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متهيد

ال

�شك �أن تزايد الإهتمام بحقوق الإن�سان فى العقود الأخرية قد �س ّلط ال�ضوء على ق�ضايا كانت مهملة
لفرتات طويلة ،دون �أن يتم التعاطي معها ب�صورة جدية ،ومنها العديد من الق�ضايا االجتماعية التي مت�س
الأ�سرة و�أفرادها.

وانطالق ًا من واقع البيئة العامة امل�ساندة للأ�سرة يف االردن ،وما يفر�ضه الواقع من توجهات وطنية وبرامج عمل
تقدمها القطاعات املختلفة ،برزت احلاجة �إىل �إن�شاء املجل�س الوطني ل�ش�ؤون الأ�سرة للتعامل مع الأ�سرة على م�ستوى
التخطيط اال�سرتاتيجي ،وو�ضع ال�سيا�سات والربامج وفق معايري اجتماعية اقت�صادية ونوعية تعمل على و�صف و�ضع
وتق�صيه ،وتعديل اخلطط والربامج وال�سيا�سات والت�شريعات املنبثقة عنها والإجراءات املتعلقة بها
الأ�سرة يف الأردن ّ
وفق ًا لفهم �أعمق لق�ضايا الأ�سرة ،مع الأخذ بعني االعتبار �أن احتياجات الأ�سر تختلف وفق ًا لظروفها .فجاء ت�أ�سي�س
املجل�س يف العام  ،2001برئا�سة جاللة امللكة رانيا العبداهلل املعظمة .ليكون املظلة الداعمة للتن�سيق وتي�سري عمل
ال�شركاء من امل�ؤ�س�سات الوطنية احلكومية وغري احلكومية وامل�ؤ�س�سات الدولية والقطاع اخلا�ص العاملة يف جمال
الأ�سرة للعمل معا لتحقيق م�ستقبل �أف�ضل للأ�سرة الأردنية.
ي�أتي دليل توعية الأ�سر بق�ضايا عمل الأطفال ك�أحد خمرجات م�شروع مكافحة عمل الأطفال عرب التعليم ،املمول من
وزارة العمل الأمريكية وب�إدارة و�إ�شراف م�ؤ�س�سة  CHFالدولية ،و�شراكة املجل�س الوطني ل�ش�ؤون اال�سرة ،وم�ؤ�س�سة
كوي�ست �سكوب للتنمية الب�شرية ،وبالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم ووزارة العمل .حيث جاء الدليل� ،إميان ًا من
املجل�س بدور الأ�سرة التي ت�شكل ن�سيج املجتمع ومتثل حجر الزاوية فيه ،وامل�صدر الأول للمعرفة والإعداد لأع�ضائها،
وامل�ؤ�س�سة االجتماعية الأوىل لتفاعل الفرد مع حميطه االجتماعي ،وب�أهمية التوعية كدرع وقائي للطفل و�أ�سرته من
الوقوع يف دائرة العمل وتبعاتها .ويهدف �إىل رفع كفاءة املدربني ليكونو قادرين على ن�شر الوعي بني اال�سر حول ق�ضية
عمل الأطفال ب�أ�سلوب مب�سط.
�آملني �أن ي�ساهم هذا الدليل يف حتقيق �أهدافه املن�شودة� ،شاكرين لأفراد امل�شروع العاملني على الدليل.

		
حممد مقدادي
الأمني العام بالوكالة  -املجل�س الوطني ل�ش�ؤون الأ�سرة
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تقدمي

�أ

جـبـرتـهم الظـروف على التـوقـف عن اللـعـب ،فتــخلـوا عـن طـفـولتـهم �سعيـ ًا وراء لقمة العي�ش ،مـار�سـوا �أعما ًال
من اخت�صـا�ص الكبـار هم غيـر م�ؤهلني ج�سديا ونف�سيا للقيام بها ،عو�ض ًا عن الدرا�سة واللعب ،وتعر�ضوا للعنف
والقمع حتى �أ�صبحوا بحق �أطفال �شقاء وحرمان  ...فلم يعرفوا �شيئ ًا عن الطفولة.

�إن عمل الأطفال ظاهرة من الظواهر الإجتماعية الإقت�صادية التي تُو ِّلد العديد من الآثار ال�سلبية والتي تنعك�س على
املجتمع ب�شكل عام وعلى الأطفال ب�شكل خا�ص .هذه الظاهرة من الق�ضايا املهمة يف حا�ضرنا والتي ت�ؤثر على حياة
�أكرث من  215مليون طفل حول العامل .وعلى حياة � 32ألف طفل يف الأردن ح�سب الإح�صاء الوطني لعام .2007

وللوقوف على هذه الظاهرة و�أهم الق�ضايا املتعلقة بها فقد ارت�أى برنامج مكافحة عمالة الأطفال عرب التعليم �إعداد
هذا الدليل التدريبي للمدربني لتوعية الأ�سر ،املعلمني ،الأطفال وكافة �شرائح املجتمع حول عمالة الأطفال والق�ضايا
املتعلقة بها ،ليكون و�سيلة تدريبية تت�ضمن املهارات الأ�سا�سية يف التدريب وت�صميم اجلل�سات التوعوية املتخ�ص�صة
حول العديد من الق�ضايا ذات العالقة ،بهدف رفع كفاءة املدربني وتزويدهم باخللفية العلمية الكافية لن�شر الوعي
حول حقوق الطفل ،و�أهمية التعليم ،والآثار ال�سلبية لعمالة الأطفال ،والأ�سباب الكامنة وراءها.
حيث يحتوي الدليل على �ستة جل�سات تدريبية ،م�صممة ب�شكل مب�سط ملحاورة كافة ال�شرائح ،للو�صول �إىل فهم
م�شرتك ل�ضرورة مكافحة عمل الأطفال ملا له من ت�أثريات �سلبية على املجتمع والطفل ،وب�أهمية التعليم للفتيات
والفتيان ،هذا ويحتوي الدليل على بع�ض البدائل الإقت�صادية املتاحة للأ�سر ذات الدخل املنخف�ض يف الأردن.
جميع اجلل�سات مت ت�صميمها ب�أ�سلوب �شيق اعتمد على �أ�ساليب خمتلفة منها :املحا�ضرة ،وجمموعات العمل ،وق�ص�ص
درا�سة احلالة ،وغريها.
نرجو �أن ي�ساهم هذا الدليل التدريبي ،يف ن�شر الوعي والتثقيف فيما يتعلق بق�ضايا عمالة الأطفال ،و�أن يكون املرجعية
للعاملني واملخت�صني يف هذا املجال .وختام ًا ال ي�سعنا �إال �أن ن�شكر كل من �ساهم يف �إعداد هذا الدليل التدريبي ،ولكل
من �ساهم يف �إخراجه ب�صورته النهائية.

برنامج مكافحة عمالة الأطفال عرب التعليم
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برنامج مكافحة عمالة الأطفال عرب التعليم
برنامج «مكافحة عمالة الأطفال عرب التعليم» هو برنامج يعمل على م�ساعدة الأطفال العاملني من خالل تعليمهم
والتوعية ب�أهمية التعليم ل�ضمان م�ستقبل �أف�ضل لهم وملجتمعاتهم ،ومكافحة ت�شغيل الأطفال ،وتنبيه الأهل واملعنيني
بخطورة ا�ستغالل الأطفال يف العمل الذي ي�ؤثر على �صحتهم ونف�سيتهم وم�ستقبلهم.
بد�أ الربنامج عمله يف �شهر ت�شرين الثاين من العام 2008م ،ويقوم ب�إدارته والإ�شراف على تنفيذه م�ؤ�س�سة CHF

الدولية  ،وبال�شراكة مع املجل�س الوطني ل�ش�ؤون الأ�سرة وم�ؤ�س�سة كوي�ست �سكوب للتنمية الإجتماعية يف ال�شرق الأو�سط،
وبالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم ووزارة العمل ،وبدعم من وزارة العمل الأمريكية ملدة �أربع �سنوات.
الأهداف العامة للربنامج:
•امل�ساعدة يف �سحب الأطفال العاملني و�إعادتهم ملتابعة تعليمهم.
•امل�ساهمة يف حماية الأطفال املعر�ضني للإنخراط يف العمالة.
•توعية الأهل بخطورة عمل الأطفال يف �سن مبكر ،من منظور ال�شرائع الدينية والقوانني املحلية والدولية
واتفاقيات حقوق الإن�سان .
•توعية الأهايل ب�أهمية التعليم مل�ستقبل �أطفالهم ،وتوجيههم للإلتحاق باجلهات الر�سمية وغري الر�سمية ال�شريكة
والفر�ص املتاحة ملتابعة تعليمهم .
•التن�سيق بني اجلهود الوطنية ذات العالقة لتوفري اخلدمات التعليمية له�ؤالء الأطفال وك�سب الت�أييد.
•زيادة عدد الأطفال امللتحقني يف برنامج ( التعليم الر�سمي وغري الر�سمي ) من الأطفال العاملني .
•امل�ساهمة بتطوير ال�سيا�سات املتعلقة مبكافحة عمالة الأطفال .
•بناء قدرات العاملني يف امل�ؤ�س�سات الوطنية ذات العالقة بعمالة الأطفال للم�ساهمة بتحقيق الغاية املن�شودة من
هذا الربنامج.
•دعــم البحوث العلمية امليدانية املتعلقة بعمالة الأطفال من �أجل الوقاية �أو التقليل من حدة هذه الق�ضية.
�أدوار ال�شركاء العاملني يف الربنامج:
م�ؤ�س�سة  CHFالدولية
•توعية الأ�سر ب�أهمية التعليم وبق�ضايا عمل الأطفال.
•�إدارة الربنامج والإ�شراف على تنفيذ كافة فعالياته والت�أكد من حتقيق �أهدافه.
•التن�سيق مع ال�شركاء ،وحتفيزهم على التن�سيق امل�ستمر فيما بينهم.
•الت�شبيك مع م�ؤ�س�سات املجتمع املدين العاملة يف هذا املجال.
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•بناء قدرات العاملني الإجتماعيني وال�شركاء يف الربنامج.
•التن�سيق بني كافة القطاعات الوطنية ذات العالقة بعمالة الأطفال لت�سهيل توفري اخلدمات التعليمية.
•ت�سليط ال�ضوء الإعالمي على ق�ضية عمالة الأطفال ورفع الوعي املجتمعي جتاه �آثارها ال�سلبية و�أهمية التعليم
مل�ستقبل الأطفال.
•حتفيز العاملني يف املجتمعات املحلية للعمل والتفاعل والت�شارك لتحقيق الأهداف املجتمعية املرجوة.
•املتابعة والتقييم لكافة �أن�شطة الربنامج.
م�ؤ�س�سة كوي�ست �سكوب للتنمية الإجتماعية يف ال�شرق الأو�سط بالتعاون مع وزارة الرتبية
والتعليم واجلمعيات ال�شريكة
•ت�شخي�ص حاالت عمالة الأطفال و�إحلاقهم بامل�سارات التعليمية املتوفرة �ضمن الربنامج.
•و�ضع خطط للو�صول �إىل الأطفال العاملني و�سحبهم من عمالة الأطفال.
•التعاون مع م�ؤ�س�سات املجتمع املحلي ال�شريكة يف الربنامج ل�سحب الأطفال العاملني ،وتنفيذ الربنامج التعليمي
غري الر�سمي ومدته ثمانية �أ�شهر ،وهو عبارة عن برنامج يهيئ الأطفال العاملني للإلتحاق بربنامج التعليم غري
النظامي �أو العودة �إىل التعليم النظامي.
• �إحلاق الأطفال امل�سحوبني من عمالة الأطفال الذين تقل �أعمارهم عن  16عام ًا يف امل�سارات التعليمية النظامية،
�أو غري النظامية ،الذي يتم تنفيذه يف مراكز وزارة الرتبية والتعليم ،ومتابعتهم ل�ضمان بقائهم وا�ستمرارهم
وعدم عودتهم �إىل العمالة الإ�ستغاللية.
•توفري فر�ص الإلتحاق مبراكز التدريب املهني للأطفال العاملني الذين ترتاوح �أعمارهم بني  18-16عام ًا،
و�ضمان بيئة عمل �آمنة تتوافر فيها �إمكانية التعلم والعمل مع ًا ،والتدريب �أثناء العمل ح�سب احتياجات الطفل
املادية ورغباته.
•حماية الأطفال املعر�ضني خلطر الإنخراط يف العمالة الإ�ستغاللية من خالل توفري الدعم الالزم ل�ضمان بقائهم
وا�ستمرارهم يف الربامج التعليمية من خالل الأن�شطة التوعوية والرتفيهية.
•تو�سيع وتطوير خدمات التعليم غري النظامي املنفذ من قبل وزارة الرتبية والتعليم ،بالتعاون مع م�ؤ�س�سة كوي�ست
�سكوب ،عن طريق دعم ت�سعة وثالثني مركز ًا تعليمي ًا من املراكز التعليمية غري النظامية التابعة لوزارة الرتبية
والتعليم ،ف� ً
ضال عن فتح وت�أثيث ع�شرة مراكز جديدة ،ومتابعتها من حيث التدريب والتقييم وتوفري الدعم املايل
ال�ستمرار عمل تلك املراكز.
املجل�س الوطني ل�ش�ؤون الأ�سرة
•تطوير ال�سيا�سات الوطنية املتعلقة بعمالة الأطفال.
•ال�سعي لتعديل القوانني والت�شريعات املتعلقة بعمالة الأطفال.
•و�ضع الإطار الوطني حلماية الأطفال من العمالة الإ�ستغاللية.
•�إجراء البحوث والدرا�سات حول عمالة الأطفال.
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•التن�سيق والت�شبيك بني امل�ؤ�س�سات الوطنية العاملة يف جمال مكافحة عمالة الأطفال عرب التعليم.
•ح�شد دعم �صناع القرار لق�ضية عمالة الأطفال.
وزارة العمل
•امل�ساهمة يف تفعيل القوانني.
•زيادة الرقابة على �أرباب العمل وتفعيل القوانني.
•تكثيف الرقابة والتفتي�ش.
•تفعيل دور وحدة عمالة الأطفال.
•امل�ساهمة يف تطوير قدرات مفت�شي العمل حول مو�ضوع عمالة الأطفال بالتعاون مع الربنامج.
•امل�ساهمة يف ن�شر التوعية حول مو�ضوع عمالة الأطفال.
•الت�شبيك مع م�ؤ�س�سات املجتمع املحلي بهدف الو�صول �إىل الأطفال العاملني وحتويلهم �إىل اجلهات املعنية.
اجلمعيات امل�شاركة يف برنامج مكافحة عمالة الأطفال عرب التعليم
 البلقاء: عمان:جمعية ال�صخرة امل�شرفة اخلريية.
اجلمعية الوطنية لت�أهيل الأ�سرة الفقرية.
جمعية �سنابل اخلري اخلريية.
 جر�ش:جمعية القبيبة اخلريية.
مركز خميم �أيتام غزة.
جمعية �سحاب اخلريية.
جلنة �أبو ذر الغفاري.
 العقبة:مركز الرب لرعاية اليتيم.
جتمع جلان املر�أه الوطني  /العقبة.
 الزرقاء:جمعية �إ�سكان الأمري طالل للتنمية الإجتماعية - .الكرك:
جمعية غور ال�صايف اخلريية.
جمعية �أبناء الوطن اخلريية.
جمعية �سيدات غور ال�صايف اخلريية.
جمعية خولة بنت الأزور لتمكني املر�أه.
 �إربد:جمعية حماية الأ�سرة والطفولة.
جمعية الفاروق اخلريية.
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امل�سارات التعليمية املتاحة يف برنامج
( مكافحة عمل الأطفال عرب التعليم )
يقدم برنامج مكافحة عمالة الأطفال عرب التعليم امل�سارات التعليمية الآتية :
 .1اللأطفال الذين تقل �أعمارهم عن (  ) 16عاما:
 التعليم النظامي:يلتحق بالتعليم النظامي ( ال�صف الأول الأ�سا�سي ) الأطفال الذين مل تتجاوز �أعمارهم اثني ع�شر عام ًا  .ويتم
�إعادة الأطفال املت�سربني من املدر�سة �إىل التعليم النظامي وفق �أ�س�س قبول الطلبة وانتقالهم املعمول بها يف وزارة
الرتبية والتعليم �إذا مل يزد عمره على ثالث �سنوات عن �أقرانه يف ال�صف الذي �س ُيقبل فيه .
 التعليم غري الر�سمي:يتم تنفيذه ملدة ثمانية �أ�شهر يف جمعيات املجتمع املحلي ال�شريكة يف الربنامج ،وهوعبارة عن برنامج ُيه ّيئ الأطفال
العاملني للإلتحاق بربنامج التعليم غري النظامي �أو العودة �إىل التعليم النظامي.
 التعليـم غيـر النظامي الذي يتـم تنـفيــذه من خالل برنـامج تعـزيز الثقـافة للمت�سربني يف حلقات درا�سية:يعتمد هذا النوع من التعليم على احلوار والتعليم الت�شاركي� ،إذ يتم الت�أكيد على دور الطالب التفاعلي يف عملية
التعليم من خالل توفري بيئة تعليمية متعاونة .
ويتكون من ثالث حلقات ،مدة كل منها ثمانية �أ�شهر ،وعند الإنتهاء من كل حلقة يتقدم الطالب لإمتحان يف وزارة
الرتبية والتعليم ي�ؤهّ له بعد اجتيازه للإنتقال �إىل احللقة التالية .وبعد ا�ستكمال احللقات الثالث ،يح�صل الطالب على
�شهادة تعادل ال�صف العا�شر ت�ؤهله للإلتحاق بالتدريب املهني �أو الإلتحاق بربامج الدرا�سات املنزلية للذين يرغبون
يف ا�ستكمال درا�ستهم الأكادميية.
 .2الأطفال الذين ترتاوح �أعمارهم بني (  ) 18 - 16عاما:
 التدريب املهني:يتم �إحلاق الأطفال العاملني من عمر(  ) 18 - 16عام ًا يف بيئة عمل �آمنة تتوافر فيها �إمكانية التعليم والعمل
مع ًا� ،إ�ضافة للتدريب �أثناء العمل وفق رغبة الطفل واحتياجاته.
 .3الأطفال امللتحقني باملدار�س واملعر�ضني خلطر الإنخراط يف العمالة:
يقوم الربنامج من خالل جمعيات املجتمع املحلي ب�إ�شراكهم يف �أن�شطة توعو ّية عن عمالة الأطفال ،و�أهمية
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التعليم ،و�أن�شطة ترفيهية؛ مل�ساعدتهم على الإ�ستمرار يف التعليم ،ووقايتهم من الإنخراط بعمالة الأطفال.

�أ�سئلة و�إجابات حول امل�ساقات التعليمية:
�س�ؤال� :إذا كان عمر الطفل (  ) 12عام ًا ،فهل ي�ستطيع العودة �إىل التعليم النظامي؟
جواب :ب�إمكان الطفل العودة �إىل التعليم النظامي �شريطة �أن ال يكون قد ترك املدر�سة �أكرث من (� )3سنوات.
�س�ؤال� :إذا كان عمر الطفل (  ) 14عام ًا  ،فهل ب�إمكانه العودة �إىل املدر�سة؟
جواب :يعتمد ذلك على مدة تركه للمدر�سة ،ف�إن كانت ثالث �سنوات ف�أقل ُي�س َمح له ذلك ،و�إذا كان غري ذلك
فيلتحق بربامج التعليم غري النظامي مثل الدرا�سات املنزلية �أو برنامج تعزيز الثقافة للمت�سربني وغريها.
�س�ؤال :ما املدة الزمنية لربنامج تعزيز الثقافة للمت�سربني؟
ق�سمة �إىل ثالث حلقات ،مدة كل منها ثمانية �أ�شهر ،وبعد الإنتهاء من كل حلقة يتقدم الطالب
جواب� :سنتان ُم َّ
لإمتحان من وزارة الرتبية والتعليم ي�ؤهّ له بعد اجتيازه للإنتقال �إىل احللقة التالية .وعند ا�ستكمال احللقات
الثالث يح�صل الطالب على �شهادة تعادل ال�صف العا�شر ت�ؤهّ له للإلتحاق بالتدريب املهني �أو الإلتحاق بربامج
الدرا�سات املنزلية للذين يرغبون يف ا�ستكمال درا�ستهم الأكادميية.
�س�ؤال :ما الربامج التعليمية غري الر�سمية؟
جواب :هي برامج يتم تنفيذها ملدة ثمانية �أ�شهر يف م�ؤ�س�سات املجتمع املحلي امل�شاركة يف الربنامج ،وهي
عبارة عن برامج ت�أهيل ّية تُه ّيئ الأطفال العاملني للإلتحاق بربنامج التعليم غري النظامي �أو العودة �إىل التعليم
النظامي.
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التدريب
يحتل التدريب والتعليم امل�ستمر �أهمية ق�صوى فى منو وتقييم الأعمال مبختلف �أنواعها ،حيث �أنهما �أ�سا�س تنمية
مهارات وقدرات العاملني التى تي�سر لهم �آداء العمليات الفنية والإدارية وحتليل امل�شاكل و�إتخاذ القرارات املتعلقة
ب�أعمالهم.
ويعرف التدريب على �أنه الن�شاط امل�ستمر لتزويد الفرد باملهارات واخلربات والإجتاهات التي جتعله قادرا ًعلى مزاولة
عمل ما بهدف الزيادة الإنتاجية له وللجهة التي يعمل بها� ،أو نقل معارف ومهارات و�سلوكيات جديدة لتطوير كفاءة
الفرد لأداء مهام حمددة.
عنا�صر التدريب:
الهدف
من ال�ضروري �أن يكون الهدف من الإت�صال يف التدريب معروف ًا قبل البدء فيه ،وب�شكل عام ف�إن هدف التدريب يجب
�أن يكون:
•حمدد ًا.
• ُم�صاغ ًا ب�أ�سلوب وا�ضح.
•يتنا�سب مع قدرات املدرب.
•يتنا�سب مع احتياجات املتدرب.
•ميكن حتقيقه يف الإطار العام للتدريب.
•ميكن قيا�سه.
املُر�سل ( املدرب )
هو الذي يقوم بنقل الر�سالة (املحتوى التدريبي) من خالل قناة �إت�صال ( �أ�ساليب التدريب) �إىل املتلقني املتدربني،
�إذ يعترب املدرب حمور عملية الإت�صال التدريبي.
الر�سالة ( املحتوى التدريبي )
يجب �أن يتم �إعدادها ومراجعتها م�سبق ًا قبل عر�ضها على املتدربني ،ويجب �أن تكون وا�ضحة وحمددة وقابلة للتطبيق
بوا�سطة املتدرب؛ وذلك يجب مراعاة اختيار املعينات التدريبية و�أ�ساليب التدريب املنا�سبة لإي�صال املحتوى �أو املهارة
للمتدربني ب�صورة ب�سيطة و�سهلة ،خالل فرتة التدريب املتاحة ،مع مراعاة الفروقات بني املتدربني.
�أ�سلوب التدريب
عبارة عن الأداة /املعينات التدريبية �أو �أ�ساليب التدريب التي ّمت ا�ستخدامها من قبل املدرب يف �إي�صال املحتوى
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التدريبي �أو املهارة للمتدربني ،ويجب على املدرب �أن يراعي الفروق الفردية بني املتدربني عند اختياره قناة الإت�صـال/
�أ�ساليب التدريب /واملعينات التدريبية يف تو�صيل املحتوى التدريبي �أو املهارة املحددة.
العوامل التي حتدد �أ�سلوب التدريب:
•املتدربني :يجب مراعاة �أعمار وجن�س وامل�ستوى التعليمي وخربات املتدربني.
•ظروف التدريب :زمن التدريب ،مكان التدريب ،الت�سهيالت واملواد املتاحة ،عدد املتدربني.
•مو�ضوع التدريب.
•امليزات الن�سبية للمدرب.
وتنق�سم �أ�ساليب التدريب �إىل ثالثة �أنواع:
•�أ�ساليب العر�ض :املحا�ضرة ،التطبيق العلمي /الإي�ضاحي.
•�أ�ساليب امل�شاركة :املناق�شات ،درا�سة احلالة ،لعب الأدوار ،الع�صف الذهني ،جمموعات املناق�شة ،الدراما
الإجتماعية ،الألعاب والق�صة غري الكاملة.
•الأن�شطة خارج قاعة التدريب :امل�شروعات ،الزيارات امليدانية /الرحالت.
•�أنواع الأ�ساليب التدريبية ح�سب الأهداف املن�شودة:
•�أ�ساليب تدريبية تهدف �إىل زيادة معرفة ومعلومات املتدربني :تقوم هذه الأ�ساليب على �أ�سا�س حاجة املتدرب
لأن يلم ً بكافة املعلومات املتعلقة بالوظيفة املناطه به ومن �أهم هذه الأ�ساليب :املحا�ضرة ،امل�ؤمترات ،املناق�شات
ودرا�سة احلاالت ،الزيارات ،املراجع ،التعلم املربمج ،املحاورة.
•�أ�ساليب تدريبية تهدف �إىل تنمية القدرات واملهارات مثل :درا�سة احلالة ،حتليل املواقف� ،أ�سلوب الإي�ضاح
التجريبي.
•�أ�ساليب تدريبية تهدف �إىل تغيري �سلوك املتدربني واجتاهاتهم :ويق�صد بها كافة الأ�ساليب التي تركز على
تطوير وتعديل نظام القيم اخلا�ص بال�شخ�ص املتدرب ليتفق مع جمموعة القيم والإجتاهات الواجب توافرها ،
ومنها �أ�سلوب اخلربة املكت�سبة من خالل جمموعات العمل ،درا�سة احلالة ،متثيل الأدوار.
املتلقني ( املتدربني )
هم الأفراد الذين يتلقون املحتوى التدريبي �أو املهارة �أو الإجتاه املحدد والذين ُيتوقع منهم ا�ستيعاب ذلك و�إظهار ما
ّ
يدل على الفهم (التغذية الراجعة) ّثم تطبيق ما يتم التدريب عليه.
التغذية الراجحة
وهي ما ي�صدر عن املتلقي (املتدرب) والذي يفيد ب�أنه تلقى املحتوى التدريبي وا�ستوعبه متام ًا� ،سواء من خالل
تعابريه خالل املناق�شة �أو خالل عر�ض جمموعات العمل� ،أو من خالل ا�ستمارات خا�صه.
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الإ�ستجابة
هي ما �سيقوم به املتدرب من مهام �أو مهارات �أو اجتاهات نتيجة ملا اكت�سبه من خالل التدريب.
بيئة التدريب
وهي كل امل�ؤثرات املحيطة باملكان والأفراد املرتبطني بالتدريب من جتهيزات القاعة ،الأجهزة واملعدات ،حالة
اجلو ،اخلدمات ،والت�سهيالت املتوفرة ،احلوافز التدريبية .وال بد من الإهتمام بالبيئة التدريبية لتكون مريحة،
ت�ضمن و�صول ال�صوت وال�صورة للمتدربني ،ل�شد انتباه احل�ضور.
�أمناط التدريب:
الت�صنيف ح�سب م�ستوى التدريب:
• تدريب تنويري
• تدريب ت�شغيلي
• تدريب تطبيقي
الأ�ساليب امل�ستخدمة يف التدريب:
ميكن للمدرب ا�ستخدام العديد من الأ�ساليب �أثناء عملية
التدريب ،ومن الأ�ساليب املقرتحة:
 .1جمموعات عمل:
وفيه يتم تق�سيم الأفراد امل�شاركني ملجموعات عمل �صغرية،
ويتم تخ�صي�ص مقرر لكل جمموعة ،ويجري �أفراد املجموعة
مناق�شات حول مو�ضوع التدريب ،ثم يتحدث مقرر املجموعة
نيابة عنهم �أمام بقية امل�شاركني.
		
 .2لعب الدور:
وهو من الأ�ساليب الفعالة وامل�شوقة ،وفيه يتم التعامل مع ما يف
عقول وقلوب الأفراد (�أي �أفكـارهــم وم�شـاعرهـم) ،ويـدفعـهـم
نحو البدء بالتحرك لإحداث التغيري يف ال�سلوكات على ال�صعيد
الواقعي.
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ال�سمات ال�شخ�صية
للمدرب اجليد:
• الإن�صات اجليد.
• تو�صيل املعلومة ب�صورة وا�ضحة.
• الإت�صال الغري اللفظي الفعال.
• الإت�صال اللفظي الفعال.
• امل�شاركة.
• الإنفعال املتوازن.
• التمكن من املادة العلمية.
• الب�ساطة يف الأداء.
• املرونة.
• تقبل �آراء الآخرين.
• الثقة يف النف�س.
• تقم�ص الأدوار ب�صورة جيدة.
• رحابة ال�صدر.
• الواقعية.
• الإبداع والإبتكار.
• التلقائية.

� .3إعطاء التعليمات:
يقوم املدرب ب�إعالم امل�شاركني ب�سلوكات معينة متوقع حدوثها ،ويجب �أن تكون التعليمات وا�ضحة بحيث ت�ساعد
امل�شاركني على فهم املادة التدريبية وممار�ستها ب�شكل �صحيح.
 .4التغذية الراجعة:
وهي عبارة عن تعليقات يقدمها املدرب على �سلوكات امل�شاركني و�أقوالهم ،وذلك بعد تزويدهم بالتعليمات لإجناز
جمموعة من ال�سلوكات .وقد �أثبتت التغذية الراجعة فعاليتها يف �إحداث تغيري ملحوظ يف ال�سلوك.
 .5املناق�شة واحلوار:
تتاح الفر�صة للم�شاركني لعر�ض �آرائهم ومالحظاتهم وطرحها للنقا�ش مع امل�شاركني الآخرين .وهي �إ�سرتاتيجية
فعالة يف التدريب والتعليم.
 . 6الع�صف الذهني		:
وفيها يتم �إتاحة الفر�صة للم�شاركني لطرح �أكرب عدد ممكن من الأفكار والإقرتاحات ،وم�ساعدتهم على �أن ال
يقفوا عند فكرة حمددة .وتعد هذه الإ�سرتاتيجية من خطوات الأ�سلوب العلمي حلل امل�شكالت.
		
 .7درا�سة احلالة:
يتم عر�ض درا�سات حالة حول موا�ضيع خمتلفة متعلقة بعمالة الأطفال ،وذلك حر�ص ًا على تعميق الفهم وزيادة
الفائدة من خالل عر�ض حاالت واقعية متثل مواقف وخربات خمتلفة لأطفال �أو �أ�سر لأطفال عاملني ،ودرا�سة
احلالة هي �أحد الأ�ساليب امل�ستخدمة يف البحث وكذلك التدريب والتعليم.
		
 .8النمذجة:
حيث يقوم املدرب بعر�ض ال�سلوك املراد التدريب عليه �أو تعليمه للم�شاركني �أمامهم ،ثم يقوم امل�شاركون بتقليده.
وتعد النماذج احلية وامل�صورة من الأ�ساليب الفعالة يف نقل املعلومة واملعرفة ،وقد �أكدت عدة درا�سات فعالية
التعليم عن طريق تقليد النماذج.
 .9التعزيز الإجتماعي:
يقوم املدرب بتقدمي التعزيز الإجتماعي للم�شاركني على �أدائهم وم�شاركتهم يف �أداء التمارين ومع املجموعات،
ويعد التعزيز الإجتماعي من �أهم �أ�شكال التعزيز و�أكرثها دميومة ،وكذلك �إمكانية تطبيقه يف �أي زمان ومكان.
حيث يعترب قانـون التعزيز �أ�سـا�سـا يف عـمليـة تـعـديـل ال�سـلـوك ويـنـ�ص القـانــون ( �أن كل �سلوك م�ؤدي اىل مكافئه
( نتجيه وحم�صل ) يدفع �صاحبه اىل تكراره غالبا للح�صول عليها ثانية.
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اجلل�سة الأوىل
الهدف الأول :تعارف امل�شاركني واملدربني
الإجراءات:
 .1يقوم املدرب بالرتحيب بامل�شاركني والتعريف بنف�سة
 .2اختيار واحدة من الطرق للتعرف بامل�شاركني وتعريفهم ببع�ضهم البع�ض مثل �أ�سلوب لعبة الأ�سئلة عن الهوايات
والأعمال الوظيفية بني امل�شاركني� ،أو لعبة �سحب الأ�سماء ع�شوائي ًا والتعريف باحل�ضور ،وغريها من الأفكار املبتكرة
من املدرب.

الهدف الثاين :الإتفاق على القواعد الأ�سا�سية للجل�سات
التدريبية ،وحتديد قواعد �أر�ضية م�شرتكة
الإجراءات:
1 .1يبد�أ املدرب من خالل مناق�شة جماعية �شرح �أهمية و�ضع القواعد
الأ�سا�سية واملبادئ التوجيهية للجل�سات التدريبية.
2 .2يقوم املدرب بكتابة القواعد امل�شرتكة التي اتفق عليها املتدربون.
3 .3يقوم املدرب بعر�ض القائمة وتعليقها على �أحد جدران الغرفة
طوال مدة ور�شة العمل ،لأنه يف بع�ض الأحيان ،قد يكون من
ال�ضروري تذكري امل�شاركني بالقواعد املتفق عليها.
الهدف الثالث :التعريف بتوقعات امل�شاركني حول الربنامج
التدريبي
الإجراءات:
1 .1يطلب املدرب من املتدربني التمعن بالأ�سئلة ملدة  5دقائق.
2 .2يطلب املدرب من املتدربني تقدمي اقرتاحاتهم.
3 .3يكتبها املدرب على اللوح القالب.
�4 .4إن كانت توقعات املتدربني تختلف ب�شكل كبري عن نطاق اجلل�سات
التدريبية ،يقوم املدرب بتو�ضيحها بلطف.
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بع�ض القواعد الأ�سا�سية
امل�شرتكة
•احرتام الآخر ،حتى عند تخالف وجهات النظر
•املوافقة على امل�شاركة بن�شاط
•احلق يف الإمتناع عن امل�شاركة يف الأن�شطة
•الإ�ستماع اىل ما يقوله الآخرون دون مقاطعة
•احرتام الوقت والإلتزام باجلل�سات
•�إغالق الهواتف املحمولة

الأ�سئلة
 ماذا تتوقع من هذه الور�شة؟ كيف تعتقد �أن هذا التدريب�سي�ساعدك يف حياتك؟

�إحــ�صائيـــات حــول الأطــفال العــامـلني يف الأردن ( ح�سب امل�سح الوطني لعمالة الأطفال
 دائرة الإح�صاءات العامة ومنظمة العمل الدولية : ) 2008 / 2007 32676من الأطفال يف �سن  17-5عام ًا
• %90يف �سن  17-12عام ًا
• %5.9يف �سن  11-10عام ًا
• %4.1يف �سن يقل عن � 10أعوام
ح�سب املحافظات  %32 :يف منطقة عمان الكربى  %67 ،يف املحافظات الأخر.
ح�سب اجلن�سيات  %91 :منهم �أردنيون  %2.9 ،عرب � %2.6 ،سوريون  %2 ،م�صريون  %0.8 ،عراقيون 0.7 ،
 %من غري العرب.
ح�سب النوع الإجتماعي  %89 :ذكور � %11 ،إناث.
•املعدل ال�شهري للأجور  81 :دينار ًا
 %6من الأطفال ال يعملون وغري ملتحقني باملدار�س :
•� %6.3إناث ،و  %5.8الذكور
• %7.3يف �سن � 9-5أعوام
• %2.4يف �سن  14-10عام ًا
عاما
• %10.3يف �سن ً 17-15
القطاعات التي يعمل فيها الأطفال يف الأردن :
• %36منهم يف جتارة اجلملة واملفرق وت�صليح ال�سيارات واملركبات والدراجات النارية والأدوات
املنزلية وال�شخ�صية.
• %27.5منهم يف الزراعة وال�صيد والتحريج
• %16منهم يف ال�صناعات التحويلية
• %3.3منهم يف الفنادق واملطاعم
• %0.5منهم يف التعدين
• %0.4يف الكهرباء والغاز واملياه
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اجلل�سة الثانية
الهدف :التعريف بالإتفاقيات الدولية حلقوق الطفل
الأهداف الفرعية:
 تعريف من هو الطفل. تعريف عمالة الأطفال. تو�ضيح الفرق بني العمل امل�سموح به للأطفال و�أ�سو�أ �أ�شكال عمالة الأطفال.اتفاقية حقوق الطفل 1989
تعترب اتفاقية حقوق الطفل ال�صك القانوين الدويل الأول الذي يلزم الدول الأطراف من ناحية قانونية بدمج
ال�سل�سلة الكاملة حلقوق الإن�سان� ،أي احلقوق املدنية وال�سيا�سية� ،إ�ضافة �إىل احلقوق الثقافية واالجتماعية
والإقت�صادية.
ففي عام � ،1989أق ّر زعماء العامل بحاجة �أطفال العامل �إىل اتفاقية خا�صة بهم ،لأنه غالبا ما يحتاج الأ�شخا�ص
دون الثامنة ع�شر �إىل رعاية خا�صة وحماية ال يحتاجها الكبار .كما �أراد الزعماء �أي�ض ًا �ضمان اعرتاف العامل
بحقوق الأطفال.
تُع ُّد اتفاقية حقوق الطفل �أكرث اتفاقية دولية �شاملة؛ �إذ �إ ّنها ت�ضم املجموعة الكاملة حلقوق الإن�سان العامليةـ
ومنها احلقوق املدنية والثقافية واالقت�صادية وال�سيا�سية والإجتماعية ،بالإ�ضافة �إىل جوانب �أخرى من القوانني
الإن�سانية .وتت�ضمن الإتفاقية  54مادة ،وبروتوكوالن اختياريان .وهي ّ
تو�ضح حقوق الإن�سان الأ�سا�سية التي يجب
�أن يتمتع بها الأطفال يف �أي مكان  -ودون متييز ،وهذه احلقوق هي :حق الطفل يف البقاء ،والتطور والنمو �إىل
�أق�صى حد ،واحلماية من الت�أثريات امل�ضرة ،و�سوء املعاملة والإ�ستغالل ،وامل�شاركة الكاملة يف الأ�سرة ،ويف
احلياة الثقافية والإجتماعية .وتتلخ�ص مبادئ الإتفاقية الأ�سا�سية الأربعة يف :عدم التمييز؛ ت�ضافر اجلهود من
�أجل امل�صلحة الف�ضلى للطفل؛ واحلق يف احلياة ،واحلق يف البقاء ،واحلق يف النماء؛ ِوحق احرتام ر�أي الطفل.
وكل حق من احلقوق التي تن�ص عليه الإتفاقية بو�ضوح ،يتالزم بطبيعته مع الكرامة الإن�سانية للطفل وتطويره
وتنميته املن�سجمة معها .وحتمي الإتفاقية حقوق الأطفال عن طريق و�ضع املعايري اخلا�صة بالرعاية ال�صحية
االجتماعية واملدنية والقانونية املتعلقة بالطفل.
والتعليم واخلدمات ِ
وميكن ت�صنيف حقوق الطفل التي كفلتها الإتفاقيات الدولية وو ّقع عليها الأردن �ضمن ثالث فئات:
1 .1احلق يف البقاء والنماء :وتت�ض ّمن احلق يف الغذاء املالئم ،وامل�أوى واملياه ال�صاحلة لل�شرب ،والتعليم،
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والرعاية ال�صحية الأولية ،وحق التمتع بوقت الفراغ والإ�ستجمام والن�شاطات الثقافية ،واحلق يف التوعية
بهذه احلقوق.
2 .2حق احلماية من جميع �أ�شكال �سوء املعاملة والإهمال والإ�ستغالل والق�سوة ،مبا يف ذلك احلماية من عمالة
الأطفال.
3 .3حق امل�شاركة يف حرية التعبري و�إبداء الر�أي يف الأمور التي لها ت�أثري مبا�شر على جوانب حياته ،و�إتاحة
امل�شاركة الثقافية وال�سيا�سية ،واحل�صول على املعلومات ،وحق الإنتماء �إىل جمعيات .وت�ساعد املعرفة بهذه
احلقوق يف املراحل املبكرة بالقيام بدور فعال يف املجتمع عندما يكربون.
ومبوافقتها على الإلتزام ،تكون احلكومات الوطنية قد �ألزمت نف�سها بحماية و�ضمان حقوق الأطفال ،ووافقت
على حتمل م�س�ؤولية هذا الإلتزام �أمام املجتمع الدويل .وتُلزم الإتفاقية الدول الأطراف بتطوير وتنفيذ جميع
�إجراءاتها و�سيا�ساتها على �ضوء امل�صالح ال ُف�ضلى للطفل.
وتُع ُّد كذلك �أهم خطوة يف نقل حقوق الطفل من دائرة «الإختيار» �إىل دائرة «الإلزام»� ،إذ �إ ّنها تلزم الدول التي
�صادقت عليها بتعديل قوانينها وت�شريعاتها الوطنية؛ لتتالءم مع ما جاء يف الإتفاقية ،و�إتاحة ال�سبل للو�صول �إليها،
بالإ�ضافة �إىل �إيجاد ال�سبل للوفاء بها.
وت�ؤكد هذه الإتفاقية على �أنّ الأ�سرة هي الوحدة الأ�سا�سية لتطور املجتمع ،كما ت�ؤكد �أهمية الدور الذي يقوم به
الوالدان يف تن�شئة الأطفال ،و�أنّ حماية حقوق الأطفال وتوعيتهم بتلك احلقوق هي م�س�ؤولية م�شرتكة بني الدولة
والوالدين واملجتمع ككل.
وقد كان الأردن من الدول الأوائل التي �صادقت على الإتفاقية عام  ،1999وبد�أ منذ ذلك الوقت بتعديل ت�شريعاته
وقوانينه الوطنية مبا يتالءم مع الإتفاقية ،ومبا يحقق امل�صلحة الف�ضلى لأطفاله.
تعريف عمالة الأطفال ح�سب الإطار الوطني الأردين لعمل الأطفال
«العمل الذي يعترب م�ؤذي ًا للأطفال ويتم على امل�ستوى العقلي واجل�سمي والإجتماعي والأخالقي واملعنوي ،والذي
يتدخل يف ويعرت�ض درا�ستهم ويحرمهم من فر�ص املواظبة على التعلم والدرا�سة ،من خالل �إجبارهم على ترك
املدر�سة قبل الأوان� ،أو �أن ي�ستلزم منهم حماولة اجلمع ما بني الدوام املدر�سي والعمل املكثف الطويل ال�ساعات»
الإتفاقيات اخلا�صة بعمل الأطفال
�أ�صدرت منظمة العمل الدولية العديد من الإتفاقيات التي تعالج �ش�ؤون العمل املختلفة منها الإتفاقيتني رقم
 138ل�سنة  1973ب�ش�أن احلد الأدنى ل�سن الإ�ستخدام والإتفاقية رقم  182ل�سنة  1999ب�ش�أن �أ�سو�أ �أ�شكال عمل
الأطفال ،وهما �أهم الإتفاقيات التي �أقرتها م�ؤمترات العمل الدولية يف جمال عمل الأطفال و�أحدثها ،حيث تعترب
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الأحكام التي وردت فيها معايري �أ�سا�سية حلقوق الإن�سان يف العمل تلتزم بها الدول املن�ضمة �إليها وتتم م�ساءلتها
عن الإخالل يف الوفاء بالإلتزامات املرتتبة عليها مبوجبها ،كما تلتزم الدول الأخرى �أدبيا ب�أحكامها رغم عدم
م�صادقتها عليها ،وذلك بحكم ع�ضويتها يف هذه املنظمة والتزامها بد�ستورها و�إعالن املبادئ واحلقوق الأ�سا�سية
يف العمل الذي �صدر عنها.
* �إتفاقية العمل الدولية رقم 138
تهدف على املدى البعيد �إىل الق�ضاء الكامل على عمل الأطفال ،حيث و�ضعت حد ًا �أدنى ل�سن العمل هو �سن
�إمتام التعليم الإلزامي والذي اعتربت انه ال يجوز �أن يقل عن اخلام�سة ع�شرة ،كما منعت ت�شغيل الأطفال حتى
�سن الثامنة ع�شرة يف الأعمال التي يحتمل �أن تعر�ضه للخطر�أو �صحة �أو �سالمة �أو �أخالق الأحداث ب�سبب
طبيعتها �أو الظروف التي ت�ؤدى فيها .و�أوجبت على الدول امل�صادقة �أن تتعهد باتباع �سيا�سة وطنية ترمي
للق�ضاء فعليا على عمل الأطفال.
* �إتفاقية العمل الدولية رقم 182
جاءت مكملة للإتفاقية رقم  138وذلك للحث على الق�ضاء على �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال متهيدا للق�ضاء
التام والكلي على كل �أ�شكال عمالة الأطفال ،وقد �أكدت هذه الإتفاقية على �أهمية التعليم الأ�سا�سي املجاين
و�إعادة ت�أهيل الأطفال العاملني ودجمهم اجتماعيا مع العناية بحاجات �أ�سرهم .كما �أكدت ب�أن الفقر هو
ال�سبب الرئي�سي لعمالة الأطفال و�أن احلل يكمن يف تعزيز النمو االقت�صادي للدول ،وحددت عدد ًا من
الأعمال ،اعتربتها �أ�سو�أ الأعمال التي قد ي�ؤديها الطفل ،وهي :الرق بكافة �أ�شكاله و�أنواعه ،والعمل الق�سري،
وا�ستخدام الأطفال يف ال�صراعات امل�سلحة وا�ستخدامهم �أو عر�ضهم لأغرا�ض الدعارة �أو لإنتاج �أعمال �إباحية
وا�ستخدامهم �أو عر�ضهم ملزاولة �أن�شطة غري م�شروعة وخا�صة يف �إنتاج املخدرات والإجتار بها ،بالإ�ضافة �إىل
الأعمال التي ترى الدولة امل�صدقة وبعد الت�شاور مع املنظمات املعنية لأ�صحاب العمل والعمال �أنها ت�ؤدي بفعل
طبيعتها �أو بفعل الظروف التي تزاول فيها �إىل الأ�ضرار ب�صحة الأطفال �أو �سالمتهم �أو �سلوكهم الأخالقي،
و�أوجبت على الدول �ضرورة و�ضع قائمة بهذه الأعمال ومراجعتها ب�شكل دوري.
كما �أوجبت �أن ت�ضع الدولة بالت�شاور مع هذه اجلهات �آليات خا�صة مبراقبة تطبيق �أحكامها وت�صميم وتنفيذ
برامج عمل تهدف للق�ضاء على هذه الأعمال والن�ص يف قوانينها على عقوبات جزائية بحق املخالفني.
القوانني الأردنية املتعلقة بعمل الأطفال
* املادة ( )73من قانون العمل الأردين رقم  8ل�سنة :1996
مع مراعاة الأحكام املتعلقة بالتدريب املهني ،ال يجوز ب� ّأي حال ت�شغيل احلدث الذي مل يكمل ال�ساد�سة ع�شرة
من عمره ب�أية �صورة من ال�صور.
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* املادة ( )73من قانون العمل الأردين رقم  8ل�سنة :1996
مع مراعاة الأحكام املتعلقة بالتدريب املهني  ،ال يجوز ب� ّأي حال ت�شغيل احلدث الذي مل يكمل ال�ساد�سة ع�شرة
من عمره ب�أية �صورة من ال�صور.
* املادة ( )74من قانون العمل الأردين رقم  8ل�سنة 1996
ال يجوز ت�شغيل احلدث الذي مل يكمل الثامنة ع�شرة من عمره يف الأعمال اخلطرة �أو املرهقة �أو امل�ضرة
بال�صحة ،وتحُ َّدد هذه الأعمال بقرارات ي�صدرها الوزير بعد ا�ستطالع �آراء اجلهات الر�سمية املخت�صة.
* املادة ( )75من قانون العمل الأردين رقم  8ل�سنة : 1996
يحظر ت�شغيل احلدث :
•�أكرث من �ست �ساعات يف اليوم الواحد على �أن ُيعطى فرتة للراحة ال تقل عن �ساعة واحدة بعد عمل �أربع
�ساعات مت�صلة.
•بني ال�ساعة الثامنة م�ساء وال�ساد�سة �صباح ًا.
•يف �أيام الأعياد الدينية والعطل الر�سمية و�أيام العطلة الأ�سبوعية.
* املادة ( )76من قانون العمل الأردين رقم  8ل�سنة 1996
على �صاحب العمل قبل ت�شغيل �أي حدث �أن يطلب منه �أو من ول ّيه تقدمي امل�ستندات التالية :
•�صورة م�صدقة عن �شهادة امليالد.
•�شهادة بلياقة احلدث ال�صحية للعمل املطلوب �صادرة عن طبيب خمت�ص وم�صدقة من وزارة ال�صحة.
يل �أمر احلدث ّ
•موافقة و ّ
اخلطية على العمل يف امل�ؤ�س�سة ،وتحُ َفظ هذه امل�ستندات يف ملف خا�ص للحدث
مع بيانات كافية عن حمل �إقامته وتاريخ ا�ستخدامه والعمل الذي ا�ستخدم فيه و�أجره و�إجازاته.
* املادة ( )10من قانون الرتبية والتعليم رقم  3ل�سنة 1994
مرحلة التعليم اال�سا�سي:
�أ .التعليم الأ�سا�سي تعليم �إلزامي وجماين يف املدار�س احلكومية.
* قرار خا�ص باالعمال اخلطرة او املرهقة او امل�ضرة بالأحداث وتعديالته ل�سنة 1997
املادة 2
مع مراعاة �أحكام املادة ( )73من قانون العمل رقم  8ل�سنة  1996ال يجوز ت�شغيل احلدث الذي مل يكمل
الثامنة ع�شرة من عمره يف الأعمال الآتية :
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1 .1الأعمال التي تتطلب التعامل مع الآالت او االجهزة امل�شغلة ميكانيكي ًا والتي ال ميكن و�ضع حماية عليها من
املخاطر امليكانيكية  ،مثل التعامل مع �آالت تهذيب املعادن ك�آالت اجللخ واملكاب�س ،املن�شار الدائري ،املثقاب،
�آالت النجارة (كاملن�شار الدائري او املتحرك)� ،آالت ق�ص وتقطيع الورق واجللد والقما�ش ،ق�ص وكب�س
�ضغط املطاط … .وغريها.
2 .2الأعمال التي تتطلب ت�شغيل و�إدارة الآالت املتحركة ذاتي ًا مثل:
�أ  .التعامل مع الآالت الزراعية ( كالرتاكتورات واحل�صادات).
ب .قطاع البناء والإن�شاءات (كاجلرافات واحلفارات واللوردات).
ج .قطاع النقل والتحميل والتفريغ ( كالرافعات وال�شوكات وال�شاحنات).
3 .3التعامل مع الآالت والأجهزة اخلا�صة ب�صناعة النفط والغاز.
4 .4العمل يف املحطات احلرارية وحمطات الغازات امل�ضغوطة.
5 .5ت�شغيل و�إدارة الرافعات املختلفة يف املوانئ واملطارات وامل�صانع … وغريها.
6 .6الأعمال التي تتطلب �إعطاء الإ�شارات ( ربط احلموالت و�إعطاء الإ�شارة �أثناء العمل مع الرافعة وتوجيه
احلمولة و�إعطاء التحذيرات من املخاطر وغريها ).
مثل :
�أ � .أعمال ربط احلمولة التي تنقل بوا�سطة الرافعة.
ب� .إعطاء الإ�شارات �أثناء العمل مع الرافعة.
ج .توجيـه حركــة املـرور علــى الطـرق �أو حركـة النـقل اجلـوي �أو البحري �أو اخلطوط احلديدية.
د� .إعطاء التحذيرات من املخاطر يف املناجم.
7 .7الأعمال التي تتطلب التعامل مع الأجهزة الالزمة يف تخزين وت�صنيع ال�سوائل والغازات �سريعة الإ�شتـعال
والإنفجار.
8 .8الأعمال التي تتطلب ا�ستعمال معدات الغو�ص.
9 .9الأعمال التي تتطلب التحكم بالأجهزة اخلا�صة بت�أمني الهواء للعاملني يف املناجم ( الكي�سون ) مثل:
العاملون يف التحكم �أبواب و�أجهزة التهوية لباطن املناجم � -أعمال التحكم بت�أمني الهواء للغوا�صني يف
الكي�سون.
�1010أعمال تركيب و�صيانة وفح�ص الأجهزة والتمديدات والتجهيزات الكهربائية ذات ال�ضغط العايل من 220
فولت  250 -فولت مبتطلبات خا�صة� ،إ�ضافة اىل متديدات خطوط ال�ضغط العايل التي تزيد على 250
فولت.
�1111أعمال البناء والإن�شاء وال�صيانة التي تتطلب رفع ال�صقاالت مثل :
�أ  .رفـع ال�صقاالت يف عمليات البناء والرتكيب يف البنايات العادية وال�شاهقة.
ب .و�ضــع القـوالـب والقـواطـع اخلـ�شبي ــة عنـد �صب الإ�سـمنـت يف الأجزاء املختلفة مـن امل�شاريع
الإن�شائية.
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ج .و�ضع ال�صقاالت والقوالب يف �أعمال البناء التي تتم يف املناجم والأنفاق.
� .12صنع وا�ستعمال املتفجرات.
� .13إعداد وتعبئة وتفجري الألغام.
� .14أعمال رجال الإطفاء.
� .15أعمال حرا�سة الأنف�س واملمتلكات.
 .16الأعمال التي تتطلب �إجهادا ج�سمي ًا �شديد ًا مثل :
�أ  .رفع �أو حمل �أو دفع الأثقال �أكرث من  25كغم للذكور و  15للإناث.
ب .فك وتركيب الآالت واملاكنات.
ج .احل�صاد اليدوي.
د .الأعــمال التـي تتـطـلب نفـ�س احلـركـات بالأيـدي ب�شكـل م�ستمر �أو و�ضع مفــرو�ض على اجل�سم وال يـتطـلب
جـهد ًا ج�سمي ًا كــبري ًا مثـل تركيـب البـالط ال�صـين ــي والأعمال امل�شابهة لها و�أعم ــال الطابعات والتلغراف
وال�ســجاد اليدوي.
هـ� .أعمال احلفر يف املناجم والك�سارات.
 .17العمل يف ظروف البيئة الداخلية غري املالئمة مثل :
�أعمال �صب و�صهر املعادن و�صهر ونفخ الزجاج والعمل يف الأفران ال�صناعية واملخابز واملطابخ الكبرية
والعمل يف املنجم والربادات.
 .18الأعمال التي يتعر�ض فيها العامل لل�ضجيج مبا يزيد عن  85دي�سبل D . B
 .19الأعمال التي يتعر�ض فيها العامل للإهتزازات.
 .20العمل حتت ال�ضغط اجلوي العايل � -أعمال الكي�سون.
 .21الأعمال التي يتعر�ض فيها العامل للإ�شعاعات امل�ؤينة مثل:
�أ  .التعامل مع م�صادر الإ�شعاعات امل�ؤينة.
ب .الـعـمــل بالـقــرب مـن �أم ــاك ــن ا�س ـت ـ ـعـم ــال مـ�صــادر الإ�ش ـعـاعــات املـ�ؤينـة كالعمل مع النظائر امل�شعة يف
املختربات واملعاهد واملحطات النووية.
ج .العمل يف �صيانة املفاعالت.
د .العمل يف مراقبة املنتجات بوا�سطة �أ�شعة رنتجن �أو النظائر امل�شعة.
هـ .العمل يف الت�صوير ال�شعاعي واملعاجلة بالأ�شعة.
و� .أعمال مراقبة و�صيانة �أجهزة الرنتجن.
 .22الأعمال التي يتعر�ض فيها للأ�شعة غري امل�ؤينة مثل:
�أ  .التـ ـعــر�ض للأ�ش ـعـة حتــت احلـ ـمــراء �أو الأ�شـعــة فــوق الب ـنـف�ســجية �أو �أ�شـعة الليزر �أو �أ�شعة امليكروويف �أو
الأ�شعة ذات الرتدد العايل.
ب .الأعمـال التـي تتـم بالقـرب من م�صـادر هـذه الإ�شـعـاعـات �سـواء يف الـ�صنـاع ــة
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�أو ال�صيــانـة �أو الأبحــاث مـع الأجـهـزة التــي تنـتـج هذه الإ�شـعاع ــات  .وت�ضم كذلك �أعمال الر�صد اجلوي
ومراقبة الرادارات  .....وغريها.
 .23الأعمال التي يتعر�ض فيها العامل للغبار الذي ال ي�ؤدي اىل التليف مثل:
غبار املعادن �أو اخل�شب �أو الإ�سمنت وغريه من الغبار الذي يحتوي على �أقل من  %1من ال�سليكا مثل حفر
ودق احلجارة والفحم واملعادن واخل�شب و�صناعة الإ�سمنت.
 .24الأعمال التي يتعر�ض فيها العامل للغبار الذي ي�ؤدي اىل التليف مثل:
�أ  .الغبار الذي يحتوي على �أكرث من  %1من ال�سليكا.
ب .غبار الأ�سب�ست.
ج .الت ـلـك والف ـحــم احل ـجــري النــاجــم عــن �أعـمـال الـح ـفـر والتـفـج ـيـر والنقـ ــل يف املـنـ ــاجـم واملـحــاجـر
والأنـف ــاق  .او ح ــفر وتـح ــميـ ــل وتـف ــريــغ الرم ــل الذي يـح ـتــوي عـلــى ال�سـيـلـي ــكا �أو العـمـل يف من ــاجـم
الإ�سـبــ�سـت وال�صن ــاعـات الأ�سـبـ�سـتيـ ــة والإ�سمنتـية و�صناعة املنتوجات من الأ�سب�ست.
 .25الأعـ ـمـال التـ ــي يـت ـ ـعــر�ض فـي ــها العــامــل لالغ ـبـ ـ ــرة العـ�ض ــويــة ( الـق ـطـن والكـتــان وال�شــعر والأع�شاب
و�صناعة الن�سيج ).
 .26الأع ـ ـمـال التــي يـتـ ـعـر�ض ف ـيـها العـامــل لأغـبــرة و�أدخ ـنــة الر�صـا�ص ومركبــاته الع�ضـوية مثـل �صهر و�صب
الر�صا�ص و�صناعة البطاريات ال�سائلة … .الخ.
 .27التع ــر�ض لراب ــع �إيثيل الر�صــا�ص النــاجـم عن تـ�صنيـعه �أو ا�ستـعماله �أو تنـظيف ال�صهاريج التي تنقل رابع
�إيثيل الر�صا�ص �أو البنزين احلاوي عليه.
 .28الأعمال التي يتعر�ض فيها العامل ملا يلي :
 النيكل ومركباته . �أبخرة و�أغربة الزنبق ومركباته. �أغربة و�أدخنة الكادميوم.		
 الكروم ومركباته. غبار املعدن ال�صلب .		
 املنغنيز ومركباته. �أغربة و�أدخنة الربيليوم. �أغربة و�أدخنة الفاناديوم والبالتني. الغازات املهيجة.			
 اليورانيوم ومركباته. �أول �أك�سيد الكربون. غبار الزرنيخ ومركباته		. ثاين �سلفيد الكربون.		
 احلوام�ض والقواعد. م�شتقات الكاربوهيدرات.		
 الفلور ومركباته.الهالوجينية.
				
 ال�سيانيد. الفينيل كلورايد.			
 اجلليكوالت . البنزين ونظائره. �أبخرة النفط وم�شتقاته		. املبيدات الف�سفورية الع�ضوية.		
 م�شتقات البنزين النيرتو�أمينية.والكاربامنية.
 املواد الكيميائية �أثناء �إنتاج العوامل البيولوجية.وجتهيز الأ�صباغ الإ�صطناعية واللدائن
			
البال�ستيكية.
� -أغربة الأ�سمدة الإ�صطناعية.
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 .29الأعمـال يف املـكات ــب والفـن ــادق والـم ـطــاعـم وفـي �أمــاكـن التـرفيه العامة والنوادي الليلية.
�سمات الأعمال اخلطرة
•التعامل مع �أجهزة �أو مع ّدات �أو �أدوات خطرة� ،أو التعامل مع الأحمال الثقيلة� ،أو نقل تلك الأحمال يدويـ ـ ـ ًا (
مثل ال�سكاكني �أو �أجهزة القطع احلادة �أو غري احلادة ).
•العمل يف ظل ظروف �صعبة ب�شكل خا�ص ،مثل العمل ل�ساعات طويلة �أو �أثناء الليل ،وعدم �أخذ ا�سرتاحة �أثناء
العمل.
مما قد ُيع ّر�ضهم ملواد كيميائية مث ًال ّ
(ر�ش املواد الكيميائية عند العمل يف النجارة،
•العمل يف بيئة غري �صح ّية ّ
�أو التع ّر�ض للمبيدات احل�شرية من خالل العمل يف الزراعة) �أو ُيع ّر�ضهم لأ�صوات مزعجة �أو اهتزازات
�ضارة ب�صحتهم.
•القيام ب�أي عمل حتت الأر�ض� ،أو حتت املاء� ،أو على ارتفاعات خطرة� ،أو يف ظل درجات حرارة عالية �أو
منخف�ضة جد ًا� ،أو يف �أماكن ال حتتوي على تهوية منا�سبة� ،أو يف �أماكن �ضيقة.
الإجراءات:
1 .1يقوم املدرب ب�سرد الق�صة على امل�شاركني ب�شكل
م�شوق .
2 .2يقوم املدرب بطرح ال�س�ؤال الآتي :ما ر�أيكم بهذه
الق�صة؟
3 .3ي�س ـتـ ـمــع ال ـمــدرب لــمداخ ـ ـ ـ ــالت
ال ـمــ�ش ــارك ـ ـيــن وي ــد ِّون �أه ـ ـ ــم مالحظاتهم
على اللوح القالب.
4 .4يقوم املدرب بطرح �س�ؤال �آخر� :ضعوا �أنف�سكم
مكان حممود ،ماذا ميكن �أن تقولوا بلغة حممود
�أو حممد؟
5 .5ي�ستمع املدرب للمالحظات ويرتبها ويعديد
�صياغتها ويدونها كالآتي:
•�أنا طفل من حقي �أن �أتعلم.
•�أنا طفل من حقي �أن �أمنو ب�شكل طبيعي يف
بيت �آمن.
•من حقي �أن �ألعب.
•من حقي �أن �ألب�س مالب�س نظيفة.
•من حقي �أن �أ�ستمتع بطفولتي.

ق�صة حممود العامل ال�صغري
حممود طفل عمره  14عام ًا ،و�أخوه حممد  12عام ًا� ،أخرجهما
والدهما من املدر�سة وهما يف ال�صف اخلام�س للعمل معه
يف بيع اخل�ضار ،العتقاده �أنّ التعليم م�ضيعة للوقت واملال،
قائال:
« التعليم م�ش �إلنا ،تركناه لغرينا ،اللي معو�ش بلزمو�ش،
التعليم بطعمي�ش خبز .....
وما زال �أبو حممود ينجب �أطفا ًال دون تفكري معتقد ًا �أ ّنهم
�سي�ساعدونه على ت�أمني لقمة العي�ش.
وكان حلم حممود وحممد �أن يكمال تعليمهما ،و�أن يبقيا يف
املدر�سة ،و�أن يلعبا كرة القدم مع �أ�صدقائهما كباقي الأوالد،
ولكن ّ
تبخر احللم مع قرار �أبيهما برتك الدرا�سة.
املالب�س ممزقة  ..غري نظيفة  ...يداهما خ�شنتان  ...ال
يعرفان معنى العطلة  ...يتحدثان بلغة الكبار  ..يتلفظان
ب�ألفاظ بذيئة  ...مالمح وجهيهما مليئة ب�آثار الإعتداءات من
كرثة ال�شجار ...
يقول حممود وحممد «� ....إنّ يومهما يبد�أ مع طلوع الفجر،
و ُينهيان عملهما حوايل ال�ساعة ال�سابعة م�سا ًء « �أي �أ ّنهما
يعمالن � 14ساعة يف اليوم .يقول حممود» العمل لي�س �سه ًال،
فخالل عملنا �أنا و�أخي يف ال�سوق نواجه الكثري من امل�شاكل
والإعتداءات ،فبيئة العمل مقرفة ومنهكة ج�سدي ًا ونف�سي ًا ،مل
نعد نلعب كرة القدم ،لقد �أ�صبح حلمنا منذ �أن نفتح عيوننا
ب�أن ينتهي اليوم على �سالم ،وننتظر اللحظة التي ن�ستلقي
فيها على الفر�شة».
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•من حقي �أن �أفرح بالعيد.
•من حقي �أن يكون لدي �ألعاب.
َّ
6 .6يطرح املدرب الت�سا�ؤالت الآتية
(ويف�ضل �أن تكون مكتوبة م�سبق ًا على اللوح القالب ،و�أن تُد َّون التعليقات على
�إجابات امل�شاركني):
•هل عمل حممود وحممد م�سموح به؟ وملاذا؟
•هل ي�ؤثر عمل الأطفال على التحاقهم بالتعليم؟
•هل قرار تعليم الأطفال اختياري ؟ َمن يقرر؟
•ما معنى التعليم الأ�سا�سي �أو التعليم الإلزامي؟ �إىل �أي �سن �أو �صف؟
•ما هي حقوق حممد وحممود املنته َكة يف هذه احلالة؟
•هل تعتقد ب�أنّ هناك �أعما ًال  /ظروف ًا حمددة يجب �أن ال يعمل فيها الأطفال �أبد ًا؟ ما هي؟
•ما �أهم احلقوق التي يجب �أن يتمتع بها الطفل باعتقادكم ،وفق ما جاء يف الإتفاقيـات الدولية؟
7 .7يقوم املدرب بعر�ض مبادئ �إتفاقية حقوق الطفل واتفاقية منظمة العمل الدولية لتحديد ال�سن الأدنى للعمل
والأعمال اخلطرة التي ال يجوز فيها ت�شغيل احلدث وقانون الرتبية والتعليم.
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اجلل�سة الثالثة
الهدف :التعريف بالعوامل التي تدفع الأطفال للعمل
الأهداف الفرعية:
 تعريف العوامل التي تدفع الأطفال للعمل تعريف الأ�سر بالبدائل الإقت�صادية املتاحه وامل�ؤ�س�سات املقدمة للخدمة.العوامل التي تدفع الأطفال �إىل العمل
 .1عوامل جغرافية ،وتتمثل بـ:
•�صعوبة الو�صول �إىل املدار�س.
•البعد املكاين لبع�ض املدار�س عن التجمعات ال�سكانية.
•الهجرة
 .2عوامل �إجتماعية ،وتتمثل بـ:
•عدم تقدير بع�ض الأ�سر لأهمية التعليم ،ودوره يف �صياغة م�ستقبل الطفل ،والإعتقاد ب�أنّ اخلربة العملية
املبكرة يف تع ّلم مهن ٍة ما ،متنح تدريب ًا عملي ًا وت� ِّؤمن م�ستقب ًال �أف�ضل من التعليم املدر�سي الر�سمي ،بالإ�ضافة
�إىل بع�ض القناعات الراف�ضة لتعليم الفتيات.
•توريث مهنة الأ�سرة.
 .3عوامل �إقت�صادية ،وتتمثل بـ:
•عوز الأ�سر.
•ت�سديد ديون الأ�سرة.
مما يحول دون قدرة الأ�سرة على حتمل نفقات الأبناء يف املدر�سة.
•�ضعف القدرة املال ّية للأ�سرّ ،
•حر�ص �أ�صحاب العمل على خف�ض تكلفة الب�ضائع ،من خالل ت�شغيل الأطفال (العمالة الرخي�صة) .مثل
ا�ستغاللهم يف �صناعات خطرة ك�صناعة ٍ ّ
كل من  :ال�سجاد والزجاج وا�ستخراج احلجر اجلريي ورقائق
الف�سيف�ساء و�صناعة الأقفال و�صقل الأحجار الكرمية واملا�س.
 .4عوامل تعليمية ،وتتمثل بـ:
•العنف يف بع�ض املدار�س :العنف يف املدار�س هو �أحد �أهم العوامل التي تدفع الأطفال للت�سرب وهجر
املدر�سة.
•ا�ستخدام الأ�ساليب التعليمية التقليدية يف املدر�سة ،والتي تكون غري جاذبة للطفل وتعتمد على احلفظ
والتلقني.
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•�ضعف الإر�شاد الرتبوي والأ�سري يف املدار�س.
•التنمر من قبل بع�ض الطالب على طالب �آخرين ،مما يدفع بالطلبة �إىل اخلوف من الذهاب للمدر�سة.
•قلة احل�ص�ص والأن�شطة الالمنهجية ،والتي تعطي الطالب الفر�صة للتعبري والرتفيه وق�ضاء وقت م�سلي.
•�ضعف البنية التحتية للمدار�س من �صفوف كافية ،وتدفئة ،وم�شارب ،والتي ت�ساهم يف ت�سرب الأطفال
وعدم رغبتهم للذهاب �إىل املدر�سة.
 .5عوامل ت�شريعية:
•�ضعف فر�ض القوانني ،من الأمور الهامة التي ت�ؤثر على ا�ستمرارية الظاهرة� .إذ �إ ّنه بالرغم من وجود قوانني
مما يتط ّلب �إدخال تعديالت على بع�ض الن�صو�ص اخلا�صة بها.
تتعلق بعمالة الأطفال� ،إ ّال �أ ّنها غري مف ّعلةّ ،
 .6عوامل تتعلق ب�أرباب العمل:
جند �أنّ �أرباب العمل ّ
يف�ضلون ت�شغيل الأطفال لأ ّنهم:
 �أقــل وع ـيـ ـ ًا ب ـحـقــوق ـهـم ،وبـالتــال ــي ي�ســهل ا�س ـت ـغـاللـهـم ،وفـر�ض الأعمـال التي ال يقبل �أن يقوم بهاالكبار.
 عمالة �أرخ�ص ب�ساعات عمل �أطول.مما يــجع ــلهـم هــدف ـ ـ ًا للـعمـالـة يف الأعمال اخلطرة.
 عــدم �إدراك الأط ـف ــال للمـخـاطــرّ ،امل�ؤ�س�سات املقدمة للتدريب والت�أهيل
•م�ؤ�س�سة التدريب املهني
•�صندوق التنمية والت�شغيل
•برنامج مراكز تعزيز الإنتاجية � /إرادة
•ال�صندوق الوطني لدعم امل�ؤ�س�سات (ناف�س)
البدائل الإقت�صادية املتوفرة للأ�سر:
•امل�ؤ�س�سات املقدمة للقرو�ض الإنتاجية
* الهيئات احلكومية
�صندوق التنمية والت�شغيل ( ريادة )
م�ؤ�س�سة الإقرا�ض الزراعي

عمان  -اللويبدة  -خلف عمارة ال�صايغ
هاتف 4618851 :فاك�س4618845:
مديرية العامة  :العبديل � -شارع امللك احل�سني
�ص.ب ( )77الرمز الربيدي ()11118
هاتف 5661105 :فاك�س5698365 :
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م�ؤ�س�سة �إدارة وتنمية �أموال اليتيم
امل�ؤ�س�سة العامه للإ�سكان والتطوير احل�ضري
وزارة التنمية الإجتماعية (برنامج الأُ�سر املنتجة)

* الهيئات الأجنبية والدولية
وكالة الغوث والت�شغيل لالجئني الفل�سطينيني
�شركة ال�شرق الأو�سط لتمويل امل�شاريع ال�صغرية

الفـرع املركـزي :عمـان – عبدون
هاتف ،5934310 :فرعي  168فاك�س5923706 :
�ص ب ( )6985الرمز الربيدي 11118
جبل عمان  -الدوار الثالث
�ص.ب  )2110( :الرمز الربيدي)11181( :
هاتف 4644307 :فاك�س4649399 :
عمان – دوار الداخلية
هاتف5679327 - 5679169 :
فاك�س5679961 :
�ص.ب  )6720( :الرمز الربيدي)11118( :
عمان – البيادر وادي ال�سري
�ص.ب )140157( :الرمز الربيدي)11814( :
هاتف 5808100 :فاك�س5808335 :
جبل عمان  -الدوار الثالث
�ص.ب  )2110( :الرمز الربيدي)11181( :
هاتف 4644307 :فاك�س4649399 :

* امل�ؤ�س�سات الأهلية غري احلكومية
ال�صندوق الأردين الها�شمي للتنمية الب�شرية
الإحتاد العام للجمعيات اخلريية
�صندوق �إقرا�ض املر�أة
ال�شركة الأردنية لتمويل امل�شاريع ال�صغرية (متويلكم)
الإحتاد الن�سائي الأردين العام
ال�شركة الأهلية لتنمية ومتويل امل�شاريع ال�صغرية
�شركة البنك الوطني لتنمية وت�أهيل امل�شاريع ال�صغرية
م�ؤ�س�سة فينكا-الأردن
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عمان – تالع العلي – �شارع املدينة املنورة
�ص.ب )5118( :الرمز الربيدي)11183( :
هاتف 5560741 :فاك�س5515950 :
عمان -جبل اللويبدة
هاتف 4634001:فاك�س4659973 :
�ص.ب )910254( :الرمز الربيدي)11191( :
عمان � -شارع زهران  -بناية رقم 312
هاتف 5825111 :فاك�س5820707 :
�ص.ب )962854( :الرمز الربيدي)11196( :
عمان – �صويلح – �شارع خري الدين املعاين
هاتف 5354336 :فاك�س5354328 :
�ص.ب )925715( :الرمز الربيدي 11190
عمان – الدوار الرابع
هاتف 5674257 :فاك�س5694810 :
�ص.ب )9622126( :الرمز الربيدي)11192( :
عمان – و�سط البلد –�شارع قري�ش
هاتف4649372 :
�ص.ب )23543( :الرمز الربيدي)11115( :
عمان – الدوار ال�ساد�س –�شارع جيبوين
�ص.ب )950709( :الرمز الربيدي)11195( :
هاتف 5541833 :فاك�س5541834 :
هاتف 5664627 :فاك�س5664629 :
هاتف06 - 5664627/8 :
فاك�س 06 - 5664629 :

* برامج التدريب املتاحة:
برنامج التوعية ب�أهمية
امل�شاريع ال�صغرية
برنامج الت�أهيل الفني واملهني
كيف حت�سب تكاليف م�شروعك
كيف تدير م�شروعك
التحليل والإدارة املالية
�أنظمة �إدارة اجلودة

كيف تختار فكرة م�شروعك

كيف تبد�أ م�شروعك

كيف تعد خطة عمل م�شروعك
كيف تعد ميزانية م�شروعك
التدريب على املهارات الإدارية
للم�شروع
تطبيق املعلوماتية والتجارة
الإلكرتونية
الت�سويق واملبيعات

كيف حت�سن م�شروعك
كيف ت�سوق م�شروعك
التدريب املهني حلرفة

الإجراءات:
ِّ 1 .1
يو�ضح املدرب �أهداف اجلل�سة،
ويتحدث ب�إيجاز
َّ
عن برنامج مكافحة عمالة الأطفال عرب التعليم،
ويبي �أهمية هذه اجلل�سة لدعم ا�سرتاتيجيات
ِنّ
مكافحة عمالة الأطفال.
2 .2يقوم املدرب بطرح ال�س�ؤال الآتي :ما الأ�سباب
التي تدفع الأطفال للعمل؟
3 .3يقوم املدرب بت�شكيل �أربعة جمموعات عمل
لتناول كل منها واحدة من الق�ص�ص التالية:
4 .4يطلب املدرب من احل�ضور تعليق �إجاباتهم على
احلائط .
5 .5يناق�ش املدرب الإجابات مع احل�ضور ويد ِّون
�أهم املالحظات ،ويلخ�ص الأ�سباب على اللوح
القالب.

حت�سني الإنتاجية
�إدارة الإنتاج

املجموعة (  : ) 1ق�صـــة عبد الله
عبداهلل طالب يف ال�صف ال�سابع ،تتكون �أ�سرته من ثمانية
�أفراد ،توفى والده قبل �شهر ،قرر ترك املدر�سة للعمل مل�ساعدة
والدته التي تعمل خياطة وتتقا�ضى �أجر ًا ال يكفي لدفع ايجار
املنزل الذي تقطنه الأ�سرة .ترك عبداهلل املدر�سة وبد�أ العمل
يف التحميل والتنزيل يف �سوق اخل�ضار املركزي.
 -ما الأ�سباب التي دفعت عبداهلل للعمل؟

املجموعة (  : ) 2ق�صـــة عبلة
يف ال�سنة املا�ضية بد�أت عبلة ت�سربها من املدر�سة من �صفها
اخلام�س ،كان والدها يفر�ض عليها البقاء يف املنزل لرعاية
�أخواتها و�إخوانها ال�صغار البالغ عددهم �أربعة �أطفال .اليوم
عبلة تركت املدر�سة لتبقى مالزمة لإخوتها ال�صغار بعدما زاد
عددهم واحد ًا .الأم ال ت�ستطيع على �أن تقوم بالأعمال املنزلية
الإعتيادية من تنظيف املنزل والطبخ مع وجود �أطفالها ،هي
حتتاج �إىل عبلة لت�ساعدها على حتمل امل�س�ؤولية
 ما الأ�ســباب التـي دفــعت عبـله لتــرك مــدر�ستهاوالعمل يف املنزل؟
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املجموعة (  : ) 3ق�صـــة عامر
عامر من الأطفال املميزين يف املدر�سة ،فكان يف ال�سنة املا�ضية ،الأول على �صفه ال�ساد�س .يف العطلة ال�صيفية تعر�ض
عامر للعديد من امل�ضايقات من زمالئة يف ال�صف ،والذي كان يجدهم يف ال�سوبرماركت كلما ذهب ل�شراء حاجيات
�أ�سرته اليومية .كان عامر قلق ًا من بد�أ الف�صل الدرا�سي الأول ،يخاف امل�ضايقات من زمالئة .قرر عامر ترك املدر�سة
لرييح ر�أ�سه من تلك امل�ضايقات .حاول والده �أن ينقله من مدر�سته �إىل مدر�سة �أخرى ولكن املدير رف�ض ذلك وب�شدة.
ا�ضطر والد عامر �أن ي�شغله عند �صديق له يعمل يف الإن�شاءات
 -ما الأ�سباب التي دفعت عامر للعمل؟

املجموعة (  : ) 4ق�صـــة عمر
كان يتلهف عمر للذهاب كل يوم للمدر�سة ،وهو يف ال�صف الثاين� ،إىل �أن جاءت معلمة جديدة ،حيث �أ�صبح يختلق الأعذار
يومي ًا كي يبقى يف البيت .تنبه والده �إىل الأمر ،وقام بزيارة املدر�سة� ،إىل �أن تبني �أن املدر�سة اجلديدة تعنف الطفل بق�سوة
عندما يكتب الكلمات بخط غري وا�ضح .و�أن عمر �أ�صبح يت�سرب من املدر�سة ب�شكل يومي ليعمل يف بيع العلكة يف ال�شارع
 -ما الأ�سباب التي دفعت عمر للعمل؟
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اجلل�سة الرابعة

الهدف :التعريف مبخاطر عمالة الأطفال و�آثارها
الأهداف الفرعية:
 تو�ضيح الأ�سباب التي جتعل الأطفال عر�ضة �أكرث من البالغني ملخاطر العمل. املخاطر التي يتعر�ض لها الأطفال يف العمل. الت�أثريات النف�سية واجل�سدية على الأطفال من العمل. ت�أثري عمالة الأطفال على املجتمعالفروقات بني الأطفال والبالغني
هناك فروقات وا�ضحة بني البالغني والأطفال من الناحية اجل�سدية والنف�سية جتعلهم غري م�ستعدين لتحمل �أعباء
املهن املختلفة التي قد ت�سبب لهم العديد من املخاطر ال�صحية وحوادث العمل ،وذلك للأ�سباب الآتية :
•الأع�ضاء والأن�سجة تكون يف مرحلة النمو.
•القدرة على فهم الأخطار و تقديرها تكون �أقل.
•لديهم حاجة �أكرب للغذاء والراحة.
•حت ّملهم �أقل لل�سخونة والربودة.
•حجمهم �أ�صغر.
•�أقل حتم ًال مل�صاعب العمل وال�ضغوط النف�سية التي ت�صاحب العمل.
مما يع ّر�ضهم للأمرا�ض.
•�أجهزة املناعة لدى الأطفال �أ�ضعف من الكبار ّ
•عدم القدرة على الإ�ستجابة ب�سرعة� ،أوالت�صرف ب�شكل منا�سب يف �أوقات الطوارئ.
•النمو النف�سي والإجتماعي يف مرحلة التطور.
•درجة الرتكيز �أثناء العمل �أقل.
مما ي�ؤدي �إىل الإ�ستعمال اخلاطئ للمعدات و�إيذاء الذات.
•نق�ص اخلربة ّ
•لديهم معدالت �أعلى المت�صا�ص املواد الكيماوية.
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�أمثلة على خماطر عمالة الأطفال من الناحية ال�صحية:
•اجلفاف والإعياء احلراري الناجت عن العمل يف درجات حرارة عالية �أو منخف�ضة مثل العمل يف الزراعة.
•الإجهاد ب�سبب العمل ل�ساعات طويلة مثل العمل يف الزراعة وال�صناعة.
•رفع الأحمال الثقيلة يزيد من درجة خطورة �إ�صابة فقرات العمود الفقري ،كالتحميل والتنزيل.
•الإ�صابات الع�ضلية احلركية :ميكن للحركة املتكررة �أن ت�ؤدي �إىل التهاب الأوتار املزمن واملفا�صل.
•الأمرا�ض التنف�سية واجللدية :ي�سبب ا�ستن�شاق بع�ض املواد الكيماوية بت�أثريات �صحية مزمنة مثل احل�سا�سية
و�صعوبة التنف�س وحت�س�س اجللد ،كالعمل يف الزراعة وال�صناعة والور�ش امليكانيكية والنجارة واحلدادة
والدهانات.
•ال�صمغيات واملواد الال�صق لها ت�أثريات مزمنة على الكبد ،الكلية ،واجلهاز الع�صبي والإدمان كالعمل يف
النجارة واحلدادة.
•التع ّر�ض املزمن لبع�ض املواد الكيماوية التي حتتوي على مواد �سامة مثل :الر�صا�ص ،والذي قد يت�سبب يف
الإ�صابة بال�سرطان كالعمل يف امل�صانع والور�ش.
•كرثة التع ّر�ض لل�ضجيج ال�شديد قد ي�ؤدي �إىل �ضعف ال�سمع �أو ال�صمم كالعمل يف م�صانع الن�سيج والور�ش
امليكانيكية.
•تلف العني /ال�شبكية ( احلرق ) ميكن �أن ي�ؤدي �إىل العمى كالعمل يف �صناعات مثل احلدادة وال�صلب
والزجاج والأفران وال�سبائك.
•التع ّر�ض لعدوى الأمرا�ض من احليوانات ك�إنفلونزا الطيور والأمرا�ض الطفيلية والإلتهابات الق�صبية الرئوية
عند العمل يف تربية احليوانات وامل�سالخ.
الت�أثريات النف�سية والإجتماعية
عمل الطفل ي�ؤثر �سلبي ًا على تط ّوره النف�سي والإجتماعي ،فيعاين الطفل عندما يكرب من م�شاكل نف�سية تنعك�س على
�سلوكه .فمعظم الأطفال العاملني يتعر�ضون للمعاملة ال�سيئة والإ�ساءة اجل�سدية و�أحيان ًا اجلن�سية ،من �أ�صحاب
العمل �أو العاملني البالغني �أو البيئة املحيطة ،بالإ�ضافة �إىل ت�أثري طول �ساعات العمل ،ونتيجة لذلك ف�إ ّنه ي�ؤثر
على قدرتهم على تطوير م�شاعر �سليمة ،وتطوير عالقات مع الآخرين ،و�ضعف الثقة بالنف�س ،و�ضعف احرتامهم
لأنف�سهم ،والقدرة على الرتكيز وعلى التعبري عن الغ�ضب .وعادة ما يكون الأطفال العاملون الأكرث ممار�سة
لل�سلوكيات ال�شائنة من التدخني وتعاطي املخدرات و�شرب امل�سكرات.
�إنّ العمل يحرم الأطفال من احل�صول على التعليم الأ�سا�سي الذي ُيع ُّد من �ضرورات احلياة ،والبيئة املنا�سبة
لتنمية قدراتهم الذكائية والعاطفية والإجتماعية ،وبالتايل يحرمهم من تنمية قدراتهم املختلفة ،ومن فر�صة
امل�شاركة يف الن�شاطات املختلفة التي ميار�سونها يف املدر�سة ،مثل اللعب وتكوين عالقات �صداقة مع �أقرانهم،
والتي تُع ُّد مهمة لتط ّورهم النف�سي والإجتماعي ،كما �أ ّنه يحرمهم من التمتع بطفولتهم ويدفعهم �إىل العي�ش يف
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عامل الكبار وهم ما زالوا �أطفاال ،وي�ؤدي �إىل حرمانهم من م�ستقبل �أف�ضل.
ت�أثري عمل الأطفال على املجتمع
 تفاقم اجلهل وقلة الوعي عند الأطفال وت�أخر املجتمع. �إرتفاع معدالت البـطالة للبالغيـن ،وبـالتايل تدهور امل�سـتوى املعـي�شي وظهور العديد من امل�شاكل الإجتماعية. �إرتـف ــاع ن ــ�سـب ــة الفـئــات املـه ـمــ�شــة فـي املجـ ــتمع ،مـن الأفـ ــراد غيــر املت ـعـلمـني ؛ لع ــدم مــعرفـتـهم بـحقوقهموواجباتهم؛ وعدم م�شاركتهم يف التنمية و�صنع القرار.
 عــمالـة غيــر ماهــرة وغيـر م�ؤهـلة للـمـنــاف�سة يف �ســوق العـمـل املتقدم (الت�أثري على م�ستقبلهم). تدين الناجت القومي الإجمايل.الإجراءات:
1 .1يقوم املدرب بتق�سيم احل�ضور �إىل  4جمموعات ت�ضم كل جمموعة الأ�سرة بجميع �أفرادها.
2 .2يطلب املدرب من كل جمموعة مناق�شة ق�صة من الق�ص�ص التالية ،والإجابة عن الأ�سئلة وت�سجيلها:

املجموعة (  : ) 1ق�صــــة جهــــاد
جهاد طفل عمره  14عام ًا ،يعمل يف مهنة جتلي�س وبودي ال�سيارات من ال�ساعة � 8صباح ًا حتى  6م�سا ًء ،تع ّر�ض لإ�صابة يف
يده ،حيث �إنه عند قيامه بتجلي�س البودي �ضرب يده بال�شاكو�ش .لك ّنه مل ي�ستطع الذهاب للمركز ال�صحي �إ ّال بعد �أ�سبوع،
فكان الوقت قد ت�أخر على جتبري يده ومل تعد �إىل طبيعتها ،وقد �أ�صبح الآن يتقا�ضى ن�صف ن�صف الأجر لأنه ال ي�ستطيع
العمل كال�سابق
 ما طبيعة عمل جهاد ؟ هل هو م�سموح قانوني ًا؟ ما املخاطر التي يتعر�ض لها الأطفال يف هذه حالة؟ كيف ي�ؤثر عمل جهاد يف جوانب �شخ�صيته التالية ( :اجل�سدية والنف�سية واالجتماعية )؟ -ما ت�أثري عمل جهاد يف حتديد م�ستقبله؟
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املجموعة (  : ) 2ق�صــــة فــــار�س
فار�س طفل عمره  11عام ًا ،يعمل يف حمل ميزان �ستريجن ،حيث يقوم بتو�صيل الطلبات من قهوة و�شاي وتنظيف املحل
من ال�ساعة � 8صباح ًا حتى ال�ساعة  4ظهر ًا ،وكثري ًا ما يكون على و�شك �أن ُيده�س من �إحدى ال�سيارات �أو يتع ّر�ض لل�ضرب
والتحقري من �صاحب العمل لأ ّنه �أوقع الطلبات وهو يرك�ض بني ال�سيارات.
 ما طبيعة عمل فار�س؟ هل ما هو مذكور م�سموح به قانوني ًا؟ ما املخاطر التي يتع ّر�ض لها الأطفال يف هذه حالة؟ كيف ي�ؤثر عمل فار�س يف جوانب �شخ�صيته التالية(:اجل�سدية والنف�سية واالجتماعية)؟ -ما ت�أثري عمل فار�س يف حتديد م�ستقبله؟

املجموعة (  : ) 3ق�صـــة زيـــــد
زيد طفل عمره  13عام ًا ،يعمل يف مزرعة من ال�ساعة � 6صباح ًا وحتى ال�ساعة  7م�سا ًء .ويتعر�ض طوال اليوم للمبيدات
احل�شرية ،ويح�صل على ا�سرتاحة ملدة ن�صف �ساعة للغداء .يف امل�ساء ال ي�ستطيع النوم من التعب وتع ّر�ضه لل�شم�س طوال
النهار ووجع ظهره ،وعندما طلب منه �صديقه حممد �أن ير�سم ر�سمة تعرب عنه ،ر�سم نف�سه على �أ ّنه حمار يقوم بجر عربة
�صاحب العمل .زيد لديه الكثري من م�شاعر العدائية جتاه الآخرين واحتقار نف�سه.
 ما طبيعة عمل زيد ؟ هل ما هو مذكور م�سموح به قانوني ًا؟ ما املخاطر التي يتع ّر�ض لها الأطفال يف هذه حالة؟ كيف ي�ؤثر عمل زيد يف جوانب �شخ�صيته التالية ( :اجل�سدية والنف�سية واالجتماعية )؟ -ما ت�أثري عمل زيد يف حتديد م�ستقبله؟

املجموعة (  : ) 4ق�صـــة تهــــاين
تهاين عمرها  15عاما تنتمي لأ�سرة مكونة من � 7أفراد� ،أخرجها والدها من املدر�سة بعد �أن �أنهت ال�صف الثالث لت�ساعد
والدتها يف القيام بالأعمال املنزلية وتربية �إخوتها ال�صغار .وعندما �أ�صبح دخل والدها ال يكفيهم قوت يومهم� ،أر�سلها
والدها للعمل يف �صالون للحالقة الن�سائية .تعمل � 12ساعة يف اليوم ب�أجر  60دينارا �شهريا ،وكثريا ما تتعر�ض للإ�ساءات
اجل�سدية واللفظية وامل�ضايقات والتحر�شات اجلن�سية خالل عملها وخالل طريقها �إىل املنزل لي ًال ،ولكنها ال تخرب والديها
بذلك خوفا منهما وخ�شية �أن تفقد عملها الذي ي�ؤمن لهم لقمة العي�ش.
 ما طبيعة عمل تهاين؟ هل ما هو م�سموح به قانوني ًا؟ ما املخاطر التي يتع ّر�ض لها الأطفال يف هذه حالة؟ كيف ي�ؤثر عمل تهاين يف جوانب �شخ�صيتها التالية(:اجل�سدية والنف�سية واالجتماعية)؟ -ما ت�أثري عمل تهاين يف حتديد م�ستقبلها؟
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 .3يطلب املدرب من املجموعات عـر�ض الإجـابات ويفـ�سح املـجال لباقي املجموعات ملناق�شة املجموعة التي تعر�ض.
 .4يركز املدرب على �أبرز النقاط وي�ؤكد عليها ويدونها على اللوح القالب.
 .5يقوم املدرب بـطرح ال�س�ؤال الآتي :هـل يـوجــد فروقـات بـيـن الطـفل وال�ش ـخـ�ص البـالغ من حيث ا�ستعداده لتحمل
�أعباء العمل؟
 .6يقــوم املـدرب بالـتـعقـي ــب والت ـ�أكــيد وا�سـت ـعــرا�ض الف ــروقــات بـني الأطف ـ ــال والب ــالغني وت�أثيـ ــر عم ــل الأطفــال
على الطفــل مـن النواحي (النف�سية – اجل�سدية – االجتماعية) ،وت�أثري عمل الطفـل يف �سـن مبكر على مـ�ستـقبـله،
وتـ�أثيـر عمل الأطفال على الأ�سرة خا�صة يف حال انحراف الطفل �أو تعر�ضه للإعتداءات ب�أنواعها ،وت�أثري عمل
الأطفال على املجتمع.

الإ�ستنتاج :
�إنّ عمالة الأطفال  -وخا�صة يف �أ�سو�أ �أ�شكالها  -تُع ّر�ض الأطفال للعديد من املخاطر والأمرا�ض؛ لأنّ الطفل يكون يف
مرحلة النم ّو ج�سدي ًا ونف�سي ًا ،وبالتايل يكون �أقل ا�ستعداد ًا من ال�شخ�ص البالغ لتح ّمل �أعباء املهن املختلفة .وال تقت�صر
الت�أثريات على �صحة الطفل و�إنمّ ا ت�ؤثر على حياته الإجتماعية ،هذا بالإ�ضافة �إىل �أنّ عمالة الأطفال لها ت�أثري �سلبي
على املجتمع ككل وعلى اقت�صاد الدولة وتق ّدمها.
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اجلل�سة اخلام�سة

الهدف :التعريف ب�أهمية التعليم يف مكافحة عمل الأطفال ودور الأ�سرة
الأهداف الفرعية:
 تو�ضيح �أهمية التعليم. بيان دور الأهل يف حث �أطفالهم على التعليم للق�ضاء على عمالة الأطفال.�أهمية التعليم
التعليم هو حق �أ�سا�سي من حقوق الطفل ،ولي�س من حق �أي كان �أن يحرم �أي طفل من هذا احلق مثل بقية
الأطفال� .إنّ عمالة الأطفال قد توفر ح ًال م�ؤقت ًا لبع�ض م�شاكل الأ�سر املادية ،ولك ّنها ت�ؤثر �سلب ًا على الأطفال نف�سي ًا
واجتماعي ًا و�صحي ًا ،وعلى املدى البعيد تق�ضي على م�ستقبلهم وتبقيهم يف دائرة الفقر.
•�إنّ التعليم يوفر بيئة �آمنة للطفل ومينحه فر�صة لتطوير قدراته ومهاراته ،والأ�سا�سي منه يط ّور املعرفة
واملهارات الأ�سا�سية للطفل مثل القراءة والكتابة والريا�ضيات ،والتي �أ�صبحت من �ضروريات احلياة اليومية.
كما �أ ّنه يعمل على بناء �شخ�صية متوازنة ،وهو �أف�ضل الطرق لتن�شئة جيل �سليم قادر على ت�أدية واجباته ب�شكل
جيد يف امل�ستقبل.
ح�سن امل�ستوى املعي�شي للخروج من دائرة الفقر ،فهو يعطي فر�صة للطفل لإيجاد عمل/مهنة �أف�ضل
•التعليم ُي ِّ
يف امل�ستقبل عندما يكرب.
•التعليم ُيعطي الطفل فر�صة لأن ي�صبح له دور فعال يف املجتمع ،و�أن ي�شارك يف �صنع القرارات التي ت�ؤثر على
حياته  -تطوير القيم ومهارات الإت�صال واملفاو�ضة  -لي�صبح مواطن ًا فعا ًال عندما يكرب.
•التعليم ي�ساعد الطفل على الوعي بحقوقه وواجباته ،وعلى فهم �أخطار عمالة الأطفال وال�سلوكات اخلاطئة
والإبتعاد عنها.
ح�سن امل�ستوى ال�صحي ،فالوعي بالعادات وال�سلوكات ال�صحية تجُ ّنب الأمرا�ض املعدية.
•التعليم ُي ِّ
•التعليم للأطفال العاملني ،يعطيهم فر�صة ثانية لتح�سني �أو�ضاعهم احلالية وامل�ستقبلية ،والإبتعاد عن
عمالة الأطفال ،و�إيجاد عمل �أف�ضل يف امل�ستقبل عرب �أنواع التعليم الر�سمي ،وغري الر�سمي ،وغري النظامي،
والتدريب املهني ،التي يوفرها الربنامج.
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الأمية وتبعاتها
للأمية �آثارها ال�سلبية وخماطرها على الفرد واملجتمع ،ويت�ضح ذلك فيما يلي :
1 .1فمن حيث �آثارها على نق�ص الوعي مبفهومه ال�شامل ،ما يجعل الفرد جاه ًال بتكوين وتوجيه حاجاته
الإن�سانية من حيث احلاجة للبقاء ،والنماء وامل�شاركة والإنتماء ،والكرامة والإرتقاء.
2 .2ومن حيث �آثارها على �إعداد املواطنة ،فالأمية تعني عدم توافر الو�سيلة املنا�سبة ملتابعة متطلبات املواطنة
نواح
مبفهومها ال�شامل ،االمر الذي ال يقت�صر على الوعي ال�سيا�سي وامل�شاركة ال�سيا�سية ،بل ميتد �إىل ٍ
متعددة كالتن�شئة ال�سيا�سية ،وامل�شاركة ال�سيا�سية ،ومدى ال�شعور بالإنتماء الوطني والقومي ،وامل�شاركة يف
العمل والإنتــاج.
3 .3وللأمية �آثارها على نق�ص الإنتاج والدخل القومي والفردي.
4 .4وللأمية �آثارها على زيادة الهدر والفقد ،ون�سب الإ�صابات يف العمل واحلياة.
ـ�صب وجتنـيده للمـ�شاركة فـى �أعـمال
�5 .5أمـا �آثـارها عـلى الأمـن القـومـي ،فالأمـي �سـ ـهـل الـوقوع فـري�سة الت ـع ّ
هدامة ت�ضر ب�أمن الوطن واملواطنني ،مما يكلف الدولة الكثري من اجلهد واملال يف الت�صدي له�ؤالء
املتع�صبني.
م�س�ؤوليات الأهل جتاه �أطفالهم
•ت�أمني وحماية حقوق �أطفالهم يف امل�سكن والتغذية وال�صحة والتعليم واحلماية من الإ�ساءة.
•ح�ض �أطفالهم على التعليم ،حتى لو �أبدى الأطفال عدم رغبة يف ذلك ،من خالل متابعتهم يف البيت ومع
املدر�سة.
•عدم ال�سماح لأطفالهم بالعمل حتت ال�سن القانوين� ،أو �ضمن ظروف عمل خطرة وم�سيئة.
•ت�شجيع �أطفالهم على ملء �أوقات فراغهم بامل�شاركة يف الن�شاطات املدر�سية الالمنهجية؛ للإبتعاد عن رفاق
ال�سوء وال�شارع.
•عدم التمييز بني الذكور والإناث يف التعليم؛ لأنّ البنت عندما تكرب ت�صبح �أُ ّم ًا متعلمة و�أكرث ت�أهي ًال لرتبية
�أوالدها.
•عدم الطلب منهم القيام ب�أعمال منزلية �أو �أعمال عائلية ت�ؤثر على �أدائهم يف املدر�سة� ،أو متنعهم من
التعليم.
•الوعي مبخاطر عمالة الأطفال وتوعية �أطفالهم بها.
•البحث عن بدائل لت�أمني دخل للعائلة يف حالة مواجهة ظروف اقت�صادية �صعبة ،وعدم اللجوء �إىل حرمان
�أطفالهم من التعليم ودفعهم �إىل عمالة الأطفال.
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قانون الرتبية والتعليم رقم ( )3لعام : 1994
ن�صت املادة العا�شرة من القانون على �أنّ :
•التعليم الأ�سا�سي تعليم �إلزامي وجماين يف املدار�س احلكومية.
•يقبل الطالب يف ال�سنة الأوىل من مرحلة التعليم الأ�سا�سي �إذا �أمت ال�سنة ال�ساد�سة من عمره يف نهاية كانون
الأول من العام الدرا�سي الذي يقبل فيه.
•ال يف�صل الطالب من التعليم الأ�سا�سي قبل �إمتام ال�ساد�سة ع�شرة من عمره ،وي�ستثنى من ذلك من كانت به
حالة �صحية خا�صة بنا ًء على تقرير من اللجنة الطبية املخت�صة.
جدول يقارن بني كل «م�شكلة» يعانيها الطفل العامل بكل «فائدة» يجنيها الطفل املتعلم 1
م�شكالت عمل الأطفال

فوائد التعليم

وظائف ال تعتمد املهارة

وظائف تعتمد املهارة

مرتبات متدنية

مرتبات �أف�ضل

ت�ضييف فر�ص عمل الكبار

فر�ص �أو�سع لعمل الكبار

زواج مبكر -عدد كبري من الأطفال

زواج مت�أخر – �أطفال �أقل

عدم ا�ستقرار اقت�صادي

ا�ستقرار اقت�صادي

م�ستوى معي�شي متدن

م�ستوى معي�شي �أف�ضل

حالة فقر م�ؤبد

تقدم اقت�صادي
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1

الإجراءات:
وحـ َكــم �شـعبية حول التـعليـم و�أهميتـه ،ويقوم املدرب
 .1يـطلـب املــدرب من ال ـمـ�شــاركــني املبــادرة بـت ــقديــم �أمثــال ِ
بتدوينها على اللوح القالب.
واحل َكم املتوقع تقدميها من قبل امل�شاركني :
 الأمثال ِ•العلم نور واجلهل ظالم.
•�أطلبوا العلم ولو يف ال�صني.
•�أطلب العلم من املهد �إىل اللحد.
 .2يناقـ�ش املـدرب مع احلـ�ضـور تو�ضـيـح املفـاهيم املت�ضمنة �ضمن الأمثال ال�شعبية التي ذكرت.
 .3يقوم املدرب ب�سرد الق�صة التالية:

ق�صة حمزة
حمزة طالب يف ال�صف ال�سابع ،وهو �أحد �أفراد عائلة مكونة من � 4أ�شخا�ص ،والده يعمل يف مكتبة لبيع القرطا�سية .كان
حمزة يحب العمل يف الكهرباء وغالب ًا ما يقوم مبحاولة �إ�صالح � ّأي جهاز كهربائي يتعطل يف البيت .كان يطلب من �أبيه
�أن يرتك املدر�سة و�أن يعمل يف كراج كهربائي �سيارات ليتعلم املهنة ويك�سب �أجر ًا وي�ساعد والده مثل �إبن جريانهم ح�سن.
ولكن والده مل يوافق على طلبه .وبف�ضل ت�شجيع والده �أكمل حمزة تعليمه حتى ال�صف العا�شر ،والتحق مبركز التدريب
املهني ،وتخرج عامل كهرباء ماهر ًا ،وهو يعمل الآن ف ّني كهربائي �سيارات يف �شركة كبرية ت�ستخدم �أجهزة حديثة يف
عال ،و�ضمن ظروف عمل قانونية ،وحلمه يف امل�ستقبل �أن ميتلك �شركته اخلا�صة .حمزة فخور
أجر ٍ
�إجراء ال�صيانة وب� ٍ
وواثق بنف�سه ويتطلع ب�إبت�سامة وا�سعة �إىل امل�ستقبل.

ق�صة ح�سن
ح�سن ابن جريان حمزة يف مثل عمره ،وهو �أحد �أفراد عائلة مكونة من � 9أ�شخا�ص ،ترك املدر�سة من ال�صف اخلام�س لأنه
مل يكن يحب الدرا�سة ،فوجد له �أبوه عم ًال يف حمل كهربائي �سيارات .يعمل ح�سن � 10ساعات يومي ًا وب�أجر يعادل ن�صف
�أجر الع ّمال املتعلمني ،ويتعر�ض للكثري من املخاطر يف عمله وملحاوالت الغ�ش لأنه ال يعرف احل�ساب جيد ًا ،وهو الآن ُمع َّر�ض
لفقدان عمله لأنّ �صاحب الكراج ق ّرر تطوير كراجه و�إح�ضار �أجهزة �صيانة على الكمبيوتر .حلم ح�سن الآن ب�أن يعود به
الزمان ويرجع �إىل مقاعد الدرا�سة.
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 .4يق ــوم امل ــدرب بـطرح الأ�سـئــلة التــاليـة ،ويــدون االج ــاب ــات علـى كــل �س ـ�ؤال (يـطـلب املدرب مـن متط ــوع قراءة
الإجابات جميع ًا)
•ما ر�أيك يف موقف والد حمزة؟
•ما ر�أيك يف موقف والد ح�سن؟
•ما هي م�س�ؤوليات الأهل جتاه �أطفالهم؟ هل من حق الوالدين �أن يحرموا �أطفالهم من التعليم؟
•ملاذا على كل طفل �أن يتعلم ؟
•ما واجبات الأهل جتاه تعليم �أطفالهم ؟
•كيف ي�ؤثر التعليم على حياة الطفل وعلى م�ستقبله وحياته عندما يكرب؟
 .5يـ ّ
ـلخــ�ص املــدرب اجلــل�ســة  ،ويـ ّ
ـو�ضـح �أه ـمــة التـ ـعـلي ــم فـي ح ـي ــاة الطـ ـفــل و�أهــمية دور الأهـ ــل فـي ت�شــجي ـ ـ ــع
�أطفـالهـم على التــعليــم ملا لـه مـن �أثــر �إيـجـابـي على حياتهم وم�ستقبلهم.
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اجلل�سة ال�ساد�سة

الهدف :التعريف ب�أهمية امل�ساواة يف التعليم (تعليم الفتيات والذكور)
الأهداف الفرعية :
 تو�ضيح �أثر العمل على الفتيات. تو�ضيح �أهمية التعليم للفتاة. تبيان �أثر التعليم على الفتاة �إجتماع ّي ًا و�صح ّي ًا ومعي�ش ّي ًا .تعليم الفتيات
تقوم كثري من الفتيات ب�أنواع عمل �شبيهة بالتي يقوم بها الأطفال الذكور؛ مثل الزراعة والعمل يف امل�صانع،
ولكنهن يتعر�ضن ملخاطر �أكرث؛ لأنهن يف كثري من الأحيان يعملن يف �أو�ضاع عمل خمفية وغري ظاهرة ،مثل العمل
مما يزيد من احتمال تع ّر�ضهن لبع�ض �أ�سو�أ �أ�شكال
يف امل�صانع والور�ش واملزارع ال�صغرية واخلدمة يف املنازلّ ،
عمالة الأطفال ،مثل الإ�ساءة اجل�سدية واجلن�سية وجتارة اجلن�س.
بلإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إنّ بع�ض الثقافات والعادات املجتمعية النمطية حت ّد من قيمة الفتيات وحترمهن من التعليم
للإعتقاد اخلاطئ �أن مكان الفتاة البيت ،كما �أنها حتتم عليهن العمل داخل منازلهن ،حتى لو كن يعملن خارج
املنزل ،وبالتايل يعملن ل�ساعات �أطول من الأطفال الذكور.
ي�ؤكد اخلرباء العاملون يف جمال التنمية �أنّ �إيجابيات تعليم الفتيات ال تنعك�س على م�ستقبلهم ك�أفراد فقط ،و�إنمّ ا
على تقدم وتطور الأ�سرة واملجتمع والدولة ككل ،لأن فتاة اليوم هي �إمر�أة و�أم يف امل�ستقبل .كما �أن تعليم الفتيات
ي�ؤهلهن ويزيد من فر�صهن يف الإلتحاق ب�سوق العمل الر�سمي و�ضمن ظروف عمل �آمنة ،مما له الأثر الإيجابي
على الأ�سرة واملجتمع على عدة م�ستويات:
�أثر تعليم الفتيات على امل�ستوى التعليمي والإجتماعي
يكن �أقدر على حماية
•رفع م�ستوى الوعي بحقوق الإن�سان وحقوق الطفل ،وبالتايل ف�إن الأمهات املتعلمات َّ
حقوق �أطفالهن يف النماء والبقاء واحلماية وامل�شاركة ،وخا�صة حق امل�ساواة يف التعليم والذي بدوره ي�ؤدي
�إىل احلد من الزواج املبكر.
•ي�ساهم تكوين وتطوير فكر الفتيات يف خلق �سيدات م�شاركات يف التنمية الإجتماعية ،تعرب عن ر�أيها وت�ساهم
يف حركة التطور الإجتماعي.
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�أثر تعليم الفتيات على امل�ستوى ال�صحي
•حت�سني امل�ستوى ال�صحي للأ�سرة والأطفال ،حيث �أن �صحة الأطفال مرتبطة مب�ستويات تعليم الأمهات،
و�أنه كلما ارتفع م�ستوى تعليم املر�أة ،كلما زاد الوعي ال�صحي وكانت �صحة الأطفال �أف�ضل.
�أثر تعليم الفتيات على امل�ستوى املعي�شي
•زيادة دخل الأ�سرة مما ي�ساهم يف حت�سني امل�ستوى التعليمي ،املعي�شي وال�صحي للأطفال وللأ�سرة
واملجتمع ككل.
االجراءات:
1 .1يلقي املدرب بيت ال�شعر الآتي:

2 .2يطرح املدرب ال�س�ؤال التايل :ما الذي يعنيه ال�شاعر يف هذا البيت  ،وما �أهم ّيته ؟
3 .3ي�سرد املدرب الق�صة التالية:

ق�صة دالل
دالل تبلغ من العمر  12عام ًا  ،وهي �إحدى �أفراد عائلة ُمك ّونة من � 6أ�شخا�ص � ،أخرجها والدها من املدر�سة عندما �أنهت
ال�صف ال�ساد�س؛ العتقاده ب�أنّ التعليم لي�س �أكرث من م�ضيعة للوقت وحملل لأخالق الفتيات� ،إذ �إنّ الفتيات ُو ِج ْدنَ خلدمة
املنزل والرجل ،و�أ ّنه يجب عليها �أن ت�ستعد لدورها امل�ستقبلي  ،...فهي �ستتزوج بعد �سنتني �أو ثالثة على الأكرث .تقول دالل
وهي تبكي« :كنت من الأوائل يف �صفي ،فعالماتي دائم ًا مرتفعة ،ومع ّلماتي ُي ْح ِب ْب َنني و ُي َق ّد ْر َنني .وكنت �أحلم ب�أن �أكون
حمامية ،بينما �أخي زياد «ينجح كل عام بالدف�ش» ومع ذلك �أبقاه �أبي يف املدر�سة و�أخرجني».

4 .4يطرح املدرب الأ�سئلة التالية:
•ما ر�أيك مبوقف والد دالل؟ هل التفريق بني اجلن�سني يف ما يتعلق بالتعليم يتفق مع ِق َيمنا ومبادئنا ؟
•هل تعتقد �أنّ تعليم الفتيات مهم ؟
•كيف ي�ؤثر التعليم على حياة الفتيات ؟ وكيف ي�ؤثر على حياة �أُ َ�س ِر ِه َّن وعلى املجتمع ؟
ي�ؤكد املدرب على �أهمية التعليم و�أثره على جميع امل�ستويات.
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