


تقدمي
حزيران  من  ع�شر  الثاين  يف  العامل  يحتفل 
وهي  الأطفال،  عمالة  ملكافحة  العاملي  باليوم 
يف  الأطفال  عمالة  ظاهرة  ملراجعة  منا�شبة 
الأردن وال�شيا�شات التي ا�شتخدمت للحد منها، 
اإذ اأنه وبالرغم من اجلهود العديدة التي بذلت 
ال�شنوات  الظاهرة خالل  للحد من تفاقم هذه 
امللتحقني  الأطفال  اأعداد  زيادة  اأن  اإل  املا�شية، 
التي  ال�شعبة  العمل  وظروف  العمل  ب�شوق 
لدى  القلق  تثري  منها  ويعانون  يواجهونها 
ذات  الر�شمية  وغري  الر�شمية  اجلهات  جميع 

العالقة.
�شوق  ملكونات  متاأنية ومو�شوعية  قراءة  وتكفي 
كبرية  ا�شتفهام  عالمة  لو�شع  الأردين  العمل 
عمالة  حجم  حول  املتداولة  الأرقام  بخ�شو�ص 
الر�شمي  الرقم  يعد  فلم  الأردن.  يف  الأطفال 
املتداول والناجت عن درا�شة م�شحية مت تطبيقها 
عدد  اأن  اإىل  ي�شري  والذي  اأعوام  ثالثة  قبل 
األف   )33( يبلغ  الأردن  يف  العاملني  الأطفال 
لالأطفال  الكبري  النت�شار  واقع  يعك�ص  طفل، 
�شوق  ومكونات  مواقع  خمتلف  يف  العاملني 

العمل.
والأطفال ح�شب التعريف الذي قدمته اتفاقية 
عام  املتحدة  الأمم  من  املعتمدة  الطفل  حقوق 
تتجاوز  مل  الذين  الأ�شخا�ص  جميع  هم   1989
اأعمارهم 18 عاماً. وقد اعتربت منظمة العمل 
الأطفال  عمل  على  الفعلي  الق�شاء  الدولية 
املبادئ  لإعالن  الأربعة  الأ�شا�شية  املكونات  اأحد 
يف  اأعلنته  الذي  العمل  يف  الأ�شا�شية  واحلقوق 
والإقرار  النقابية  اإىل جانب احلرية  عام 1998 
الفعلي بحق املفاو�شة اجلماعية والق�شاء على 
على  والق�شاء  اجلربي  العمل  اأ�شكال  جميع 

جانب  اإىل  هذا  واملهنة.  ال�شتخدام  يف  التمييز 
العالقة  ذات  الدولية  التفاقيات  من  العديد 
باإلغاء واحلد من عمالة الأطفال منها: اتفاقية 
اأ�شواأ  واتفاقية   ،138 رقم  لل�شن  الأدنى  احلد 
اأ�شكال عمل الأطفال رقم 182، واتفاقية العمل 

اجلربي رقم 29. 
وعلى امل�شتوى الوطني فاإن قانون العمل الأردين 
اأجريت  التي  والتعديالت  ل�شنة 1996  رقم )8( 
فقد  والأحداث،  الأطفال  ت�شغيل  يحظر  عليه، 
الأحداث  ت�شغيل  منع  على   ،)73( املادة  ن�شت 
ع�شرة  ال�شاد�شة  يكملوا  مل  الذين  )الأطفال( 
وحظرت  ال�شور،  من  �شورة  باأي  عمرهم  من 
مل  الذين  الأحداث  ت�شغيل  منه   )74( املادة 
الأعمال  يف  عمرهم  من  ع�شرة  الثامنة  يكملوا 
اخلطرة اأو امل�شرة بال�شحة. وذلك ان�شجاماً مع 
رقم  الدولية  العمل  منظمة  اتفاقية  م�شامني 
ل�شن  الأدنى  باحلد  املتعلقة   ،1973 لعام   )138(
عام  يف  عليها  الأردن  �شادق  التي  ال�شتخدام 
1997، والتفاقية رقم )182( لعام 1999 املتعلقة 
الأطفال،  عمالة  اأ�شكال  اأ�شواأ  على  بالق�شاء 
والتي �شادق عليها الأردن يف عام 2000 واتفاقية 
العمل العربية رقم )18( لعام 1966 ب�شاأن عمل 

الأحداث.
العمل  وزارة  اأوجدت  العملي  امل�شتوى  وعلى 
الأطفال، يف  ملتابعة عمالة  اإدارية خا�شة  وحدة 
عمالة  من  للحد  الوطنية  ال�شرتاتيجية  اإطار 

الأطفال التي اأقرت يف عام 2006. 
وتتوزع عمالة الأطفال يف الأردن وغالبيتهم من 
والبناء  والزراعة  امليكانيك  قطاعات  يف  الذكور 
الأطفال  اإىل  بالإ�شافة  واملطاعم،  والفنادق 
الإ�شارات  وعلى  ال�شوارع  يف  كبائعني  العاملني 
ال�شوئية ويف م�شاغل النجارة واحلدادة واأعمال 
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ال�شيارات  وتنظيف  املنازل  يف  والعمالة  الدهان 
واملطاعم واملخابز. وترتكز غالبية  هذه العمالة 
الزرقاء  تليها  العا�شمة  حمافظة  يف  جغرافياً 

واربد.
من  للعديد  العاملون  الأطفال  ويتعر�ص 
املخاطر اأثناء عملهم واأبرزها ال�شرر من الآلت 
ال�شعيفة  والإ�شاءة  العالية  والأ�شوات  الثقيلة 
عمل  ولإ�شابات  الكيميائية،  للمواد  والتعر�ص 
بحكم عدم مواءمة قدراتهم اجل�شمانية وطبيعة 
اإىل  بالإ�شافة  هذا  بها.  يقومون  التي  الأعمال 
باأجور متدنية جداً، يبلغ  اأن غالبيتهم يعملون 
�شهرياً،  ديناراً   )  80 و   50( بني  ما  متو�شطها 
 )  12 و   10( وب�شاعات عمل طويلة ترتاوح بني 
�شاعة يومياً، ناهيك عن �شوء املعاملة والهانات 
اأثناء  لها  يتعر�شون  التي  واجل�شدية  النف�شية 

عملهم.
يف  الأطفال  عمل  اأن  الدرا�شات  خمتلف  وت�شري 
امل�شتوى  على  �شلبية  اآثاراً  يرتك  ال�شعبة  املهن 
عدد من  ت�شبب  اأن  فيمكن  واجل�شدي،  النف�شي 
العمل  اإ�شابات  ب�شبب  الإعاقات  بع�ص  الإعمال 
الأعمال  ترتك  ما  وغالباً  لها.  يتعر�شون  التي 
نف�شية  ا�شتغاللية  �شلوكيات  فيها  ميار�ص  التي 
والظلم  بالدونية  الإح�شا�ص  زرع  اإىل  وج�شدية 
اإىل  الأطفال  من  العديد  يدفع  الذي  الأمر 
النحراف والتمرد على معايري وقيم املجتمع. 
هذا اإىل جانب ارتفاع ن�شب العمالة غري املاهرة 
يف �شوق العمل ب�شبب عدم خ�شوعهم للتدريب 

املمنهج، الأمر الذي يجعل اإنتاجيتهم متدنية.
ولعل من اأهم الأ�شباب التي تدفع هذه الظاهرة 
م�شتويات  تراجع  يف  يتمثل  التفاقم  اإىل 
خالل  الأردنيني  من  وا�شعة  لقطاعات  املعي�شة 
اأ�شا�شي عن  ب�شكل  والناجمة  الأخرية،  ال�شنوات 
)الت�شخم(  الأ�شعار  يف  املتتالية  الرتفاعات 
اإذ  منخف�شة.  م�شتويات  عند  الأجور  وثبات 
العاملني  الأطفال  من  باملائة   70 يقارب  ما  اأن 
الفقر،  خط  حتت  تعي�ص  اأ�شر  من  ينحدرون 
الأمر الذي يدفع الأ�شر اإىل اإخراج اأبنائهم من 
بهدف  منها  ت�شربهم  يف  الت�شاهل  اأو  املدار�ص، 

امل�شاهمة يف توفري مداخيل ت�شاعد الأ�شرة على 
تلبية حاجاتها الأ�شا�شية. 

اىل جانب الأ�شباب املذكورة فاإن زيادة معدلت 
ملقاعد  وتركهم  املدار�ص  من  الطلبة  ت�شرب 
�شبباً  تعد  العمل  �شوق  وانخراطهم يف  الدرا�شة 
العاملني  الأطفال  اأعداد  ازدياد  يف  اآخر  رئي�شاً 
�شوء  اإىل  الدرا�شات  من  العديد  ترجعها  والتي 
من  �شواء  املدار�ص  يف  يتلقونها  التي  املعاملة 
املعلمني اأو من زمالئهم، وعدم تاأمني احلماية 
الكافية لهم من العنف والعتداءات، بالإ�شافة 
يف  الإبداع  على  التحفيز  جانب  �شعف  اإىل 
املدار�ص، وقلة الربامج والن�شاطات الالمنهجية 

فيها.
الظاهرة  بهذه  دفعت  التي  الأ�شباب  من  ولعل 
املا�شية  القليلة  ال�شنوات  خالل  الزدياد  اإىل 
من  للحد  تطبيقها  مت  التي  الربامج  �شعف 
هذه الظاهرة وت�شتتها، هذا اإىل جانب ال�شعف 
الكبري يف عمليات املراقبة والتفتي�ص التي تقوم 

بها املوؤ�ش�شات الر�شمية.
ويف �شوء ما مت عر�شه فقد بات من ال�شروري 
ت�شافر كافة اجلهود الر�شمية وجهود املنظمات 
وموؤ�ش�شات املجتمع املدين ذات العالقة بحماية 
العمل،  �شوق  وتنظيم  والأ�شرة  الطفولة 
خالل  والتعليمية  الرتبوية  العملية  وتطوير 
ت�شرب  عمليات  من  للحد  الأ�شا�شية  املرحلة 
تفعيل  على  والعمل  مدار�شهم،  من  الأطفال 
ال�شبب  ت�شكل  التي  الفقر  مكافحة  �شيا�شات 
اإعادة النظر  اإىل جانب  امل�شكلة،  الرئي�شي لهذه 
اأن  اإذ  الأردن  املنخف�شة يف  الأجور  يف م�شتويات 
الغالبية ال�شاحقة من العاملني باأجر يف الأردن 
وكذلك  �شهرياً،  دينار   300 رواتبهم  تتجاوز  ل 
املوؤ�ش�شات  قبل  من  الرقابة  ت�شديد  على  العمل 
الر�شمية على الأماكن التي ترتكز فيها عمالة 
التي  القوانني  تطبيق  على  والعمل  الأطفال، 
تفعيل  جانب  اإىل  هذا  الأطفال،  عمل  حتظر 
احلمالت التوعوية حول الآثار ال�شلبية الناجتة 

عن عمل الأطفال يف املدار�ص والأ�شر.


