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 في زمن الكورونا تزايد أعداد األطفال العاممينتوقعات 

من العمالة ، سواء الدخل لمعديد من العاممينانخفاض و  بتزايد أعداد المتعطمين عن العملظل توقعات في 
نتيجة  وتعرضيم لموقوع في الفقر المنظمة أو غير المنظمة )عمال المياومة والعاممين لحسابيم الخاص(

أعداد األطفال العاممين ستكون نتيجة حتمية النحسار الخيارات المتاحة أمام عدد  ، فإن ازدياداألزمة الحالية
والذين يتوقع أن يصل  ن منوالذي كانوا يعتاشو  الدخلانخفاض يم أو ففقدانيم لوظائكبير من األسر لتعويض 

م أطفاليا في أعمال قد ال يستطيع حيث ستمجأ الكثير من األسر إلى استخدا، أسرةألف  044عددىم إلى 
 سيولةل األطفال فييا العمل تشغيلالكبار ممارستيا إما النخفاض األجور فييا أو لتفضيل بعض أصحاب 

  .واستغالليم عمييم السيطرة

ألف ( 24) ما يقرب من إلى ،7442 عام فيألف ( 33) منفي المممكة  عدد األطفال العاممين تضاعفلقد 
منيم حوالي  ،الدولية العمل الحكومة األردنية ومنظمة بين بالتعاون أجري الذي المسح وفق 7402 عام

 المجتمعفئات من  واجيت التي الصعبة المعيشية كان لمظروف، و خطرة أعمال في يعممونألف ( 05)
قدرة  عمى ذلك انعكاسو  ،قتصاديةاإل المستويات في التفاوتو  والبطالة الفقر معدالت ازديادنتيجة  األردني

 مجالي في خاصةالخدمات  والوصول إلى ،الغذاء والسكن وعمى رأسيا األسر في تأمين احتياجاتيا األساسية
 األطفال عمى التي تمقي بآثارىا الخطيرة األطفال، عمل مشكمةتوسع  إلى أدى الذي األمر والتعميم، الصحة

 فضال لقدراتيم، المالئم والتدريب األساسي التعميم حساب عمى مبكرة عمرية مرحمة في العمل يمارسون الذين
 .أعمارىم مع تتالءم طبيعية ظروف في حياتيم ممارسة من حرمانيم عن

، وبشكل خاص من خالل إجراءات عاجمة حرك بسرعة لمحد من تفاقم ىذه المشكمةالحكومة وشركائيا التعمى 
ألسىىر  اإلقتصىىاديةتحسىىين الظىىروف تطىىوير سياسىىات الحىىد مىىن الفقىىر، و و  ،تماعيىىةجاإللسياسىىات امسىىتوى  عمىىى

 صىىىندوق دور وتفعيىىىلوتطىىىوير سياسىىىات الحىىىد مىىىن البطالىىىة، ، نخىىىراط فىىىي سىىىوق العمىىىلالمعرضىىىين لإاألطفىىىال 
 إلىى انضىماميا المتوقع المسبوقة غير األعداد تجاه بالتزاماتو الوفاء من لتمكينو الالزمة بالموارد ورفده التعطل
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األسىر  وربىطوشمول عمال المياومة والعاممين لحسابيم الخاص بمظمة الضمان اإلجتماعي،  البطالة، صفوف
تطىوير نظىام متابعىة ألسىر األطفىال العىاممين والمشىردين لتقىديم الىدعم و ، بشبكات األمان االجتماعي المتضررة

 االجتماعي واإلرشادي ليم.

 حىىال ومعىىاقبتيم العمىىل أصىىحاببحىىق  العمىىل وزارة تتوالىىىا التىىي التفتىىيش إجىىراءات اعتبىىارال يجىىوز بىىأي حىىال و 
 حىاالت معظىم خمىف تقىف الماديىة إمكاناتيىا وضىعف األسىرة فقىر بمىا أن اإلطفال، عمل مشكمة لمعالجةنيائيا 
 الخىدمات تىوفيرب الجانىب، ىىذا مىن القضىية ىىذه مىع لمتعامىل مكثفىة جيىودا يتطمىب الىذي األمر األطفال، عمل

  .لألسر إقتصادية بدائل بتوفير خاص وبشكلوأسبابو  الفقر تحارب التي والبرامج

 لعمل الوطنية المجنة دور وتفعيل األطفال، عمل من لمحد جديدة وطنية استراتيجية وضع من بد الكما 
 أسباب ومعالجة الوطني اإلطار ومراجعة اجتماعاتيا، وآلية ومياميا عمميا ينظم خاص نظام ووضع األطفال

 بعملخاصة  وطنية بيانات قاعدة نشاء، كما تعتبر الحاجة إلليا المناسبة الحمول ووضع تطبيقو تعثر
مين وكذلك المنقطعين ذات أىمية كبرى، بحيث تشمل عمى البيانات المتعمقة باألطفال العام األطفال

والمتسربين من المدارس، وحاالت التسول، وحاالت الباعة المتجولين، العابثين في النفايات بحيث تكون ىذه 
 .لالمعمومات متاحة لجميع الجيات المعنية بقضايا عمل األطفا
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