة  هذه  ن�صت 
تركه  حال  يف  عليه  الولية  او  رعايته  يف  هو  من  اأو  الطفل  ذوي  على  عقوبات  اأي  تفر�ص  مل 
واأهمها  اقت�صادية  لأ�صباب  تعود  الت�صرب  حالت  اأغلب  اأن  ذلك  بالعمل،  والتحاقه  للمدر�صة 
الأ�صباب  هي  الت�صرب  عوامل  اأهم  اأن  اإىل  اأ�صارت  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأن  حيث  العمل، 
الت�سرب  ن�سبة  اأن  كما  املدر�سة،  من  والهروب  العمل  نحو  الأطفال  واندفاع  القت�صادية، 
لالأطفال. عمل  فر�س  فيها  تت�فر  والتي  وال�سياحية  والزراعية  ال�سناعية  املناطق  يف  تزداد 
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 التو�صيات:

1- تفعيل الرقابة على اأرباب العمل ل�سمان االإلتزام باحلد االأدنى ل�سن احلدث وعدم ت�سغيل اأي حدث 
يقل عمره عن 15 �سنة وحتت اأي ظرف.

 1997 ل�سنة  وتعديالته  باالأحداث  امل�سرة  اأو  املرهقة  اأو  اخلطرة  باالأعمال  اخلا�س  القرار  تعديل   -2
اأو املمار�سات  اأ�سكال الرق  اإليها كافة  والذي حدد االأعمال التي ال يج�ز ت�سغيل احلدث بحيث ي�ساف 
اأو االإجباري مبا  ال�سبيهة بالرق، كبيع االأطفال واالجتار بهم وعب�دية الدين والقنانة والعمل الق�سري 
وا�ستخدام طفل  لالأطفال ال�ستخدامهم يف �سراعات م�سلحة،  االإجباري  اأو  الق�سري  التجنيد  يف ذلك 
اأو ت�سغيله اأو عر�سه الأغرا�س الدعارة اأو الإنتاج اأعمال اإباحية اأو اأداء عرو�س اإباحية، وا�ستخدام طفل 
اأو ت�سغيله اأو عر�سه ملزاولة اأن�سطة غري م�سروعة وال �سيما اإنتاج املخدرات بال�سكل الذي حددت فيه يف 
املعاهدات الدولية ذات ال�سلة واالجتار بها، اإ�سافة اإىل االأعمال التي يرجح اأن ت�ؤدي بفعل طبيعتها اأو 

بفعل الظروف التي تزاول فيها اىل االإ�سرار ب�سحة االأطفال اأو �سالمتهم اأو �سل�كهم االأخالقي.

يف  ن�س  بذلك،واإدراج  املتعلقة  واملدد  احلدث  ت�سغيل  باأوقات  اخلا�سة  القان�نية  الن�س��س  تفعيل   -3
قان�ن العمل يحدد مدة االإجازة ال�سن�ية اخلا�سة باالأحداث.

4- و�سع ن�س��س قان�نية ت�جب اإجراء الفح�س الطبي الدوري املجاين لالأطفال العاملني.

بالفح�س  اخلا�سة  التقارير  تعك�سها  والتي  االأطفال  لعمل  ال�سحية  التاأثريات  درا�سات عن  اإجراء   -5
ت�ؤثر �سحيًا على من�  التي  الت��سيات املتعلقة باالأعمال  العمل، وبيان  الدوري يف حال اقراره يف قان�ن 

احلدث وتك�ينه �س�اء على املدى القريب اأو البعيد.

6- مراجعة عق�بة الغرامة على اأرباب العمل ملخالفة اأحكام قان�ن العمل عند ت�سغيل االأحداث لك�نها 
قد ال ت�سكل ردعًا لهم.

7- �سياغة ن�س خا�س يبني �سرورة اإلتزام رب العمل باحلد االأدنى لالأج�ر عند ت�سغيل احلدث وذلك 
حتت طائلة امل�س�ؤولية القان�نية وذلك يف قان�ن العمل.

والعمل على  االجتماعي،  بال�سمان  االأحداث  باإ�سراك  يتعلق  فيما  العمل  اأرباب  الرقابة على  زيادة   -8
زيادة ال�عي ح�ل اأهمية التاأمينات االجتماعية.

9- تعديل الن�س��س القان�نية اخلا�سة بالتجنيد ورفع �سن التجنيد اإىل 18 �سنة بداًل من 16 �سنة وذلك 
يف قان�ن خدمة االأفراد يف الق�ات امل�سلحة.

ل�سمان  والرعاية،  للحماية  حمتاجًا  واعتباره  القان�ين  ال�سن  دون  العامل  الطفل  حالة  اإ�سافة   -10
اال�ستفادة من اخلدمات التي تقدم للطفل املحتاج للحماية والرعاية وفقًا لقان�ن االأحداث.
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11- تعديل الن�س��س القان�نية اخلا�سة با�ستخدام االأطفال يف اعمال البغاء ال�اردة يف قان�ن العق�بات 
من خالل ت�سديد العق�بات عليها.

12- فر�س العق�بات على كل من ه� معه�د اإليه برعاية الطفل يف حال عدم اإحلاقه بالتعليم االإلزامي، 
خا�سة يف احلاالت التي يتم فيها ت�سغيل احلدث وذلك يف قان�ن الرتبية والتعليم.

13- اأن يتم الن�س يف نظام مفت�سي العمل على مراقبة عمل االأطفال لدى اأرباب العمل واأن تقيد هذه 
الرقابة بفرتة زمنية دورية حمددة.  

املراجع

1- االأطفال يف االأردن )حتليل ال��سع( 2006- 2007.
2- التقرير ال�سن�ي ل�زارة العمل 2006.

3- االأطر القان�نية واالأنظمة ال�طنية حلماية االأ�سرة / اللجنة االقت�سادية واالجتماعية لغربي اآ�سيا.
4- اال�سرتاتيجية ال�طنية للحد من عمل االأطفال.

5- اخلطة ال�طنية للطف�لة 2004- 2013.
6- درا�سة ح�ل عمل االأطفال يف الت�سريع االأردين/ وزارة العمل.
7- حماده اأب� جنمة: عمل االأطفال يف امل�اثيق واملعايري الدولية.

8- وثيقة الدرا�سات االأردنية يف جمال عمل االطفال، 2009.
9- االتفاقيات الدولية ذات العالقة بعمالة االأطفال.


