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مهملة  كانت  ق�سايا  على  ال�س�ء  �سّلط  قد  االأخرية  العق�د  فى  االإن�سان  بحق�ق  االإهتمام  تزايد  اأن  �سك 
لفرتات ط�يلة، دون اأن يتم التعاطي معها ب�س�رة جدية، ومنها العديد من الق�سايا االجتماعية التي مت�س 

االأ�سرة واأفرادها.
 

وبرامج عمل  ال�اقع من ت�جهات وطنية  امل�ساندة للأ�سرة يف االردن، وما يفر�سه  العامة  البيئة  واقع  وانطلقًا من 
تقدمها القطاعات املختلفة، برزت احلاجة اإىل اإن�ساء املجل�س ال�طني ل�س�ؤون االأ�سرة للتعامل مع االأ�سرة على م�ست�ى 
التخطيط اال�سرتاتيجي، وو�سع ال�سيا�سات والربامج وفق معايري اجتماعية اقت�سادية ون�عية تعمل على و�سف و�سع 
يه، وتعديل اخلطط والربامج وال�سيا�سات والت�سريعات املنبثقة عنها واالإجراءات املتعلقة بها  االأ�سرة يف االأردن وتق�سّ
وفقًا لفهم اأعمق لق�سايا االأ�سرة، مع االأخذ بعني االعتبار اأن احتياجات االأ�سر تختلف وفقًا لظروفها. فجاء تاأ�سي�س 
املجل�س يف العام 2001، برئا�سة جللة امللكة رانيا العبداهلل املعظمة. ليك�ن املظلة الداعمة للتن�سيق وتي�سري عمل 
العاملة يف جمال  والقطاع اخلا�س  الدولية  وامل�ؤ�س�سات  ال�طنية احلك�مية وغري احلك�مية  امل�ؤ�س�سات  ال�سركاء من 

االأ�سرة للعمل معا لتحقيق م�ستقبل اأف�سل للأ�سرة االأردنية.

ياأتي دليل ت�عية االأ�سر بق�سايا عمل االأطفال كاأحد خمرجات م�سروع مكافحة عمل االأطفال عرب التعليم، املم�ل من 
وزارة العمل االأمريكية وباإدارة واإ�سراف م�ؤ�س�سة CHF  الدولية، و�سراكة املجل�س ال�طني ل�س�ؤون اال�سرة، وم�ؤ�س�سة 
اإميانًا من  الدليل،  العمل. حيث جاء  ووزارة  والتعليم  الرتبية  وزارة  مع  وبالتعاون  الب�سرية،  للتنمية  �سك�ب  ك�ي�ست 
املجل�س بدور االأ�سرة التي ت�سكل ن�سيج املجتمع ومتثل حجر الزاوية فيه، وامل�سدر االأول للمعرفة واالإعداد الأع�سائها، 
وامل�ؤ�س�سة االجتماعية االأوىل لتفاعل الفرد مع حميطه االجتماعي، وباأهمية الت�عية كدرع وقائي للطفل واأ�سرته من 
ال�ق�ع يف دائرة العمل وتبعاتها. ويهدف اإىل رفع كفاءة املدربني ليك�ن� قادرين على ن�سر ال�عي بني اال�سر ح�ل ق�سية 

عمل االأطفال باأ�سل�ب مب�سط. 

اآملني اأن ي�ساهم هذا الدليل يف حتقيق اأهدافه املن�س�دة، �ساكرين الأفراد امل�سروع العاملني على الدليل.  

حممد مقدادي  

الأمني العام بالوكالة - املجل�س الوطني ل�سوؤون الأ�سرة

متهيد

ال
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اأعمااًل  جـبـرتـهم الظـروف على التـ�قـف عن اللـعـب، فتــخلـ�ا عـن طـفـ�لتـهم �سعيـًا وراء لقمة العي�س، مـار�سـ�ا 
من اخت�سـا�س الكبـار هم غيـر م�ؤهلني ج�سديا ونف�سيا للقيام بها، ع��سًا عن الدرا�سة واللعب، وتعر�س�ا للعنف 

والقمع حتى اأ�سبح�ا بحق اأطفال �سقاء وحرمان ... فلم يعرف�ا �سيئًا عن الطف�لة. 

اإن عمل االأطفال ظاهرة من الظ�اهر االإجتماعية االإقت�سادية التي ُت�لِّد العديد من االآثار ال�سلبية والتي تنعك�س على 
املجتمع ب�سكل عام وعلى االأطفال ب�سكل خا�س. هذه الظاهرة من الق�سايا املهمة يف حا�سرنا والتي ت�ؤثر على حياة 

اأكرث من 215 ملي�ن طفل ح�ل العامل. وعلى حياة 32 األف طفل يف االأردن ح�سب االإح�ساء ال�طني لعام 2007.

ولل�ق�ف على هذه الظاهرة واأهم الق�سايا املتعلقة بها فقد ارتاأى برنامج مكافحة عمالة االأطفال عرب التعليم اإعداد 
هذا الدليل التدريبي للمدربني لت�عية االأ�سر، املعلمني، االأطفال وكافة �سرائح املجتمع ح�ل عمالة االأطفال والق�سايا 
املتعلقة بها، ليك�ن و�سيلة تدريبية تت�سمن املهارات االأ�سا�سية يف التدريب وت�سميم اجلل�سات الت�ع�ية املتخ�س�سة 
ح�ل العديد من الق�سايا ذات العلقة، بهدف رفع كفاءة املدربني وتزويدهم باخللفية العلمية الكافية لن�سر ال�عي 

ح�ل حق�ق الطفل، واأهمية التعليم، واالآثار ال�سلبية لعمالة االأطفال، واالأ�سباب الكامنة وراءها.

فهم  اإىل  لل��س�ل  ال�سرائح،  كافة  ملحاورة  مب�سط  ب�سكل  م�سممة  تدريبية،  جل�سات  �ستة  على  الدليل  يحت�ي  حيث 
للفتيات  التعليم   وباأهمية  والطفل،  املجتمع  �سلبية على  تاأثريات  له من  ملا  االأطفال  ل�سرورة مكافحة عمل  م�سرتك 

والفتيان، هذا ويحت�ي الدليل على بع�س البدائل االإقت�سادية املتاحة للأ�سر ذات الدخل املنخف�س يف االأردن.

جميع اجلل�سات مت ت�سميمها باأ�سل�ب �سيق اعتمد على اأ�ساليب خمتلفة منها: املحا�سرة، وجمم�عات العمل، وق�س�س 
درا�سة احلالة، وغريها.  

نرج� اأن ي�ساهم هذا الدليل التدريبي، يف ن�سر ال�عي والتثقيف فيما يتعلق بق�سايا عمالة االأطفال، واأن يك�ن املرجعية 
للعاملني واملخت�سني يف هذا املجال. وختامًا ال ي�سعنا اإال اأن ن�سكر كل من �ساهم يف اإعداد هذا الدليل التدريبي، ولكل 

من �ساهم يف اإخراجه ب�س�رته النهائية.

برنامج مكافحة عمالة الأطفال عرب التعليم

تقدمي

اأ
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برنامج »مكافحة عمالة االأطفال عرب التعليم« ه� برنامج يعمل على م�ساعدة االأطفال العاملني من خلل تعليمهم 
والت�عية باأهمية التعليم ل�سمان م�ستقبل اأف�سل لهم وملجتمعاتهم، ومكافحة ت�سغيل االأطفال، وتنبيه االأهل واملعنيني 

بخط�رة ا�ستغلل االأطفال يف العمل الذي ي�ؤثر على �سحتهم ونف�سيتهم وم�ستقبلهم.

  CHF بداأ الربنامج عمله يف �سهر ت�سرين الثاين من العام 2008م، ويق�م باإدارته واالإ�سراف على تنفيذه م�ؤ�س�سة 
الدولية ، وبال�سراكة مع املجل�س ال�طني ل�س�ؤون االأ�سرة وم�ؤ�س�سة ك�ي�ست �سك�ب للتنمية االإجتماعية يف ال�سرق االأو�سط، 

وبالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم ووزارة العمل، وبدعم من وزارة العمل االأمريكية ملدة اأربع �سن�ات.  

           االأهداف العامة للربنامج: 
•امل�ساعدة يف �سحب االأطفال العاملني واإعادتهم ملتابعة تعليمهم. 	

•امل�ساهمة يف حماية االأطفال املعر�سني للإنخراط يف العمالة.  	
والدولية  املحلية  والق�انني  الدينية  ال�سرائع  منظ�ر  من  مبكر،  �سن  يف  االأطفال  عمل  بخط�رة  االأهل  •ت�عية  	

واتفاقيات حق�ق االإن�سان .
•ت�عية االأهايل باأهمية التعليم مل�ستقبل اأطفالهم، وت�جيههم للإلتحاق باجلهات الر�سمية وغري الر�سمية  ال�سريكة  	

والفر�س املتاحة ملتابعة تعليمهم .
•التن�سيق بني  اجله�د ال�طنية ذات العلقة لت�فري اخلدمات التعليمية له�ؤالء االأطفال وك�سب التاأييد. 	

•زيادة عدد االأطفال امللتحقني يف برنامج ) التعليم الر�سمي وغري الر�سمي ( من االأطفال العاملني . 	
•امل�ساهمة بتط�ير ال�سيا�سات املتعلقة مبكافحة عمالة االأطفال . 	

•بناء قدرات العاملني يف امل�ؤ�س�سات ال�طنية ذات العلقة بعمالة االأطفال للم�ساهمة بتحقيق الغاية املن�س�دة من  	
هذا الربنامج. 

•دعــم البح�ث العلمية امليدانية املتعلقة بعمالة االأطفال من اأجل ال�قاية اأو التقليل من حدة هذه الق�سية. 	

اأدوار ال�سركاء العاملني يف الربنامج:
موؤ�س�سة CHF الدولية

•ت�عية االأ�سر باأهمية التعليم وبق�سايا عمل االأطفال. 	
•اإدارة الربنامج واالإ�سراف على تنفيذ كافة فعالياته والتاأكد من حتقيق اأهدافه. 	

•التن�سيق مع ال�سركاء، وحتفيزهم على التن�سيق امل�ستمر  فيما بينهم. 	
•الت�سبيك مع م�ؤ�س�سات املجتمع املدين العاملة يف هذا املجال. 	

برنامج مكافحة عمالة الأطفال عرب التعليم
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•بناء قدرات العاملني االإجتماعيني وال�سركاء يف الربنامج.  	
•التن�سيق بني كافة القطاعات ال�طنية ذات العلقة بعمالة االأطفال لت�سهيل ت�فري اخلدمات التعليمية. 	

•ت�سليط ال�س�ء االإعلمي على ق�سية عمالة االأطفال ورفع ال�عي املجتمعي جتاه اآثارها ال�سلبية واأهمية التعليم  	
مل�ستقبل االأطفال.

•حتفيز العاملني يف املجتمعات املحلية للعمل والتفاعل والت�سارك لتحقيق االأهداف املجتمعية املرج�ة. 	
•املتابعة والتقييم لكافة اأن�سطة الربنامج. 	

الرتبية  وزارة  مع  بالتعاون  الأو�سط   ال�سرق  يف  الإجتماعية  للتنمية  �سكوب  كوي�ست  موؤ�س�سة 

والتعليم واجلمعيات ال�سريكة

•ت�سخي�س حاالت عمالة االأطفال واإحلاقهم بامل�سارات التعليمية املت�فرة �سمن الربنامج. 	
•و�سع خطط لل��س�ل اإىل االأطفال العاملني و�سحبهم من عمالة االأطفال. 	

•التعاون مع م�ؤ�س�سات املجتمع املحلي ال�سريكة يف الربنامج ل�سحب االأطفال العاملني، وتنفيذ الربنامج التعليمي  	
غري الر�سمي ومدته ثمانية اأ�سهر، وه� عبارة عن  برنامج يهيئ االأطفال العاملني للإلتحاق بربنامج التعليم غري 

النظامي اأو الع�دة اإىل التعليم النظامي.
• عامًا يف امل�سارات التعليمية النظامية،   اإحلاق االأطفال امل�سح�بني من عمالة االأطفال الذين تقل اأعمارهم عن 16	
اأو غري النظامية، الذي يتم تنفيذه يف مراكز وزارة الرتبية والتعليم، ومتابعتهم ل�سمان بقائهم وا�ستمرارهم 

وعدم ع�دتهم اإىل العمالة االإ�ستغللية.
عامًا،   • 	18-16 بني  اأعمارهم  ترتاوح  الذين  العاملني  للأطفال  املهني  التدريب  مبراكز  االإلتحاق  فر�س  ت�فري 
و�سمان بيئة عمل اآمنة تت�افر فيها اإمكانية التعلم والعمل معًا، والتدريب اأثناء العمل ح�سب احتياجات الطفل 

املادية ورغباته.
•حماية االأطفال املعر�سني خلطر االإنخراط يف العمالة االإ�ستغللية من خلل ت�فري الدعم  اللزم ل�سمان بقائهم   	

وا�ستمرارهم يف الربامج التعليمية من خلل االأن�سطة الت�ع�ية والرتفيهية.
•ت��سيع وتط�ير خدمات التعليم غري النظامي املنفذ من قبل  وزارة الرتبية والتعليم، بالتعاون مع م�ؤ�س�سة ك�ي�ست  	
�سك�ب، عن طريق دعم ت�سعة وثلثني مركزًا تعليميًا من املراكز التعليمية غري النظامية التابعة ل�زارة الرتبية 
والتعليم، ف�سًل عن فتح وتاأثيث ع�سرة مراكز جديدة، ومتابعتها من حيث التدريب والتقييم وت�فري الدعم املايل 

ال�ستمرار عمل تلك املراكز.

املجل�س الوطني ل�سوؤون الأ�سرة

•تط�ير ال�سيا�سات ال�طنية املتعلقة بعمالة االأطفال.  	
•ال�سعي لتعديل الق�انني والت�سريعات املتعلقة بعمالة االأطفال.  	

•و�سع االإطار ال�طني حلماية االأطفال من العمالة االإ�ستغللية.  	
•اإجراء البح�ث والدرا�سات ح�ل عمالة االأطفال.  	
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•التن�سيق والت�سبيك بني امل�ؤ�س�سات ال�طنية العاملة يف جمال مكافحة عمالة االأطفال عرب التعليم. 	
•ح�سد دعم �سناع القرار لق�سية عمالة االأطفال. 	

وزارة العمل

•امل�ساهمة يف تفعيل الق�انني.  	
•زيادة الرقابة على اأرباب العمل وتفعيل الق�انني.  	

•تكثيف الرقابة والتفتي�س. 	
•تفعيل دور وحدة عمالة االأطفال.  	

•امل�ساهمة يف تط�ير قدرات مفت�سي العمل ح�ل م��س�ع عمالة االأطفال  بالتعاون مع الربنامج. 	
•امل�ساهمة يف ن�سر الت�عية ح�ل م��س�ع عمالة االأطفال.  	

•الت�سبيك مع م�ؤ�س�سات املجتمع املحلي بهدف ال��س�ل اإىل االأطفال العاملني وحت�يلهم اإىل اجلهات املعنية.  	

اجلمعيات امل�ساركة يف برنامج مكافحة عمالة الأطفال عرب التعليم

- عمان:
  اجلمعية ال�طنية لتاأهيل االأ�سرة الفقرية.

  جمعية �سنابل اخلري اخلريية.
  جمعية القبيبة اخلريية.
  جمعية �سحاب اخلريية.

  جلنة اأب� ذر الغفاري.
  مركز الرب لرعاية اليتيم.

- الزرقاء:
  جمعية اإ�سكان االأمري طلل للتنمية االإجتماعية.

  جمعية اأبناء ال�طن اخلريية.
  جمعية خ�لة بنت االأزور لتمكني املراأه.

- اإربد:
  جمعية حماية االأ�سرة والطف�لة.

  جمعية الفاروق اخلريية.

- البلقاء:
  جمعية ال�سخرة امل�سرفة اخلريية.

- جر�س:
  مركز خميم اأيتام غزة.

- العقبة:
  جتمع جلان املراأه ال�طني / العقبة.

- الكرك: 
  جمعية غ�ر ال�سايف اخلريية.

  جمعية �سيدات غ�ر ال�سايف اخلريية.
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يقدم برنامج مكافحة عمالة االأطفال عرب التعليم امل�سارات التعليمية االآتية : 
1. اللأطفال الذين تقل اأعمارهم عن ) 16 ( عاما:

- التعليم النظامي: 
يلتحق بالتعليم النظامي ) ال�سف االأول االأ�سا�سي ( االأطفال الذين مل تتجاوز اأعمارهم اثني ع�سر عامًا . ويتم 
اإعادة االأطفال املت�سربني من املدر�سة اإىل التعليم النظامي وفق اأ�س�س قب�ل الطلبة وانتقالهم املعم�ل بها يف وزارة 

الرتبية والتعليم اإذا مل يزد عمره على ثلث �سن�ات عن اأقرانه يف ال�سف الذي �سُيقبل فيه .
 

- التعليم غري الر�سمي: 
يتم تنفيذه ملدة ثمانية اأ�سهر يف جمعيات املجتمع املحلي ال�سريكة يف الربنامج، وه�عبارة عن برنامج ُيهّيئ االأطفال 

العاملني للإلتحاق بربنامج التعليم غري النظامي اأو الع�دة اإىل التعليم النظامي.  

- التعليـم غيـر النظامي الذي يتـم تنـفيــذه من خلل برنـامج تعـزيز الثقـافة للمت�سربني يف حلقات درا�سية: 
يعتمد هذا الن�ع من التعليم على احل�ار والتعليم الت�ساركي، اإذ يتم التاأكيد على دور الطالب التفاعلي يف عملية 

التعليم من خلل ت�فري بيئة تعليمية متعاونة .   

ويتك�ن من ثلث حلقات، مدة كل منها ثمانية اأ�سهر، وعند االإنتهاء من كل حلقة يتقدم الطالب الإمتحان يف وزارة 
الرتبية والتعليم ي�ؤّهله بعد اجتيازه للإنتقال اإىل احللقة التالية. وبعد ا�ستكمال احللقات الثلث، يح�سل الطالب على 
�سهادة تعادل ال�سف العا�سر ت�ؤهله للإلتحاق بالتدريب املهني اأو االإلتحاق بربامج الدرا�سات املنزلية للذين يرغب�ن 

يف ا�ستكمال درا�ستهم االأكادميية.

2. الأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بني ) 16 - 18 ( عاما: 

- التدريب املهني: 
يتم اإحلاق االأطفال العاملني من عمر) 16 - 18 ( عامًا يف بيئة عمل اآمنة تت�افر فيها اإمكانية التعليم والعمل 

معًا، اإ�سافة للتدريب اأثناء العمل وفق رغبة الطفل واحتياجاته. 

3. الأطفال امللتحقني باملدار�س واملعر�سني خلطر الإنخراط يف العمالة: 

واأهمية  االأطفال،  عمالة  عن  ت�ع�ّية  اأن�سطة  يف  باإ�سراكهم  املحلي  املجتمع  جمعيات  خلل  من  الربنامج  يق�م 

امل�سارات التعليمية املتاحة يف برنامج 
) مكافحة عمل الأطفال عرب التعليم (
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التعليم، واأن�سطة ترفيهية؛ مل�ساعدتهم على االإ�ستمرار يف التعليم، ووقايتهم من االإنخراط بعمالة االأطفال.

 
اأ�سئلة واإجابات حول امل�ساقات التعليمية:

�س�ؤال: اإذا كان عمر الطفل ) 12 ( عامًا، فهل ي�ستطيع الع�دة اإىل التعليم النظامي؟
ج�اب: باإمكان الطفل الع�دة اإىل التعليم النظامي �سريطة اأن ال يك�ن قد ترك املدر�سة اأكرث من )3( �سن�ات.

�س�ؤال: اإذا كان عمر الطفل ) 14 ( عامًا ، فهل باإمكانه الع�دة اإىل املدر�سة؟
ج�اب: يعتمد ذلك على مدة تركه للمدر�سة، فاإن كانت ثلث �سن�ات فاأقل ُي�سَمح له ذلك، واإذا كان غري ذلك 

فيلتحق بربامج التعليم غري النظامي  مثل الدرا�سات املنزلية اأو برنامج تعزيز الثقافة للمت�سربني وغريها.

�س�ؤال:  ما املدة الزمنية لربنامج تعزيز الثقافة للمت�سربني؟
مة اإىل ثلث حلقات، مدة كل منها ثمانية اأ�سهر، وبعد االإنتهاء من كل حلقة يتقدم الطالب  ج�اب: �سنتان ُمق�َسّ
ا�ستكمال احللقات  التالية. وعند  اإىل احللقة  للإنتقال  اجتيازه  بعد  ي�ؤّهله  والتعليم  الرتبية  وزارة  الإمتحان من 
الثلث يح�سل الطالب على �سهادة تعادل ال�سف العا�سر ت�ؤّهله للإلتحاق بالتدريب املهني اأو االإلتحاق بربامج 

الدرا�سات املنزلية للذين يرغب�ن يف ا�ستكمال درا�ستهم االأكادميية.

�س�ؤال:  ما الربامج التعليمية غري الر�سمية؟
وهي  الربنامج،  يف  امل�ساركة  املحلي  املجتمع  م�ؤ�س�سات  يف  اأ�سهر  ثمانية  ملدة  تنفيذها  يتم  برامج  هي  ج�اب: 
عبارة عن  برامج تاأهيلّية ُتهّيئ االأطفال العاملني للإلتحاق بربنامج التعليم غري النظامي اأو الع�دة اإىل التعليم 

النظامي.
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تنمية  اأ�سا�س  اأنهما  اأن�اعها، حيث  االأعمال مبختلف  اأهمية ق�س�ى فى من� وتقييم  امل�ستمر  والتعليم  التدريب  يحتل 
اآداء العمليات الفنية واالإدارية وحتليل امل�ساكل واإتخاذ القرارات املتعلقة  مهارات وقدرات العاملني التى تي�سر لهم 

باأعمالهم.

ويعرف التدريب على اأنه الن�ساط امل�ستمر لتزويد الفرد باملهارات واخلربات واالإجتاهات التي جتعله قادرا ًعلى مزاولة 
عمل ما بهدف الزيادة االإنتاجية له وللجهة التي يعمل بها، اأو نقل معارف ومهارات و�سل�كيات جديدة لتط�ير كفاءة 

الفرد الأداء مهام حمددة. 

عنا�سر التدريب: 

الهدف
من ال�سروري اأن يك�ن الهدف من االإت�سال يف التدريب معروفًا قبل البدء فيه، وب�سكل عام فاإن هدف التدريب يجب 

اأن يك�ن: 
•حمددًا.  	

•ُم�ساغًا باأ�سل�ب وا�سح. 	
•يتنا�سب مع قدرات املدرب. 	

•يتنا�سب مع احتياجات املتدرب. 	
•ميكن حتقيقه يف االإطار العام للتدريب. 	

•ميكن قيا�سه.  	

املُر�سل ) املدرب (
ه� الذي يق�م بنقل الر�سالة )املحت�ى التدريبي( من خلل قناة اإت�سال ) اأ�ساليب التدريب( اإىل املتلقني املتدربني، 

اإذ يعترب املدرب حم�ر عملية االإت�سال التدريبي.

الر�سالة ) املحت�ى التدريبي (
يجب اأن يتم اإعدادها ومراجعتها م�سبقًا قبل عر�سها على املتدربني، ويجب اأن تك�ن وا�سحة وحمددة وقابلة للتطبيق 
ب�ا�سطة املتدرب؛ وذلك يجب مراعاة اختيار املعينات التدريبية واأ�ساليب التدريب املنا�سبة الإي�سال املحت�ى اأو املهارة 

للمتدربني ب�س�رة ب�سيطة و�سهلة، خلل فرتة التدريب املتاحة، مع مراعاة الفروقات بني املتدربني.

اأ�سل�ب التدريب
املحت�ى  اإي�سال  املدرب يف  قبل  ا�ستخدامها من  مّت  التي  التدريب  اأ�ساليب  اأو  التدريبية  املعينات  االأداة/  عبارة عن 

التدريب 
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التدريبي اأو املهارة للمتدربني، ويجب على املدرب اأن يراعي الفروق الفردية بني املتدربني عند اختياره قناة االإت�سـال/ 
اأ�ساليب التدريب/ واملعينات التدريبية يف ت��سيل املحت�ى التدريبي اأو املهارة املحددة.

الع�امل التي حتدد اأ�سل�ب التدريب: 
•املتدربني: يجب مراعاة اأعمار وجن�س وامل�ست�ى التعليمي وخربات املتدربني.  	

•ظروف التدريب: زمن التدريب، مكان التدريب، الت�سهيلت وامل�اد املتاحة، عدد املتدربني.  	
•م��س�ع التدريب.  	

•امليزات الن�سبية للمدرب.  	

وتنق�سم اأ�ساليب التدريب اإىل ثلثة اأن�اع: 
•اأ�ساليب العر�س: املحا�سرة، التطبيق العلمي/ االإي�ساحي.  	

الدراما  املناق�سة،  جمم�عات  الذهني،  الع�سف  االأدوار،  لعب  احلالة،  درا�سة  املناق�سات،  امل�ساركة:  •اأ�ساليب  	
االإجتماعية، االألعاب والق�سة غري الكاملة. 

•االأن�سطة خارج قاعة التدريب: امل�سروعات، الزيارات امليدانية/ الرحلت.   	
•اأن�اع االأ�ساليب التدريبية ح�سب االأهداف املن�س�دة: 	

•اأ�ساليب تدريبية تهدف اإىل زيادة معرفة ومعل�مات املتدربني: تق�م هذه االأ�ساليب على اأ�سا�س حاجة املتدرب  	
الأن يلم ً بكافة املعل�مات املتعلقة بال�ظيفة املناطه به ومن اأهم هذه االأ�ساليب: املحا�سرة، امل�ؤمترات، املناق�سات 

ودرا�سة احلاالت، الزيارات، املراجع، التعلم املربمج، املحاورة.
االإي�ساح  اأ�سل�ب  امل�اقف،  حتليل  احلالة،  درا�سة  مثل:  واملهارات  القدرات  تنمية  اإىل  تهدف  تدريبية  •اأ�ساليب  	

التجريبي.
على  تركز  التي  االأ�ساليب  كافة  بها  ويق�سد  واجتاهاتهم:   املتدربني  �سل�ك  تغيري  اإىل  تهدف  تدريبية  •اأ�ساليب  	
تط�ير وتعديل نظام القيم اخلا�س بال�سخ�س املتدرب ليتفق مع جمم�عة القيم واالإجتاهات ال�اجب ت�افرها ، 

ومنها اأ�سل�ب اخلربة املكت�سبة من خلل جمم�عات العمل، درا�سة احلالة، متثيل االأدوار.

املتلقني ) املتدربني (
هم االأفراد الذين يتلق�ن املحت�ى التدريبي اأو املهارة اأو االإجتاه املحدد والذين ُيت�قع منهم ا�ستيعاب ذلك واإظهار ما 

يدّل على الفهم )التغذية الراجعة( ثّم تطبيق ما يتم التدريب عليه.

التغذية الراجحة
وهي ما ي�سدر عن املتلقي )املتدرب( والذي يفيد باأنه تلقى املحت�ى التدريبي وا�ست�عبه متامًا، �س�اء من خلل 

تعابريه خلل املناق�سة اأو خلل عر�س جمم�عات العمل، اأو من خلل ا�ستمارات خا�سه.
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االإ�ستجابة
هي ما �سيق�م به املتدرب من مهام اأو مهارات اأو اجتاهات نتيجة ملا اكت�سبه من خلل التدريب.

بيئة التدريب
حالة  واملعدات،  االأجهزة  القاعة،  بالتدريب من جتهيزات  املرتبطني  واالأفراد  باملكان  املحيطة  امل�ؤثرات  كل  وهي 
اجل�، اخلدمات، والت�سهيلت املت�فرة، احل�افز التدريبية. وال بد من االإهتمام بالبيئة التدريبية لتك�ن مريحة، 

ت�سمن و�س�ل ال�س�ت وال�س�رة للمتدربني، ل�سد انتباه احل�س�ر.

ال�سمات ال�سخ�سية 
للمدرب اجليد: 

اجليد.  	•االإن�سات 
وا�سحة. ب�س�رة  املعل�مة  	•ت��سيل 

الفعال. اللفظي  الغري  	•االإت�سال 
الفعال. اللفظي  	•االإت�سال 

	•امل�ساركة.
املت�ازن. 	•االإنفعال 

العلمية. املادة  من  	•التمكن 
االأداء. يف  	•الب�ساطة 

	•املرونة.
االآخرين. اآراء  	•تقبل 

النف�س. يف  	•الثقة 
جيدة. ب�س�رة  االأدوار  	•تقم�س 

ال�سدر. 	•رحابة 
	•ال�اقعية.

واالإبتكار. 	•االإبداع 
	•التلقائية.

اأمناط التدريب:
الت�سنيف ح�سب م�ست�ى التدريب:

تن�يري  	•تدريب 
ت�سغيلي  	•تدريب 
تطبيقي  	•تدريب 

االأ�ساليب امل�ستخدمة يف التدريب:
عملية  اأثناء  االأ�ساليب  من  العديد  ا�ستخدام  للمدرب  ميكن 

التدريب، ومن االأ�ساليب املقرتحة:

1. جمم�عات عمل: 
�سغرية،  عمل  ملجم�عات  امل�ساركني  االأفراد  تق�سيم  يتم  وفيه 
املجم�عة  اأفراد  ويجري  جمم�عة،  لكل  مقرر  تخ�سي�س  ويتم 
املجم�عة  مقرر  يتحدث  ثم  التدريب،  م��س�ع  ح�ل  مناق�سات 

نيابة عنهم اأمام بقية امل�ساركني.

2. لعب الدور:  
وه� من االأ�ساليب الفعالة وامل�س�قة، وفيه يتم التعامل مع ما يف 
عق�ل وقل�ب االأفراد )اأي اأفكـارهــم وم�سـاعرهـم(، ويـدفعـهـم 
نح� البدء بالتحرك الإحداث التغيري يف ال�سل�كات على ال�سعيد 

ال�اقعي.
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3. اإعطاء التعليمات: 
يق�م املدرب باإعلم امل�ساركني ب�سل�كات معينة مت�قع حدوثها، ويجب اأن تك�ن التعليمات وا�سحة بحيث ت�ساعد 

امل�ساركني على فهم املادة التدريبية وممار�ستها ب�سكل �سحيح.

4. التغذية الراجعة:
وهي عبارة عن تعليقات يقدمها املدرب على �سل�كات امل�ساركني واأق�الهم، وذلك بعد تزويدهم بالتعليمات الإجناز 

جمم�عة من ال�سل�كات. وقد اأثبتت التغذية الراجعة فعاليتها يف اإحداث تغيري ملح�ظ يف ال�سل�ك.

5. املناق�سة واحل�ار: 
تتاح الفر�سة للم�ساركني لعر�س اآرائهم وملحظاتهم وطرحها للنقا�س مع امل�ساركني االآخرين. وهي اإ�سرتاتيجية 

فعالة يف التدريب والتعليم.

6 . الع�سف الذهني:  
اإتاحة الفر�سة للم�ساركني لطرح اأكرب عدد ممكن من االأفكار واالإقرتاحات، وم�ساعدتهم على اأن ال  وفيها يتم 

يقف�ا عند فكرة حمددة. وتعد هذه االإ�سرتاتيجية من خط�ات االأ�سل�ب العلمي حلل امل�سكلت.

7. درا�سة احلالة:  
يتم عر�س درا�سات حالة ح�ل م�ا�سيع خمتلفة متعلقة بعمالة االأطفال، وذلك حر�سًا على تعميق الفهم وزيادة 
الفائدة من خلل عر�س حاالت واقعية متثل م�اقف وخربات خمتلفة الأطفال اأو اأ�سر الأطفال عاملني، ودرا�سة 

احلالة هي اأحد االأ�ساليب امل�ستخدمة يف البحث وكذلك التدريب والتعليم.

8. النمذجة:  
حيث يق�م املدرب بعر�س ال�سل�ك املراد التدريب عليه اأو تعليمه للم�ساركني اأمامهم، ثم يق�م امل�سارك�ن بتقليده. 
اأكدت عدة درا�سات فعالية  النماذج احلية وامل�س�رة من االأ�ساليب الفعالة يف نقل املعل�مة واملعرفة، وقد  وتعد 

التعليم عن طريق تقليد النماذج. 

9. التعزيز االإجتماعي:
اأداء التمارين ومع املجم�عات،  اأدائهم وم�ساركتهم يف  يق�م املدرب بتقدمي التعزيز االإجتماعي للم�ساركني على 
ويعد التعزيز االإجتماعي من اأهم اأ�سكال التعزيز واأكرثها دمي�مة، وكذلك اإمكانية تطبيقه يف اأي زمان ومكان. 
حيث يعترب قانـ�ن التعزيز اأ�سـا�سـا يف عـمليـة تـعـديـل ال�سـلـ�ك ويـنـ�س القـانــ�ن ) اأن كل �سل�ك م�ؤدي اىل مكافئه 

) نتجيه وحم�سل ( يدفع �ساحبه اىل تكراره غالبا للح�س�ل عليها ثانية.
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الهدف الثالث: التعريف بت�قعات امل�ساركني ح�ل الربنامج 
التدريبي

االإجراءات:
يطلب املدرب من املتدربني التمعن باالأ�سئلة ملدة 5. 1 دقائق.

يطلب املدرب من املتدربني تقدمي اقرتاحاتهم. 2 .
يكتبها املدرب على الل�ح القلب. 3 .

اإن كانت ت�قعات املتدربني تختلف ب�سكل كبري عن نطاق اجلل�سات  4 .
التدريبية، يق�م املدرب بت��سيحها بلطف.

االإجراءات:
يبداأ املدرب من خلل مناق�سة جماعية �سرح اأهمية و�سع الق�اعد  1 .

االأ�سا�سية واملبادئ الت�جيهية للجل�سات التدريبية.
يق�م املدرب بكتابة الق�اعد امل�سرتكة التي اتفق عليها املتدرب�ن.  2 .
الغرفة  جدران  اأحد  على  وتعليقها  القائمة  بعر�س  املدرب  يق�م  3 .
من  يك�ن  قد  االأحيان،  بع�س  يف  الأنه  العمل،  ور�سة  مدة  ط�ال 

ال�سروري تذكري امل�ساركني بالق�اعد املتفق عليها.

الهدف االأول: تعارف امل�ساركني واملدربني
االإجراءات:

1. يق�م املدرب بالرتحيب بامل�ساركني والتعريف بنف�سة 
2. اختيار واحدة من الطرق للتعرف بامل�ساركني وتعريفهم ببع�سهم البع�س مثل اأ�سل�ب لعبة االأ�سئلة عن اله�ايات 
واالأعمال ال�ظيفية  بني امل�ساركني، اأو لعبة �سحب االأ�سماء ع�س�ائيًا والتعريف باحل�س�ر، وغريها من االأفكار املبتكرة 

من املدرب. 

الهدف الثاين: االإتفاق على الق�اعد االأ�سا�سية للجل�سات 
التدريبية، وحتديد ق�اعد اأر�سية م�سرتكة

اجلل�سة الأوىل

بع�س القواعد الأ�سا�سية 
امل�سرتكة

•احرتام االآخر، حتى عند تخالف وجهات النظر 	
•امل�افقة على امل�ساركة بن�ساط 	

•احلق يف االإمتناع عن امل�ساركة يف االأن�سطة 	
•االإ�ستماع اىل ما يق�له االآخرون دون مقاطعة  	

•احرتام ال�قت واالإلتزام باجلل�سات 	
•اإغلق اله�اتف املحم�لة 	

- ماذا تت�قع من هذه ال�ر�سة؟
- كيف تعتقد اأن هذا التدريب 

    �سي�ساعدك يف حياتك؟

الأ�سئلة
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اإحــ�سائيـــات حــول الأطــفال العــامـلني يف الأردن ) ح�سب امل�سح الوطني لعمالة الأطفال 

- دائرة الإح�ساءات العامة ومنظمة العمل الدولية 2007 / 2008 ( :

32676 من االأطفال يف �سن 5-17 عامًا  
• عامًا  90% يف �سن 17-12	

• عامًا  5.9% يف �سن 11-10	
• اأع�ام  4.1% يف �سن يقل عن 10	

ح�سب املحافظات : 32% يف منطقة عمان الكربى ، 67% يف املحافظات االأخر. 
ح�سب اجلن�سيات :  91% منهم اأردني�ن ، 2.9% عرب ، 2.6% �س�ري�ن ، 2% م�سري�ن ، 0.8% عراقي�ن ، 0.7 

% من غري العرب.
ح�سب الن�ع االإجتماعي : 89% ذك�ر ، 11% اإناث. 

• دينارًا املعدل ال�سهري للأج�ر : 81	
6% من االأطفال  ال يعمل�ن وغري ملتحقني باملدار�س : 

% الذك�ر  • 6.3% اإناث، و 5.8	
• اأع�ام  7.3% يف �سن  9-5	

• عامًا   2.4% يف �سن 14-10	
• عاًما  10.3% يف �سن 17-15	

القطاعات التي يعمل فيها االأطفال يف االأردن :
واالأدوات  النارية  والدراجات  واملركبات  ال�سيارات  وت�سليح  واملفرق  اجلملة  جتارة  يف  منهم   % • 	36

املنزلية  وال�سخ�سية.
% منهم يف الزراعة وال�سيد والتحريج • 	27.5

% منهم يف ال�سناعات التح�يلية  • 	16
% منهم يف الفنادق واملطاعم • 	3.3

% منهم يف التعدين • 	0.5
% يف الكهرباء والغاز واملياه • 	0.4
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اجلل�سة الثانية

الهدف:  التعريف باالإتفاقيات الدولية حلق�ق الطفل
االأهداف الفرعية: 

- تعريف من ه� الطفل.
- تعريف عمالة االأطفال. 

- ت��سيح الفرق بني العمل امل�سم�ح به للأطفال واأ�س�اأ اأ�سكال عمالة االأطفال.

اتفاقية حقوق الطفل 1989

تعترب اتفاقية حق�ق الطفل ال�سك القان�ين الدويل االأول الذي يلزم الدول االأطراف من ناحية قان�نية بدمج 
واالجتماعية  الثقافية  احلق�ق  اإىل  اإ�سافة  وال�سيا�سية،  املدنية  احلق�ق  اأي  االإن�سان،  حلق�ق  الكاملة  ال�سل�سلة 

واالإقت�سادية.

ففي عام 1989، اأقّر زعماء العامل بحاجة اأطفال العامل اإىل اتفاقية خا�سة بهم، الأنه غالبا ما يحتاج االأ�سخا�س 
دون الثامنة ع�سر اإىل رعاية خا�سة وحماية ال يحتاجها الكبار. كما اأراد الزعماء اأي�سًا �سمان اعرتاف العامل 

بحق�ق االأطفال.

اإّنها ت�سم املجم�عة الكاملة حلق�ق االإن�سان العامليةـ  اإذ  اأكرث اتفاقية دولية �ساملة؛  ُتعُدّ اتفاقية حق�ق الطفل 
ومنها احلق�ق املدنية والثقافية واالقت�سادية وال�سيا�سية واالإجتماعية، باالإ�سافة اإىل ج�انب اأخرى من الق�انني 
ح حق�ق االإن�سان االأ�سا�سية التي يجب  االإن�سانية. وتت�سمن االإتفاقية 54 مادة، وبروت�ك�الن اختياريان. وهي ت��سّ
اأن يتمتع بها االأطفال يف اأي مكان - ودون متييز، وهذه احلق�ق هي: حق الطفل يف البقاء، والتط�ر والنم� اإىل 
ويف  االأ�سرة،  يف  الكاملة  وامل�ساركة  واالإ�ستغلل،  املعاملة  و�س�ء  امل�سرة،  التاأثريات  من  واحلماية  حد،  اأق�سى 
احلياة الثقافية واالإجتماعية. وتتلخ�س مبادئ االإتفاقية االأ�سا�سية االأربعة يف: عدم التمييز؛ ت�سافر اجله�د من 
اأجل امل�سلحة الف�سلى للطفل؛ واحلق يف احلياة، واحلق يف البقاء، واحلق يف النماء؛ ِوحق احرتام راأي الطفل. 
وكل حق من احلق�ق التي تن�س عليه االإتفاقية ب��س�ح، يتلزم بطبيعته مع الكرامة االإن�سانية للطفل وتط�يره 
وتنميته املن�سجمة معها. وحتمي االإتفاقية حق�ق االأطفال عن طريق و�سع املعايري اخلا�سة بالرعاية ال�سحية 

والتعليم واخلدمات االِجتماعية واملدنية والقان�نية املتعلقة بالطفل.
وميكن ت�سنيف حق�ق الطفل التي كفلتها االإتفاقيات الدولية ووّقع عليها االأردن �سمن ثلث فئات: 

والتعليم،  لل�سرب،  ال�ساحلة  واملياه  واملاأوى  امللئم،  الغذاء  يف  احلق  وتت�سّمن  والنماء:  البقاء  يف  احلق  1 .
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الت�عية  الثقافية، واحلق يف  الفراغ واالإ�ستجمام والن�ساطات  التمتع ب�قت  االأولية، وحق  والرعاية ال�سحية 
بهذه احلق�ق.

حق احلماية من جميع اأ�سكال �س�ء املعاملة واالإهمال واالإ�ستغلل والق�س�ة، مبا يف ذلك احلماية من عمالة  2 .
االأطفال.

واإتاحة  حياته،  ج�انب  على  مبا�سر  تاأثري  لها  التي  االأم�ر  يف  الراأي  واإبداء  التعبري  حرية  يف  امل�ساركة  حق  3 .
امل�ساركة الثقافية وال�سيا�سية، واحل�س�ل على املعل�مات، وحق االإنتماء اإىل جمعيات.  وت�ساعد املعرفة بهذه 

احلق�ق يف املراحل املبكرة بالقيام بدور فعال يف املجتمع عندما يكربون.

األزمت نف�سها بحماية و�سمان حق�ق االأطفال، ووافقت  ال�طنية قد  االإلتزام، تك�ن احلك�مات  ومب�افقتها على 
وتنفيذ جميع  بتط�ير  االأطراف  الدول  االإتفاقية  وُتلزم  الدويل.  املجتمع  اأمام  االإلتزام  على حتمل م�س�ؤولية هذا 

اإجراءاتها و�سيا�ساتها على �س�ء امل�سالح الُف�سلى للطفل. 

وُتعُدّ كذلك اأهم خط�ة يف نقل حق�ق الطفل من دائرة »االإختيار« اإىل دائرة »االإلزام«، اإذ اإّنها تلزم الدول التي 
�سادقت عليها بتعديل ق�انينها وت�سريعاتها ال�طنية؛ لتتلءم مع ما جاء يف االإتفاقية، واإتاحة ال�سبل لل��س�ل اإليها، 

باالإ�سافة اإىل اإيجاد ال�سبل لل�فاء بها. 
 

وت�ؤكد هذه االإتفاقية على اأّن االأ�سرة هي ال�حدة االأ�سا�سية لتط�ر املجتمع، كما ت�ؤكد اأهمية الدور الذي يق�م به 
ال�الدان يف تن�سئة االأطفال، واأّن حماية حق�ق االأطفال وت�عيتهم بتلك احلق�ق هي م�س�ؤولية م�سرتكة بني الدولة 

وال�الدين واملجتمع ككل.
وقد كان االأردن من الدول االأوائل التي �سادقت على االإتفاقية عام 1999، وبداأ منذ ذلك ال�قت بتعديل ت�سريعاته 

وق�انينه ال�طنية مبا يتلءم مع االإتفاقية، ومبا يحقق امل�سلحة الف�سلى الأطفاله.

تعريف عمالة االأطفال ح�سب االإطار ال�طني االأردين لعمل االأطفال
»العمل الذي يعترب م�ؤذيًا للأطفال ويتم على امل�ست�ى العقلي واجل�سمي واالإجتماعي  واالأخلقي واملعن�ي، والذي 
يتدخل يف ويعرت�س درا�ستهم ويحرمهم من فر�س  امل�اظبة على التعلم والدرا�سة، من خلل اإجبارهم على ترك 
املدر�سة قبل االأوان، اأو اأن ي�ستلزم منهم حماولة اجلمع ما بني الدوام  املدر�سي والعمل املكثف الط�يل ال�ساعات«

الإتفاقيات اخلا�سة بعمل الأطفال

رقم  االإتفاقيتني  منها  املختلفة  العمل  �س�ؤون  تعالج  التي  االإتفاقيات  من  العديد  الدولية  العمل  منظمة  اأ�سدرت 
138 ل�سنة 1973 ب�ساأن احلد االأدنى ل�سن االإ�ستخدام واالإتفاقية رقم 182 ل�سنة 1999 ب�ساأن اأ�س�اأ اأ�سكال عمل 
االأطفال، وهما اأهم االإتفاقيات التي اأقرتها م�ؤمترات العمل الدولية يف جمال عمل االأطفال واأحدثها، حيث تعترب 
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االأحكام التي وردت فيها معايري اأ�سا�سية حلق�ق االإن�سان يف العمل تلتزم بها الدول املن�سمة اإليها وتتم م�ساءلتها 
عن االإخلل يف ال�فاء باالإلتزامات املرتتبة عليها مب�جبها، كما تلتزم الدول االأخرى اأدبيا باأحكامها رغم عدم 
م�سادقتها عليها، وذلك بحكم ع�س�يتها يف هذه املنظمة والتزامها بد�ست�رها واإعلن املبادئ واحلق�ق االأ�سا�سية 

يف العمل الذي �سدر عنها.

*  اإتفاقية العمل الدولية رقم 138
تهدف على املدى البعيد اإىل الق�ساء الكامل على عمل االأطفال، حيث و�سعت حدًا اأدنى ل�سن العمل ه� �سن 
اإمتام التعليم االإلزامي والذي اعتربت انه ال يج�ز اأن يقل عن اخلام�سة ع�سرة، كما منعت ت�سغيل االأطفال حتى 
اأو اأخلق االأحداث ب�سبب  اأو �سلمة  �سن الثامنة ع�سرة يف االأعمال التي يحتمل اأن تعر�سه للخطراأو  �سحة 
ترمي  وطنية  �سيا�سة  باتباع  تتعهد  اأن  امل�سادقة  الدول  على  واأوجبت  فيها.  ت�ؤدى  التي  الظروف  اأو  طبيعتها 

للق�ساء فعليا على عمل االأطفال.

*  اإتفاقية العمل الدولية رقم 182
اأ�سكال عمل االأطفال متهيدا للق�ساء  اأ�س�اأ  جاءت مكملة للإتفاقية رقم 138 وذلك للحث على الق�ساء على 
اأ�سكال عمالة االأطفال، وقد اأكدت هذه االإتفاقية على اأهمية التعليم االأ�سا�سي املجاين  التام والكلي على كل 
ه�  الفقر  باأن  اأكدت  كما  اأ�سرهم.  بحاجات  العناية  مع  اجتماعيا  ودجمهم  العاملني  االأطفال  تاأهيل  واإعادة 
من  عددًا  وحددت  للدول،  االقت�سادي  النم�  تعزيز  يف  يكمن  احلل  واأن  االأطفال  لعمالة  الرئي�سي  ال�سبب 
االأعمال، اعتربتها اأ�س�اأ االأعمال التي قد ي�ؤديها 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 يف اإنتاج املخدرات واالإجتار بها، باالإ�سافة اإىل 
االأعمال التي ترى الدولة امل�سدقة وبعد الت�ساور مع املنظمات املعنية الأ�سحاب العمل والعمال اأنها ت�ؤدي بفعل 
طبيعتها اأو بفعل الظروف التي تزاول فيها اإىل االأ�سرار ب�سحة االأطفال اأو �سلمتهم اأو �سل�كهم االأخلقي، 

واأوجبت على الدول �سرورة و�سع قائمة بهذه االأعمال ومراجعتها ب�سكل دوري.
كما اأوجبت اأن ت�سع الدولة بالت�ساور مع هذه اجلهات اآليات خا�سة مبراقبة تطبيق اأحكامها وت�سميم وتنفيذ 

برامج عمل تهدف للق�ساء على هذه االأعمال والن�س يف ق�انينها على عق�بات جزائية بحق املخالفني.

القوانني الأردنية املتعلقة بعمل الأطفال

*  املادة )73( من قان�ن العمل االأردين رقم 8 ل�سنة 1996:
مع مراعاة االأحكام املتعلقة بالتدريب املهني، ال يج�ز باأّي حال ت�سغيل احلدث  الذي مل يكمل ال�ساد�سة ع�سرة 

من عمره باأية �س�رة من ال�س�ر.
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*   املادة )73( من قان�ن العمل االأردين رقم 8 ل�سنة 1996:
مع مراعاة االأحكام املتعلقة بالتدريب املهني ، ال يج�ز باأّي حال ت�سغيل احلدث الذي مل يكمل ال�ساد�سة ع�سرة 

من عمره باأية �س�رة من ال�س�ر.

*   املادة )74( من قان�ن العمل االأردين رقم 8 ل�سنة 1996
امل�سرة  اأو  املرهقة  اأو  اخلطرة  االأعمال  يف  عمره  من  ع�سرة  الثامنة  يكمل  مل  الذي  احلدث  ت�سغيل  يج�ز  ال 

د هذه االأعمال بقرارات ي�سدرها ال�زير بعد ا�ستطلع اآراء اجلهات الر�سمية املخت�سة. بال�سحة، وحُتَدّ

*   املادة )75( من قان�ن العمل االأردين رقم 8 ل�سنة 1996 :
يحظر ت�سغيل احلدث : 

•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. 

•بني ال�ساعة الثامنة م�ساء وال�ساد�سة �سباحًا.  	
•يف اأيام االأعياد الدينية والعطل الر�سمية واأيام العطلة االأ�سب�عية. 	

*   املادة )76( من قان�ن العمل االأردين رقم 8 ل�سنة 1996
على �ساحب العمل قبل ت�سغيل اأي حدث اأن يطلب منه اأو من ولّيه تقدمي امل�ستندات التالية : 

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

•م�افقة ويّل اأمر احلدث اخلّطية على العمل يف امل�ؤ�س�سة، وحُتَفظ هذه امل�ستندات يف ملف خا�س للحدث  	
مع بيانات كافية عن حمل اإقامته وتاريخ ا�ستخدامه والعمل الذي ا�ستخدم فيه واأجره واإجازاته.

*   املادة )10( من قان�ن الرتبية والتعليم رقم 3 ل�سنة 1994
مرحلة التعليم اال�سا�سي: 

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

*   قرار خا�س باالعمال اخلطرة او املرهقة او امل�سرة باالأحداث وتعديلته ل�سنة 1997
املادة 2

يكمل  الذي مل  ت�سغيل احلدث  يج�ز  ال  ل�سنة 1996   8 رقم  العمل  قان�ن  املادة )73( من  اأحكام  مع مراعاة 
الثامنة ع�سرة من عمره يف االأعمال االآتية :
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االأعمال التي تتطلب التعامل مع االآالت او االجهزة امل�سغلة ميكانيكيًا والتي ال ميكن و�سع حماية عليها من  1 .
املخاطر امليكانيكية ، مثل التعامل مع اآالت تهذيب املعادن كاآالت اجللخ واملكاب�س، املن�سار الدائري، املثقاب، 
وكب�س  والقما�س، ق�س  واجللد  ال�رق  وتقطيع  اآالت ق�س  املتحرك(،  او  الدائري  )كاملن�سار  النجارة  اآالت 

�سغط املطاط …. وغريها. 
االأعمال التي تتطلب ت�سغيل واإدارة االآالت املتحركة ذاتيًا مثل: 2 .

اأ . التعامل مع االآالت الزراعية ) كالرتاكت�رات واحل�سادات(.
ب. قطاع البناء واالإن�ساءات )كاجلرافات واحلفارات والل�ردات(.

ج. قطاع النقل والتحميل والتفريغ ) كالرافعات وال�س�كات وال�ساحنات(.
التعامل مع االآالت واالأجهزة اخلا�سة ب�سناعة النفط والغاز. 3 .

العمل يف املحطات احلرارية وحمطات الغازات امل�سغ�طة. 4 .
وغريها. ت�سغيل واإدارة الرافعات املختلفة يف امل�انئ واملطارات وامل�سانع … . 5

اأثناء العمل مع الرافعة وت�جيه  اإعطاء االإ�سارات ) ربط احلم�الت واإعطاء االإ�سارة  التي تتطلب  االأعمال  6 .
احلم�لة واإعطاء التحذيرات من املخاطر وغريها (.

مثل :
اأ . اأعمال ربط احلم�لة التي تنقل ب�ا�سطة الرافعة.

ب. اإعطاء االإ�سارات اأثناء العمل مع الرافعة.
ج. ت�جيـه حركــة املـرور علــى الطـرق اأو حركـة النـقل اجلـ�ي اأو البحري اأو اخلط�ط احلديدية.

د. اإعطاء التحذيرات من املخاطر يف املناجم.
االأعمال التي تتطلب التعامل مع االأجهزة اللزمة يف تخزين وت�سنيع ال�س�ائل والغازات �سريعة االإ�ستـعال    7 .

واالإنفجار.
االأعمال التي تتطلب ا�ستعمال معدات الغ��س. 8 .

مثل:    ) الكي�س�ن   ( املناجم  يف  للعاملني  اله�اء  بتاأمني  اخلا�سة  باالأجهزة  التحكم  تتطلب  التي  االأعمال  9 .
للغ�ا�سني يف  اله�اء  بتاأمني  التحكم  اأعمال   - املناجم  لباطن  الته�ية  واأجهزة  اأب�اب  التحكم  العامل�ن يف 

الكي�س�ن.
اأعمال تركيب و�سيانة وفح�س االأجهزة والتمديدات والتجهيزات الكهربائية ذات ال�سغط العايل من 220. 10 
تزيد على 250  التي  العايل  ال�سغط  اإ�سافة اىل متديدات خط�ط  ف�لت مبتطلبات خا�سة،  ف�لت - 250 

ف�لت.
اأعمال البناء واالإن�ساء وال�سيانة التي تتطلب رفع ال�سقاالت مثل : 11 .

اأ . رفـع ال�سقاالت يف عمليات البناء والرتكيب يف البنايات العادية وال�ساهقة.
امل�ساريع  مـن  املختلفة  االأجزاء  يف  االإ�سـمنـت  �سب  عنـد  اخلـ�سبيـــة  والقـ�اطـع  القـ�الـب  و�ســع  ب. 

االإن�سائية.
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ج. و�سع ال�سقاالت والق�الب يف اأعمال البناء التي تتم يف املناجم واالأنفاق.
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 مثل :

اأ . رفع اأو حمل اأو دفع االأثقال اأكرث من 25 كغم للذك�ر و 15 للإناث.
ب. فك وتركيب االآالت واملاكنات.

ج. احل�ساد اليدوي.
د. االأعــمال التـي تتـطـلب نفـ�س احلـركـات باالأيـدي ب�سكـل م�ستمر اأو و�سع مفــرو�س على اجل�سم وال يـتطـلب
    جـهدًا ج�سميًا كــبريًا مثـل تركيـب البـلط ال�سـينـــي واالأعمال امل�سابهة لها واأعمـــال الطابعات والتلغراف

     وال�ســجاد اليدوي.
هـ. اأعمال احلفر يف املناجم والك�سارات.

17. العمل يف ظروف البيئة الداخلية غري امللئمة مثل :
الكبرية  واملطابخ  واملخابز  ال�سناعية  االأفران  يف  والعمل  الزجاج  ونفخ  و�سهر  املعادن  و�سهر  �سب  اأعمال 

والعمل يف املنجم والربادات.
 D . B 18. االأعمال التي يتعر�س فيها العامل لل�سجيج مبا يزيد عن 85 دي�سبل

19. االأعمال التي يتعر�س فيها العامل للإهتزازات.
20. العمل حتت ال�سغط اجل�ي العايل - اأعمال الكي�س�ن.

21. االأعمال التي يتعر�س فيها العامل للإ�سعاعات امل�ؤينة مثل:
اأ . التعامل مع م�سادر االإ�سعاعات امل�ؤينة.

ب. الـعـمــل بالـقــرب مـن اأمـــاكـــن ا�ســتــــعـمـــال مـ�ســادر االإ�ســعـاعــات املـ�ؤينـة كالعمل مع النظائر امل�سعة يف
      املختربات واملعاهد واملحطات الن�وية.

ج. العمل يف �سيانة املفاعلت.
د. العمل يف مراقبة املنتجات ب�ا�سطة اأ�سعة رنتجن اأو النظائر امل�سعة.

هـ. العمل يف الت�س�ير ال�سعاعي واملعاجلة باالأ�سعة.
و. اأعمال مراقبة و�سيانة اأجهزة الرنتجن.

22. االأعمال التي يتعر�س فيها للأ�سعة غري امل�ؤينة مثل:
اأ . التـــعــر�س للأ�ســعـة حتــت احلـــمــراء اأو االأ�سـعــة فــ�ق البــنـف�ســجية اأو اأ�سـعة الليزر اأو اأ�سعة امليكروويف اأو

     االأ�سعة ذات الرتدد العايل.
ب. االأعمـال التـي تتـم بالقـرب من م�سـادر هـذه االإ�سـعـاعـات �سـ�اء يف الـ�سنـاعـــة
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     اأو ال�سيــانـة اأو االأبحــاث مـع االأجـهـزة التــي تنـتـج هذه االإ�سـعاعـــات . وت�سم كذلك اأعمال الر�سد اجل�ي 
      ومراقبة الرادارات ..... وغريها.

23. االأعمال التي يتعر�س فيها العامل للغبار الذي ال ي�ؤدي اىل التليف مثل:
غبار املعادن اأو اخل�سب اأو االإ�سمنت وغريه من الغبار الذي يحت�ي على اأقل من 1% من ال�سليكا مثل حفر 

ودق احلجارة والفحم واملعادن واخل�سب و�سناعة االإ�سمنت.
24. االأعمال التي يتعر�س فيها العامل للغبار الذي ي�ؤدي اىل التليف مثل:

اأ . الغبار الذي يحت�ي على اأكرث من 1% من ال�سليكا.
ب. غبار االأ�سب�ست.

ج. التــلـك والفــحــم احلــجــري النــاجــم عــن اأعـمـال الـحــفـر والتـفـجــيـر والنقــــل يف املـنــــاجـم واملـحــاجـر
     واالأنـفـــاق . او حـــفر وتـحـــميــــل وتـفـــريــغ الرمـــل الذي يـحــتــ�ي عـلــى ال�سـيـلـيـــكا اأو العـمـل يف منـــاجـم

     االإ�سـبــ�سـت وال�سنـــاعـات االأ�سـبـ�سـتيــــة واالإ�سمنتـية و�سناعة املنت�جات من االأ�سب�ست.
25. االأعـــمـال التــــي يـتــــعــر�س فـيـــها العــامــل للغــبــــــرة العـ�ســـ�يــة ) الـقــطـن والكـتــان وال�ســعر  واالأع�ساب

       و�سناعة  الن�سيج (.
26. االأعــــمـال التــي يـتـــعـر�س فــيـها العـامــل الأغـبــرة واأدخــنــة الر�سـا�س ومركبــاته الع�سـ�ية مثـل �سهر و�سب 

       الر�سا�س و�سناعة البطاريات ال�سائلة …. الخ.
27. التعـــر�س لرابـــع اإيثيل الر�ســا�س النــاجـم عن تـ�سنيـعه اأو ا�ستـعماله اأو تنـظيف ال�سهاريج التي تنقل رابع 

       اإيثيل الر�سا�س اأو البنزين احلاوي عليه.
28. االأعمال التي يتعر�س فيها العامل ملا يلي :

- اأبخرة واأغربة الزنبق ومركباته.
- الكروم ومركباته.  
- املنغنيز ومركباته.  

- اأغربة واأدخنة الفانادي�م والبلتني. 
- الي�راني�م ومركباته.   
- غبار الزرنيخ ومركباته.  

- احل�ام�س والق�اعد.  
- الفل�ر ومركباته.  

- ال�سيانيد.    
- اجلليك�الت .   

- اأبخرة النفط وم�ستقاته.  
- م�ستقات البنزين النيرتواأمينية.  

- امل�اد الكيميائية اأثناء اإنتاج 
   وجتهيز االأ�سباغ االإ�سطناعية واللدائن 

   البل�ستيكية.   

- النيكل ومركباته .
- اأغربة واأدخنة الكادمي�م.

- غبار املعدن ال�سلب .
- اأغربة واأدخنة الربيلي�م.

- الغازات املهيجة.
- اأول اأك�سيد الكرب�ن.

- ثاين �سلفيد الكرب�ن.
- م�ستقات الكارب�هيدرات.

   الهال�جينية.
- الفينيل كل�رايد.

- البنزين ونظائره.
- املبيدات الف�سف�رية الع�س�ية.

    والكاربامنية.
- الع�امل البي�ل�جية.

- اأغربة االأ�سمدة االإ�سطناعية. 
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�سمات الأعمال اخلطرة

•التعامل مع اأجهزة اأو معّدات اأو اأدوات خطرة، اأو التعامل مع االأحمال الثقيلة، اأو نقل تلك االأحمال يدويـــــًا )  	
مثل ال�سكاكني اأو اأجهزة القطع احلادة اأو غري احلادة (.

•العمل يف ظل ظروف �سعبة ب�سكل خا�س، مثل العمل ل�ساعات ط�يلة اأو اأثناء الليل، وعدم اأخذ ا�سرتاحة اأثناء  	
العمل.

•العمل يف بيئة غري �سحّية مّما قد ُيعّر�سهم مل�اد كيميائية مثًل )ر�ّس امل�اد الكيميائية عند العمل يف النجارة،  	
اهتزازات  اأو  الأ�س�ات مزعجة  ُيعّر�سهم  اأو  الزراعة(  العمل يف  للمبيدات احل�سرية من خلل  التعّر�س  اأو 

�سارة ب�سحتهم.
اأو  اأو يف ظل درجات حرارة عالية  اأو على ارتفاعات خطرة،  اأو حتت املاء،  •القيام باأي عمل حتت االأر�س،  	

منخف�سة جدًا، اأو يف اأماكن ال حتت�ي على ته�ية منا�سبة، اأو يف اأماكن �سيقة. 

ق�سة حممود العامل ال�سغري

حمم�د طفل عمره 14 عامًا، واأخ�ه حممد 12 عامًا، اأخرجهما 
معه  للعمل  اخلام�س  ال�سف  يف  وهما  املدر�سة  من  والدهما 
واملال،  لل�قت  م�سيعة  التعليم  اأّن  العتقاده  اخل�سار،  بيع  يف 

قائل: 
بلزم��س،  مع��س  اللي  لغرينا،  تركناه  اإلنا،  م�س  التعليم   «

التعليم بطعمي�س خبز .....
اأّنهم  معتقدًا  تفكري  دون  اأطفااًل  ينجب  حمم�د  اأب�  زال  وما 

�سي�ساعدونه على تاأمني لقمة العي�س.
 وكان حلم حمم�د وحممد اأن يكمل تعليمهما، واأن يبقيا يف 
املدر�سة، واأن يلعبا كرة القدم مع  اأ�سدقائهما كباقي االأوالد، 

ولكن تبّخر احللم مع قرار اأبيهما برتك الدرا�سة. 
ال   ... خ�سنتان  يداهما   ... نظيفة  غري   .. ممزقة  امللب�س 
يتلفظان   .. الكبار  بلغة  يتحدثان   ... العطلة  معنى  يعرفان 
باألفاظ بذيئة ... ملمح وجهيهما مليئة باآثار االإعتداءات من 

كرثة ال�سجار ...
اإّن ي�مهما يبداأ مع طل�ع الفجر،  يق�ل حمم�د وحممد ».... 
اأّنهما  اأي   « م�ساًء  ال�سابعة  ال�ساعة   ح�ايل  عملهما  وُينهيان 
يعملن 14 �ساعة يف الي�م. يق�ل حمم�د« العمل لي�س �سهًل، 
امل�ساكل  الكثري من  ن�اجه  ال�س�ق  واأخي يف  اأنا  فخلل عملنا 
واالإعتداءات، فبيئة العمل مقرفة ومنهكة ج�سديًا ونف�سيًا، مل 
نعد نلعب كرة القدم، لقد اأ�سبح حلمنا منذ اأن نفتح عي�ننا 
ن�ستلقي  التي  اللحظة  وننتظر  �سلم،  على  الي�م  ينتهي  باأن 

فيها على الفر�سة«.

االإجراءات:
يق�م املدرب ب�سرد الق�سة على امل�ساركني ب�سكل  1 .

م�س�ق .  
يق�م املدرب بطرح ال�س�ؤال االآتي: ما راأيكم بهذه  2 .

الق�سة؟ 
ي�ســتـــمــع الــمــدرب لــمداخـــــــــلت  3 .

ن اأهـــــــم ملحظاتهم  الــمــ�ســـاركــــيــن ويـــدِوّ
على الل�ح القلب.

اأنف�سكم  �سع�ا  اآخر:  �س�ؤال  بطرح  املدرب  يق�م  4 .
مكان حمم�د، ماذا ميكن اأن تق�ل�ا بلغة حمم�د 

اأو  حممد؟ 
ويعديد  ويرتبها  للملحظات  املدرب  ي�ستمع  5 .

�سياغتها ويدونها كاالآتي:
•اأنا طفل من حقي اأن اأتعلم. 	

اأن اأمن� ب�سكل طبيعي يف  •اأنا طفل من حقي  	
بيت اآمن.

•من حقي اأن األعب. 	
•من حقي اأن األب�س ملب�س نظيفة. 	

•من حقي اأن اأ�ستمتع بطف�لتي. 	

29. االأعمـال يف املـكاتـــب والفـنـــادق والـمــطــاعـم وفـي اأمــاكـن التـرفيه العامة والن�ادي الليلية.
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•من حقي اأن اأفرح بالعيد. 	
•من حقي اأن يك�ن لدي األعاب.  	

ن التعليقات على  ل اأن تك�ن مكت�بة م�سبقًا على الل�ح القلب، واأن ُتدَوّ يطرح املدرب الت�ساوؤالت االآتية )ويف�سَّ 6 .
اإجابات امل�ساركني(:

•هل عمل حمم�د وحممد م�سم�ح به؟ وملاذا؟  	
•هل ي�ؤثر عمل االأطفال على التحاقهم بالتعليم؟  	

•هل قرار تعليم االأطفال اختياري ؟ َمن يقرر؟  	
•ما معنى التعليم االأ�سا�سي اأو التعليم االإلزامي؟  اإىل اأي �سن اأو �سف؟ 	

•ما هي حق�ق حممد وحمم�د املنتهَكة يف هذه احلالة؟ 	
•هل تعتقد باأّن هناك اأعمااًل / ظروفًا حمددة يجب اأن ال يعمل فيها االأطفال اأبدًا؟ ما هي؟ 	

•ما اأهم احلق�ق التي يجب اأن يتمتع بها الطفل باعتقادكم، وفق ما جاء يف االإتفاقيـات الدولية؟ 	
للعمل  االأدنى  ال�سن  لتحديد  الدولية  العمل  واتفاقية منظمة  الطفل  اإتفاقية حق�ق  بعر�س مبادئ  املدرب  يق�م  7 .

واالأعمال اخلطرة التي ال يج�ز فيها ت�سغيل احلدث وقان�ن الرتبية والتعليم.
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اجلل�سة الثالثة

الهدف:  التعريف بالع�امل التي تدفع االأطفال للعمل
االأهداف الفرعية: 

- تعريف الع�امل التي تدفع االأطفال للعمل
- تعريف االأ�سر بالبدائل االإقت�سادية املتاحه وامل�ؤ�س�سات املقدمة للخدمة.

العوامل التي تدفع الأطفال اإىل العمل 

1. ع�امل جغرافية، وتتمثل بـ:
•�سع�بة ال��س�ل اإىل املدار�س. 	

•البعد املكاين لبع�س املدار�س عن التجمعات ال�سكانية. 	
•الهجرة  	

2. ع�امل اإجتماعية، وتتمثل بـ:
•عدم تقدير بع�س االأ�سر الأهمية التعليم، ودوره يف �سياغة م�ستقبل الطفل، واالإعتقاد باأّن اخلربة العملية  	
ن م�ستقبًل اأف�سل من التعليم املدر�سي الر�سمي، باالإ�سافة  املبكرة يف تعّلم مهنٍة ما، متنح تدريبًا عمليًا وت�ؤِمّ

اإىل بع�س القناعات الراف�سة لتعليم الفتيات.
•ت�ريث مهنة االأ�سرة. 	

3. ع�امل اإقت�سادية، وتتمثل بـ:
•ع�ز االأ�سر. 	

•ت�سديد دي�ن االأ�سرة. 	
•�سعف القدرة املالّية للأ�سر، مّما يح�ل دون قدرة االأ�سرة على حتمل نفقات االأبناء يف املدر�سة. 	

الرخي�سة(. مثل  ت�سغيل االأطفال )العمالة  الب�سائع، من خلل  العمل على خف�س تكلفة  اأ�سحاب  •حر�س  	
ورقائق  وا�ستخراج احلجر اجلريي  والزجاج  ال�سجاد   : من  كٍلّ  ك�سناعة  �سناعات خطرة  ا�ستغللهم يف 

الف�سيف�ساء و�سناعة االأقفال و�سقل االأحجار الكرمية واملا�س.

4. ع�امل تعليمية، وتتمثل بـ:
وهجر  للت�سرب  االأطفال  تدفع  التي  الع�امل  اأهم  اأحد  ه�  املدار�س  يف  العنف  املدار�س:  بع�س  يف  •العنف  	

املدر�سة.
وتعتمد على احلفظ  للطفل  تك�ن غري جاذبة  والتي  املدر�سة،  التقليدية يف  التعليمية  االأ�ساليب  •ا�ستخدام  	

والتلقني. 
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•�سعف االإر�ساد الرتب�ي واالأ�سري يف املدار�س.  	
•التنمر من قبل بع�س الطلب على طلب اآخرين، مما يدفع بالطلبة اإىل اخل�ف من الذهاب للمدر�سة.  	

•قلة احل�س�س واالأن�سطة اللمنهجية، والتي تعطي الطلب الفر�سة للتعبري والرتفيه وق�ساء وقت م�سلي.  	
االأطفال  ت�سرب  ت�ساهم يف  والتي  وم�سارب،  وتدفئة،  كافية،  للمدار�س من �سف�ف  التحتية  البنية  •�سعف  	

وعدم رغبتهم للذهاب اإىل املدر�سة.

5. ع�امل ت�سريعية:
•�سعف فر�س الق�انني، من االأم�ر الهامة التي ت�ؤثر على ا�ستمرارية الظاهرة. اإذ اإّنه بالرغم من وج�د ق�انني  	
تتعلق بعمالة االأطفال، اإاّل اأّنها غري مفّعلة، مّما يتطّلب اإدخال تعديلت على بع�س الن�س��س اخلا�سة بها.

6. ع�امل تتعلق باأرباب العمل:
ل�ن ت�سغيل االأطفال الأّنهم: جند اأّن اأرباب العمل يف�سّ

- اأقــل وعــيـــًا بــحـقــ�قــهـم، وبـالتــالـــي ي�ســهل ا�ســتــغـللـهـم، وفـر�س االأعمـال التي ال يقبل اأن يق�م بها
   الكبار.

- عمالة اأرخ�س ب�ساعات عمل اأط�ل.
- عــدم اإدراك االأطــفـــال للمـخـاطــر، مّما يــجعـــلهـم هــدفــــًا للـعمـالـة يف االأعمال اخلطرة.

املوؤ�س�سات املقدمة للتدريب والتاأهيل

•م�ؤ�س�سة التدريب املهني  	
•�سندوق التنمية والت�سغيل  	

•برنامج مراكز تعزيز االإنتاجية / اإرادة  	
• ال�سندوق ال�طني لدعم امل�ؤ�س�سات )ناف�س(	

البدائل الإقت�سادية املتوفرة للأ�سر:

•امل�ؤ�س�سات املقدمة للقرو�س االإنتاجية 	

*   الهيئات احلك�مية

عمان - الل�يبدة - خلف عمارة ال�سايغ�سندوق التنمية والت�سغيل ) ريادة (
هاتف: 4618851 فاك�س:4618845

م�ؤ�س�سة االإقرا�س الزراعي
مديرية العامة : العبديل - �سارع امللك احل�سني

�س.ب  )77( الرمز الربيدي )11118(
هاتف: 5661105 فاك�س: 5698365
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*   الهيئات االأجنبية والدولية

امل�ؤ�س�سة العامه للإ�سكان والتط�ير احل�سري

االإحتاد العام للجمعيات اخلريية

ال�سركة االأردنية لتم�يل امل�ساريع ال�سغرية )مت�يلكم(

ال�سركة االأهلية لتنمية ومت�يل امل�ساريع ال�سغرية

م�ؤ�س�سة فينكا-االأردن

�سركة ال�سرق االأو�سط لتم�يل امل�ساريع ال�سغرية

م�ؤ�س�سة اإدارة وتنمية اأم�ال اليتيم

ال�سندوق االأردين الها�سمي للتنمية الب�سرية

وكالة الغ�ث والت�سغيل للجئني الفل�سطينيني

وزارة التنمية االإجتماعية )برنامج االأُ�سر املنتجة(

�سندوق اإقرا�س املراأة

االإحتاد الن�سائي االأردين العام

�سركة البنك ال�طني لتنمية وتاأهيل امل�ساريع ال�سغرية

جبل عمان - الدوار الثالث
�س.ب : )2110( الرمز الربيدي: )11181(

هاتف: 4644307 فاك�س: 4649399

عمان- جبل الل�يبدة
هاتف:4634001  فاك�س: 4659973

�س.ب: )910254( الرمز الربيدي: )11191(

عمان – �س�يلح – �سارع خري الدين املعاين
هاتف: 5354336 فاك�س: 5354328

�س.ب: )925715( الرمز الربيدي 11190

عمان – و�سط البلد –�سارع قري�س
هاتف: 4649372

�س.ب: )23543( الرمز الربيدي: )11115(

هاتف: 5664627 فاك�س: 5664629
هاتف: 5664627/8 - 06

فاك�س : 5664629 - 06

جبل عمان - الدوار الثالث
�س.ب : )2110( الرمز الربيدي: )11181(

هاتف: 4644307 فاك�س: 4649399

الفـرع املركـزي: عمـان – عبدون
هاتف: 5934310، فرعي 168  فاك�س: 5923706

�س ب )6985( الرمز الربيدي 11118

عمان – تلع العلي – �سارع املدينة املن�رة
�س.ب: )5118( الرمز الربيدي: )11183(

هاتف: 5560741 فاك�س: 5515950

عمان – البيادر وادي ال�سري
�س.ب: )140157( الرمز الربيدي: )11814(

هاتف: 5808100 فاك�س: 5808335

عمان – دوار الداخلية
هاتف: 5679169 - 5679327

فاك�س: 5679961
�س.ب : )6720( الرمز الربيدي: )11118(

عمان - �سارع زهران - بناية رقم 312
هاتف: 5825111 فاك�س: 5820707

�س.ب: )962854( الرمز الربيدي: )11196(

عمان – الدوار الرابع
هاتف: 5674257 فاك�س: 5694810

�س.ب: )9622126( الرمز الربيدي: )11192(

عمان – الدوار ال�ساد�س –�سارع جيب�ين
�س.ب: )950709( الرمز الربيدي: )11195(

هاتف: 5541833 فاك�س: 5541834

*   امل�ؤ�س�سات االأهلية غري احلك�مية
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*    برامج التدريب املتاحة: 

االإجراءات:
ث باإيجاز  ح املدرب اأهداف اجلل�سة، ويتحَدّ ّ ي��سِ 1 .
عن برنامج مكافحة عمالة االأطفال عرب التعليم، 
ا�سرتاتيجيات  لدعم  اجلل�سة  هذه  اأهمية  ويبنِيّ 

مكافحة عمالة االأطفال. 
االأ�سباب  ما  االآتي:  ال�س�ؤال  بطرح  املدرب  يق�م  2 .

التي تدفع االأطفال للعمل؟
عمل  جمم�عات  اأربعة  بت�سكيل  املدرب  يق�م  3 .

لتناول كل منها واحدة من الق�س�س التالية:
يطلب املدرب من احل�س�ر تعليق اإجاباتهم على  4 .

احلائط .
ن  ويدِوّ احل�س�ر  مع  االإجابات  املدرب  يناق�س  5 .
الل�ح  على  االأ�سباب  ويلخ�س  امللحظات،  اأهم 

القلب.  

املجموعة ) 1 ( :   ق�ســـة عبد الله

املجموعة ) 2 ( :   ق�ســـة عبلة

ثمانية  من  اأ�سرته  تتك�ن  ال�سابع،  ال�سف  يف  طالب  عبداهلل 
اأفراد، ت�فى والده قبل �سهر، قرر ترك املدر�سة للعمل مل�ساعدة 
والدته التي تعمل خياطة وتتقا�سى اأجرًا ال يكفي لدفع ايجار 
املنزل الذي تقطنه االأ�سرة. ترك عبداهلل املدر�سة وبداأ العمل 

يف التحميل والتنزيل يف �س�ق اخل�سار املركزي. 

- ما االأ�سباب التي دفعت عبداهلل للعمل؟

يف ال�سنة املا�سية بداأت عبلة ت�سربها من املدر�سة من �سفها 
اخلام�س، كان والدها يفر�س عليها البقاء يف املنزل لرعاية 
اأخ�اتها واإخ�انها ال�سغار البالغ عددهم اأربعة اأطفال. الي�م 
عبلة تركت املدر�سة لتبقى ملزمة الإخ�تها ال�سغار بعدما زاد 
عددهم واحدًا. االأم ال ت�ستطيع على اأن تق�م باالأعمال املنزلية 
االإعتيادية من تنظيف املنزل والطبخ مع وج�د اأطفالها، هي 

حتتاج اإىل عبلة لت�ساعدها على حتمل امل�س�ؤولية

- ما االأ�ســباب التـي دفــعت عبـله لتــرك مــدر�ستها
  والعمل يف املنزل؟ 

كيف حت�سن م�سروعكبرنامج التاأهيل الفني واملهني كيف تعد خطة عمل م�سروعك

التدريب املهني حلرفةكيف تدير م�سروعك التدريب على املهارات االإدارية 
للم�سروع

اإدارة االإنتاجاأنظمة اإدارة اجل�دة الت�س�يق واملبيعات

برنامج الت�عية باأهمية 
كيف تبداأ م�سروعكامل�ساريع ال�سغرية كيف تختار فكرة م�سروعك

كيف ت�س�ق م�سروعككيف حت�سب تكاليف م�سروعك كيف تعد ميزانية م�سروعك

حت�سني االإنتاجيةالتحليل واالإدارة املالية تطبيق املعل�ماتية  والتجارة 
االإلكرتونية
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املجموعة ) 3 ( :   ق�ســـة عامر

 املجموعة ) 4 ( :   ق�ســـة عمر

عامر من االأطفال املميزين يف املدر�سة، فكان يف ال�سنة املا�سية، االأول على �سفه ال�ساد�س. يف العطلة ال�سيفية تعر�س 
ل�سراء حاجيات  كلما ذهب  ال�س�برماركت  كان يجدهم يف  والذي  ال�سف،  امل�سايقات من زملئة يف  للعديد من  عامر 
اأ�سرته الي�مية.  كان عامر قلقًا من  بداأ الف�سل الدرا�سي االأول، يخاف امل�سايقات من زملئة. قرر عامر ترك املدر�سة 
لرييح راأ�سه من تلك امل�سايقات. حاول والده اأن ينقله من مدر�سته اإىل مدر�سة اأخرى ولكن املدير رف�س ذلك وب�سدة. 

ا�سطر والد عامر اأن ي�سغله عند �سديق له يعمل يف االإن�ساءات

- ما االأ�سباب التي دفعت عامر للعمل؟

كان يتلهف عمر للذهاب كل ي�م للمدر�سة، وه� يف ال�سف الثاين، اإىل اأن جاءت معلمة جديدة، حيث اأ�سبح يختلق االأعذار 
ي�ميًا كي يبقى يف البيت. تنبه والده اإىل االأمر، وقام بزيارة املدر�سة، اإىل اأن تبني اأن املدر�سة اجلديدة تعنف الطفل بق�س�ة 

عندما يكتب الكلمات بخط غري وا�سح. واأن عمر اأ�سبح يت�سرب من املدر�سة ب�سكل ي�مي ليعمل يف بيع العلكة يف ال�سارع

- ما االأ�سباب التي دفعت عمر للعمل؟
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اجلل�سة الرابعة

الهدف:  التعريف مبخاطر عمالة االأطفال واآثارها

االأهداف الفرعية:
-  ت��سيح االأ�سباب التي جتعل االأطفال عر�سة اأكرث من البالغني ملخاطر العمل.

-  املخاطر التي يتعر�س لها االأطفال يف العمل.
-  التاأثريات النف�سية واجل�سدية على االأطفال من العمل.

-  تاأثري عمالة االأطفال على املجتمع

الفروقات بني الأطفال والبالغني

هناك فروقات وا�سحة بني البالغني واالأطفال من الناحية اجل�سدية والنف�سية جتعلهم غري م�ستعدين لتحمل اأعباء 
املهن املختلفة التي قد ت�سبب لهم العديد من املخاطر ال�سحية وح�ادث العمل، وذلك للأ�سباب االآتية :

•االأع�ساء واالأن�سجة  تك�ن يف مرحلة النم�. 	
•القدرة على فهم االأخطار و تقديرها تك�ن اأقل. 	

•لديهم حاجة اأكرب للغذاء والراحة. 	
•حتّملهم اأقل لل�سخ�نة والربودة. 	

•حجمهم اأ�سغر. 	
•اأقل حتمًل مل�ساعب العمل وال�سغ�ط النف�سية التي ت�ساحب العمل. 	

•اأجهزة املناعة لدى االأطفال اأ�سعف من الكبار مّما يعّر�سهم للأمرا�س. 	
•عدم القدرة على االإ�ستجابة ب�سرعة، اأوالت�سرف ب�سكل منا�سب يف اأوقات الط�ارئ. 	

•النم� النف�سي واالإجتماعي يف مرحلة التط�ر. 	
•درجة الرتكيز اأثناء العمل اأقل. 	

•نق�س اخلربة مّما ي�ؤدي اإىل االإ�ستعمال اخلاطئ للمعدات واإيذاء الذات. 	
•لديهم معدالت اأعلى المت�سا�س امل�اد الكيماوية. 	
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اأمثلة على خماطر عمالة االأطفال من الناحية ال�سحية: 
•اجلفاف واالإعياء احلراري الناجت عن العمل يف درجات حرارة عالية اأو منخف�سة مثل العمل يف الزراعة.  	

•االإجهاد ب�سبب العمل ل�ساعات ط�يلة مثل العمل يف الزراعة وال�سناعة. 	
•رفع االأحمال الثقيلة يزيد من درجة خط�رة اإ�سابة فقرات العم�د الفقري، كالتحميل والتنزيل. 	

•االإ�سابات الع�سلية احلركية: ميكن للحركة املتكررة اأن ت�ؤدي اإىل التهاب االأوتار املزمن واملفا�سل. 	
•االأمرا�س التنف�سية واجللدية: ي�سبب ا�ستن�ساق بع�س امل�اد الكيماوية بتاأثريات �سحية مزمنة مثل احل�سا�سية  	
واحلدادة  والنجارة  امليكانيكية  وال�ر�س  وال�سناعة  الزراعة  يف  كالعمل  اجللد،  وحت�س�س  التنف�س  و�سع�بة 

والدهانات.
واالإدمان كالعمل يف  الع�سبي  الكلية، واجلهاز  الكبد،  تاأثريات مزمنة على  لها  الل�سق  وامل�اد  •ال�سمغيات  	

النجارة واحلدادة.
•التعّر�س املزمن لبع�س امل�اد الكيماوية التي حتت�ي على م�اد �سامة مثل: الر�سا�س، والذي قد يت�سبب يف  	

االإ�سابة بال�سرطان كالعمل يف امل�سانع وال�ر�س. 
اأو ال�سمم كالعمل يف م�سانع الن�سيج وال�ر�س  •كرثة التعّر�س لل�سجيج ال�سديد قد ي�ؤدي اإىل �سعف ال�سمع  	

امليكانيكية.
وال�سلب  احلدادة  مثل  �سناعات  يف  كالعمل  العمى  اإىل  ي�ؤدي  اأن  ميكن   ) احلرق   ( ال�سبكية  العني/  •تلف  	

والزجاج واالأفران وال�سبائك.
•التعّر�س لعدوى االأمرا�س من احلي�انات كاإنفل�نزا الطي�ر واالأمرا�س الطفيلية واالإلتهابات الق�سبية الرئ�ية  	

عند العمل يف تربية احلي�انات وامل�سالخ.  

التاأثريات النف�سية والإجتماعية

عمل الطفل ي�ؤثر �سلبيًا على تطّ�ره النف�سي واالإجتماعي، فيعاين الطفل عندما يكرب من م�ساكل نف�سية تنعك�س على 
�سل�كه. فمعظم االأطفال العاملني يتعر�س�ن للمعاملة ال�سيئة واالإ�ساءة اجل�سدية واأحيانًا اجلن�سية، من اأ�سحاب 
اأو البيئة املحيطة، باالإ�سافة اإىل تاأثري ط�ل �ساعات العمل، ونتيجة لذلك فاإّنه ي�ؤثر  اأو العاملني البالغني  العمل 
على قدرتهم على تط�ير م�ساعر �سليمة، وتط�ير علقات مع االآخرين، و�سعف الثقة بالنف�س، و�سعف احرتامهم 
ممار�سة  االأكرث  العامل�ن  االأطفال  يك�ن  ما  وعادة  الغ�سب.  عن  التعبري  وعلى  الرتكيز  على  والقدرة  الأنف�سهم، 

لل�سل�كيات ال�سائنة من التدخني وتعاطي املخدرات و�سرب امل�سكرات.

املنا�سبة  والبيئة  ُيعُدّ من �سرورات احلياة،  الذي  االأ�سا�سي  التعليم  االأطفال من احل�س�ل على  العمل يحرم  اإّن 
فر�سة  ومن  املختلفة،  قدراتهم  تنمية  من  يحرمهم  وبالتايل  واالإجتماعية،  والعاطفية  الذكائية  قدراتهم  لتنمية 
اأقرانهم،  وتك�ين علقات �سداقة مع  اللعب  املدر�سة، مثل  التي ميار�س�نها يف  املختلفة  الن�ساطات  امل�ساركة يف 
والتي ُتعُدّ مهمة لتطّ�رهم النف�سي واالإجتماعي، كما اأّنه يحرمهم من التمتع بطف�لتهم ويدفعهم اإىل العي�س يف 
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عامل الكبار وهم ما زال�ا اأطفاال، وي�ؤدي اإىل حرمانهم من م�ستقبل اأف�سل.

تاأثري عمل الأطفال على املجتمع 

- تفاقم اجلهل وقلة ال�عي عند االأطفال وتاأخر املجتمع.
- اإرتفاع معدالت البـطالة للبالغيـن، وبـالتايل تده�ر امل�سـت�ى املعـي�سي وظه�ر العديد من امل�ساكل االإجتماعية.

- اإرتـفـــاع نـــ�سـبـــة الفـئــات املـهــمــ�ســة فـي املجــــتمع، مـن االأفــــراد غيــر املتــعـلمـني ؛ لعـــدم مــعرفـتـهم بـحق�قهم
    وواجباتهم؛ وعدم م�ساركتهم يف التنمية و�سنع القرار.

- عــمالـة غيــر ماهــرة وغيـر م�ؤهـلة للـمـنــاف�سة يف �ســ�ق العـمـل املتقدم )التاأثري على م�ستقبلهم(.
- تدين الناجت الق�مي االإجمايل.

االإجراءات:
يق�م املدرب بتق�سيم احل�س�ر اإىل 4. 1 جمم�عات ت�سم كل جمم�عة االأ�سرة بجميع اأفرادها.

يطلب املدرب من كل جمم�عة مناق�سة ق�سة من الق�س�س التالية، واالإجابة عن االأ�سئلة وت�سجيلها: 2 .

املجموعة ) 1 ( : ق�ســــة جهــــاد

جهاد طفل عمره 14 عامًا، يعمل يف مهنة جتلي�س وب�دي ال�سيارات من ال�ساعة 8 �سباحًا حتى 6 م�ساًء، تعّر�س الإ�سابة يف 
يده، حيث اإنه عند قيامه بتجلي�س الب�دي �سرب يده بال�ساك��س. لكّنه مل ي�ستطع الذهاب للمركز ال�سحي اإاّل بعد اأ�سب�ع، 
فكان ال�قت قد تاأخر على جتبري يده ومل تعد اإىل طبيعتها، وقد اأ�سبح االآن يتقا�سى ن�سف ن�سف االأجر الأنه ال ي�ستطيع 

العمل كال�سابق

 
- ما طبيعة عمل جهاد ؟ هل ه� م�سم�ح قان�نيًا؟

- ما املخاطر التي يتعر�س لها االأطفال يف هذه حالة؟ 
- كيف ي�ؤثر عمل جهاد يف ج�انب �سخ�سيته التالية: ) اجل�سدية والنف�سية واالجتماعية (؟ 

- ما تاأثري عمل جهاد يف حتديد م�ستقبله؟
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املجموعة ) 2 ( :  ق�ســــة فــــار�س

فار�س طفل عمره 11 عامًا، يعمل يف حمل ميزان �ستريجن، حيث يق�م بت��سيل الطلبات من قه�ة و�ساي وتنظيف املحل 
من ال�ساعة 8 �سباحًا حتى ال�ساعة 4 ظهرًا، وكثريًا ما يك�ن على و�سك اأن ُيده�س من اإحدى ال�سيارات اأو يتعّر�س لل�سرب 

والتحقري من �ساحب العمل الأّنه اأوقع الطلبات وه� يرك�س بني ال�سيارات.

 
- ما طبيعة عمل فار�س؟ هل ما ه� مذك�ر م�سم�ح به قان�نيًا؟

- ما املخاطر التي يتعّر�س لها االأطفال يف هذه حالة؟ 
- كيف ي�ؤثر عمل فار�س يف ج�انب �سخ�سيته التالية:)اجل�سدية والنف�سية واالجتماعية(؟ 

- ما تاأثري عمل فار�س يف حتديد م�ستقبله؟ 

املجموعة ) 3 ( :   ق�ســـة زيـــــد

زيد طفل عمره 13 عامًا، يعمل يف مزرعة من ال�ساعة 6 �سباحًا وحتى ال�ساعة 7 م�ساًء. ويتعر�س ط�ال الي�م للمبيدات 
احل�سرية، ويح�سل على ا�سرتاحة ملدة ن�سف �ساعة للغداء. يف امل�ساء ال ي�ستطيع الن�م من التعب وتعّر�سه لل�سم�س ط�ال 
النهار ووجع ظهره، وعندما طلب منه �سديقه حممد اأن ير�سم ر�سمة تعرب عنه، ر�سم نف�سه على اأّنه حمار يق�م بجر عربة 

�ساحب العمل. زيد لديه الكثري من م�ساعر العدائية جتاه االآخرين واحتقار نف�سه.

 
- ما طبيعة عمل زيد ؟ هل ما ه� مذك�ر م�سم�ح به قان�نيًا؟

- ما املخاطر التي يتعّر�س لها االأطفال يف هذه حالة؟ 
- كيف ي�ؤثر عمل زيد يف ج�انب �سخ�سيته التالية: ) اجل�سدية والنف�سية واالجتماعية (؟ 

- ما تاأثري عمل زيد يف حتديد م�ستقبله؟ 

- ما طبيعة عمل تهاين؟ هل ما ه� م�سم�ح به قان�نيًا؟
- ما املخاطر التي يتعّر�س لها االأطفال يف هذه حالة؟ 

- كيف ي�ؤثر عمل تهاين يف ج�انب �سخ�سيتها التالية:)اجل�سدية والنف�سية واالجتماعية(؟ 
- ما تاأثري عمل تهاين يف حتديد م�ستقبلها؟

املجموعة ) 4 ( : ق�ســـة تهــــاين

تهاين عمرها 15 عاما تنتمي الأ�سرة مك�نة من 7 اأفراد، اأخرجها والدها من املدر�سة بعد اأن اأنهت ال�سف الثالث لت�ساعد 
والدتها يف القيام باالأعمال املنزلية وتربية اإخ�تها ال�سغار. وعندما اأ�سبح دخل والدها ال يكفيهم ق�ت ي�مهم، اأر�سلها 
والدها للعمل يف �سال�ن للحلقة الن�سائية. تعمل 12 �ساعة يف الي�م باأجر 60 دينارا �سهريا، وكثريا ما تتعر�س للإ�ساءات 
اجل�سدية واللفظية وامل�سايقات والتحر�سات اجلن�سية خلل عملها وخلل طريقها اإىل املنزل ليًل، ولكنها ال تخرب والديها 

بذلك خ�فا منهما وخ�سية اأن تفقد عملها الذي ي�ؤمن لهم لقمة العي�س.



38

3. يطلب املدرب من املجم�عات عـر�س االإجـابات ويفـ�سح املـجال لباقي املجم�عات ملناق�سة املجم�عة التي تعر�س.
4. يركز املدرب على اأبرز النقاط وي�ؤكد عليها  ويدونها على الل�ح القلب.    

5. يق�م املدرب بـطرح ال�س�ؤال االآتي: هـل يـ�جــد فروقـات بـيـن الطـفل وال�ســخـ�س البـالغ من حيث ا�ستعداده  لتحمل
    اأعباء العمل؟  

6. يقــ�م املـدرب بالـتـعقـيـــب والتــاأكــيد وا�سـتــعــرا�س الفـــروقــات بـني االأطفـــــال والبـــالغني وتاأثيــــر عمـــل االأطفــال
    على الطفــل مـن الن�احي )النف�سية – اجل�سدية – االجتماعية(، وتاأثري عمل الطفـل يف �سـن مبكر على مـ�ستـقبـله، 
عمل  وتاأثري  باأن�اعها،  للإعتداءات  تعر�سه  اأو  الطفل  انحراف  حال  يف  خا�سة  االأ�سرة  على  االأطفال  عمل  وتـاأثيـر 

االأطفال على املجتمع.

الإ�ستنتاج : 

اإّن عمالة االأطفال - وخا�سة يف اأ�س�اأ اأ�سكالها - ُتعّر�س االأطفال للعديد من املخاطر واالأمرا�س؛ الأّن الطفل يك�ن يف 
مرحلة النمّ� ج�سديًا ونف�سيًا، وبالتايل يك�ن اأقل ا�ستعدادًا من ال�سخ�س البالغ لتحّمل اأعباء املهن املختلفة. وال تقت�سر 
التاأثريات على �سحة الطفل واإمّنا ت�ؤثر على حياته االإجتماعية، هذا باالإ�سافة اإىل اأّن عمالة االأطفال لها تاأثري �سلبي 

على املجتمع ككل وعلى اقت�ساد الدولة وتقّدمها.
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اجلل�سة اخلام�سة

الهدف:  التعريف باأهمية التعليم يف مكافحة عمل االأطفال ودور االأ�سرة

االأهداف الفرعية: 
- ت��سيح اأهمية التعليم.

- بيان دور االأهل يف حث اأطفالهم على التعليم للق�ساء على عمالة االأطفال.

اأهمية التعليم

بقية  مثل  احلق  هذا  من  طفل  اأي  يحرم  اأن  كان  اأي  حق  من  ولي�س  الطفل،  حق�ق  من  اأ�سا�سي  حق  ه�  التعليم 
االأطفال. اإّن عمالة االأطفال قد ت�فر حًل م�ؤقتًا لبع�س م�ساكل االأ�سر املادية، ولكّنها ت�ؤثر �سلبًا على االأطفال نف�سيًا 

واجتماعيًا و�سحيًا، وعلى املدى البعيد تق�سي على م�ستقبلهم وتبقيهم يف  دائرة الفقر.

املعرفة  يطّ�ر  منه  واالأ�سا�سي  ومهاراته،  قدراته  لتط�ير  فر�سة  ومينحه  للطفل  اآمنة  بيئة  ي�فر  التعليم  •اإّن  	
واملهارات االأ�سا�سية للطفل مثل القراءة والكتابة والريا�سيات، والتي اأ�سبحت من �سروريات احلياة الي�مية. 
كما اأّنه يعمل على بناء �سخ�سية مت�ازنة، وه� اأف�سل الطرق لتن�سئة جيل �سليم قادر على تاأدية واجباته ب�سكل 

جيد يف امل�ستقبل. 

ن امل�ست�ى املعي�سي للخروج من دائرة الفقر، فه� يعطي فر�سة للطفل الإيجاد عمل/مهنة اأف�سل  •التعليم ُيح�ِسّ 	
يف امل�ستقبل عندما يكرب.

•التعليم ُيعطي الطفل فر�سة الأن ي�سبح له دور فعال يف املجتمع، واأن ي�سارك يف �سنع القرارات التي ت�ؤثر على  	
حياته - تط�ير القيم ومهارات االإت�سال واملفاو�سة - لي�سبح م�اطنًا فعااًل عندما يكرب.

•التعليم ي�ساعد الطفل على ال�عي بحق�قه وواجباته، وعلى فهم اأخطار عمالة االأطفال وال�سل�كات اخلاطئة  	
واالإبتعاد عنها.

ن امل�ست�ى ال�سحي، فال�عي بالعادات وال�سل�كات ال�سحية جُتّنب االأمرا�س املعدية.  •التعليم ُيح�ِسّ 	

عن  واالإبتعاد  وامل�ستقبلية،  احلالية  اأو�ساعهم  لتح�سني  ثانية  فر�سة  يعطيهم  العاملني،  للأطفال  •التعليم  	
عمالة االأطفال، واإيجاد عمل اأف�سل يف امل�ستقبل عرب اأن�اع التعليم الر�سمي، وغري الر�سمي، وغري النظامي، 

والتدريب املهني، التي ي�فرها الربنامج. 
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الأمية وتبعاتها

للأمية اآثارها ال�سلبية وخماطرها على الفرد واملجتمع، ويت�سح ذلك فيما يلي :
حاجاته  وت�جيه  بتك�ين  جاهًل  الفرد  يجعل  ما  ال�سامل،  مبفه�مه  ال�عي  نق�س  على  اآثارها  حيث  فمن  1 .

االإن�سانية من حيث احلاجة للبقاء، والنماء وامل�ساركة واالإنتماء، والكرامة واالإرتقاء.
ومن حيث اآثارها على اإعداد امل�اطنة، فاالأمية تعني عدم ت�افر ال��سيلة املنا�سبة ملتابعة متطلبات امل�اطنة  2 .
ن�اٍح  اإىل  ميتد  بل  ال�سيا�سية،  وامل�ساركة  ال�سيا�سي  ال�عي  على  يقت�سر  ال  الذي  االمر  ال�سامل،  مبفه�مها 
متعددة كالتن�سئة ال�سيا�سية، وامل�ساركة ال�سيا�سية، ومدى ال�سع�ر باالإنتماء ال�طني والق�مي، وامل�ساركة يف 

العمل واالإنتــاج.
وللأمية اآثارها على نق�س االإنتاج والدخل الق�مي والفردي. 3 .

وللأمية اآثارها على زيادة الهدر والفقد، ون�سب االإ�سابات يف العمل واحلياة.  4 .
ب وجتنـيده للمـ�ساركة فـى اأعـمال  اأمـا اآثـارها عـلى االأمـن القـ�مـي، فاالأمـي �ســـهـل الـ�ق�ع فـري�سة التــعـ�سّ 5 .
له�ؤالء  الت�سدي  يف  واملال  اجلهد  من  الكثري  الدولة  يكلف  مما  وامل�اطنني،  ال�طن  باأمن  ت�سر  هدامة 

املتع�سبني.

م�سوؤوليات الأهل جتاه اأطفالهم

•تاأمني وحماية حق�ق اأطفالهم يف امل�سكن والتغذية وال�سحة والتعليم واحلماية من االإ�ساءة. 	
•ح�س اأطفالهم على التعليم، حتى ل� اأبدى االأطفال عدم رغبة يف ذلك، من خلل متابعتهم يف البيت ومع  	

املدر�سة.
•عدم ال�سماح الأطفالهم بالعمل حتت ال�سن القان�ين، اأو �سمن ظروف عمل خطرة وم�سيئة. 	

•ت�سجيع اأطفالهم على ملء اأوقات فراغهم بامل�ساركة يف الن�ساطات املدر�سية اللمنهجية؛ للإبتعاد عن رفاق  	
ال�س�ء وال�سارع.

•عدم التمييز بني الذك�ر واالإناث يف التعليم؛ الأّن البنت عندما تكرب ت�سبح اأُّمًا متعلمة واأكرث تاأهيًل لرتبية  	
اأوالدها. 

من  متنعهم  اأو  املدر�سة،  يف  اأدائهم  على  ت�ؤثر  عائلية  اأعمال  اأو  منزلية  باأعمال  القيام  منهم  الطلب  •عدم  	
التعليم. 

•ال�عي مبخاطر عمالة االأطفال وت�عية اأطفالهم بها. 	
•البحث عن بدائل لتاأمني دخل للعائلة يف حالة م�اجهة ظروف اقت�سادية �سعبة، وعدم اللج�ء اإىل حرمان  	

اأطفالهم من التعليم ودفعهم اإىل عمالة االأطفال.
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.Haq-qi; No.4; Winter 1998   1

م�سكلت عمل االأطفال

وظائف ال تعتمد املهارة

مرتبات متدنية

ت�سييف فر�س عمل الكبار

زواج مبكر- عدد كبري من االأطفال

عدم ا�ستقرار اقت�سادي

م�ست�ى معي�سي متدن

حالة فقر م�ؤبد

ف�ائد التعليم

وظائف تعتمد املهارة

مرتبات اأف�سل

فر�س اأو�سع لعمل الكبار

زواج متاأخر – اأطفال اأقل 

ا�ستقرار اقت�سادي

م�ست�ى معي�سي اأف�سل

تقدم اقت�سادي

قانون الرتبية والتعليم رقم )3( لعام 1994 :

ن�ست املادة العا�سرة  من القان�ن على اأّن :
•التعليم االأ�سا�سي تعليم اإلزامي وجماين يف املدار�س احلك�مية. 	

•يقبل الطالب يف ال�سنة االأوىل من مرحلة التعليم االأ�سا�سي اإذا اأمت ال�سنة ال�ساد�سة من عمره يف نهاية كان�ن  	
االأول من العام الدرا�سي الذي يقبل فيه.

•ال يف�سل الطالب من التعليم االأ�سا�سي قبل اإمتام ال�ساد�سة ع�سرة من عمره، وي�ستثنى من ذلك من كانت به  	
حالة �سحية خا�سة بناًء على تقرير من اللجنة الطبية املخت�سة.

1جدول يقارن بني كل »م�سكلة« يعانيها الطفل العامل بكل »فائدة« يجنيها الطفل املتعلم 
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االإجراءات:
1.  يـطلـب املــدرب من الــمـ�ســاركــني املبــادرة بـتـــقديــم اأمثــال وِحـَكــم �سـعبية ح�ل التـعليـم واأهميتـه، ويق�م املدرب 

بتدوينها على الل�ح القلب.

2. يناقـ�س املـدرب مع احلـ�سـ�ر ت��سـيـح املفـاهيم املت�سمنة �سمن االأمثال ال�سعبية التي ذكرت.
3. يق�م املدرب ب�سرد الق�سة التالية:

-  االأمثال واحِلَكم املت�قع تقدميها من قبل امل�ساركني :
•العلم ن�ر واجلهل ظلم. 	

•اأطلب�ا العلم ول� يف ال�سني. 	
•اأطلب العلم من املهد اإىل اللحد. 	

ق�سة حمزة

ق�سة ح�سن

حمزة طالب يف ال�سف ال�سابع، وه� اأحد اأفراد عائلة مك�نة من 4 اأ�سخا�س، والده يعمل يف مكتبة لبيع القرطا�سية. كان 
حمزة يحب العمل يف الكهرباء وغالبًا ما يق�م مبحاولة اإ�سلح اأّي جهاز كهربائي يتعطل يف البيت. كان يطلب من اأبيه 
اأن يرتك املدر�سة واأن يعمل يف كراج كهربائي �سيارات ليتعلم املهنة ويك�سب اأجرًا وي�ساعد والده مثل اإبن جريانهم ح�سن. 
ولكن والده مل ي�افق على طلبه. وبف�سل ت�سجيع والده اأكمل حمزة تعليمه حتى ال�سف العا�سر، والتحق مبركز التدريب 
اأجهزة حديثة يف  االآن فّني كهربائي �سيارات يف �سركة كبرية ت�ستخدم  املهني، وتخرج عامل كهرباء ماهرًا، وه� يعمل 
اأن ميتلك �سركته اخلا�سة. حمزة فخ�ر  امل�ستقبل  وباأجٍر عاٍل، و�سمن ظروف عمل قان�نية، وحلمه يف  ال�سيانة  اإجراء 

وواثق بنف�سه ويتطلع باإبت�سامة وا�سعة اإىل امل�ستقبل.

 

ح�سن ابن جريان حمزة يف مثل عمره، وه� اأحد اأفراد عائلة مك�نة من 9 اأ�سخا�س، ترك املدر�سة من ال�سف اخلام�س الأنه 
مل يكن يحب الدرا�سة، ف�جد له اأب�ه عمًل يف حمل كهربائي �سيارات. يعمل ح�سن 10 �ساعات ي�ميًا وباأجر يعادل ن�سف 
�س  اأجر العّمال املتعلمني، ويتعر�س للكثري من املخاطر يف عمله وملحاوالت الغ�س الأنه ال يعرف احل�ساب جيدًا، وه� االآن ُمعَرّ
لفقدان عمله الأّن �ساحب الكراج قّرر تط�ير كراجه واإح�سار اأجهزة �سيانة على الكمبي�تر. حلم ح�سن االآن باأن يع�د به 

الزمان ويرجع اإىل مقاعد الدرا�سة.
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4.   يقـــ�م املـــدرب بـطرح االأ�سـئــلة التــاليـة، ويــدون االجـــابـــات علـى كــل �ســ�ؤال )يـطـلب املدرب مـن متطـــ�ع قراءة 
       االإجابات جميعًا(

•ما راأيك يف م�قف والد حمزة؟   	
•ما راأيك يف م�قف والد ح�سن؟  	

•ما هي م�س�ؤوليات االأهل جتاه اأطفالهم؟ هل من حق ال�الدين اأن يحرم�ا اأطفالهم من التعليم؟ 	
•ملاذا على كل طفل اأن يتعلم ؟ 	

•ما واجبات االأهل جتاه تعليم اأطفالهم ؟ 	
•كيف ي�ؤثر التعليم على حياة الطفل وعلى م�ستقبله وحياته عندما يكرب؟ 	

ـح اأهــمــة التـــعـليـــم فـي حــيـــاة الطـــفــل واأهــمية دور االأهــــل فـي ت�ســجيـــــــع 5.   يــلّخــ�س املــدرب اجلــل�ســة ، ويــ��سّ
      اأطفـالهـم على التــعليــم ملا لـه مـن اأثــر اإيـجـابـي على حياتهم وم�ستقبلهم.
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اجلل�سة ال�ساد�سة

الهدف:  التعريف باأهمية امل�ساواة يف التعليم )تعليم الفتيات والذك�ر(

االأهداف الفرعية  :
- ت��سيح اأثر العمل على الفتيات.

- ت��سيح اأهمية التعليم للفتاة. 
- تبيان اأثر التعليم على الفتاة اإجتماعّيًا و�سحّيًا ومعي�سّيًا .

تعليم الفتيات

امل�سانع،  يف  والعمل  الزراعة  مثل  الذك�ر؛  االأطفال  بها  يق�م  بالتي  �سبيهة  عمل  باأن�اع  الفتيات  من  كثري  تق�م 
ولكنهن يتعر�سن ملخاطر اأكرث؛ الأنهن يف  كثري من االأحيان يعملن يف اأو�ساع عمل خمفية وغري ظاهرة، مثل العمل 
يف امل�سانع وال�ر�س واملزارع ال�سغرية واخلدمة يف املنازل، مّما يزيد من احتمال تعّر�سهن لبع�س اأ�س�اأ اأ�سكال 

عمالة االأطفال، مثل االإ�ساءة اجل�سدية واجلن�سية وجتارة اجلن�س.

بلإ�سافة اإىل ذلك، فاإّن بع�س الثقافات والعادات املجتمعية النمطية حتّد من قيمة الفتيات وحترمهن من التعليم 
للإعتقاد اخلاطئ اأن مكان الفتاة البيت، كما اأنها حتتم عليهن العمل داخل منازلهن، حتى ل� كن يعملن خارج 

املنزل، وبالتايل يعملن ل�ساعات اأط�ل من االأطفال الذك�ر. 

ي�ؤكد اخلرباء العامل�ن يف جمال التنمية اأّن اإيجابيات تعليم الفتيات ال  تنعك�س على م�ستقبلهم كاأفراد فقط، واإمّنا 
على تقدم وتط�ر االأ�سرة واملجتمع والدولة ككل، الأن فتاة الي�م هي اإمراأة واأم يف امل�ستقبل. كما اأن تعليم الفتيات 
ي�ؤهلهن ويزيد من فر�سهن يف االإلتحاق ب�س�ق العمل الر�سمي و�سمن ظروف عمل اآمنة، مما له االأثر االإيجابي 

على االأ�سرة واملجتمع على عدة م�ست�يات: 

اأثر تعليم الفتيات على امل�ستوى التعليمي والإجتماعي

اأقدر على حماية  يكَنّ  املتعلمات  االأمهات  فاإن  وبالتايل  الطفل،  االإن�سان وحق�ق  ال�عي بحق�ق  •رفع م�ست�ى  	
حق�ق اأطفالهن يف النماء والبقاء واحلماية وامل�ساركة، وخا�سة حق امل�ساواة يف التعليم والذي بدوره ي�ؤدي 

اإىل احلد من الزواج املبكر.
•ي�ساهم تك�ين وتط�ير فكر الفتيات يف خلق �سيدات م�ساركات يف التنمية االإجتماعية، تعرب عن راأيها وت�ساهم  	

يف حركة التط�ر االإجتماعي. 
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اأثر تعليم الفتيات على امل�ستوى ال�سحي

•حت�سني امل�ست�ى ال�سحي للأ�سرة واالأطفال، حيث اأن �سحة االأطفال مرتبطة مب�ست�يات تعليم  االأمهات،  	
واأنه كلما ارتفع م�ست�ى تعليم املراأة، كلما زاد ال�عي ال�سحي وكانت �سحة االأطفال اأف�سل. 

اأثر تعليم الفتيات على امل�ستوى املعي�سي 

وللأ�سرة  للأطفال  وال�سحي  املعي�سي  التعليمي،  امل�ست�ى  حت�سني  يف  ي�ساهم  مما  االأ�سرة  دخل  •زيادة  	
واملجتمع ككل.

االجراءات:
يلقي املدرب بيت ال�سعر االآتي: 1 .

يطرح املدرب ال�س�ؤال التايل: ما الذي يعنيه ال�ساعر يف هذا البيت ، وما اأهمّيته ؟ 2 .
ي�سرد املدرب الق�سة التالية: 3 .

يطرح املدرب االأ�سئلة التالية: 4 .
•ما راأيك مب�قف والد دالل؟ هل التفريق بني اجلن�سني يف ما يتعلق بالتعليم يتفق مع ِقَيمنا ومبادئنا ؟ 	

•هل تعتقد اأّن تعليم الفتيات مهم ؟ 	
•كيف ي�ؤثر التعليم على حياة الفتيات ؟ وكيف ي�ؤثر على حياة اأُ�َسِرِهَنّ وعلى املجتمع ؟ 	

ي�ؤكد املدرب على اأهمية التعليم واأثره على جميع امل�ست�يات.

دالل تبلغ من العمر 12 عامًا ، وهي اإحدى اأفراد عائلة ُمكّ�نة من 6 اأ�سخا�س ، اأخرجها والدها من املدر�سة عندما اأنهت 
ال�سف ال�ساد�س؛ العتقاده باأّن التعليم لي�س اأكرث من م�سيعة لل�قت وحملل الأخلق الفتيات، اإذ اإّن الفتيات ُوِجْدَن خلدمة 
املنزل والرجل، واأّنه يجب عليها اأن ت�ستعد لدورها امل�ستقبلي ...، فهي �ستتزوج بعد �سنتني اأو ثلثة على االأكرث. تق�ل دالل 
اأك�ن  باأن  اأحلم  وُيَقّدْرَنني. وكنت  ُيْحِبْبَنني  ومعّلماتي  دائمًا مرتفعة،  االأوائل يف �سفي، فعلماتي  تبكي: »كنت من  وهي 

حمامية، بينما اأخي زياد »ينجح كل عام بالدف�س« ومع ذلك اأبقاه اأبي يف املدر�سة واأخرجني«.

ق�سة دلل
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املراجع العربية:

(. معًا مل�ساركة �سبابية فاعلة: دليل تدريبي تخت�س باأ�ساليب وطرق حمددة للتدريب  • اأب� غزالة، هيفاء )2005	
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• ريادة، �سندوق التنمية والت�سغيل )2006(. دليل م�ؤ�س�سات مت�يل امل�ساريع ال�سغرية وامليكروية يف االأردن.	

املراجع االأجنبية:

Community	• -Based Regional Development Programme )CBRDP(, Training 
& Technical Support Materials, Trainers) Manual Series. 2003. Practitioners( 
Manual in Training of Trainers.






