
Page 1 of 5 
 

 
 

 ورقة تقدير موقف

 مبناسبة اليوم العاملي ملكافحة عمالة األطفال

 

 حول

 األطفال يف األردن لعم
 هو احلل  النظر يف السياسات االقتصاديةإعادة 

 
 اعداد: املرصد العمايل األردين

 مركز الفينيق للدراسات االقتصادية واملعلوماتية

 

 2018حزيران  11 ،ثننياال

 

 

 



Page 2 of 5 
 

 

 مقدمة

أييت اليوم العاملي ملكافحة عمالة األطفال والذي يصادف يف الثاين عشر من حزيران من كل عام مناسبة وفرصة للوقوف على  .1
عناوين  دل األطفال أحاتعد مكافحة عمو حالة عمالة األطفال يف األردن، وفرصة ملراجعة السياسات ذات العالقة ابحلد منها. 

ألطفال حس  الععري  الذي قدمع  اتفاقية حقوق الففل املععمد  من األم  املعحد  ويقصد اب. الدفاع عن حقوق االنسان
القضاء الفعلي على عمل األطفال أحد املبادئ  ويعدعاماً".  18"مجيع األشخاص الذين مل تعجاوز أعماره   1989عام 

، هذا اىل جان  أتكيد أهداف 1998عام  الذي أعلنع  يفساسية األرععة يف العمل عإعالن منممة العمل الدولية واحلقوق األ
على أولوية مكافحة عمالة األطفال، حيث نصت الغاية الساععة من اهلدف الثامن على  SDGs 2030العنمية املسعدامة 

اختاذ تداعري فورية لضمان حمر واسعئصال أسوأ أشكال عمل األطفال، مبا يف ذلك جتنيده  واسعخدامه  كجنود، وإهناء "
 ."2025ال جبميع أشكال  حبلول عام عمل األطف

 

مات الدولية العديد من املنمرغ  أمهية اجلهود والربامج واملشاريع اليت قامت وما تزال العديد من املؤسسات األردنية الرمسية و  .2
، وحتقيق األطفال العاملني واعادهت  اىل مقاعد الدراسة اىل اعاد  أتهيلدف نية والعاملية واليت هتمنممات اجملعمع املدين األردو 

لعمل اال أن مشكلة اتساع رقعة األطفال املنخرطني يف سوق اععض النجاحات يف دمج األطفال العاملني يف النمام الععليمي، 
عاما، وحيمر  16 يف تزايد مسعمر. ويف هذا السياق مت تقسي  األطفال اىل شرحيعني، االوىل تعمثل يف األطفال دون سن

( عاماً، يسمح 18-16األطفال الذين ترتاوح أعماره  ما عني )ي شكل من األشكال، والشرحية الثانية تعمثل يف تشغيله  أب
 ععشغيله  يف مهن غري خفر  وغري مضر  ابلصحة.

 
 مؤشرات احصائية:

 أن العدد اذ تفيد مؤشرات منممة العمل الدولية املؤشرات االحصائية املععلقة ععمالة األطفال عني األقالي  والدول،تعفاوت  .3
وترتكز  ( مليون منه  يف األعمال اخلفر ،85( مليون طفل، يعمل )168يبلغ ) 2016يف عام  العاملني لألطفال اعإمجايل

  واحمليط اهلادي. تقريبا يف منفقة آسيا ( مليوان78النسبة األكرب منه  )
 

 ، األردنيف ابلععاون مع وزار  العمل ومركز الدراسات االسرتاتيجية ة العمل الدوليةوتشري أحدث دراسة مسحية أعدهتا منمم .4
معايري عمالة األطفال علغت ما يقارب الفا، أما األطفال الذي تنفبق عليه   76يبلغ ما يقارب  أن عدد األطفال العاملني

ومعايري عمل األطفال تعمثل يف مجيع األطفال الذين الفا.  45الفا، وأن عدد األطفال العاملني يف أعمال خفر  يقارب  70
ساعة يف األسبوع،  26عاما يعملون ألكثر من  17-16عاما، واألطفال الذين ترتاوح أعماره  عني  16تقل أعماره  عن 

يت عاما ويعملون يف أعمال خفر . ويقصد ابألعمال اخلفر  تلك األعمال ال 18اضافة اىل األطفال الذين تقل أعماره  
تنفوي على اسعخدام اآلالت واملعدات اخلفر  واسعخدام وتصنيع املعفجرات والعمل مع النار والغاز أو املواد الكيماوية 
واحلراسة واألعمال اليت تعفل  جهدا عدنيا واألعمال اليت جتري يف أجواء مغرب  وصاخبة والساخنة أو البارد  جدا، والعمل يف 
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ألطفال مقارنة وتفيد هذه املؤشرات اىل ارتفاع عمالة ا  الفنادق واملفاع  والنوادي واملالهي الليلية.املناج  وحتت املاء والعمل يف
، واليت تشري اىل أن 2006( ال  طفل يف عام 33)حيث علغت ما يقارب عشر سنوات، ل مع املؤشرات االحصائية قب

عواقع  %80ال األردنيني من جممل األطفال العاملني عمالة األطفال تضاعفت تقريبا عني األردنيني. حيث علغ عدد األطف
الفا. وتبلغ نسبة الفعيات  15.2عواقع  %20الفا، عينما علغ عدد األطفال العاملني من السوريني وجنسيات أخرى  60.8

 .%11.7العامالت من جممل األطفال العاملني 

 
 التشريعات الوطنية 

 ، اذ أنعالقة الوارد  يف االتفاقيات الدولية ذات العشكل كبري مع املعايري األطفالجمال عمل العشريعات الوطنية يف تعوائ   .5
ت ، فقد نصواألحداث والععديالت اليت أجريت علي ، حيمر تشغيل األطفال 1996( لسنة 8قانون العمل األردين رق  )

ر، من الصو  شر  من عمره  أبي صور ، على منع تشغيل األحداث )األطفال( الذين مل يكملوا السادسة عمن  (73املاد  )
تشغيل األحداث الذين مل يكملوا الثامنة عشر  من عمره  يف األعمال اخلفر  أو املضر   القانون ذات  ( من74وحمرت املاد  )

مهها أ االتفاقيات الدولية ذات العالقة إبلغاء واحلد من عمالة األطفالوهذا ينسج  مع املعايري الدولية الوارد  يف ابلصحة. 
جان  ععض اتفاقيات  ، اىل1990ودخلت حيز العنفيذ عام  1989اتفاقية حقوق الففل الصادر  عن األم  املعحد  عام 

أسوأ أشكال عمل األطفال حمر ، واتفاقية 138رق   سن االسعخداماتفاقية احلد األدىن لمنممة العمل الدولية املعمثلة يف 
 .29، واتفاقية العمل اجلربي رق  182رق  

 
 

 األسباب
عاما، وعدم تشغيل  16سن  اابلرغ  من النصوص الواضحة يف العشريعات األردنية اليت حتمر تشغيل األطفال الذي مل يكملو  .6

عاما يف األعمال اخلفر ، اال أن الواقع أقوى من خمعل  هذه العشريعات والسياسات. فأعداد  18-16األطفال ما عني سن 
املؤشرات  منية إبعفاء صور  أكثر واقع ةكفيلواملؤشرات االحصائية اجلديد   األردين األطفال املنعشرين عكثر  يف سوق العمل 

املؤسسات الرمسية و  الرمسية وغري الرمسية اليت يع  تداوهلا عني املعنيني من صناع السياسات والباحثني واملخعصني االحصائية
 والدولية. 

 
 يعة الواقعنية وطبمنها عوامل داخلية مرتبفة عبوميكن تفسري االرتفاعات املععالية يف عمالة األطفال يف األردن اىل عد  أسباب  .7

خارجية مرتبفة عوجود مئات آالف الالجئيني السوريني خالل السنوات القليلة أسباب األردن، و  يف االجعماعي واالقعصادي
شكل أساسي ع واليت جنمتوعدم املساوا ، وضع  مؤشرات العدالة االجعماعية،  االجعماعيتفاق  العفاوت املاضية. حيث 

الل العقود االجعماعية هلذه السياسات، واليت تركزت خ واآلاثر ععبار النعائجعن تنفيذ سياسات اقعصادية ال أتخذ ععني اال
اقع اىل تراجع أدى على أرض الو  ماتقشفية معنوعة.  سياسات ماليةعنفيذ عاملاضية على حترير االقعصاد الوطين، واالمعان 

راء، فاملؤشرات شكل واضح يف ازدايد رقعة الفقاملسعوايت املعيشية لقفاعات كبري  من األسر األردنية واليت عرزت مؤشراهتا ع
واقرتاهبا ، 2010عام  %14.4اىل  2008عام  %13.3الرمسية ذات العالقة تفيد اىل أن نسبة الفقر يف األردن ارتفع من 
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ثة انهيك عن نسبة "الفقراء العاعرين" الذين عاشوا الفقر ثال(، امعنعت احلكومة عن نشرها، )نعائج 2014يف عام  %20من 
من اجملعمع. ولألس  ال يوجد  %18.6، واليت تشري أرقام البنك الدويل احلديثة أن نسبعه  تقارب أشهر على األقل يف السنة

توضح مسعوايت الفقر يف األردن. واألطفال العاملني عاد  ما يكونوا من  2018مؤشرات حديثة وحنن االن يف منعص  عام 
عنائها اىل سوق العمل للمسامهة يف توفري دخل لألسر ، و/أو غري قادر  على االسعمرار لدفع اهذه األسر أسر  فقري ، تضفر 

 يف االنفاق على اطفاهلا يف املدارس.
 

ونمر  سريعة على ععض املؤشرات االجعماعية ذات العالقة، توضح مبا ال يدع جمال للشك أن مسعوايت الفقر وشروط احليا   .8
 الشهري األجر متوسط فإن االجتماعي العامة للضمان المؤسسة أرقام وحسب، جدا يف الوقت احلايل ضعيفة

( دينارا شهريا، ولدى 510( ديناراً، حيث بلغت لدى الذكور )493بلغ ) 2016عام  في فيها للمشتركين

 500من العاملني حيصلون على روات  شهرية تبلغ ابملائة  72ما يقارب  فإنكذلك ( دينارا شهريا، 447االناث )
 .فما دون أرديندينار 

 
ويبدو واضحا أن مسعوايت االجور املنخفضة يف األردن تلع  دورا اساسيا يف زايد  عدد األطفال العاملني. يضاف اىل ذلك  .9

يضاف اىل   .%18.4اىل  2018وصلت يف الرعع األول من العام اجلاري واليت  ،عشكل ملفتمعدالت البفالة  ارتفاع
، ويف العديد من املناطق تزيد ( سنواي%0.5ارتفاع معدالت العسرب من املدارس يف املرحلة األساسية، واليت تقارب )ذلك 

 ، والذي يعود للعديد من األسباب، ويساه  ذلك يف اخنراط األطفال يف سوق العمل.%1.0عن
 

فكما مت االشار  الي  ساعقا علغت عمالة االطفال السوريني ما  االطفال يف األردن،وقد أدى اللجوء السوري اىل زايد  عمالة  .10
املنممات  عسب  ضع  اخلدمات األساسية اليت تقدمهامن جممل عمالة األطفال.  %14.6الفا، عنسبة  11.1يقارب 

سعوايت مقبولة هل  هذه املنممات مب جئني السوريني، حبيث ال تكفي املساعدات اليت تقدمهاالدولية ذات العالقة ابغاثة الال
  من شروط احليا  الالئقة، األمر الذي يدفع هذه األسر اىل تشجيع أطفاهلا لالخنراط عسوق العمل.

 
 

  شخصية وجمتمعيةآاثر 
يععرض األطفال العاملون للعديد من املخاطر أثناء عمله  وأعرزها الضرر من اآلالت الثقيلة واألصوات العالية واعإضاء   .11

قومون حبك  عدم موائمة قدراهت  اجلسمانية وطبيعة األعمال اليت يعديد  الضعيفة والععرض للمواد الكيميائية، وعإصاابت عمل 
دينارا، عينما  174دينارا شهراي، وعند االردنيني  171ن معدل أجور األطفال العاملني يبلغ ووفقا للدراسة املذكور  فإهبا. 

 170دينارا مقارنة ب  190دينارا شهراي، أما األجور عند االانث فهي أعلى من الذكور، فقد علغت  159عند السوريني 
ساعة اسبوعيا، عينما يعمل مايقارب  48ثر من هنالك ما يقارب ثلث األطفال العاملني يعملون أكو  دينارا عند الذكور.

 ساعة اسبوعيا. 36من األطفال االانث اقل من  %90ساعة اسبوعيا. يف تعمل  36منه  اقل من  55%
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عداءات ، ويف العديد من احلاالت اىل اعسوء املعاملة واالهاانت النفسية واجلسدية أثناء عمله ويععرض األطفال العاملون ل  .12
واضفراابت نفسية واجعماعية وجسمية. كذلك فإن العاملني منه  يف املهن  كالتمشمن األطفال العاملني  ويعاينجنسية. 

الصعبة يععرضون للعديد من اصاابت العمل اليت ميكن أن تسب  هل  ععض اعإعاقات. وغالبا ما ترتك األعمال اليت ميارس فيها 
ساس ابلدونية والمل ، األمر الذي يدفع العديد من األطفال إىل االحنراف سلوكيات اسعغاللية نفسية وجسدية إىل زرع اعإح

والعمرد على معايري وقي  اجملعمع. هذا إىل جان  ارتفاع نس  العمالة غري املاهر  يف سوق العمل عسب  عدم خضوعه  
 .للعدري  املمنهج، األمر الذي جيعل إنعاجيعه  معدنية

 

 التوصيات

النمر يف السياسات االقعصادية اليت مت تفبيقها يف األردن خالل العقود املاضية وما زالت تفبق،  د عإعاهنالك ضرور  ملحة  .13
وهي اليت أدت اىل زايد  معدالت الفقر، إذ أن أغلبية األطفال العاملني ينعمون اىل أسر فقري ، تدفعه  حاجعه  عإخراج 

دارس هبدف املسامهة يف توفري مداخيل اضافية تساعد هذ األسر أطفاهل  من مقاعد الدراسة، أو العساهل يف تسرهب  من امل
 .على تلبية حاجاهتا األساسية

وفر احليا  وتفوير شبكة محاية اجعماعية عادلة تتفعيل سياسات مكافحة الفقر الذي يشكل السب  الرئيسي هلذه املشكلة،  .14
الكرمية للفقراء مبخعل  أنواعه . واعاد  النمر عسياسات األجور ابجتاه رفعها مبا يعوائ  مع مسعوايت األسعار املرتفعة يف 

 األردن.
  .مدارسه فوير العملية الرتعوية والععليمية خالل املرحلة األساسية للحد من عمليات تسرب األطفال من ت  .15
مل ملساعد  وق العضفراره  لدفع أطفاهل  اىل سحتمل اجملعمع الدويل ملسؤوليات  جتاه الالجئني السوريني، للحؤول دون ا ضرور   .16

 اسره  يف تغفية نفقاهت  األساسية.
يق القوانني اليت حتمر تفبتشديد الرقاعة من قبل املؤسسات الرمسية على األماكن اليت ترتكز فيها عمالة األطفال، والعمل على   .17

عمل األطفال، ووضع عقوابت رادعة حلق املخالفني وعدم االكعفاء عدفع غرامات عسيفة، هذا إىل جان  تفعيل احلمالت 
 .العوعوية حول اآلاثر السلبية الناجتة عن عمل األطفال يف املدارس واألسر

  األطفال يف األردن. لعمالة يع  حتديثها دورايضرور  تفوير قاعد  عياانت دقيقة   .18


