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  ملاذا هذا الدليل

للكشف  واضحة  آلية  يتضمن  االطفال، حيث  الوطني ملكافحة عمل  لالطار  التطبيقية  لإلجراءات  توفير مرجع  الى  الدليل  يهدف 
واإلبالغ عن حاالت عمل االطفال وخطوات االستجابة واملتابعة. ويساعد هذا الدليل في حتديد اخلطوات الواجب اتخاذها من قبل الكوادر 
املعنية مبكافحة عمل األطفال، ومسؤولية الوزارات املعنية، وآليات التنسيق واملتابعة والتوثيق من أجل بناء شبكة متكاملة لدعم 
االطفال العاملني وأسرهم، واحلد من ظاهرة عمل االطفال في االردن. كذلك يتضمن الدليل مهارات تدريبية تضمن إكساب ومتكني 

وزيادة مهارة كافة العاملني امليدانيني في الوزارات املعنية لتطبيق مراحل االطار بفعالية.

  الفئة املستهدفة

يستهدف هذا الدليل كافة الكوادر العاملة واملعنية مبكافحة عمل األطفال في كل من الوزارات التالية:

وزارة العمل: جميع املفتشني العاملني في مديرية التفتيش في الوزارة باإلضافة إلى املفتشني العاملني في قسم التفتيش   .1
والسالمة والصحة املهنية في املديريات امليدانية التابعة لها. والعاملني في قسم مكافحة عمل األطفال في الوزارة والتابع 

ملديرية التفتيش. 

وزارة التنمية االجتماعية: الباحثني االجتماعيني ومراقبني السلوك العاملني لدى مديرية الدفاع االجتماعي، وقسم الدفاع   .2
االجتماعي في املديريات امليدانية.

وزارة التربية والتعليم: جميع املرشدين التربويني والكوادر املعنية في أقسام التعليم العام، واالرشاد التربوي في مديريات التربية   .3
والتعليم املعنية. 

  أهداف الدليل

 متكني كوادر الوزارات املعنية باإلجراءات الالزمة لتطبيق اإلطار الوطني ملكافحة عمل األطفال بكافة مراحله.

  إكساب الكوادر في الوزارات املعنية املهارات الالزمة لتطبيق املراحل األربعة لالطار الوطني ملكافحة عمل األطفال. 

 تقدمي النماذج املستخدمة في اإلطار للكوادر املعنية ومتكينهم من آلية استخدامها وتعبئتها بطريقة سليمة. 
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  مفهوم عمل األطفال 

لضمان فهم مشترك من قبل جميع املعنيني مبكافحة عمل األطفال كان ال بد من وضع مفهوم ينطلق من خالل بُْعدين أساسيني هما 
مفهوم الطفل ومفهوم العمل. وقد مت توضيح مفهوم الطفل من خالل اتفاقية” حقوق الطفل” التي أصدرتها اجلمعية العامة لألمم 
املتحدة عام 1989، التي عرفت الطفل بأنه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره. كما مت حتديد السن األدنى للعمل من خالل 
اتفاقية احلد االدنى لسن االستخدام رقم 138 لسنة 1973، التي وضعت حداً أدنى لسن العمل هو سن إمتام التعليم اإللزامي والذي 
اعتبرت انه ال يجوز أن يقل عن اخلامسة عشرة. وقد حدد قانون العمل األردني في املادة 73 عمر الطفل املناسب للعمل؛ فنص على 
أنه »ال يجوز بأي حال تشغيل احلدث الذي لم يكمل السادسة عشرة من عمره بأي صورة من الصور«. أما مفهوم »العمل« استنادا 
إلى أحكام املادة 2 من قانون العمل األردني فهو كل جهد فكري أو جسماني يبذله العامل لقاء أجر سواء كان بشكل دائم أو عرضي أو 

مؤقت أو موسمي. وعليه فقد مت االتفاق على تعريف عمل االطفال في اإلطار الوطني ملكافحة عمل األطفال كالتالي:

»هو كل جهد فكري أو جسماني يبذله الطفل لقاء أجر أو بدون أجر سواء كان بشكل دائم أو عرضي أو مؤقت أو موسمي ويعتبر ضارا 
له، ويتم على املستوى العقلي، واجلسمي، واالجتماعي، واألخالقي، واملعنوي، والذي يعترض دراسته، ويحرمه من فرص املواظبة على 
التعلم والدراسة، من خالل إجباره على ترك املدرسة قبل األوان، أو أن يستلزم منه محاولة اجلمع ما بني الدوام املدرسي، والعمل املكثف 

الطويل الساعات«.

وبناًء على هذا املفهوم، فإن الفئة املستهدفة في هذا اإلطار تشمل العديد من حاالت األطفال، وليس فقط صفة الطفل العامل التي 
ذكرت ضمن قانون العمل، والذي يقوم مفتشو وزارة العمل بالكشف عنهم، ومخالفة أصحاب العمل مبوجب الصالحيات املمنوحة 
للمفتش في القانون. فالطفل املنقطع أو املتسرب من املدرسة قبل االنتهاء من املرحلة اإللزامية هو من فئة األطفال املعرضني للخطر، 
العامل حلسابه  الطفل  كما في حالة  أو حلسابه اخلاص.  للبحث عن عمل في منشأة  العمل  أن ينضم لسوق  الطفل  وميكن لهذا 
اخلاص، والطفل املتسول، والبائعني اجلوالة، والعاملني ضمن املنشآت غير املغطاة ضمن قانون العمل، فإن كافة هذه الفئات ال تتبع 
لسلطة املفتشني. لذا كان ال بد من التركيز أيضاً على تلك الفئات األخرى التي لم يتم ذكرها ضمن قانون العمل، والتي تعد أشكال 
أخرى لعمل األطفال. فتم اعتماد مصطلح آخر يتعلق باإلطار الوطني ملكافحة عمل األطفال وهو األطفال امللحقني بالعمل، وهم 
املتسولون والعابثون في النفايات والباعة املتجولون وهذه الفئة من األطفال تتبع وزارة التنمية االجتماعية. حيث يعرف قانون مراقبة 
سلوك األحداث لسنة 2006، التسول بأنه االستعطاء أو طلب الصدقة الذي يقوم به احلدث سواء له أو لغيره، متجوال كان أو جالسا 
في مكان عام، متذرعا إلى ذلك بعرض جروحه أو عاهة فيه أو باللجوء إلى أية وسيلة أخرى لهذه الغاية. وهناك فئة أخرى من األطفال 
وهم األطفال املنقطعون واملتسربون، فقد نص تعريف منظمة اليونسكو على أن التسرب هو انقطاع الطلبة عن الدوام املدرسي في 
مرحلة تعليمية قبل وصولهم إلى نهايتها، ويكون االنقطاع دائم أم مستمر، حيث يقوم بعض األطفال بالغياب )دون سن السادسة 
عشر( عن الدوام املدرسي أو اخلروج من املدرسة أثناء انعقادها بهدف التوجه إلى العمل، أو للتسول أو العبث بالنفايات، أو التجول 

بهدف البيع أو ألي غايات أخرى. 
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  واقع عمل األطفال في األردن

أشارت الدراسة حول عمل األطفال في األردن والتي أجريت من قبل دائرة اإلحصاءات العامة ومنظمة العمل الدولية عام 2007 -2008 
إلى أن عدد األطفال املشتغلني في اململكة ممن أعمارهم من 5-17 سنة، يبلغ نحو 33190. ويشكل ذلك ما نسبته 1.9% من إجمالي 
السكان. ويعتبر هذا الرقم قليل مقارنة مع دول نامية أخرى مماثلة لألردن في مستويات الدخل . وتعتبر ظاهرة تشغيل األطفال دون سن 
الثانية عشر منخفضة جدا، وتقدر نسبة األطفال العاملني ممن أعمارهم 5-11 سنة بحوالي 0.3%. وترتفع هذه النسبة بني األطفال 

في الفئة العمرية 12-14 سنة لتصل إلى %1.9. 

وبلغ عدد األطفال املشتغلني ممن أعمارهم 15-17 سنة 21887 طفال أي ما نسبته 5.8 % من مجموع األطفال في هذه الفئة العمرية. 
تعتبر ظاهرة تشغيل الفتيات في األردن بالندرة، ويقدر معدل التشغيل بني الفتيات في الفئة العمرية 5-17 سنة بأقل من 0.5%. إن 
معدالت االلتحاق بالدراسة مرتفعة جًدا في األردن لكل من الذكور واإلناث، ففي حني أن معدل االلتحاق بني األطفال الذكور 5-17 سنة 
هو 94.4%، فقد كان معدل اإلناث أعلى فقد بلغ 96.4%. إال أن التسرب من املدرسة قبل انتهاء املرحلة اإللزامية يشكل حتدي لألطفال 

األفقر والدخول إلى سوق العمل.  

وقد أظهرت الدراسة أن توزيع املهن التي يعمل بها األطفال املشتغلني، كانت جتارة اجلملة والتجزئة 36.3%، الزراعة وصيد األسماك 
27.5%، الصناعات التحويلية 15.7%،  اإلنشاءات 7.96%. ويشكل املستخدمني بأجر الغالبية العظمى من األطفال العاملني 19-15 
سنة بنسبة 82%، ثم الذين يعملون دون أجر لدى األسرة 13%، ويعمل حلسابه 3.16%، ودون أجر 1.19%، وأقل من 1% يعمل حلسابه اخلاص. 
وبلغ متوسط عدد ساعات العمل بني األطفال في األعمار من 5-17 سنة 38.6 ساعة لكل أسبوع. ويعمل األطفال الذكور ساعات 
أطول من اإلناث العامالت حيث بلغ متوسط عدد ساعات العمل للذكور 40.6 ساعة فإن املتوسط املماثل لإلناث بلغ 22.2 ساعة. 

وتشكل أشهر الصيف وشهري تشرين الثاني وكانون األول األعلى في التشغيل. 

أشارت النتائج إلى أن حوالي ثلث األطفال قدموا خدمات أسرية غير مدفوعة األجر ألفراد أسرهم »أعمال أسرية منتظم«. وترتفع 
نسبة األطفال الذين ميارسون خدمات أسرية غير مدفوعة األجر مع تقدم العمر، ففي حني كانت النسبة 17.7% ممن أعمارهم من 11-5 
سنة يقومون بتلك األعمال، ارتفعت هذه النسبة 47.9% بني األطفال الذين أعمارهم 12-14 سنة، وارتفعت إلى 52.6% بني األطفال 

الذين أعمارهم 15-17 سنة. 

أن غالبية األطفال يعملون بأجر، وقد وجد أن معظم األطفال يعملون في محال جتارية أو أكشاك أو مقاهي أو مطاعم أو فنادق %28.4، 
وفي املصانع أو املعامل 23.4%، وفي املستنبتات واملزارع واحلدائق 19.1%، كما أن نسبة كبيرة من األطفال 13.9 % ال توجد لديهم أماكن 

عمل ثابتة. ويقدر متوسط اإليرادات الشهرية لألطفال في املتوسط مببلغ 85.75 دينار. 

تتألف أسر األطفال الذين أعمارهم 5-17 سنة من 7.3 فرد، يشكل األطفال 5-15 سنة نصفهم. وتشكل األسر التي ترأسها سيدة 
6.1% من إجمالي عدد أسر األطفال الذين أعمارهم 5-17 سنة، كما أن معدل االستخدام بني األطفال املوجودين في أسٍر ترأسها سيدة 
هو 2.8% مقابل 1.8% لألسر التي يرأسها رجل. ومن بني خصائص الوالدين، فقد أظهر املستوى التعليمي أنه عامل مهم يقلل من خطر 
تشغيل األطفال، فاألطفال الذين آباؤهم من حملة املؤهالت األعلى من التعليم املهني أقل عرضة خلطر التشغيل. كما أن األطفال 

الذين أمهاتهم من حملة املؤهل األساسي فأعلى )ما عدا التدريب املهني( هم أقل احتماال للتعرض خلطر التوظيف.

وبالنظر إلى تداعيات العمل بالنسبة إلى صحة األطفال، فإن 40.8% من األطفال العاملني قد وجدوا بأنهم يعانون من بعض أنواع 
أو  األمراض أو اإلصابات الناجمة عن العمل، وقد كانت أكثر املشاكل التي مت اإلفادة بها هو اإلرهاق الشديد 28.8%، تلي ذلك اجلروح 
اإلصابات السطحية 15.4%. وقد وجد أن بيئة عمل 40.6% من األطفال كانت أيًضا بحاجة إلى حتسني عالوة على ذلك، فإن 12.1% من 

األطفال وجدوا بأنهم قد تعرضوا إلى معاملة سيئة في العمل.

1هاجيمان. إن. آل، 2006(



9

  عمل األطفال في التشريع األردني

يلي  وفيما  الدولية.  واملواثيق  لالتفاقيات  موائمة  لتصبح  وتعديلها  األطفال  بعمل  املتعلقة  القوانني  مراجعة  على  احلكومة  قامت 
نصوص قانون العمل األردني وتعديالته رقم 8 لعام 1996 املتعلقة بعمل األطفال: 

نصوص قانون العمل األردني وتعديالته رقم 8 لعام 1996 املتعلقة بعمل األطفال:
املادة 73

مع مراعاة األحكام املتعلقة بالتدريب املهني ال يجوز بأي حال تشغيل احلدث الذي لم يكمل السادسة عشرة من عمره بأي صورة من 
الصور.

املادة 74
ال يجوز تشغيل احلدث الذي لم يكمل الثامنة عشر من عمره في األعمال اخلطرة أو املرهقة أو املضرة بالصحة وحتدد هذه األعمال 

بقرارات يصدرها الوزير بعد استطالع آراء اجلهات الرسمية اخملتصة.
قرار وزير العمل اخلاص باألعمال اخلطرة أو املرهقة أو املضرة بالصحة لألحداث لسنة 2011 والذي تضمن االعمال التي تنطوي على 

اخملاطر التالية:

1.   اخملاطر اجلسدية 
اخملاطر النفسية واالجتماعية  .2

اخملاطر االخالقية  .3
اخملاطر الكيميائية   .4
اخملاطر الفيزيائية   .5

اخملاطر البيولوجية واجلرثومية )فيروسات/بكتيريا/طفيليات وغيرها(  .6
اخملاطر االرغونومية )تالؤم االنسان مع اآللة وادوات العمل(  .7

مخاطر اخرى  .8

املادة 75
يحظر تشغيل احلدث: 

أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد على أن يعطى فترة للراحة ال تقل عن ساعة واحدة بعد عمل أربع ساعات متصلة.   .1 
بني الساعة الثامنة مساء والسادسة صباحاً.   .2 

في أيام األعياد الدينية والعطل الرسمية وأيام العطلة األسبوعية.  .3 

املادة 76
على صاحب العمل قبل تشغيل أي حدث أن يطلب منه أو من وليه تقدمي املستندات التالية:

صورة مصدقة عن شهادة امليالد  أ. 
شهادة بلياقة احلدث الصحية للعمل املطلوب صادرة عن طبيب مختص ومصدقة من وزارة الصحة.  ب. 

موافقة ولي أمر احلدث اخلطية على العمل في املؤسسة. وحتفظ هذه املستندات في ملف خاص للحدث مع بيانات كافية عن  ج. 
محل إقامته وتاريخ استخدامه والعمل الذي استخدم فيه وأجره واجازاته.

املادة 77 )مت تعديلها مبوجب القانون املؤقت رقم 48 لعام 2008(.
نص على معاقبة صاحب العمل اخملالف لألحكام اخلاصة بعمل األحداث أو أي نظام أو قرار صادر مبقتضاه بغرامة ال تقل عن )300( دينار 

وال تزيد على )500( دينار، وال يجوز للمحكمة تخفيض العقوبة عن حدها األدنى أو األخذ باألسباب اخملففة التقديرية.

أ.      اضافة الى أي عقوبة ورد النص عليها في التشريعات النافذة، يعاقب صاحب العمل عن أي مخالفة يرتكبها باستخدام أي عامل 
بصورة إجبارية أو حتت التهديد أو باالحتيال أو باإلكراه مبا في ذلك حجز وثيقة سفره بغرامة ال تقل عن )500( دينار وال تزيد عن )1000( دينار. 

ب.     تضاعف هذه العقوبة في حالة التكرار. 
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قانون خدمة األفراد في القوات املسلحة وتعديالته رقم 2 لسنة 1972

املادة 5 يشترط فيمن يجند توفر الشروط التالية:
 أ.     أن يكون أردني اجلنسية. 

ب.   قد أكمل السادسة عشرة من عمره إذا كان جندياً واخلامسة عشرة إذا كان تلميذاً ويثبت عمر اجملند بشهادة والدته وفي األحوال 
التي ال يتيسر احلصول عليها يقدر عمره بقرار من اللجنة الطبية.

ت.   إذا كان يوم الوالدة غير معروف اعتبر اجملند من مواليد اليوم األول من شهر كانون ثاني من سنة والدته يحسب عمر اجملند وسنوات 
خدمته واملدد املنصوص عليها في هذا القانون على أساس التقومي الشمسي.

قانون األحداث وتعديالته رقم 24 لسنة 1968

املادة 31 احملتاج الى احلماية أو الرعاية:
يعتبر محتاجا الى احلماية أو الرعاية من تنطبق عليه أي من احلاالت التالية:

بند 2 - قام بأعمال تتعلق بالدعارة أو الفسق أو إفساد اخللق أو القمار أو خدمة من يقومون بهذه األعمال أو خالط الذين اشتهر عنهم 
سوء السيرة. 

بند 6 – كان يستجدي ولو تستر على ذلك بأي وسيله من الوسائل

بند 10 - استغل بأعمال التسول أو بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو إفساد اخللق أو خدمة من يقومون بهذه األعمال أو في أي أعمال 
غير مشروعة.

تعليمات تنفيذ قانون مراقبة سلوك األحداث لسنة 2006 صادر مبوجب املادة 11 من قانون سلوك األحداث رقم 37 لسنة 2006
املادة 5: اجراءات منع التسول

كل حدث يقوم بالتسول بأي وسيلة وباي صورة كانت في األحياء السكنية واألماكن العامة والشوارع وخاصة عند االشارات الضوئية، 
يعرض نفسه للمالحقة واالعتقال من قبل األجهزة االمنية وتتم احالته بقرار من احلاكم االداري إلى محكمة االحداث اخملتصة التخاذ 

االجراءات الالزمة بحقه وتطبيق العقوبات املنصوص عليها في القانون او أي عقوبة أشد في اي قانون آخر.

املادة 6: كل من يقوم باستغالل احلدث باستخدامه في عمل من أعمال التسول يتم اعتقاله للتحقيق معه من قبل األجهزة االمنية 
فاذا ثبتت عليه هذه التهمة يحال بقرار من احلاكم االداري إلى احملكمة اخملتصة لتطبيق العقوبات التي نص عليها القانون او أي عقوبة 

أشد في اي قانون آخر.

نظام جلان مراقبة سلوك األحداث رقم 59 لسنة 2007 صادر مبوجب املادة 6 من قانون سلوك األحداث رقم 37 لسنة 2006

املادة 3
او مدير قضاء  اداري برتبة متصرف  )جلنة مراقبة سلوك االحداث( برئاسة حاكم  أو اكثر تسمى  أ.   تشكل في كل محافظة جلنة 

يسميه احملافظ وعضوية كل من:

1.   ممثل عن وزارة التنمية االجتماعية يسميه مدير التنمية االجتماعية في احملافظة.
2.   ممثل عن وزارة السياحة يسميه مدير السياحة في احملافظة.

3.   ممثل عن مديرية االمن العام يسميه مدير الشرطة في احملافظة.
4.   ممثل عن امانة عمان الكبرى أو بلدية مركز احملافظة او أي بلدية أخرى يسميه امني عمان أو رئيس البلدية حسب مقتضى احلال.

ب.   يكون مقر اللجنة في مبنى احملافظة او أي مكان آخر يعتمده احملافظ وتتولى احملافظة بالتعاون والتنسيق مع امانة عمان الكبرى او 
البلديات والدوائر الرسمية املعنية توفير الوسائل الالزمة لقيام اللجنة مبهامها وحتتفظ اللجنة بالسجالت الالزمة ألعمالها.
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ج.   جتتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة واحدة على األقل في الشهر وكلما دعت احلاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية 
أعضائها على األقل وتتخذ توصياتها باألغلبية املطلقة ألعضائها على األقل.

د.   يسمى احلاكم االداري احد موظفي احملافظة أمني سر للجنة يتولى إعداد محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجالتها.

املادة 4: تتولى اللجنة املهام والصالحيات التالية:
 أ.   املتابعة اليومية ألي مخالفات ألحكام القانون واالنظمة والتعليمات الصادرة مبقتضاه.

 ب.   القيام بجوالت دورية على احملال وأماكن التسول املنصوص عليها في التعليمات التنفيذية للقانون التي يصدرها الوزير.
 ت.   حترير الضبوطات بحق اخملالفني ورفعها للجهات القضائية اخملتصة.

 ث.   إعداد تقرير شهري بنتيجة أعمالها ورفعه إلى احملافظ حسب مقتضى احلال. 

قانون العقوبات وتعديالته رقم 16 لسنة 1960 
املادة 310

يعاقب باحلبس من ستة أشهر الى ثالث سنوات وبغرامة من مائتي دينار الى خمسمائة دينار كل من قاد أو حاول قيادة  :
أنثى دون العشرين من العمر ليواقعها شخص مواقعة غير مشروعة في اململكة أو في اخلارج، وكانت تلك األنثى ليست بغيا أو   .1

معروفة بفساد األخالق، أو 
أنثى لتصبح بغيا في اململكة أو في اخلارج، أو   .2

أنثى ملغادرة اململكة بقصد أن تقيم في بيت بغاء أو أن تتردد إليه، أو   .3
4.    أنثى لتغادر مكان إقامتها العادي في اململكة ولم يكن ذلك املكان بيت بغاء، بقصد أن تقيم في بيت بغاء في اململكة أو في 

اخلارج أو أن تتردد إليه ألجل مزاولة البغاء، أو 
شخص لم يتم اخلامسة عشرة من عمره الرتكاب فعل اللواط به.  .5

املادة 314
كل من كان معهودا إليه العناية بولد يتراوح عمره بني الست سنوات والست عشرة سنة، وسمح له باإلقامة في بيت بغاء أو بالتردد 

عليه، يعاقب باحلبس حتى ستة اشهر أو بغرامة حتى عشرين دينارا.

قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994 وتعديالته
املادة 10

مرحلة التعليم األساسي: 
أ . التعليم األساسي تعليم إلزامي ومجاني في املدارس احلكومية.

املادة 46 
القانون على  يتعارض مع احكام هذا  اخر  وأي تشريع  وأية تعديالت طرأت عليه  رقم 16 لسنة 1964،  والتعليم  التربية  قانون  يلغي 
أن تبقى االنظمة والتعليمات الصادرة مبقتضى قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 سارية املفعول الى ان تلغى او تعدل او 

يستبدل غيرها مبوجب هذا القانون.

2  مت تعديلها مبوجب القانون املعدل رقم 8 لسنة 2011
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تعليمات الدوام الرسمي وتعديالتها رقم 8 لسنة 1982، صادر مبوجب املادة 116 من قانون التربية والتعليم وتعديالته رقم 16 لسنة 
 1964

املادة 4  
 أ.     يكون مدير املدرسة املسؤول املباشر عن متابعة غياب الطلبة

 ب.   يتعاون مدير املدرسة مع املرشد التربوي ومربي الصف وولي امر الطالب في متابعة غياب الطالب.
ج.   يعالج مدير املدرسة قضايا انقطاع الطلبة عن املدرسة ملدة اسبوع او اكثر وكذلك حاالت التسرب في املرحلة االلزامية بالتنسيق 

مع املكتب وبالتعاون مع احلاكم االداري.
 د.    تتخذ االجراءات الوقائية والعالجية التي حتد من غياب الطلبة من قبل االدارة املدرسية والهيئة التدريسية فيها.

املادة 6
 أ.     يبت مدير املدرسة في حاالت الغياب التي تزيد مدتها عن )7( سبعة ايام.

ب.   حتول حاالت الغياب التي تزيد مدتها على )7( سبعة ايام الى مجلس املعلمني التخاذ القرار املناسب العتبارها مشروعة او غير 
مشروعة.

الدراسي  للعام  واملهني  األكادميي  الشامل  الثانوي  والتعليم  األساسي  التعليم  مرحلتي  في  والرسوب  واإلكمال  النجاح  أسس 
)2012/2011(

جتاوز  إذا  األساسي  العاشر  الصف  ولغاية  األساسي  )األول  الصفوف  من  أي صف  في  للرسوب  املوجبة  الغياب  نسبة  تكون  )ب-8( 
الطالب النسب املبينة في اجلدول أدناه:-

الصفوف  نسبة الغياب غير املشروع نسبة الغياب املشروع

الثالثة األساسية األولى %20 %40

الرابع األساسي ولغاية العاشر األساسي %15 %30

قانون منع االجتار بالبشر رقم 2009/9 

املادة )3(/فقرة )ب( ومن أجل حماية من هم دون سن الثامنة عشر لم يشترط استعمال وسائل التهديد بالقوة أو استعمالها أو 
غير ذلك من أشكال القسر. أو االختطاف أو االحتيال أو اخلداع أو استغالل السلطة أو استغالل حالة ضعف. أو بإعطاء أو تلقي مزايا 
لنيل موافقة شخص له سيطرة على هؤالء األشخاص وذلك من اجل استغاللهم في العمل بالسخرة أو العمل قسراً أو االسترقاق 

أو االستعباد أو نزع األعضاء أو في أعمال الدعارة أو في أي شكل من أشكال االستغالل اجلنسي. 

املادة )9( أنه يعاقب باألشغال الشاقة املؤقتة مدة ال تزيد على عشر سنوات وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف دينار وال تزيد على عشرين 
ألف دينار كل من استقطب أو نقل أو قام بإيواء أو استقبال من هم دون الثامنة عشرة متى كان ذلك بغرض استغاللهم ولو لم يقترن 

هذا االستغالل بالتهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من الطرق.
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  مقدمه عن االطار الوطني ملكافحة عمل األطفال وأهدافه

يعد اإلطار الوطني ملكافحة عمل األطفال وثيقة عمل وطنية حتدد املسؤوليات واألدوار لكافة اجلهات املعنية، وآليات االستجابة حلاالت 
املساهمة  الى  ويهدف  تقدميها.   الواجب  اخلدمة  ونوع  يتناسب  مبا  احلاالت  لتحويل  آليات  وإيجاد  التنسيق  حيث  من  األطفال،  عمل 
في احلد من مشكلة عمل األطفال وذلك من خالل إيجاد وثيقة عمل مرجعية مرنة تساعد اجلهات املعنية في التعامل مع حاالت 
عمل األطفال. من خالل منهجية نظرية وعملية وطنية، وحتديد اإلجراءات التي تناسب أدوار ومسؤوليات املؤسسات احلكومية وغير 
احلكومية ذات العالقة بعمل األطفال، وأسس التشبيك والتنسيق فيما بينها، مع ضمان عدم االزدواجية في العمل بني املؤسسات 

املعنية بتقدمي اخلدمة، وأخيرا تطوير مجموعة من البرامج الوطنية لوقاية األطفال من االلتحاق بسوق العمل في سن مبكرة .

تضمنت آلية إعداد اإلطار الوطني عدة مراحل، بدأت باملرحلة التحضيرية من خالل مراجعة التجارب العاملية، ومفهوم عمل األطفال، 
وواقع التعامل مع قضايا عمل األطفال لدى اجلهات ذات العالقة. ثم االنتقال الى مرحلة التشاور مع جميع اجلهات املعنية، وفي هذه 
املرحلة مت عقد سلسلة من االجتماعات مع الفرق الفنية التي مت تشكيلها، تلتها مرحلة جتريب اإلطار، وقد مت إضافة هذه املرحلة أثناء 
مرحلة التشاور، وذلك للقيام بتجربة مشتركة لتطبيق مراحل اإلطار على أرض الواقع، ثم مرحلة وضع مسودة اإلطار واالتفاق على 
أدوار ومسؤوليات كل جهة من اجلهات املعنية خالل املراحل اخملتلفة، وأخيرا مرحلة املصادقة على اإلطار من قبل أعضاء اللجنة الفنية، 
ومن ثم أعضاء اللجنة الوطنية لعمل األطفال، وأخيرا إقرار اإلطار من قبل الوزراء املعنيني ورئاسة الوزراء ،والذي اقر في شهر آب من 

العام 2011. 
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  مراحل اإلطار الوطني ملكافحة عمل األطفال

خالل هذا الفصل سيتم استعراض مراحل اإلطار األربعة، وأدوار اجلهات التنفيذية خالل تلك املراحل والنماذج املتخصصة. ولتسهيل 
ملكافحة عمل  الوطني  االطار  مراحل  تفاصيل  في  اخلوض  وقبل  اإلطار،  مبا يخص  االطفال  مع حاالت عمل  للتعامل  االجراءات  وضع 

األطفال وادوار الوزارات املعنية بكل مرحلة من املراحل، ننوه بأنه مت تقسيم حاالت عمل األطفال إلى خمسة فئات، كالتالي:

طفل عامل غير منقطع/غير متسرب في منشأة أقل من 16 سنة.   
طفل عامل منقطع/متسرب في منشأة أقل من 16 سنة.   

طفل عامل في منشأة 16-18 سنة.   
طفل ملحق بالعمل غير منقطع/غير متسرب.   

طفل ملحق بالعمل منقطع/متسرب.  

بداية يجب التأكيد على أن هناك تداخل ما بني املراحل األربعة لإلطار، حيث ال يوجد خط فاصل ما بني كل مرحلة عن األخرى. وقد مت 
األخذ بعني االعتبار حاالت عمل األطفال التي ميكن أن يتم اكتشافها من خالل وزارة العمل وذلك أثناء الزيارات الدورية للمفتشني أو من 
خالل املرشدين التربويني في املدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم، أو من خالل وزارة التنمية االجتماعية عند الزيارات الدورية للجان 
مراقبة السلوك وجلان مكافحة التسول. لذا فإن احلاالت التي سيتم مناقشتها في هذا الدليل هي حاالت عمل أطفال منقطعني/
متسربني أو غير منقطعني/متسربني من املدارس، وحاالت األطفال امللحقني بالعمل منقطعني/متسربني أو غير منقطعني/متسربني

1. مرحلة الكشف واإلبالغ: 
القرارات  واتخاذ  الفورية  االستجابة  من  املعنية  اجلهة  لتتمكن  عليها،  للحصول  والسعي  املعلومات  بتلقي  املتعلقة  املرحلة  هي 
املناسبة. وفي هذه املرحلة هناك ضرورة لوجود آلية وإجراءات واضحة الستقبال البالغات حول حاالت عمل األطفال وتوثيقها وحتويلها 

إلى اجلهة املعنية.

2. مرحلة التقييم األولي: 
املعلومات،  يتم جمع  ،إذ  املطلوب  التدخل  ولتحديد  احلالة،  لتصنيف  املعني  للقسم  إبالغ  أو وصول  الكشف  املرحلة عند  تبدأ هذه 
وتقييم الوضع وحتديد اإلجراءات الالزمة. في هذه املرحلة يتطلب وجود ضباط ارتباط ألكثر من جهة على مستوى املديريات املركزية 

واملديريات امليدانية، لدراسة حالة الطفل العامل، وتقييم وضعه االجتماعي والتعليمي، بهدف حتديد نوع االستجابة املطلوبة.

3. مرحلة التدخل: 
في هذه املرحلة يتم حتديد نوع التدخل وخطة التدخل باالستناد إلى التوصيات من مرحلة التقييم األولي وتنفيذ اخلطة ضمن الفترة 
الزمنية احملددة. الذي يتطلب عقد لقاء تشاوري تشارك به جميع املؤسسات املعنية لوضع خطوط أولية للتعامل مع احلالة، حيث 
يتم دراسة احلالة من جميع جوانبها، ويتم التشاور مع املؤسسات التي ال تستطيع احلضور عبر أي وسيلة تراها مناسبة مثل الهاتف 
التأكد من تقدمي اخلدمات بشكل تكامليلسحب الطفل من العمل  اللقاء في  البريد اإللكتروني. وتكمن أهمية  أو عبر  أو الفاكس 
ومحاولة تسهيل جميع املعيقات واعادته للتعليم، بحيث يتم دراسة كافة االختيارات والبدائل املتوفرة أمام احلالة، واألثر الناجم عن 
التدخل. هذا وتتضمن خطة التدخل دور الوزارات بالتفصيل ومع ذكر اجلهات واألشخاص املعنيني، والوقت املطلوب إلجنازه وما يستلزم 

لتحقيقه. ويستلزم في هذه املرحلة توثيق اللقاء التشاوري من خالل منوذج خاص .

4. مرحلة املتابعة والتقييم:
تتولى وزارة العمل وضع خطط إشرافيه ملتابعة احلاالت والتأكد من تقدمي الوزارات املعنية كافة أدوارها ومسؤولياتها لتنفيذ اإلطار. 
وهناك حاجة في هذه املرحلة إلى وجود اتصال دائم ما بني جميع اجلهات وذلك للتأكد من تطبيق خطة التدخل. ومن املمكن أيضا 
أن يتم عقد اجتماعات تقييم احلالة بعد فترة زمنية حتدد ضمن اللقاء التشاوري في مرحلة التدخل. وتتضمن املتابعة على املستوى 
الداخلي للجهة املعنية التأكد من أن جميع التدخالت املناطة للجهة يتم متابعتها. ويجب توفر آلية داخل كل وزارة ملتابعة احلاالت 

والتوثيق.



17

 الرسم توضيحي مللخص سير االجراءات العملية في الوزارات املعنية وتسلسلها حلاالت األطفال العاملني
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  الرسم توضيحي مللخص سير االجراءات العملية في الوزارات املعنية وتسلسلها حلاالت األطفال امللحقني   بالعمل
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  املرحلة االولى: مرحلة الكشف واإلبالغ

وصف املرحلة  
هي املرحلة املتعلقة بتلقي املعلومات والسعي للحصول عليها، واالبالغ عنها لتتمكن اجلهة املعنية من االستجابة الفورية 

واتخاذ القرارات اخلاصة بتحويل احلالة.

سلسلة االجراءات الواجب اتخاذها من قبل كل جهة من اجلهات املعنية  

 

وزارة التربية والتعليم
وزارة التنمية 
االجتماعية

وزارة العمل

هذه  في  دور  يوجد  ال 
املرحلة

في  دور  يوجد  ال 
هذه املرحلة

اكتشاف حاالت عمل األطفال إما عن طريق التفتيش الدوري أو 
من خالل البالغات. وفيما يلي تفاصيل كل آلية:

التفتيش الدوري:  
املنشآت  لكافة  الدورية  بالزيارات  العمل  مفتشي  يقوم   
حاالت  رصد  يتم  الزيارات  هذه  خالل  ومن  اململكة،  في  العاملة 
من  أقل  عامل  أي حالة طفل  اكتشاف  في حال  األطفال.  عمل 
16 سنة، يتم تعبئة منوذج رقم )1(، وعلى مفتش العمل تعبئة 
هذه  وتشتمل  النموذج.  في  املطلوبة  األساسية  املعلومات 

املعلومات ما يلي:
1. املعلومات اخلاصة بصاحب املنشأة في حالة الطفل العامل.

2. املعلومات اخلاصة بالطفل.
3. اسم املدرسة وعنوانها والهاتف للطفل إذا ما زال على مقاعد 

الدراسة أو آلخر صف ارتاده في املدرسة. 
• بحق صاحب 	 الالزم  اإلجراء  اتخاذ  العمل  وعلى مفتش  هذا 

العمل حسب القوانني املعمول بها
• خاصة 	 ملفات  ضمن  احلاالت  بحفظ  العمل  مفتش  يقوم 

املديرية  في  العمل  وزارة  ارتباط  ضابط  إلى  احلالة  وحتويل 
املعنية للتنسيق واملتابعة. في نهاية هذه املرحلة يتم حتويل 
ووزارة  االجتماعية  التنمية  وزارة  ارتباط  ضابط  إلى  امللف 

التربية والتعليم. 

أطفال عاملني 
في منشأة غير 

منقطع/غير 
متسرب

اقل من 16 سنة

اإلبالغ: 
• يتم االبالغ عن حاالت عمل األطفال عبر عدة طرق؛ اما عن 	

االبالغ  يتم  التي  احلاالت  خالل  من  او  رسمية،  جهات  طريق 
عنها للخط الساخن في وزارة العمل او من قبل اي مواطن 

بصورة شخصية.
• يقوم مستلم البالغ في وزارة العمل على توثيقه باستخدام 	

منوذج االبالغ رقم )2(
• املعنية، 	 املديرية  في  العمل  مفتش  الى  البالغ  حتويل  يتم 

لزيارة املنشأة والتحقق من البالغ وتعبئة النموذج رقم )1(
• أن 	 التحقق  امللف في حال  إما حفظ  يتم  الزيارة  على ضوء 

احلالة قانونية، أو حتويل احلالة إلى ضابط ارتباط وزارة العمل 
في املديرية املعنية للتنسيق واملتابعة.

• ارتباط 	 إلى ضابط  امللف  يتم حتويل  املرحلة  هذه  نهاية  في 
وزارة التنمية االجتماعية ووزارة التربية والتعليم.
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وزارة التربية والتعليم
وزارة التنمية 
االجتماعية

وزارة العمل

• 	 / التربوي  املرشد  االبالغ من قبل  يتم 
متابعة  خالل  من  وذلك  املدرسة  إدارة 
ملدة  الدراسة  عن  املنقطعني  األطفال 
املرشد  يقوم  حيث  أيام،   7 من  اكثر 
من  بالتحقق  املدرسة  التربوي/ادارة 
ذلك  وتوثيق  الطالب  تغيب  اسباب 

والتأكد من عودته للمدرسة.
• االستجابة 	 األهل  رفض  حال  في 

للمدرسة يتم ابالغ احلاكم اإلداري.  
• يقوم 	 األهل  استجابة  عدم  حال  في 

بتعبئة  املدرسة  إدارة  املرشد/ 
النموذج رقم )6(، ومن ثم ارساله إلى 
التربية  مديرية  في  االرتباط  ضابط 
االجراءات  التخاذ  املعنية  والتعليم 
املناسبة واملتابعة بتحويله إلى ضابط 
التنمية  ووزارة  العمل  وزارة  ارتباط 
االجتماعية، في حال أن الطفل يعمل 
في منشأة، يقوم ضابط  ارتباط وزارة 
املعني  املفتش  إلى  بتحويله  العمل 
احلالة  ملتابعة  الطفل  عمل  ملنطقة 
 )1( رقم  منوذج  لتعبئة  املنشأة  عبر 
ومن ثم حتويلة إلى ضابط ارتباط وزارة 
للتنسيق  املعنية  املديرية  في  العمل 

واملتابعة.

• في حال التأكد من قبل مفتش 	
في  يعمل  الطفل  أن  العمل 
منشأة يتم اتخاذ االجراء الالزم 
من قبل مفتش وضابط ارتباط 

العمل في حتويل احلالة 
• اتخاذ 	 العمل  مفتش  وعلى 

صاحب  بحق  الالزم  اإلجراء 
العمل حسب القوانني املعمول 

بها

أطفال عاملني في منشأة منقطع/ 
متسرب

اقل من 16 سنة
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وزارة التربية والتعليم
وزارة التنمية 
االجتماعية

وزارة العمل

ال يوجد دور لوزارة التربية 
بخصوص  والتعليم 
املراحل  الفئة خالل  هذه 
الوطني  لإلطار  األربعة 

ملكافحة عمل األطفال

ال يوجد دور في 
هذه املرحلة

التفتيش الدوري:  
• لكافة 	 الدورية  بالزيارات  العمل  مفتشي  يقوم 

هذه  خالل  ومن  اململكة،  في  العاملة  املنشآت 
حال  في  األطفال.  عمل  حاالت  رصد  يتم  الزيارات 
 18-16 من  عمره  عامل  طفل  حالة  أي  اكتشاف 
سنة، يتم تعبئة منوذج رقم )1(، يجب على مفتش 
في  املطلوبة  األساسية  املعلومات  تعبئة  العمل 

النموذج، وتشتمل هذه املعلومات:
1. املعلومات اخلاصة بصاحب املنشأة في حالة الطفل 

العامل.
2. املعلومات اخلاصة بالطفل.

زال  ما  إذا  للطفل  والهاتف  وعنوانها  املدرسة  اسم   .3
على مقاعد الدراسة أو آلخر صف ارتاده في املدرسة. 

• حسب 	 العمل  صاحب  بحق  الالزم  اإلجراء  اتخاذ 
القوانني املعمول بها.

• احلاالت ضمن ملفات 	 العمل بحفظ  يقوم مفتش 
خاصة وحتويل احلالة إلى ضابط ارتباط وزارة العمل 
في املديرية املعنية للتنسيق واملتابعة. في نهاية 
ارتباط  ضابط  إلى  امللف  حتويل  يتم  املرحلة  هذه 

وزارة التنمية االجتماعية.

اإلبالغ: 
• يتم االبالغ عن حاالت عمل األطفال عبر عدة طرق؛ 	

خالل  من  او  رسمية،  جهات  طريق  عن  اما  وهي 
الساخن  للخط  عنها  االبالغ  يتم  التي  احلاالت 
بصورة  مواطن  اي  قبل  من  أو  العمل،  وزارة  في 

شخصية.
• يقوم مستلم البالغ في وزارة العمل على توثيقه 	

باستخدام منوذج االبالغ رقم )2(
• املديرية 	 في  العمل  مفتش  الى  البالغ  حتويل  يتم 

املعنية، لزيارة املنشأة والتحقق من البالغ وتعبئة 
النموذج رقم )1(

• حتويل 	 أو  امللف،  حفظ  إما  يتم  الزيارة  ضوء  على 
املديرية  في  العمل  وزارة  ارتباط  ضابط  إلى  احلالة 
هذه  نهاية  في  واملتابعة.  للتنسيق  املعنية 
وزارة  ارتباط  ضابط  إلى  امللف  حتويل  يتم  املرحلة 
التنمية  وزارة  ارتباط  ضابط  االجتماعية.  التربية 

االجتماعية.
• العمل 	 صاحب  مبخالفة  العمل  مفتش  يقوم 

االمتثال  عدم  حال  في  اخملالفة  تكرار  او  انذاره  او 
ألحكام القانون  

أطفال عاملني في منشأة
السن: 16– 18 سنة

مرهقة  أو  خطرة  أعمال  في  يعملون 
أو مضرة بالصحة )حتدد هذه األعمال 

بقرارات صادرة من الوزير(
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وزارة التربية والتعليم وزارة التنمية االجتماعية وزارة العمل

• املرشد 	 قبل  من  االبالغ  يتم  أن  ميكن 
خالل  من  وذلك  املدرسة  إدارة   / التربوي 
متابعة األطفال املنقطعني عن الدراسة 
املرشد  يقوم  أيام، حيث  اكثر من 7  ملدة 
من  بالتحقق  املدرسة  التربوي/ادارة 
ذلك  وتوثيق  الطالب  تغيب  اسباب 

والتأكد من عودته للمدرسة.
• االستجابة 	 األهل  رفض  حال  في 

للمدرسة يتم ابالغ احلاكم اإلداري.  
• يقوم 	 األهل  استجابة  عدم  حال  في 

النموذج  بتعبئة  املدرسة  إدارة  املرشد/ 
ضابط  إلى  ارساله  ثم  ومن   ،)6( رقم 
والتعليم  التربية  مديرية  في  االرتباط 
املناسبة  االجراءات  التخاذ  املعنية 
واملتابعة بتحويله إلى ضابط ارتباط وزارة 

العمل ووزارة التنمية االجتماعية، 

• ميكن اكتشاف  احلاالت عن طريق: 	
• جلان مراقبة السلوك 	
• جلان مكافحة التسول 	
• يقوم مراقب السلوك بتعبئة النموذج رقم 	

 )5(
• قبل 	 من  اكتشافهم  يتم  الذي  املتسولون 

حملة  ضمن  االجتماعية  التنمية  وزارة 
فورا  ايقافهم  يتم  التسول  مكافحة 
وحلني  املتسولني،  لرعاية  مأدبا  مركر  في 
خروجهم من املركز  يقوم ضابط ارتباط وزارة 
التنمية االجتماعية في مأدبا بتحويل ملفه 
الى ضابط ارتباط وزارة التنمية االجتماعية 
احلدث  سكن  مكان  تتبع  التي  املديرية  في 
االجتماعية  الدراسة  بإجراء  ليقوموا 

واالقتصادية للحالة.
• يقوم ضابط ارتباط وزارة التنمية االجتماعية 	

بتحويل احلالة الى ضابط ارتباط وزارة التربية 
والتعليم )إذا كان الطفل اقل من 16 عام(، 
في  العمل  ارتباط  لضابط  احلالة  وحتويل 
املديرية املعنية ألغراض التنسيق والتوثيق.

يقوم مفتش 
العمل بحفظ 
احلاالت ضمن 
ملفات خاصة

أطفال ملحقني 
بالعمل من 

املتسربني

وزارة التربية 
والتعليم

وزارة التنمية االجتماعية وزارة العمل

• ال يوجد دور في 	
هذه املرحلة.

• ميكن اكتشاف  احلاالت عن طريق: 	
• جلان مراقبة السلوك	
• جلان مكافحة التسول 	
• يقوم مراقب السلوك بتعبئة النموذج رقم )5( 	
• املتسولون الذي يتم اكتشافهم من قبل وزارة التنمية االجتماعية 	

ضمن حملة مكافحة التسول يتم ايقافهم فورا في مركر مأدبا لرعاية 
املتسولني، وحلني خروجهم من املركز  يقوم ضابط ارتباط وزارة التنمية 

االجتماعية في مأدبا بتحويل ملفه الى ضابط ارتباط وزارة التنمية 
االجتماعية في املديرية التي تتبع مكان سكن احلدث ليقوموا بإجراء 

الدراسة االجتماعية واالقتصادية للحالة.
• يقوم ضابط ارتباط وزارة التنمية االجتماعية بتحويل احلالة الى ضابط 	

ارتباط وزارة التربية والتعليم )إذا كان اقل من 16 عام( ملتابعته دراسيا 
من قبل املرشد التربوي، وحتويل احلالة لضابط ارتباط العمل في املديرية 

املعنية ألغراض التنسيق والتوثيق.

يقوم مفتش 
العمل بحفظ 
احلاالت ضمن 

ملفات خاصة 

أطفال 
ملحقني 

بالعمل من 
غير املتسربني
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وزارة العمل
منوذج رقم )1( 

حالة طفل عامل أقل من 18 عام

التوقيع:مت تعبئة النموذج من قبل املفتش/ املفتشة:

التاريخ:املديرية:

التوقيع:مت حتويل النموذج إلى )االسم والوظيفة(:

التاريخ:املديرية )مكان العمل(:

طريقة التحويل )فاكس/ باليد(: 

التوقيع:مت استالم النموذج من قبل:

التاريخ:الوظيفة / املديرية )مكان العمل(:

التاريخ:مت حتويل احلالة لضابط ارتباط وزارة التربية والتعليم:

طريقة التحويل )فاكس/ باليد(::
توقيع املستلم:

التاريخ:مت حتويل احلالة لضابط ارتباط وزارة التنمية االجتماعية:

توقيع املستلم:طريقة التحويل )فاكس/ باليد(:
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اسم املنشأة

اسم صاحب املنشأة

النشاط االقتصادي للمنشأة

الرقم الوطني للمنشأة

عنوان املنشأة

احملافظة: ..................................................................................................

املدينة: ....................................................................................................

احلي/الشارع: ..............................................................................................

الهاتف )أرضي(: ..................................   الهاتف )خلوي(: ...................................

معلومات عن الطفل . أ

االسم )4 مقاطع(

الرقم الوطني

تاريخ امليالد

اجلنسية

عنوان املنزل

احملافظة:  .........................................         املدينة:....................................          

احلي: ............................................        الشارع:.......................................         

رقم املنزل: .......................................        الهاتف )أرضي(: ...........................

  الهاتف )خلوي(: .......................................          

وصف الوضع االجتماعي  
للطفل واألسرة 

الوالدين:        يعيشون معا                 منفصالن                   مطلقان                               
أحداهما متوفي: ..................  

الطفل:           أعزب                       خاطب                     متزوج

)!(  يتم تعبئته من قبل مفتش العمل عند اكتشاف إي حالة عمل أطفال أو للتأكد من حالة عمل أطفال إذا مت اإلبالغ عنها

وزارة العمل
مديرية عمل: ________________________ 

منوذج رقم )1( : 

معلومات عن حالة عمل األطفال )متسرب أو غير متسرب(
أقل من 18 عام
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وضع الطفل التعليمي

هل ما زال الطفل يذهب للمدرسة:        نعم            ال    )إذا أجاب ال يتم متابعة أسئلة الوضع 

التعليمي(

املستوى التعليمي4 :......................................................................................

.............. متى ترك املدرسة:
...............................................................................................................

............أسباب ترك املدرسة:
.........................................................................................................هل 

يرغب بإكمال تعليمه؟           يرغب                           ال يرغب     

مالحظات: .................................................................................................

......................................................................................................

اسم املدرسة 
عنوانها الهاتف

نوع العمل2

فترة العمل ومدته

العمل السابق

أجرة الطفل

االجازات األسبوعية والسنوية

توفر شروط السالمة والصحة املهنية

هل عمل الطفل يعد من األعمال 
اخلطرة

عدد ساعات العمل يوميا

ساعة بدء العمل 
ساعة انتهاء العمل

هل يعمل اثناء العطل

هل هناك استراحة ومدتها
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وضع الطفل املهني

هل تلقي تدريب على املهنة التي ميارسها وأين:

..........................................................................................................
ما طبيعة عمله3:

...............................................................................................................
...................................................................................................

االجراء القانوني املتخذ بحق صاحب 
العمل

وضع الطفل العام 

هل يعاني من أمراض:  ................................................................................     

هل هناك مؤشرات عنف على الطفل:

..............................................................................................................
......................................................................................................

هل هو متعاون في االجابة على ألسئلة:...............................................................

ب .  معلومات أولية عن األسرة ووضعها االجتماعي واالقتصادي )يقوم املفتش بتعبئة هذه املعلومات إذا أمكن أو أي من املعلومات التي يستطيع احلصول 
عليها(

أفراد األسرة

العمراجلنسصلة القرابةاالسم
احلالة 

االجتماعية
احلالة 

الصحية
املهنةاحلالة التعليمية
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مصادر دخل األسرة وقيمة الدخل

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................
...............................................................................................

   بيت          سيارة          أرض     أخرى: ...................................................ممتلكات األسرة

اخليارات املتاحة للطفل واألسرة

التعليمية:االجتماعية واالقتصادية:املهنية )العمل(:

اسم مفتش العمل وتوقيعه:

تاريخ ويوم الزيارة:
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وزارة العمل
قسم عمل األطفال

منوذج )2(

منوذج إبالغ

رقم اإلبالغ: -----------------

التاريخ: --------------------

الساعة: --------------------

اجلهة املبلغة )اختياري(:

االسم:..........................................................................................................................................

العنوان:.........................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

الهاتف: .................................................

طريقة اإلبالغ:        كتاب رسمي           شخصي         اخلط الساخن        أخرى

املنشأة املبلغ عنها

االسم: ..........................................................................................................................................

العنوان: .........................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

طبيعة عمل املنشأة: ..........................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

اسم وتوقيع مستلم اإلبالغ: ..................................................................................................................

تاريخ تبليغ املفتش: ............................................................................................................................

توقيع املفتش للمتابعة: .......................................................................................................................
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وزارة التنمية االجتماعية
منوذج رقم )5( 

حالة طفل ملحق بالعمل

مت تعبئة النموذج من قبل الباحث االجتماعي/مراقب السلوك )مركز متسولني 
مأدبا(:

التوقيع:

التاريخ:املديرية تنمية مأدبا

التوقيع:مت حتويل النموذج إلى ضابط ارتباط وزارة التنمية االجتماعية

التاريخ: مديرية التنمية االجتماعية:

التوقيع:مت حتويل النموذج إلى )االسم والوظيفة(:

التاريخ:املديرية )مكان العمل(:

طريقة التحويل )فاكس/ باليد(:

التوقيع:مت استالم النموذج من قبل:

التاريخ:الوظيفة / املديرية )مكان العمل(:

التوقيع:مت حتويل احلالة لضابط ارتباط وزارة التربية والتعليم:

توقيع املستلم:طريقة التحويل )فاكس/ باليد(:

التاريخ:مت حتويل احلالة لضابط ارتباط وزارة العمل:

توقيع املستلم:طريقة التحويل )فاكس/ باليد(:
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وزارة التنمية االجتماعية

من: مديرية تنمية مأدبا: _________________________ إلى

مديرية تنمية: ___________________________

منوذج رقم )  5   (: 

 أ. معلومات عن الطفل )امللحقني بالعمل(

االسم )4 مقاطع(

الرقم الوطني

تاريخ امليالد

اجلنسية

احملافظة:  ..................................        املدينة:................................................     

احلي: .......................................        الشارع:...............................................     

رقم املنزل: .................................        الهاتف )أرضي(: ......................................الهاتف 

)خلوي(: .......................................

عنوان املنزل

الوالدين:           يعيشون معا              منفصالن                  مطلقان   أحداهما متوفي: ..................  

الطفل:           أعزب                       خاطب                     متزوج

 وصف الوضع االجتماعي
للطفل واألسرة

سبب اإلبالغ عن الطفل

هل ما زال على مقاعد الدرا سة:...............................................................................

إذا ترك املدرسة، سبب ترك الدرا سة:..........................................................................

وضع الطفل التعليمي

 املدرسة
 عنوانها
الهاتف

نوع العمل ومكانه

هل يعاني من أمراض:

................................................................................................................................
    .....................................................................................................

هل هناك مؤشرات عنف على الطفل:

..................................................................................................................

..................................................................................................................
هل هو متعاون في االجابة على األسئلة: 

..................................................................................................................

وضع الطفل العام
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 ب. معلومات أولية عن األسرة ووضعها االجتماعي واالقتصادي

أفراد األسرة

االسم
صلة 

القرابة
احلالة االجتماعيةالعمراجلنس

احلالة 
الصحية

املهنةاحلالة التعليمية

مصادر دخل األسرة وقيمة الدخل
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

    بيت                       سيارة                       أرض  ممتلكات األسرة

أخرى: ...............................................................................................

اخليارات املتاحة للطفل واألسرة

التعليمية:االجتماعية واالقتصادية:املهنية )العمل(:
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 وزارة التربية والتعليم

منوذج رقم )6( 
حالة طفل منقطع / متسرب من املدرسة

مت تعبئة النموذج من قبل املرشد التربوي ومدير املدرسة:
التوقيع:

املدرسة:
التاريخ:

مت حتويل النموذج إلى )االسم والوظيفة(:
التوقيع:

املديرية )مكان العمل(:
التاريخ:

طريقة التحويل )فاكس/ باليد(: 

مت استالم النموذج من قبل:
التوقيع:

الوظيفة / املديرية )مكان العمل(:
التاريخ:

مت حتويل احلالة لضابط ارتباط وزارة التنمية االجتماعية:
التاريخ:

طريقة التحويل )فاكس/ باليد(:
توقيع املستلم:

مت حتويل احلالة لضابط ارتباط العمل:
التاريخ:

طريقة التحويل )فاكس/ باليد(:
توقيع املستلم:



33

 
وزارة التربية والتعليم

معلومات عن حالة طفل أقل من 16 سنة منقطع / متسرب من املدرسة

مديرية تربية: _____________________________________

منوذج رقم )       6       (: 
 أ. معلومات عن الطفل )املنقطع /املتسرب من املدرسة (. 

االسم )4 مقاطع(

الرقم الوطني

تاريخ امليالد

اجلنسية

عنوان املنزل

احملافظة:  .........................................      املدينة:...............................................          

احلي: ..............................................       الشارع:..............................................        

رقم املنزل: ........................................      الهاتف )أرضي(: ....................................          

الهاتف )خلوي(: .......................................          

وصف الوضع االجتماعي 
للطفل واألسرة

الوالدين:      يعيشون معا         منفصالن            مطلقان        أحدهما متوفي: ..................  

الطفل:           أعزب                       خاطب                     متزوج

املستوى التعليمي

املدرسة 
عنوانها
الهاتف

وضع الطفل في املدرسة

مدة غياب الطفل عن املدرسة / الغياب املتكرر عن املدرسة 

....................................................................................................................

....................................................................................................................
هل مت االتصال مع العائلة:

....................................................................................................................

....................................................................................................................
سبب الغياب عن املدرسة:

العمل اسم املنشأة وعنوانها.................................................................................... 
أسباب أخرى:

ماذا كانت استجابة العائلة: 
هل مت إعادته للمدرسة:                    نعم                                 ال

....................................................................................................................
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وضع الطفل العام

هل يعاني من أمراض:

..........................................................................................................................
................................................................................................................

هل هناك مؤشرات عنف على الطفل:

..........................................................................................................................
................................................................................................................

 ب. معلومات أولية عن األسرة ووضعها االجتماعي واالقتصادي

أفراد األسرة

االسم
صلة 

القرابة
العمراجلنس

احلالة 
االجتماعية

احلالة 
الصحية

احلالة 
التعليمية

املهنة



35

مصادر دخل األسرة 
وقيمة الدخل

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................
...............................................

ممتلكات األسرة

     بيت                سيارة                أرض    

أخرى: .............................................................................................................         

اخليارات املتاحة للطفل واألسرة

التعليمية:االجتماعية واالقتصادية:املهنية )العمل(:
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 املرحلة الثانية: مرحلة التقييم األولي

 وصف املرحلة
هي املرحلة التي تلي مرحلة الكشف أو وصول إبالغ للقسم املعني لتصنيف احلالة، ولتحديد التدخل املطلوب يتم جمع املعلومات، 
وتقييم الوضع وحتديد اإلجراءات الالزمة، لدراسة حالة الطفل العامل وتقييم وضعه االجتماعي واالقتصادي والتعليمي، بهدف حتديد 

نوع االستجابة املطلوبة.

 سلسلة االجراءات الواجب اتخاذها من قبل كل جهة من اجلهات املعنية

وزارة التربية والتعليموزارة التنمية االجتماعيةوزارة العمل

أطفال عاملني في منشأة
غير منقطع/ غير متسرب

السن: اقل من 16 سنة

• يقوم ضابط ارتباط 	
العمل مبتابعة التقدم 

في تقييم احلاالت 
وحتديث البيانات وفقاً 

للمستجدات، التنسيق 
بني ضباط االرتباط لعقد 

االجتماع التشاوري

• بعد احلصول على املعلومات األولية 	
وزارة  من  العامل  الطفل  حالة  عن 
العمل، يقوم ضابط ارتباط وزارة التنمية 
املعنية مبتابعة  املديرية  االجتماعية في 
االجتماعي  الوضع  عن  املعلومات  جمع 
 ،)1( رقم  منوذج  لألسرة  واالقتصادي 
اقتصادية  اجتماعية  دراسة  خالل  من 
ووضع  وأسرته،  الطفل  حول  شاملة 
اخليارات  وعرض  املقترحة  التوصيات 
املتاحة لألسرة. ويتم تزويد وزارة العمل 

بتلك الدراسات امليدانية.

• في 	 االرتباط  ضابط  يقوم 
مديرية التربية والتعليم املعنية 
عدم  لضمان  باألهل  باالتصال 
املدرسة،  عن  الطفل  انقطاع 
مع  بالتعاون  حالته  ومتابعة 
املدرسة،  وادارة  التربوي  املرشد 
التعليمية  اخليارات  وعرض 

املتاحة للطفل

أطفال عاملني في منشأة
منقطع/ متسرب

السن: اقل من 16 سنة

• يقوم ضابط ارتباط 	
العمل مبتابعة التقدم 

في تقييم احلاالت 
وحتديث البيانات وفقاً 

للمستجدات، التنسيق 
بني ضباط االرتباط لعقد 

االجتماع التشاوري

• بعد احلصول على املعلومات األولية 	
وزارة  من  العامل  الطفل  حالة  عن 
العمل، يقوم ضابط ارتباط وزارة التنمية 
املعنية مبتابعة  املديرية  االجتماعية في 
االجتماعي  الوضع  عن  املعلومات  جمع 
  ،)1( رقم  منوذج  لألسرة  واالقتصادي 
اقتصادية  اجتماعية  دراسة  خالل  من 
ووضع  وأسرته،  الطفل  حول  شاملة 
اخليارات  وعرض  املقترحة  التوصيات 
املتاحة لألسرة. ويتم تزويد وزارة العمل 

بتلك الدراسات امليدانية.

• وزارة 	 ارتباط  ضابط  يقوم 
املديرية  في  والتعليم  التربية 
املعنية مبتابعة الوضع التعليمي 
للحالة من خالل دراسة شاملة، 
املقترحة  التوصيات  ووضع 
املالئمة  التعليمية  للخيارات 
األسرة  على  وعرضها  للطفل 
رقم  منوذ  واستكمال  والطفل 

.)1(
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أطفال عاملني في منشأة
السن:  16 – 18 سنة

يعملون في أعمال خطرة أو 
مرهقة أو مضرة بالصحة 

)حتدد هذه األعمال بقرارات 
يصدرها الوزير(

• يقوم ضابط ارتباط 	
العمل مبتابعة التقدم 

في تقييم احلاالت 
وحتديث البيانات وفقاً 

للمستجدات، التنسيق 
بني ضباط االرتباط لعقد 

االجتماع التشاوري
•  يقوم ضابط ارتباط 	

العمل بتقدمي اقتراح خيار 
التدريب املهني للطفل

• بعد احلصول على املعلومات األولية 	
وزارة  من  العامل  الطفل  حالة  عن 
العمل، يقوم ضابط ارتباط وزارة التنمية 
املعنية مبتابعة  املديرية  االجتماعية في 
االجتماعي  الوضع  عن  املعلومات  جمع 
 ،)1( رقم  منوذج  لألسرة  واالقتصادي 
اقتصادية  اجتماعية  دراسة  خالل  من 
ووضع  وأسرته،  الطفل  حول  شاملة 
اخليارات  وعرض  املقترحة  التوصيات 
املتاحة لألسرة. ويتم تزويد وزارة العمل 

بتلك الدراسات امليدانية.

أطفال ملحقني بالعمل من 
املتسربني

يقوم ضابط ارتباط العمل 
مبتابعة التقدم في تقييم 

احلاالت وحتديث البيانات 
وفقاً للمستجدات، 
التنسيق بني ضباط 

االرتباط لعقد االجتماع 
التشاوري

• التنمية 	 وزارة  ارتباط  ضابط  يقوم   
املعنية مبتابعة  املديرية  االجتماعية في 
االجتماعي  الوضع  عن  املعلومات  جمع 
دراسة  خالل  من  لألسرة،  واالقتصادي 
حول  شاملة  اقتصادية  اجتماعية 
التوصيات  ووضع  وأسرته،  الطفل 
املقترحة وعرض اخليارات املتاحة لألسرة. 
ويتم تزويد وزارة العمل بتلك الدراسات 

امليدانية.

• وزارة 	 ارتباط  ضابط  يقوم 
املديرية  في  والتعليم  التربية 
املعنية مبتابعة الوضع التعليمي 
للحالة. من خالل دراسة شاملة 

حول الوضع التعليمي للطفل 
• وزارة 	 ارتباط  ضابط  يقوم 

جميع  ببحث  والتعليم  التربية 
بالنسبة  التعليمية  اخليارات 
األسرة  على  وعرضها  للطفل 

والطفل

أطفال ملحقني بالعمل من 
غير املتسربني

يقوم ضابط ارتباط العمل 
مبتابعة التقدم في تقييم 

احلاالت وحتديث البيانات 
وفقاً للمستجدات، 
التنسيق بني ضباط 

االرتباط لعقد االجتماع 
التشاوري

• التنمية 	 وزارة  ارتباط  ضابط  يقوم 
املديرية املعنية مبتابعة  االجتماعية في 
االجتماعي  الوضع  عن  املعلومات  جمع 
دراسة  خالل  من  لألسرة،  واالقتصادي 
حول  شاملة  اقتصادية  اجتماعية 
التوصيات  ووضع  وأسرته،  الطفل 
املقترحة وعرض اخليارات املتاحة لألسرة. 
ويتم تزويد وزارة العمل بتلك الدراسات 

امليدانية.

• التأكيد على املرشد التربوي 	
الطفل  ملتابعة  املدرسة  وإدارة 

وحتصيله الدراسي.
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  املرحلة الثالثة: مرحلة التدخل 

في هذه املرحلة يتم حتديد نوع التدخل وخطة التدخل الذي يتطلب عقد لقاء تشاوري تشارك به جميع املؤسسات املعنية لوضع 
خطوط أولية للتعامل مع احلالة، حيث يتم دراسة احلالة من جميع جوانبها، وتكمن أهمية اللقاء في التأكد من تقدمي اخلدمات بشكل 
والبدائل  اخليارات  دراسة كافة  يتم  للتعليم، بحيث  واعادته  املعيقات  العمل ومحاولة تسهيل جميع  الطفل من  تكاملي، لسحب 
املتوفرة أمام احلالة، واألثر الناجم عن التدخل. هذا وتتضمن خطة التدخل دور الوزارات بالتفصيل ومع ذكر اجلهات واألشخاص املعنيني، 

والوقت املطلوب إلجنازه وما يلزم لتحقيقه

 اخليارات املتاحة

وزارة التربية والتعليم )التعليم الرسمي(: 
• تعليم رسمي نظامي ضمن املدارس )اذا كان لم يتجاوز 16سنة من عمره( أي اعادته الى املدرسة بشرط ان ال يكون فرق العمر 	

بينه وبني اقرانه اكثر من 3 سنوات.
• تعليم رسمي غير نظامي بشرط ان يكون عمره 12 سنة، ومنقطع سنه فما اكثر عن الدراسة املنتظمة، يستطيع االستفادة 	

من البرامج التالية:

  برنامج تعزيز الثقافة للمتسربني لألطفال ذكور من سن 13 – 18 سنه، واالناث من سن 13 – 20 سنه
  برنامج تعليم الكبار ومحو األميه للذكور واإلناث من عمر 15 سنه فأكثر

  برنامج الدراسات املنزلية للدارسني غير النظامي )دراسة منزلية( للدارسني من الذين تزيد أعمارهم عن 12 سنه

وزارة العمل: 

تقدمي بعض البدائل العملية للحالة، من خالل املراكز التابعة ملؤسسة التدريب املهني، وبرامج مديرية التشغيل والتدريب املهني 
لألطفال من سن 16 -18 سنه 

وزارة التنمية االجتماعية:

 اإلعانات النقدية، من خالل التنسيق مع صندوق املعونة الوطنية في املديرية املعنية بوزارة التنمية االجتماعية

 شمول عائلة الطفل بأحد البرامج واملشاريع اخملتلفة التابعة لوزارة التنمية االجتماعية

 التنسيق مع اجلهات املعنية بالتشغيل لتوفير فرصة عمل ألحد أفراد األسرة البالغني

 القروض عبر وزارة التنمية االجتماعية

حتويل الى حماية األسرة في حاالت العنف األسري
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 سلسلة االجراءات الواجب اتخاذها من قبل كل جهة من اجلهات املعنية

وزارة التربية والتعليموزارة التنمية االجتماعيةوزارة العمل

• بني ضباط 	 التنسيق  في  العمل  ارتباط  يقوم ضابط 
ارتباط التنمية والتربية لعقد اللقاء التشاوري

• التدخل 	 خطة  بتوثيق  العمل  ارتباط  ضابط  يقوم 
املطلوبة واخلطة التنفيذية ضمن الفترات الزمنية املتفق 
ارتباط مديريات  بني ضباط  ما  التنسيق  عليها، من خالل 

التنمية والتربية ضمن املديريات املعنية.
• تقدم املقترحات بخصوص التدخالت املطلوبة ضمن 	

مسؤولياتها ضمن اخليارات املتاحة اعاله
• يستخدم منوذج اللقاء التشاوري رقم  3	

املشاركة في اللقاء التشاوري لتقدمي 
املقترحات بخصوص التدخالت 

املطلوبة ضمن مسؤوليات الوزارة، 
ضمن اخليارات املتاحة أعاله

املشاركة في اللقاء التشاوري لتقدمي 
املقترحات بخصوص التدخالت 

املطلوبة ضمن اخليارات ومسؤوليات 
الوزارة املتاحة أعاله

وفي حاالت عمل أطفال 16-18 سنة 
ال داعي ملشاركة ضابط ارتباط التربية

 مناذج للعمل وتعليمات االستخدام

مناذج أرقام 3
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وزارة العمل
منوذج )   3    (

اللقاء التشاوري

رقم احلالة ) امللف (: .................................................................................................................
اجلهة الني أحيل منها الطفل........................................................................................................
تاريخ استالم ضابط ارتباط العمل للحالة : ........................................................................................
انعقاد اللقاء التشاوري:   عقد:...................    لم يعقد:..................     مبررات عدم االنعقاد:.......................

تاريخ االنعقاد: ........................................................................................................................الوقت: .................
.....................................................................................

اجلهات املدعوة للقاء:               وزارة العمل           وزارة التنمية االجتماعية                وزارة التربية والتعليم                 أخرى

اجلهات التي حضرت اللقاء:      وزارة العمل           وزارة التنمية االجتماعية                وزارة التربية والتعليم                 أخرى

معلومات احلالة 

الرقم الوطني :االسم الرباعي :     

املستوى التعليمي: اجلنسية: 

اجلنس :                                         
عنوان السكن:

رقم الهاتف:

املهنة:وصف احلالة االجتماعية: 

تاريخ امليالد: 

اسم املدرسة: 
عنوانها:
الهاتف:

وصف حالة األسرة:..........................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

................................................................................................................
عنوان املنشأة: 

احملافظة: ....................................................................
املدينة: .....................................................................
احلي/الشارع: ..............................................................

الهاتف )أرضي(: ............................................ الهاتف )خلوي(:.............................................................
طبيعة عمل املنشأة: 

اللقاء التشاوري: 

التوصيات املتعلقة )اخلاصة( باملستوى التعليمي من ضمن اخليارات املتاحة:
.................................................................................................................................  .1

.................................................................................................................................  .2

.................................................................................................................................  .3

.................................................................................................................................  .4
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التوصيات اخلاصة باحلالة االجتماعية واالقتصادية:
.................................................................................................................................  .1
.................................................................................................................................  .2
.................................................................................................................................  .3
.................................................................................................................................  .4
.................................................................................................................................. .5

اخلطة التنفيذية لالستجابة: 

مالحظات التاريخ النتيجة التاريخ املسؤولية االجراءات

االجراء املتخذ بشأن االستجابة للحالة:
املتابعة : .................  

في حالة عدم إغالق امللف، تاريخ االجتماع القادم ملتابعة احلالة: .................

اغالق احلالة: .................   مبررات اغالق احلالة: ...............................

مخالفة صاحب  العمل:................. أي اجراء آخر:............................

رقم وتاريخ اخملالفة:.........................
 

املشاركون في اللقاء التشاوري:

التوقيعالصفة الوظيفية اجلهةاالسم

 املرحلة الرابعة: مرحلة املتابعة والتقييم
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وصف املرحلة
تتم عملية املتابعة من خالل االتفاق بني اجلهات املعنية على وضع التقارير الالزمة التي تعكس تقدم العمل ضمن خطة التدخل التي 
مت االتفاق عليها في اللقاء التشاوري. هذا ويتطلب أيضاً تقدمي التغذية الراجعة من قبل وزارة العمل إلى جميع املعنيني، لتتمكن جميع 
اجلهات املعنية من االطالع على إجنازات اجلهات األخرى. كما يتطلب أيضاً القيام باجتماعات متابعة احلالة من قبل ضباط ارتباط العمل 
والتنمية والتربية ضمن مديرياتهم في احملافظات حسب اختصاص احلالة، وتزويد مركز وزارة العمل بجميع التقارير حلفظها ضمن 

امللفات في الوزارة. 

سيعتمد لهذه املرحلة مناذج متابعة داخلية شهريه حلاالت األطفال في كل وزارة لها دور حسب اخلطة التنفيذية التي وضعت في 
االجتماع التشاوري

 سلسلة االجراءات الواجب اتخاذها من قبل كل جهة من اجلهات املعنية

وزارة التربية والتعليموزارة التنمية االجتماعيةوزارة العمل

• الدعوة الى اجتماع تقييم ومتابعة احلالة	
• األطفال العاملني في منشأه: وضع خطط إشرافيه 	

ملتابعة احلاالت والتأكد من تقدمي الوزارات املعنية كافة 
خطة  ومتابعة  اإلطار،  لتنفيذ  ومسؤولياتها  أدوارها 
الداخلي  املتابعة  )منوذج  االتفاق عليها  مت  التي  التدخل 
الشهري رقم 4، ومنوذج متابعة احلالة 7(، وتوثيق جميع 

االجراءات
• توثيق 	 على  العمل  بالعمل:  امللحقني  األطفال 

جميع احلاالت 

• التدخل 	 اجراءات  تنفيذ  متابعة 
)منوذج املتابعة الداخلي الشهري رقم 4، 

ومنوذج متابعة احلالة 7( 
• املشاركة في اجتماع تقييم احلالة	
• متابعة 	 بالعمل:  امللحقني  األطفال 

احلاالت مع وزارة التربية والتعليم

• التدخل 	 اجراءات  تنفيذ  متابعة 
رقم  الشهري  الداخلي  املتابعة  )منوذج 

4، ومنوذج متابعة احلالة 7( 
• املشاركة في اجتماع تقييم احلالة	

 مناذج العمل في هذه املرحلة 

منوذج رقم )4( ومنوذج متابعة احلالة )7(
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املتابعة الشهرية حلاالت األطفال
منوذج ) 4 (  

الوزارة: --------------------                     التاريخ: يوم ----- شهر----- سنة------

املديرية: -------------------                                    ضابط االرتباط: --------------------

رقم 
احلالة

اسم الطفل
هل مت إغالق 

امللف
االجراء املطلوب 

اتخاذه
اجلهة املسؤولة 

عن اإلجراء

الوضع احلالي 
لإلجراء )نسبة 

التقدم(
مالحظات عن احلالة
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منوذج متابعة األطفال 
)رقم 7(

التاريخ: شهر------------- 

الوزارة: --------------------

املديرية: -------------------         

ضابط االرتباط: --------------------

اسم الطفل:-------------------------------  الرقم الوطني: ---------------------

التوصيات اخلاصة  بالطفل
التاريخ املتوقع 

لإلجراء
تاريخ اإلجراء 

الفعلي
مالحظات 

مت إغالق امللف بتاريخ:

التوقيع:
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 مهام ضباط االرتباط

وزارة العمل:
املديرية املعنية للوزارة: قسم التفتيش وقسم السالمة والصحة املهنية

القسم املعني على مستوى مديريات امليدان: قسم التفتيش.
ضابط ارتباط العمل: أن يكون من قسم التفتيش وعلى إطالع وإملام بجميع األمور املرتبطة بعمل األطفال.

مهام ضابط االرتباط: )باإلضافة للمهام املنوطة به(

 استالم النماذج رقم )1( و)2( من مفتش العمل وتوثيق احلالة.
 استالم النماذج رقم )5( و)6( وحتويلها لكل جهة حسب اختصاصها.

 حتويل النموذج لكل من ضابط ارتباط وزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية االجتماعية ومتابعتها.
 دراسة احلالة وتقدمي املقترحات / اخليارات املتوفرة لدى الوزارة.

 الدعوة لعقد اللقاء التشاوري )كل اسبوعني أو شهريا(، وتوثيق االجتماع ومتابعة تنفيذ املقترحات من قبل كل جهة.
 متابعة سير تقدم احلالة منوذج رقم )7(

 استالم تقارير اإلجناز بخصوص كل حالة وحفظها في امللفات.

وزارة التربية والتعليم: 
اإلدارة املعنية في مركز الوزارة: إدارة التعليم

األقسام املعنية في مديريات التربية والتعليم: قسم اإلرشاد التربوي، وقسم التعليم العام
ضابط ارتباط وزارة التربية والتعليم:

مهام ضابط االرتباط:

 متابعة حاالت الطالب املنقطعني عن املدرسة منوذج رقم )6( والتي يتم تزويدها من قبل املدارس.
 استالم مناذج احلاالت احملولة من ضابط ارتباط العمل والتنمية االجتماعية، ومتابعتها.

 دراسة كل حالة )زيارة، هاتف ...الخ( وتقدمي االقتراحات لكل حالة حسب التعليمات واألنظمة املعمول بها في وزارة التربية 
والتعليم. 

 املشاركة في اللقاء التشاوري.
 متابعة تنفيذ التوصيات لكل حالة.

 املتابعة الدورية للحاالت وسير تقدم احلالة منوذج رقم )7(

وزارة التنمية االجتماعية
املديرية املعنية للوزارة: مديرية الدفاع االجتماعي.

مديرية تنمية مأدبا: استالم ملف حالة الطفل املتسول من مركز متسولني مأدبا وحتويله للمديرية املعنية
مركز متسولني مأدبا: حتويل حالة الطفل املتسول إلى مديرية تنمية مأدبا

القسم املعني على مستوى مديريات امليدان: قسم الدفاع االجتماعي
ضابط ارتباط وزارة التنمية االجتماعية:

مهام ضابط االرتباط: )باإلضافة للمهام املنوطة به(

 متابعة حاالت احملولة من الباحث االجتماعي/مراقب السلوك منوذج رقم )5(.
 استالم مناذج احلاالت احملولة من ضابط ارتباط العمل والتربية والتعليم، ومتابعتها.

 اجراء الدراسة االجتماعية والزيارة امليدانية من قبل مهام مراقب السلوك والباحث االجتماعي، وليس من مهام ضابط االرتباط 
حيث ان مهمة ضابط االرتباط تنسيقية بني الباحثني االجتماعني ومراقبي السلوك من جهة وضباط ارتباط الشركاء من جهة 

اخرى. دراسة كل حالة )زيارة، هاتف ...الخ( وتقدمي املقترحات لكل حالة مبا هو متوفر لدى وزارة التنمية. 
 املشاركة في اللقاء التشاوري.

 متابعة تنفيذ التوصيات لكل حالة.

 املتابعة الدورية للحاالت وسير تقدم احلالة منوذج رقم )7(
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املديريات العاملة في امليدان:

احملافظة

املديرية

وزارة التربية والتعليموزارة التنمية االجتماعيةوزارة العمل

العاصمة

مديرية تفتيش عمان

مديرية عمل عمان 
الثالثة/ سحاب 

مكتب تفتيش عمل 
التجمعات الصناعية/ 

سحاب

عمان  االجتماعية  التنمية  مديرية 
الغربية )جبل احلسني، الشميساني، 
السادس،  الدوار  حتى  عمان  جبل 
اللويبدة،  جبل  الرشيد،  ضاحية 
اجلبيهة،  االردنية،  اجلامعة  منطقة 

اجلاردنز، تالع العلي، صويلح(، 
عمان  االجتماعية  التنمية  مديرية 
علندا،  ابو  )القويسمة،  الشرقية 
الوحدات، جبل االشرفية، جبل التاج، 
املريخ، جبل النظيف، حي نزال، وسط 
االجتماعية  التنمية  مديرية  البلد(، 
اجليزة )لواء اجليزة(، مديرية التنمية 
االجتماعية ماركا )ماركا الشمالية، 
ماركا اجلنوبية، ام نوارة، جبل النصر، 

الهاشمي الشمالي،
القصور،  جبل  اجلنوبي،  الهاشمي 
علندا(،  ابو  طبربور،  النزهة،  جبل 
بيادر  االجتماعية  التنمية  مديرية 
مرج  السابع،  السير)الدوار  وادي 
احلمام(،  مديرية التنمية االجتماعية 
التنمية  مديرية  ناعور(،  )لواء  ناعور 
االجتماعية البادية الوسطى )شرق 

املوقر، البادية الوسطى(

لواء  األولى-  عمان  ملنطقة  والتعليم  التربية  مديرية 
القصبة )جبل التاج، اجلبل األخضر، اجلوفة، الذراع، الزهور، 
القلعة،  جبل  احلسني،  جبل  اذينة،  أم  تينة،  نزال،أم  حي 
اللويبدة،  جبل  حسن،  احلاج  اجلنوبي،ضاحية  عبدون 
االرمن  حي  العني،  راس  النظيف،  جبل  الوحدات،  املريخ، 

الشميساني، املهاجرين(،
لواء  الثانية-  عمان  ملنطقة  والتعليم  التربية  مديرية 
اجلبيهة،  بدران،  شفا  نصير،  ابو  )صويلح،  اجلامعة 
الكمالية، املدينة الرياضية، ضاحية الرشيد، أم السماق، 

خلدا، دابوق، مرج الفرس، ياجوز(.
لواء  الثالثة  عمان  ملنطقة  والتعليم  التربية  مديرية 
القويسمة )ابوعلندا، اسكان اجلمارك، اسكان الداخلية، 
املالية  اسكان  الصيادلة،  اسكان  القويسمة،  اسكان 
العبدلية،  املستندة،  احلديد،  جبل  احلسينية،   ، والزراعة 
ضاحية  سحاب،   نزهة  سحاب،  احليران،  أم  القسطل، 
االمير علي، اسكان سحاب، جاو،اجلويدة، اليادودة، الطيبة، 
اخلشافية،  نوارة،  أم  الرقيم،  نافع،  االوسط،  احلمام  مرج 
القويسمة، العلكومية، خريبة السوق، املقابلني، ضاحية 

الياسمني(.
لواء  الرابعة-  عمان  ملنطقة  والتعليم  التربية  مديرية 
ماركا ابوعليا، اسكان املرقب، احملطة، املزير، املنارة، صاحلية 
ماركا  عالية،  واجلنوبي،  الشمالي  الهاشمي  العابد، 
ملنطقة  والتعليم  التربية  مديرية  واجلنوبية(  الشمالية 
أم  اجلندويل،  )البيادر،  السير  وادي  لواء   – اخلامسة  عمان 
الدوار  من  احلمام،  مرج  الصويفيه،  السير،  وادي  االسود، 
اذينة، عبدون، حسبان، عراق  ام  الثامن،،  الدوار  الثالث الى 
االمير، البصة، بدر اجلديدة، وادي الشتا، قرية تركي، الوادي 
واجلنوبي،  الشمالي  السماق  أم  االمير،  عراق  االخضر، 
البنيات، العدسية، القلة، املشقر، ناعور(، مديرية التربية 
والتعليم ملنطقة املوقر،  مديرية التربية والتعليم التعليم 

اخلاص، مديرية التربية والتعليم للواء اجليزة، 
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الزرقاء
مديرية عمل الزرقاء 

مديرية عمل الرصيفة
مديرية عمل الضليل

مديرية التنمية االجتماعية 
الزرقاء، مديرية التنمية 

االجتماعية الرصيفة، مديرية 
التنمية االجتماعية الهاشمية

)داخل  األولى  الزرقاء  ملنطقة  والتعليم  التربية  مديرية 
مدينة الزرقاء(، مديرية التربية والتعليم ملنطقة الزرقاء 
الثانية )الهاشمية، الضليل، االزرق، خارج مدينة الزرقاء 
ملنطقة  والتعليم  التربية  مديرية  الرصيفة(،  عدا  ما 

الرصيفة، 

مديرية عمل املفرقاملفرق

مديرية التنمية االجتماعية املفرق، 
مديرية التنمية االجتماعية البادية 

الشمالية الشرقية، مديرية 
التنمية االجتماعية الشمالية 

الغربية

مديرية التربية والتعليم ملنطقة قصبة املفرق، مديرية 
الغربية،  الشمالية  البادية  ملنطقة  والتعليم  التربية 
الشمالية  البادية  ملنطقة  والتعليم   التربية  مديرية 

الشرقية. 

اربد

مديرية عمل الشونة 
الشمالية

مديرية عمل اربد
مديرية عمل الرمثا

مديرية عمل احلسن 
الصناعية

مديرية التنمية االجتماعية إربد، 
مديرية التنمية االجتماعية 
الوسطية، مديرية التنمية 

االجتماعية الشونة الشمالية، 
مديرية التنمية االجتماعية الرمثا، 

مديرية التنمية االجتماعية 
الكورة، مديرية التنمية 

االجتماعية بني كنانة، مديرية 
التنمية االجتماعية الطيبة، 
مديرية التنمية االجتماعية 

املزار الشمالي، مديرية التنمية 
االجتماعية بني عبيد

مديرية التربية والتعليم ملنطقة اربد االولى )القصبة(، 
مديرية التربية والتعليم ملنطقة اربد الثانية )بني عبيد(، 
مديرية التربية والتعليم ملنطقة اربد الثالثة )الوسطية 
وبلدية غرب اربد(، مديرية التربية والتعليم ملنطقة بني 
كنانة، مديرية التربية والتعليم ملنطقة الرمثا، مديرية 
مديرية  الشمالية،  األغوار  ملنطقة  والتعليم   التربية 

التربية والتعليم  ملنطقة الكورة  

مديرية عمل عجلونعجلون
مديرية التنمية االجتماعية 

عجلون
مديرية التربية والتعليم ملنطقة عجلون

مديرية التربية والتعليم ملنطقة جرشمديرية التنمية االجتماعية جرشمديرية عمل جرشجرش
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البلقاء

مديرية عمل السلط، 
مديرية عمل وادي األردن/ 

دير عال، مديرية عمل 
الشونة اجلنوبية

مديرية التنمية االجتماعية 
السلط، مديرية التنمية 

االجتماعية دير عال، مديرية 
التنمية االجتماعية الشونة 

اجلنوبية، مديرية التنمية 
االجتماعية عني الباشا

مديرية التربية والتعليم ملنطقة السلط، مديرية 
التربية والتعليم ملنطقة عني الباشا، مديرية التربية 

والتعليم ملنطقة دير عال، مديرية التربية والتعليم 
ملنطقة الشونة اجلنوبية.

مأدبا

مديرية عمل مأدبا

مديرية التنمية االجتماعية مأدبا، 
مديرية التنمية االجتماعية ذيبان

مديرية التربية والتعليم ملنطقة مأدبا، مديرية التربية 
والتعليم ملنطقة ذيبان

الكرك

مديرية عمل الكرك
مكتب تفتيش عمل 

التجمعات الصناعية/ 
الكرك

مديرية التنمية االجتماعية 
الكرك، مديرية التنمية 

االجتماعية القصر، مديرية 
التنمية االجتماعية املزار اجلنوبي، 

مديرية التنمية االجتماعية غور 
الصافي

مديرية التربية والتعليم ملنطقة الكرك، مديرية التربية 
والتعليم ملنطقة األغوار اجلنوبية، مديرية التربية 

والتعليم ملنطقة القصر، مديرية التربية والتعليم 
ملنطقة املزار اجلنوبي

الطفيلة

مديرية عمل الطفيلة

مديرية التنمية االجتماعية 
الطفيلة، مديرية التنمية 

االجتماعية بصيرا

مديرية التربية والتعليم ملنطقة الطفيلة، مديرية 
التربية والتعليم ملنطقة بصيرا. 

معان

مديرية عمل معان

مديرية التنمية االجتماعية معان، 
مديرية التنمية االجتماعية 

الشوبك، مديرية التنمية 
االجتماعية البتراء

مديرية التربية والتعليم ملنطقة معان، مديرية التربية 
والتعليم ملنطقة البادية اجلنوبية، مديرية التربية 

والتعليم ملنطقة الشوبك، مديرية التربية والتعليم 
ملنطقة البتراء.

العقبة

مديرية عمل العقبة

مديرية التنمية االجتماعية العقبة
مديرية التربية والتعليم ملنطقة 

العقبة.
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القسم اخلامس

مالحظة: هذا اجلزء مخصص فقط للمجموعة التي سيتم تدريبها على البرنامج التدريبي »تدريب مدربني« - االجراءات التطبيقية 
لالطار الوطني لعمل االطفال
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البرنامج التدريبي: تدريب مدربني -  االجراءات التطبيقية لالطار الوطني ملكافحة عمل االطفال

اليوم اخلامساليوم الرابعاليوم الثالثاليوم الثانياليوم األولاجللسةالوقت

ترحيب، تقدمي وتعارف9:30-9:00
مراجعة اليوم 
السابق مترين 

تنشيط

مراجعة 
اليوم 

السابق 
مترين 

تنشيط

مراجعة 
اليوم 

السابق مترين 
تنشيط

مراجعة اليوم السابق 
مترين تنشيط

10:30-9:30
األولى

األهداف والبرنامج الزمني، قواعد 
الورشة

املفهوم وواقع عمل األطفال في 
األردن

املرحلة 
الثانية: 

تطبيق
مجموعات 

عمل وعرض 
نتائج 

املرحلة 
الرابعة: 

تطبيق
مجموعات 

عمل وعرض 
نتائج

مفهوم 
التدريب، 
أهدافه 
وفوائده 

دورة حياة 
التدريب 

املهارات املطلوبة لتطبيق 
اإلطار الوطني

الثانية11:30-10:30

تصميم برنامج تدريبي 
ملدة 3 أيام »اإلجراءات 

التطبيقية لإلطار« 
اخلطوات السبعة عمل األطفال في التشريع األردني

استراحة12:00-11:30

الثالثة12:30-12:00
مقدمة ومراحل اإلطار الوطني 

ملكافحة عمل األطفال 

املرحلة 
الثالثة: 
تطبيق، 

مجموعات 
عمل وعرض 

نتائج

مراجعة 
ملخص 

اإلجراءات 
)الرسم 

التوضيحي 
لتسلسل 
االجراءات(

مراجعة 
مهام ضباط 

االرتباط
املديريات 
امليدانية

أساليب 
التدريب

متابعة تصميم برنامج 
تدريبي ملدة 3 أيام 

»اإلجراءات التطبيقية 
لإلطار« اخلطوات السبعة

الرابعة2:20-12:30
االجراءات التطبيقية لإلطار 

املرحلة األولى: تطبيق مجموعات 
عمل وعرض نتائج

اخلتام والتقييم النهائيتقييم اليوم2:30-2:20

غذاء3:00-2:30
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اليوم االول
اسم اجللسة: ترحيب، تقدمي وتعارف، مقدمة عن عمل األطفال

 زمن اجللسة التدريبية: ساعة
رقم اجللسة التدريبية: 1

اهداف اجللسة:
 التعرف على املشاركني واملشاركات. *
 تعريف املشاركني واملشاركات بأسباب تطوير الدليل وأهدافه *
 تقدمي البرنامج الزمني للخمسة أيام *
 تعريف املشاركني مبفهوم »عمل الطفل« املعتمد في اإلطار الوطني ملكافحة عمل األطفال *

موضوعات اجللسة
تعارف  *
أهداف التدريب *
البرنامج الزمني *
مفهوم عمل الطفل *
واقع عمل األطفال في األردن *

وصف لألنشطة التدريبية لكل جلسة
 مقدمة *
 مترين للتعارف  *
 عرض األهداف *

اجراءات التنفيذ
مقدمة: يقوم املدرب بالترحيب وتقدمي اجلهات املشاركة واملدربني وموجز ملا سيتم العمل عليه خالل األيام اخلمسة القادمة.  *
يطلب املدرب من جميع املشاركني الوقوف، ثم يقوم بتسليم كل مشارك ورقة مطبوع عليها نصف مثل من األمثال الشعبية  *

املعروفة واملتداولة. 
بعد ذلك يطلب من اجلميع البدء بالبحث عن الشخص الذي يحمل الشطر الثاني من املثل. عند العثور على من يحمل الشطر  *

اآلخر من املثل، يجب التعرف على الشخص من خالل األسئلة التالية:

• اسم املشارك 	
• اجلهة التي ميثلها	
• الوظيفة	
• عدد سنوات اخلبرة العملية	
• ما هي أكثر قصة تأثر بها في عمله وملاذا؟	
• ما هي هوايته؟	

يقوم كل شخص بتقدمي صديقه من خالل املعلومات التي حصل عليها، بعد قراءة املثل الشعبي. *
يقوم املدرب بتقدمي األهداف والبرنامج الزمني للخمسة أيام ومناقشته. *
يخبر املدرب املشاركني أن هناك 3 مجموعات مقسمة على اخلمسة أيام وهي: مجموعة مراجعة اليوم السابق، مجموعة  *

التقييم، مجموعة الترفيه وتتمثل هذه اجملموعة بعمل مترين بسيط عند منتصف اليوم لتجديد النشاط للمجموعة. يجب التأكد 
أن جميع املشاركني قد سجلوا في إحدى اجملموعات.
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أطلب من املشاركني وضع قواعد عامة للورشة )مثل: عدم املقاطعة باحلديث، احترام الرأي، إغالق األجهزة اخللوية، عدم التدخني  *
داخل قاعة التدريب، ...الخ( 

شارك املشاركني مبفهوم عمل األطفال الذي مت اعتماده في اإلطار الوطني ملكافحة عمل األطفال *
قدم نبذة سريعة عن واقع عمل األطفال في األردن  *

الوسائل التدريبية املساعدة 
لوح قالب مع األوراق  *

احللول املثلى للنشاط وتوضيحات مهمه
التحضير لتمرين التعارف قبل اجللسة والتأكد من طباعة األمثال بخط كبير احلجم، حيث يتم طباعة نصف املثل على  *

الصفحة. 
التأكد من كتابة األهداف بخط واضح على ورق اللوح القالب *
قبل اجللسة أكتب اخلط الواضح على أوراق اللوح القالب اجملموعات املراد تشكيلها خالل الورشة. *

املادة املساندة:
ملاذا مت تطوير الدليل التدريبي:

للكشف  واضحة  آلية  يتضمن  االطفال، حيث  ملكافحة عمل  الوطني  لالطار  التطبيقية  لإلجراءات  مرجع  توفير  الى  الدليل  يهدف 
واإلبالغ عن حاالت عمل االطفال وخطوات االستجابة واملتابعة. ويساعد هذا الدليل في حتديد اخلطوات الواجب اتخاذها من قبل الكوادر 
املعنية مبكافحة عمل األطفال، ومسؤولية الوزارات املعنية، وآليات التنسيق واملتابعة والتوثيق من أجل بناء شبكة متكاملة لدعم 
االطفال العاملني وأسرهم، واحلد من ظاهرة عمل االطفال في االردن. كذلك يتضمن الدليل مهارات تدريبية تضمن إكساب ومتكني 

وزيادة مهارة كافة العاملني امليدانيني في الوزارات املعنية لتطبيق مراحل االطار بفعالية.

الفئة املستهدفة:
يستهدف هذا الدليل كافة الكوادر العاملة واملعنية مبكافحة عمل األطفال في كل من الوزارات التالية:

1. وزارة العمل: جميع املفتشني العاملني في مديرية التفتيش في الوزارة باإلضافة إلى املفتشني العاملني في قسم التفتيش والسالمة 
والصحة املهنية في املديريات امليدانية التابعة لها. والعاملني في قسم مكافحة عمل األطفال في الوزارة والتابع ملديرية التفتيش. 

الدفاع  وقسم  االجتماعي،  الدفاع  مديرية  لدى  العاملني  السلوك  مراقبني   / االجتماعيني  الباحثني  االجتماعية:  التنمية  وزارة   .2
االجتماعي لدي املديريات امليدانية.

3. وزارة التربية والتعليم: جميع املرشدين التربويني والكوادر املعنية في أقسام التعليم العام، واالرشاد التربوي في مديريات التربية 
والتعليم املعنية. 

أهداف تدريب مدربني

 إعداد مجموعة من موظفي الوزارات املعنية كمدربني قادرين على تدريب ونقل املعرفة واملهارة لباقي كوادر الوزارات في امليدان.
 تأهيل مجموعة املدربني على أساليب التدريب ومهارات العرض.

 إكساب الكوادر في الوزارات املعنية باملهارات الالزمة لتطبيق املراحل األربعة لالطار الوطني ملكافحة عمل األطفال. 
 تدريب كوادر الوزارات املعنية على اإلجراءات لتطبيق اإلطار الوطني ملكافحة عمل األطفال مبراحله األربعة.

 متكني الكوادر من املهارات الالزمة واملطلوبة لتطبيق املراحل األربعة.
 تقدمي النماذج املستخدمة في اإلطار للكوادر املعنية ومتكينهم من آلية استخدامها وتعبئتها بطريقة سليمة. 

 اسم اجللسة: القوانني االردنية املتعلقة بعمل األطفال
  زمن اجللسة التدريبية: ساعة

 رقم اجللسة التدريبية: 2
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اهداف اجللسة:
التعرف على القوانني األردنية املرتبطة بعمل األطفال *

موضوعات اجللسة
دراسات حالة  *
القوانني األردنية اخلاصة بعمل األطفال )قانون العمل األردني، قانون التربية والتعليم، قانون األحداث، قانون العقوبات، ( *

وصف لألنشطة التدريبية لكل جلسة
مجموعات عمل ملناقشة ودراسة احلاالت الدراسية *
عرض مجموعات ونقاش عام وخالصة *

اجراءات التنفيذ
مقدمة: يقوم املدرب يقوم املدرب بعمل عصف ذهني مع املشاركني لوضع قائمة مبا ما هي القوانني األردنية التي تخص  *

بعمل األطفال. 
يقسم املدرب املشاركون الى 5 مجموعات حسب احلاالت الدراسية املوجودة على أن تدرس كل مجموعه حالة دراسية  *

واحده 
توزع احلالة الدراسية على املشاركني لقراءتها واإلجابة عن األسئلة التالية:  *
وصف احلالة: ما هي اهم العناصر املوجودة في دراسة احلالة *

ما هي القوانني األردنية اخلاضعة لهذه احلالة 
يطلب املدرب من كل مجموعه اختيار ممثل للمجموعة لعرض االجابات ومناقشتها مع كافة املشاركني.  *
يقوم املدرب باستخالص النتائج والتركيز على االمور الهامه املتعلقة بكل دراسة حالة.  *
يوزع املدرب الورقة املرجعية اخلاصة بالقوانني األردنية *

الوسائل التدريبية املساعدة 
لوح قالب مع أوراق لكتابة وعرض نتائج اجملموعات* 
القوانني األردنية املتعلقة بعمل األطفال* 

احللول املثلى للنشاط وتوضيحات مهمه
مرفق االجابات املثالية للحاالت الدراسية * 
كتابة األسئلة على اللوح القالب قبل بدء اجللسة* 

مجموعات العمل

احلاالت الدراسية

1. أطفال عاملني في منشأة  )السن: اقل من 16 سنة(

يبلغ عامر من العمر 13 سنه وقد ترك املدرسة اجملاورة لبيته منذ عام ألنه يريد مساعدة والدته على حتمل أعباء احلياة حيث 
ان والده متوفي ووالدته ال تعمل وليس هناك من يعيلهم، اضطر عامر الى العمل مع جارهم في كراج سيارات وميكانيك 
ميلكه اجلار في منطقة الرصيفة ويتقاضى عامر أجر يومي بناء على عدد الزبائن وحجم العمل الذي يقوم به يوميا. كان 
عامر سعيدا انه يستطيع مساعدة والدته وكان يعمل بجد، ليساعد والدته على تدبير كل مصاريف املنزل ومتطلباتهم 
هو واخوته األربعة الذين يصغرونه بالعمر، ويسكنون في منزل صغير لهم تركه األب في منطقة الزرقاء. والدته جتيد الغزل 

والنسيج منذ الصغر ولكنها ال جتد فرصة عمل مناسبة وال تعرف كيف تستثمر هذه املهارة التي متتلكها
قام شخص لم يفصح عن هويته باالتصال باخلط الساخن التابع لوزارة العمل واالبالغ عن احلالة 



54

2.أطفال عاملني في منشأة ،)السن:  16 – 18 سنة(

يعملون في أعمال خطرة أو مرهقة أو مضرة بالصحة )حتدد هذه األعمال بقرارات يصدرها الوزير(
يبلغ حسن من العمر 16 سنه ونصف من سكان منطقة الزرقاء وقد ترك املدرسة منذ عامني ألنه ال يحبها ، والده متوفي ووالدته 
تعمل في مشغل خياطه كخياطه ماهره وتتقاضى راتبا شهريا مقداره 300 دينار، ويتقاضون تقاعد االب املتوفي العسكري البالغ 

180 دينار ولديه اربعة أخوه اصغر منه سنا ، يسكنون في منزل صغير لهم تركه األب.
حسن يعمل لساعات طويلة في مصنع بالستيك في الزرقاء وفي شفتات ليلية وفي العطل ايضا، ولم يتلقى أي تدريب بخصوص 
املهنة التي يعمل بها األن، كان حسن يعمل في قسم قص وتغليف البالستيك، حيث كان يتطلب منه احلظر ألن أي حركة ممكن 
أن تؤدي إلى قطع أصابعه او ايذاؤه، كان ينبعث من املصنع رائحه البولسترين احملروق ولم يكن هناك اية كمامات او تهويه كافيه 
للحد من الروائح. حسن يسعل بطريقة مستمرة ولديه ضيق في التنفس. من خالل عملية الكشف والتفتيش الدوري التي تقوم 

به وزارة العمل مت اكتشاف هذه احلالة

3.أطفال ملحقني بالعمل من املتسربني

تبلغ ورده من العمر 14 عاما وهي تعمل لساعات طويلة وذلك ببيع علكة على اشارات منطقة خلدا في عمان طوال اليوم، وتقوم 
بعرض عاهة حصلت لوجهها نتيجة حادث تعرضت له وهي صغيرة للحصول على املال.

ورده لم يلتحق باملدرسة منذ ثالثة اعوام بناء على رغبة والدتها واصرارها ان تعمل اي شيء يساعدهم، والدها يعمل في مصنع 
أحذية ودخله ال يؤمن متطلبات املعيشة له وألوالده اخلمسة حيث يتقاضى راتب مقداره 200 دينار فقط. ورده هي اكبر اخوتها وما 
تكسبه يوميا يساعد األسرة، ورده تسكن هي واسرتها في بيت جلدهم العجوز في منطقة ابو نواره وجدهم يعيش معهم في 

نفس البيت من خالل حملة تفتيش دوري التي تقوم به وزارة التنمية االجتماعية مت اكتشاف هذه احلالة.

4.أطفال ملحقني بالعمل من غير املتسربني

يبلغ خالد من العمر 15 سنه وهو في مدرسة حكومية تقع بجانب بيتهم في اربد، كان يذهب صباحا للمدرسة حيث يحضر 
احلصة األولى ثم يهرب للتسكع مع أصدقائه وعند انتهاء نقوده كان يذهب عند االشارات في محاولة ملسح السيارات واخذ ما 
يتسنى له من النقود من اصحابها، وكان يفعل هذا دائما خالل اوقات الدوام الرسمي للمدرسة أو ليالً. كانت النقود القليلة التي 
يحصل عليها كافيه له لشراء الدخان الذي تعود عليه من رفاقه في الشارع حيث ان أبوه متوفي ووالدته ال تستطيع تدبير كل 
مصاريف املنزل ومتطلباتهم هو واخوته األربعة، خالد هو ثاني األوالد وهناك اخ يكبره ب4 سنوات واخوين اثنني يصغرونه بالعمر، 
أخوه الكبير عاطل عن العمل وال يجد من يطوفه كونه أكمل الثانوية العامة فقط ولم يدخل اي جامعة، األسرة تسكن في منزل 
صغير لهم تركه األب، خالد كان يطلب من أمه دائما ترك املدرسة ألنه ال يحبها وألنه يتعرض للعنف من قبل زمالؤه منها ولكنها 
كانت ترفض، وتصر على أن يكمل دراسته. أما خالد فكان يجد نفسه خارج املدرسة حيث شلته التي حتميه وتدافع عنه خاصة 
عندما يتعرض للضرب او اإلهانة من قبل أحد أصحاب السيارات الذي يرفض ان يدفع ثمن مسح سيارته بدون ان يطلب ذلك، كان 
يذهب خالد الى املدرسة وهو منهك وآثار بعض الكدمات على يده فيتظاهر أنه تعثر ووقع خالل سيره باجتاه املدرسة. مت كشف 

احلالة من خالل حملة تفتيش دوري لوزارة التنمية االجتماعية

5. أطفال منقطعني ملحقون بالعمل

يبلغ منر من العمر 12 سنه وهو في مدرسة حكومية تقع بجانب بيتهم في منطقة األغوار الشمالية، ظروف منر الصحية غير 
جيدة مما كان سبباً في غيابه املتكرر عن املدرسة مراعاة حلالته الصحية رغم ان حتصيله العلمي كان جيد، انقطع منر عن املدرسة 

ملدة شهر ولم يقم باالتصال في املدرسة منذ ذلك الوقت أو تبرير سبب غيابه.
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والد منر يعمل في الزراعة ولديه بيت ورثه عن ابوه، عائلة منر ال تستطيع تدبير كل مصاريف املنزل ومتطلبات أوالدهم اخلمسة 
أكبرهم منر، حيث كان يطلب من أمه دائما ترك املدرسة ألنه ال يحبها وألنه يتعرض للسخرية دائما من قبل زمالؤه ووافقت 
والدته على ذلك فهي من وجهة نظرها ان املدرسة حتتاج الى نفقات هي في غنى عنها مثل مالبس الرياضة وادوات الفن التي 

ال تستطيع االتفاق عليها ناهيك عن الدفاتر واألقالم الالزمة للدراسة وما الى ذلك من مصاريف ال تستطيع حتملها.  
اتفق منر مع والده ووالدته أنه ال داعي ال كمال تعليمه في املدرسة طاملا انه لن يستطيع اصال االنفاق على اي تعليم جامعي بعد 
املدرسة. االن أصبح منر يبيع املنتوج الزراعي من عمل والده الزراعي على بسطه في الشارع من خالل استعطاء املارة في الشارع.

الحظ املرشد التربوي في املدرسة انقطاع منر عن الدراسة ملدة شهر، وفكر ان عليه ان يقوم بإجراء فوري، حلسن حظ منر لم يتم 
اكتشاف حالته من قبل حمالت التفتيش الدوري من قبل وزارة التنمية االجتماعية بعد.

االجابات املثالية لدراسات احلالة
 وصف احلالة: ما هي اهم العناصر املوجودة في دراسة احلالة

 ما هي القوانني األردنية اخلاضعة لهذه احلالة

احلالة 
)1( عامر

طفل 
عامل في 
منشأة  
السن: 
اقل من 
16 سنة

طفل عامل في كراج سيارات 
وميكانيك في الرصيفة 

ويسكن في الزرقاء
العمر: 13 سنه

ترك املدرسة منذ عام
الوالد متوفي –  لديه أربعة 
اخوة اصغر منه سنا والدته 

جتيد الغزل والنسيج ولكنها 
ال تعمل

تسكن األسرة في منزل صغير 
لهم تركه األب.

نصوص قانون العمل األردني وتعديالته رقم 8 لعام 1996 املتعلقة بعمل األطفال:

املادة 73
مع مراعاة األحكام املتعلقة بالتدريب املهني ال يجوز بأي حال تشغيل احلدث الذي 

لم يكمل السادسة عشرة من عمره بأي صورة من الصور.

املادة 77 )مت تعديلها مبوجب القانون املؤقت رقم 48 لعام 2008(.
نص على معاقبة صاحب العمل اخملالف لألحكام اخلاصة بعمل األحداث أو أي نظام 

أو قرار صادر مبقتضاه بغرامة ال تقل عن )300( دينار وال تزيد على )500( دينار، وال 
يجوز للمحكمة تخفيض العقوبة عن حدها األدنى أو األخذ باألسباب اخملففة 

التقديرية.

قانون التربية والتعليم وتعديالته رقم 3 لسنة 1994

املادة 10
مرحلة التعليم األساسي: 

أ . التعليم األساسي تعليم إلزامي ومجاني في املدارس احلكومية.
• تعليمات الدوام الرسمي وتعديالتها رقم 8 لسنة 1982، صادر مبوجب املادة 	

116 من قانون التربية والتعليم وتعديالته رقم 16 لسنة 1964 

املادة 4
• يكون مدير املدرسة املسؤول املباشر عن متابعة غياب الطلبة	
• يتعاون مدير املدرسة مع املرشد التربوي ومربي الصف وولي امر الطالب يف 	

.بلاطلا بايغ ةعباتم
• يعالج مدير املدرسة قضايا انقطاع الطلبة عن املدرسة ملدة اسبوع او اكثر 	

وكذلك حاالت التسرب في املرحلة االلزامية بالتنسيق مع املكتب وبالتعاون 
مع احلاكم االداري.

• تتخذ االجراءات الوقائية والعالجية التي حتد من غياب الطلبة من قبل 	
.اهيف ةيسيردتلا ةئيهلاو ةيسردملا ةرادالا

املادة 6
• يبت مدير املدرسة في حاالت الغياب التي تزيد مدتها عن )7( سبعة ايام.	
• حتول حاالت الغياب التي تزيد مدتها على )7( سبعة ايام الى مجلس 	

املعلمني التخاذ القرار املناسب العتبارها مشروعة او غير مشروعة.
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احلالة 
 )2(

حسن
طفل 

عامل في 
منشأة  
السن:  
 18 –16

سنة

طفل عامل في مصنع 
بالستيك في الزرقاء حتت 

ظروف صحيه غير جيده وغير 
آمنه

العمر:  16 ونصف ترك 
املدرسة منذ عامني ألنه ال 

يحبها والده متوفي، ووالدته 
تعمل في مشغل خياطه 
كخياطه ماهره وتتقاضى 

راتبا شهريا مقداره 300 دينار، 
ويتقاضون تقاعد االب املتوفي 

العسكري البالغ 180 دينار، 
ولديه اربعة أخوه اصغر منه 
سنا تسكن األسرة في منزل 

صغير لهم تركه األب.

ما هي القوانني األردنية اخلاضعة لهذه احلالة
نصوص قانون العمل األردني وتعديالته رقم 8 لعام 1996 املتعلقة بعمل األطفال:

املادة 74
ال يجوز تشغيل احلدث الذي لم يكمل الثامنة عشر من عمره في األعمال اخلطرة أو 
املرهقة أو املضرة بالصحة وحتدد هذه األعمال بقرارات يصدرها الوزير بعد استطالع 

آراء اجلهات الرسمية اخملتصة.
• قرار وزير العمل اخلاص باألعمال اخلطرة أو املرهقة أو املضرة بالصحة لألحداث 	

لسنة 2011 والذي تضمن االعمال التي تنطوي على اخملاطر التالية:

اخملاطر اجلسدية . 1
اخملاطر النفسية واالجتماعية. 2
اخملاطر االخالقية. 3
اخملاطر الكيميائية . 4
اخملاطر الفيزيائية . 5
اخملاطر البيولوجية واجلرثومية )فيروسات/بكتيريا/طفيليات وغيرها(. 6
اخملاطر االرغونومية )تالؤم االنسان مع اآللة وادوات العمل(. 7
مخاطر اخرى. 8

املادة 75
يحظر تشغيل احلدث: 

أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد على أن يعطى فترة للراحة ال تقل عن . 1
ساعة واحدة بعد عمل أربع ساعات متصلة. 

بني الساعة الثامنة مساء والسادسة صباحاً. . 2
املادة 77 )مت تعديلها مبوجب القانون املؤقت رقم 48 لعام 2008(.

أي . أ أو  األحداث  بعمل  اخلاصة  لألحكام  اخملالف  العمل  صاحب  معاقبة  على  نص 
 )500( تزيد على  دينار وال   )300( أو قرار صادر مبقتضاه بغرامة ال تقل عن  نظام 
دينار، وال يجوز للمحكمة تخفيض العقوبة عن حدها األدنى أو األخذ باألسباب 

اخملففة التقديرية.
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احلالة)3( 
ورده

طفل 
ملحق 

بالعمل 
من

املتسربني

طفل ملحق بالعمل 
العمر 14 عاما، تبيع علكة 

على اإلشارة طوال اليوم
لم تلتحق باملدرسة منذ ثالثة 

اعوام بناء على رغبة والدتها 
والدها يعمل في مصنع 

أحذية، هي اكبر اخوتها األربعة 
تسكن األسرة في بيت جلدهم 

الذي يعيش معهم في نفس 
البيت في منطقه ابو نواره

املادة 31 فيما يتعلق بقانون األحداث وتعديالته رقم 24 لسنة 1968
احملتاج الى احلماية أو الرعاية:

يعتبر محتاجا الى احلماية أو الرعاية من تنطبق عليه أي من احلاالت التالية:
بند 2: قام بأعمال تتعلق بالدعارة أو الفسق أو إفساد اخللق أو القمار أو خدمة من 

يقومون بهذه األعمال أو خالط الذين اشتهر عنهم سوء السيرة. 
بند 6 – كان يستجدي ولو تستر على ذلك بأي وسيله من الوسائل

بند 10 -  استغل بأعمال التسول أو بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو إفساد اخللق 
أو خدمة من يقومون بهذه األعمال أو في أي أعمال غير مشروعة.

قانون مراقبة سلوك األحداث لسنة 2006 

 املادة 3 : 
 يحظر على احلدث ما يلي : 

بند   4 -  التسول

قانون التربية والتعليم وتعديالته رقم 3 لسنة 1994

املادة 10
مرحلة التعليم األساسي: 

أ . التعليم األساسي تعليم إلزامي ومجاني في املدارس احلكومية.
 تعليمات الدوام الرسمي وتعديالتها رقم 8 لسنة 1982، صادر مبوجب املادة 116 من 

قانون التربية والتعليم وتعديالته رقم 16 لسنة 1964 

املادة 4
• يكون مدير املدرسة املسؤول املباشر عن متابعة غياب الطلبة	
• يتعاون مدير املدرسة مع املرشد التربوي ومربي الصف وولي امر الطالب في 	

متابعة غياب الطالب.
• يعالج مدير املدرسة قضايا انقطاع الطلبة عن املدرسة ملدة اسبوع او اكثر 	

وكذلك حاالت التسرب في املرحلة االلزامية بالتنسيق مع املكتب وبالتعاون 
مع احلاكم االداري.

• تتخذ االجراءات الوقائية والعالجية التي حتد من غياب الطلبة من قبل 	
االدارة املدرسية والهيئة التدريسية فيها.

املادة 6
• يبت مدير املدرسة في حاالت الغياب التي تزيد مدتها عن )7( سبعة ايام.	
• حتول حاالت الغياب التي تزيد مدتها على )7( سبعة ايام الى مجلس 	

املعلمني التخاذ القرار املناسب العتبارها مشروعة او غير مشروعة.
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احلالة 
)4( خالد

طفل 
ملحق 

بالعمل 
من غير 

املتسربني

طفل ملحق بالعمل يعمل في 
مسح السيارات في منطقة 

اربد
العمر:15 سنه في مدرسة 

حكومية، يتغيب عنها 
باستمرار والده متوفي ووالدته 
ال تعمل، هو ثاني األوالد وهناك 

اخ يكبره ب4 سنوات واخوين 
اثنني يصغرونه بالعمر أخوه 

الكبير عاطل عن 
العمل - أكمل الثانوية العامة 
فقط تسكن األسرة في منزل 

صغير لهم تركه األب 

املادة 31 فيما يتعلق بقانون األحداث وتعديالته رقم 24 لسنة 1968
احملتاج الى احلماية أو الرعاية:

يعتبر محتاجا الى احلماية أو الرعاية من تنطبق عليه أي من احلاالت التالية :
بند 6 – كان يستجدي ولو تستر على ذلك بأي وسيله من الوسائل

بند 10 - استغل بأعمال التسول أو بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو إفساد اخللق 
أو خدمة من يقومون بهذه األعمال أو في أي أعمال غير مشروعة.

قانون مراقبة سلوك األحداث لسنة 2006 
 املادة : 3 

 يحظر على احلدث ما يلي:  
بند   4 -  التسول

قانون التربية والتعليم وتعديالته رقم 3 لسنة 1994

املادة 10
مرحلة التعليم األساسي: 

أ . التعليم األساسي تعليم إلزامي ومجاني في املدارس احلكومية
   تعليمات الدوام الرسمي وتعديالتها رقم 8 لسنة 1982، صادر مبوجب املادة 116 من 

قانون التربية والتعليم وتعديالته رقم 16 لسنة 1964 

املادة 4
• يكون مدير املدرسة املسؤول املباشر عن متابعة غياب الطلبة	
• يتعاون مدير املدرسة مع املرشد التربوي ومربي الصف وولي امر الطالب في 	

متابعة غياب الطالب.
• يعالج مدير املدرسة قضايا انقطاع الطلبة عن املدرسة ملدة اسبوع او اكثر 	

وكذلك حاالت التسرب في املرحلة االلزامية بالتنسيق مع املكتب وبالتعاون 
مع احلاكم االداري.

• تتخذ االجراءات الوقائية والعالجية التي حتد من غياب الطلبة من قبل 	
االدارة املدرسية والهيئة التدريسية فيها.

املادة 6
• يبت مدير املدرسة في حاالت الغياب التي تزيد مدتها عن )7( سبعة ايام.	
• حتول حاالت الغياب التي تزيد مدتها على )7( سبعة ايام الى مجلس 	

املعلمني التخاذ القرار املناسب العتبارها مشروعة او غير مشروعة.
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احلالة 
)5( منر
طفل 

منقطع
ملحق 
بالعمل

طفل عمره 12 سنه يعيش في 
منطقة األغوار الشمالية

منقطع عن الدراسة ملدة شهر 
ال يحب املدرسة والده يعمل 
في الزراعة، ووالدته ال تعمل، 

لدية اربعة اخوه يصغرونه 
بالعمر تسكن األسرة في منزل 

صغير لهم تركه األب
يبيع على بسطة وتسول 

قانون التربية والتعليم وتعديالته رقم 3 لسنة 1994

املادة 10
مرحلة التعليم األساسي: 

أ . التعليم األساسي تعليم إلزامي ومجاني في املدارس احلكومية.
  تعليمات الدوام الرسمي وتعديالتها رقم 8 لسنة 1982، صادر مبوجب املادة 116 من 

قانون التربية والتعليم وتعديالته رقم 16 لسنة 1964 

املادة 4
• يكون مدير املدرسة املسؤول املباشر عن متابعة غياب الطلبة	
• يتعاون مدير املدرسة مع املرشد التربوي ومربي الصف وولي امر الطالب في 	

متابعة غياب الطالب.
• يعالج مدير املدرسة قضايا انقطاع الطلبة عن املدرسة ملدة اسبوع او اكثر 	

وكذلك حاالت التسرب في املرحلة االلزامية بالتنسيق مع املكتب وبالتعاون 
مع احلاكم االداري.

• تتخذ االجراءات الوقائية والعالجية التي حتد من غياب الطلبة من قبل 	
االدارة املدرسية والهيئة التدريسية فيها.

املادة 6
• يبت مدير املدرسة في حاالت الغياب التي تزيد مدتها عن )7( سبعة ايام.	
• حتول حاالت الغياب التي تزيد مدتها على )7( سبعة ايام الى مجلس 	

املعلمني التخاذ القرار املناسب العتبارها مشروعة او غير مشروعة.

املادة 31 فيما يتعلق بقانون األحداث وتعديالته رقم 24 لسنة 1968
احملتاج الى احلماية أو الرعاية:

يعتبر محتاجا الى احلماية أو الرعاية من تنطبق عليه أي من احلاالت التالية :
بند 6 – كان يستجدي ولو تستر على ذلك بأي وسيله من الوسائل

بند 10 - استغل بأعمال التسول أو بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو إفساد اخللق 
أو خدمة من يقومون بهذه األعمال أو في أي أعمال غير مشروعة.

قانون مراقبة سلوك األحداث لسنة 2006 
 املادة  : 3يحظر على احلدث ما يلي: 

بند   4 -  التسول
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 اسم اجللسة: مقدمة ومراحل اإلطار الوطني ملكافحة عمل األطفال
 زمن اجللسة التدريبية: نصف ساعة 

رقم اجللسة التدريبية: 3

اهداف اجللسة:

التعريف باإلطار الوطني ملكافحة عمل األطفال * 
متكني املشاركني من مراحل اإلطار الوطني ملكافحة عمل األطفال* 

موضوعات اجللسة

مقدمة* 
مراحل اإلطار* 

وصف لألنشطة التدريبية لكل جلسة
عصف ذهني* 
نقاش * 

وصف إلجراءات تنفيذ كل نشاط من انشطة اجللسة التدريبية

اسأل املشاركني ما املقصود بإطار وطني وتدوينه على اللوح القالب ومناقشتها* 
هل يعرفون إذا كان هناك أي أطر من خالل عملهم* 
اكتب إجابات املشاركني على اللوح القالب وناقشها* 
اعرض مقدمة عن اإلطار الوطني * 
ناقش مع املشاركني أهداف اإلطار ومراحله * 
بعد ذلك ناقش مع املشاركني السؤال التالي: إذا أردنا تطبيق اإلطار على أرض الواقع ماذا نحتاج أن نفعل؟ ما هي التحديات في * 

التطبيق؟ كيف ميكن قهر هذه التحديات والتطبيق الفعلي.
خلص ما مت الوصول إليه من نتائج. * 

الوسائل التدريبية املساعدة 

لوح قالب مع أوراق للكتابة * 

احللول املثلى للنشاط وتوضيحات مهمه

حتضير املادة املراد مناقشتها قبل اجللسة* 
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   اتفاقيات منظمة العمل الدولية بخصوص عمل األطفال:

 صادق األردن على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 في عام 1997.
إمتام  العمل هو سن  أدنى لسن  الكامل على عمل األطفال، حيث وضعت حداً  القضاء  إلى  البعيد  املدى  االتفاقية على  تهدف هذه 
الثامنة عشرة في  أن يقل عن اخلامسة عشرة، كما منعت تشغيل األطفال حتى سن  انه ال يجوز  التعليم اإللزامي والذي اعتبرت 

األعمال التي يحتمل أن تعرض للخطر صحة أو سالمة أو أخالق األحداث بسبب طبيعتها أو الظروف التي تؤدى فيها.

 صادق األردن على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 في عام 2000.
جاءت هذه االتفاقية مكملة لالتفاقية رقم138 ، وذلك للحث على القضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال أوال متهيدا للقضاء التام 
والكلي على أشكال عمل األطفال، وقد أكدت هذه االتفاقية على أهمية التعليم األساسي اجملاني وإعادة تأهيل األطفال العاملني 

ودمجهم اجتماعيا مع العناية بحاجات أسرهم.

يشمل تعبير )أسوأ أشكال عمل األطفال( في مفهوم هذه االتفاقية ما يلي:

 أ. كافة أشكال الرق أو املمارسات الشبيهة بالرق، كبيع األطفال واالجتار بهم وعبودية الٌدين والقنانة والعمل القسري أو اإلجباري مبا 
في ذلك التجنيد القسري أو اإلجباري لألطفال الستخدامهم في صراعات مسلحة.

 ب. استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه ألغراض الدعارة أو إلنتاج أعمال إباحية أو أداء عروض إباحية.
 ج. استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه ملزاولة أنشطة غير مشروعة وال سيما إنتاج اخملدرات بالشكل الذي حددت فيه في املعاهدات 

الدولية ذات الصلة واالجتار بها .
 د. األعمال التي يرجح أن تؤدي بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف التي تزاول فيها إلى اإلضرار بصحة األطفال أو سالمتهم أو سلوكهم 

األخالقي.
وأوجبت على الدول ضرورة وضع قائمة بهذه األعمال ومراجعتها بشكل دوري.
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  مقدمه عن االطار الوطني ملكافحة عمل األطفال وأهدافه

يعد اإلطار الوطني ملكافحة عمل األطفال وثيقة عمل وطنية حتدد املسؤوليات واألدوار لكافة اجلهات املعنية، وآليات االستجابة حلاالت عمل 
الى املساهمة في احلد من  الواجب تقدميها.  ويهدف  آليات لتحويل احلاالت مبا يتناسب ونوع اخلدمة  وإيجاد  التنسيق  األطفال، من حيث 
مشكلة عمل األطفال وذلك من خالل إيجاد وثيقة عمل مرجعية مرنة تساعد اجلهات املعنية في التعامل مع حاالت عمل األطفال. من 
خالل منهجية نظرية وعملية وطنية، وحتديد اإلجراءات التي تناسب أدوار ومسؤوليات املؤسسات احلكومية وغير احلكومية ذات العالقة 
بعمل األطفال، وأسس التشبيك والتنسيق فيما بينها، مع ضمان عدم االزدواجية في العمل بني املؤسسات املعنية بتقدمي اخلدمة، وأخيرا 

تطوير مجموعة من البرامج الوطنية لوقاية األطفال من االلتحاق بسوق العمل في سن مبكرة .

تضمنت آلية إعداد اإلطار الوطني عدة مراحل، بدأت باملرحلة التحضيرية من خالل مراجعة التجارب العاملية، ومفهوم عمل األطفال، وواقع 
التعامل مع قضايا عمل األطفال لدى اجلهات ذات العالقة. ثم االنتقال الى مرحلة التشاور مع جميع اجلهات املعنية، وفي هذه املرحلة مت 
عقد سلسلة من االجتماعات مع الفرق الفنية التي مت تشكيلها، تلتها مرحلة جتريب اإلطار، وقد مت إضافة هذه املرحلة أثناء مرحلة التشاور، 
وذلك للقيام بتجربة مشتركة لتطبيق مراحل اإلطار على أرض الواقع، ثم مرحلة وضع مسودة اإلطار واالتفاق على أدوار ومسؤوليات كل 
جهة من اجلهات املعنية خالل املراحل اخملتلفة، وأخيرا مرحلة املصادقة على اإلطار من قبل أعضاء اللجنة الفنية، ومن ثم أعضاء اللجنة 

الوطنية لعمل األطفال، وأخيرا إقرار اإلطار من قبل الوزراء املعنيني ورئاسة الوزراء. 

مراحل اإلطار الوطني ملكافحة عمل األطفال
بداية يجب التأكيد على أن هناك تداخل ما بني املراحل األربعة لإلطار، حيث ال يوجد خط فاصل ما بني كل مرحلة عن األخرى. وقد مت األخذ 
بعني االعتبار حاالت عمل األطفال التي ميكن أن يتم اكتشافها من خالل وزارة العمل وذلك أثناء الزيارات الدورية للمفتشني أو من خالل 
الدورية للجان مراقبة  الزيارات  التنمية االجتماعية عند  أو من خالل وزارة  التربية والتعليم،  التابعة لوزارة  التربويني في املدارس  املرشدين 
السلوك وجلان مكافحة التسول. لذا فإن احلاالت التي سيتم مناقشتها في هذا الدليل هي حاالت عمل أطفال منقطعني/متسربني أو غير 

منقطعني/متسربني من املدارس، وحاالت األطفال امللحقني بالعمل منقطعني/متسربني أو غير منقطعني/متسربني.

مراحل اإلطار الوطني ملكافحة عمل األطفال
1.مرحلة الكشف واإلبالغ: 

هي املرحلة املتعلقة بتلقي املعلومات والسعي للحصول عليها، لتتمكن اجلهة املعنية من االستجابة الفورية واتخاذ القرارات املناسبة. 
إلى اجلهة  وتوثيقها وحتويلها  البالغات حول حاالت عمل األطفال  وإجراءات واضحة الستقبال  آلية  املرحلة هناك ضرورة لوجود  وفي هذه 

املعنية.

2. مرحلة التقييم األولي: 
تبدأ هذه املرحلة عند الكشف أو وصول إبالغ للقسم املعني لتصنيف احلالة، ولتحديد التدخل املطلوب جلمع املعلومات، وتقييم الوضع 
وحتديد اإلجراءات الالزمة. في هذه املرحلة يتطلب وجود ضباط ارتباط ألكثر من جهة على مستوى املديريات املركزية واملديريات امليدانية، 

لدراسة حالة الطفل العامل، وتقييم وضعه االجتماعي والتعليمي، بهدف حتديد نوع االستجابة املطلوبة.

3. مرحلة التدخل: 
الفترة  اخلطة ضمن  وتنفيذ  األولي  التقييم  التوصيات من مرحلة  إلى  باالستناد  التدخل  التدخل وخطة  نوع  يتم حتديد  املرحلة  في هذه 
أولية للتعامل مع احلالة، حيث يتم  املعنية لوضع خطوط  الزمنية احملددة. الذي يتطلب عقد لقاء تشاوري تشارك به جميع املؤسسات 
دراسة احلالة من جميع جوانبها، ويتم التشاور مع املؤسسات التي ال تستطيع احلضور عبر أي وسيلة تراها مناسبة مثل الهاتف أو الفاكس 
أو عبر البريد اإللكتروني. وتكمن أهمية اللقاء في التأكد من تقدمي اخلدمات بشكل تكاملي، لسحب الطفل من العمل ومحاولة تسهيل 
جميع املعيقات واعادته للتعليم، بحيث يتم دراسة كافة االختيارات والبدائل املتوفرة أمام احلالة، واألثر الناجم عن التدخل. هذا وتتضمن 
خطة التدخل دور الوزارات بالتفصيل ومع ذكر اجلهات واألشخاص املعنيني، والوقت املطلوب إلجنازه وما يستلزم لتحقيقه. ويستلزم في هذه 

املرحلة توثيق اللقاء التشاوري من خالل منوذج خاص يعد لذلك .

4. مرحلة املتابعة والتقييم:
تتولى وزارة العمل وضع خطط إشراقية ملتابعة احلاالت والتأكد من تقدمي الوزارات املعنية كافة أدوارها ومسؤولياتها لتنفيذ اإلطار. وهناك 
حاجة في هذه املرحلة إلى وجود اتصال دائم ما بني جميع اجلهات وذلك للتأكد من تطبيق خطة التدخل. ومن املمكن أيضا أن يتم عقد 
اجتماعات تقييم احلالة بعد فترة زمنية حتدد ضمن اللقاء التشاوري في مرحلة التدخل. وتتضمن املتابعة على املستوى الداخلي للجهة 

املعنية التأكد من أن جميع التدخالت املناطة للجهة يتم متابعتها. ويجب توفر آلية داخل كل وزارة ملتابعة احلاالت والتوثيق.
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اسم اجللسة التدريبية: تطبيق االجراءات التطبيقية لإلطار الوطني ملكافحة عمل األطفال

املرحلة األولى : مرحلة الكشف واالبالغ
زمن اجللسة التدريبية: ساعتان 

رقم اجللسة التدريبية: 4

أهداف اجللسة:
التعرف على مرحلة الكشف واالبالغ بشكل مفصل من حيث وصف لهذه املرحلة وسلسلة االجراءات الواجب اتخاذها من قبل  *

كل جهة من اجلهات املعنية بتطبيق اإلطار
ممارسة االجراءات التطبيقية لإلطار الوطني ملكافحة عمل األطفال اخلاصة باملرحلة االولى ضمن حاالت دراسية متنوعه  *

واستخدام النماذج اخلاصة بهذه املرحلة 

موضوعات اجللسة
وصف املرحلة *
سلسلة االجراءات الواجب اتخاذها من قبل كل جهة من اجلهات املعنية *
مناذج للعمل وتعليمات االستخدام *
دراسات حالة  *

وصف لألنشطة التدريبية للجلسة
مقدمة *
عمل مجموعات ملناقشة ودراسة احلاالت الدراسية *
عرض مجموعات *
نقاش عام وخالصة *

اجراءات التنفيذ
مقدمة: يعرض املدرب منهجية العمل بني اجلهات املعنية بتطبيق االطار الوطني على مستوى املركز واملديريات وامليدان *
يسأل املدرب ما هو املقصود مبرحلة الكشف واالبالغ، ويأخذ االجابات منهم ويحاول تلخصيها بشكل واضح *
يسأل املدرب اجلهات املعنية املوجودة في القاعة ملعرفة ما هو رأيهم بدورهم في هذه املرحلة بالذات *
يقوم املدرب بتسجيل جميع اجاباتهم وتوضيح الصيغة املثالية لدور كل اجلهات املعنية *
يطلب منهم املدرب ان يعودوا الى مجموعاتهم اخلمسة التي مت تقسيمها بناء على دراسات احلالة املوجودة )5 مجموعات(  *
حسب احلاالت الدراسية املوجودة على أن تدرس كل مجموعه حالة دراسية واحده  *
 يتم توزيع دراسات احلالة مره اخرى على نفس اجملموعات لقراءتها واإلجابة عن األسئلة املوجودة في الصفحة الثانية من احلالة              *

والتي توضح االجراءات الواجب اتخاذها من قبل كل جهة من اجلهات املعنية في هذه املرحلة
يطلب املدرب ايضا حتديد ما هي النماذج التي يجب استخدامها في هذه املرحلة *
يطلب املدرب من كل مجموعه اختيار ممثل للمجموعة لعرض االجابات ومناقشتها مع كافة املشاركني *
يقوم املدرب باستخالص النتائج والتركيز على االمور الهامه املتعلقة بكل دراسة حالة ومناذج العمل اخلاصة بذلك.  *

الوسائل التدريبية املساعدة 
حاالت دراسية نسخ بعدد املشاركني *
لوح قالب مع أوراق لكتابة وعرض نتائج اجملموعات *

احللول املثلى للنشاط وتوضيحات مهمه
التأكد من كتابة األهداف بخط واضح على ورق اللوح القالب *
التأكيد على املشاركني انه في هذا اليوم وااليام التالية سيعملون على نفس دراسات احلالة وفي نفس اجملموعات ، وستبقى  *

نفس اوراق العمل والدراسات معهم للعمل عليها في كل املراحل طيلة االيام املقبلة على مدار ساعتني لكل مرحله ويخصص لكل 
مرحله جلسة عمل واحده

مرفق اوراق العمل للمجموعات ومن ثم االجابات املثالية للحاالت الدراسية واخيرا املادة املساندة *
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    ورقة عمل: اجملموعة االولى

أطفال عاملني في منشأة )السن: اقل من 16 سنة(
يبلغ عامر من العمر 13 سنه وقد ترك املدرسة اجملاورة لبيته منذ عام ألنه يريد مساعدة والدته على حتمل أعباء احلياة حيث ان والده 
اجلار في  وميكانيك ميلكه  العمل مع جارهم في كراج سيارات  الى  يعيلهم، اضطر عامر  وليس هناك من  تعمل  ووالدته ال  متوفي 
منطقة الرصيفة ويتقاضى عامر أجر يومي بناء على عدد الزبائن وحجم العمل الذي يقوم به يوميا. كان عامر سعيدا انه يستطيع 
الذين يصغرونه  األربعة  واخوته  املنزل ومتطلباتهم هو  تدبير كل مصاريف  والدته على  والدته وكان يعمل بجد، ليساعد  مساعدة 
بالعمر، ويسكنون في منزل صغير لهم تركه األب في منطقة الزرقاء. والدته جتيد الغزل والنسيج منذ الصغر ولكنها ال جتد فرصة 

عمل مناسبة وال تعرف كيف تستثمر هذه املهارة التي متتلكها
قام شخص لم يفصح عن هويته باالتصال باخلط الساخن التابع لوزارة العمل واالبالغ عن احلالة

اجملموعة االولى : أطفال عاملني في منشأة  )السن: اقل من 16 سنة(- حالة عامر
1( ما هي سلسلة االجراءات الواجب اتخاذها من قبل كل جهة من اجلهات املعنية في هذه املرحلة

مهام وزارة التربية والتعليممهام وزارة التنمية االجتماعيةمهام وزارة العمل

2( انظر الى مناذج العمل وحدد ما النماذج الذي يجب استخدامها في هذه املرحلة ومن سيقوم بذلك
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   ورقة عمل: اجملموعة الثانية

أطفال عاملني في منشأة ، السن:  16 – 18 سنة
يعملون في أعمال خطرة أو مرهقة أو مضرة بالصحة )حتدد هذه األعمال بقرارات يصدرها الوزير(

يبلغ حسن من العمر 16 سنه ونصف من سكان منطقة الزرقاء وقد ترك املدرسة منذ عامني ألنه ال يحبها ، والده متوفي ووالدته تعمل 
في مشغل خياطه كخياطه ماهره وتتقاضى راتبا شهريا مقداره 300 دينار، ويتقاضون تقاعد االب املتوفي العسكري البالغ 180 دينار 

ولديه اربعة أخوه اصغر منه سنا ، يسكنون في منزل صغير لهم تركه األب.
حسن يعمل لساعات طويلة في مصنع بالستيك في الزرقاء وفي شفتات ليلية وفي العطل ايضا، ولم يتلقى أي تدريب بخصوص 
املهنة التي يعمل بها األن، كان حسن يعمل في قسم قص وتغليف البالستيك، حيث كان يتطلب منه احلظر ألن أي حركة ممكن أن 
تؤدي إلى قطع أصابعه او ايذاؤه، كان ينبعث من املصنع رائحه البولستيرين احملروق ولم يكن هناك اية كمامات او تهويه كافيه للحد 
من الروائح. حسن يسعل بطريقة مستمرة ولديه ضيق في التنفس. من خالل عملية الكشف والتفتيش الدوري التي تقوم به وزارة 

العمل مت اكتشاف هذه احلالة

اجملموعة الثانية : أطفال عاملني في منشأة ، السن:  16 – 18 سنة، يعملون في أعمال خطرة أو مرهقة أو مضرة بالصحة – حالة 
حسن

1( ما هي سلسلة االجراءات الواجب اتخاذها من قبل كل جهة من اجلهات املعنية في هذه املرحلة

مهام وزارة التربية والتعليممهام وزارة التنمية االجتماعيةمهام وزارة العمل

 2( انظر الى مناذج العمل وحدد ما النماذج الذي يجب استخدامها في هذه املرحلة ومن سيقوم بذلك

   ورقة عمل: اجملموعة الثالثة

أطفال ملحقني بالعمل من املتسربني
تبلغ ورده من العمر 14 عاما وهي تعمل لساعات طويلة وذلك ببيع علكة على اشارات منطقة خلدا في عمان طوال اليوم، وتقوم بعرض 

عاهة حصلت لوجهها نتيجة حادث تعرضت له وهي صغيرة للحصول على املال.
ورده لم يلتحق باملدرسة منذ ثالثة اعوام بناء على رغبة والدتها واصرارها ان تعمل اي شيء يساعدهم، والدها يعمل في مصنع أحذية 
ودخله ال يؤمن متطلبات املعيشة له وألوالده اخلمسة حيث يتقاضى راتب مقداره 200 دينار فقط. ورده هي اكبر اخوتها وما تكسبه 

يوميا يساعد األسرة، ورده تسكن هي واسرتها في بيت جلدهم العجوز في منطقة ابو نواره وجدهم يعيش معهم في نفس البيت
من خالل حملة تفتيش دوري التي تقوم به وزارة التنمية االجتماعية مت اكتشاف هذه احلالة.
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اجملموعة الثالثة:  أطفال ملحقني بالعمل من املتسربني – حالة ورده
1( ما هي سلسلة االجراءات الواجب اتخاذها من قبل كل جهة من اجلهات املعنية في هذه املرحلة

وزارة التربية والتعليموزارة التنمية االجتماعيةوزارة العمل

2( انظر الى مناذج العمل وحدد ما النماذج الذي يجب استخدامها في هذه املرحلة ومن سيقوم بذلك

   ورقة عمل: اجملموعة الرابعة

أطفال ملحقني بالعمل من غير املتسربني
يبلغ خالد من العمر 15 سنه وهو في مدرسة حكومية تقع بجانب بيتهم في اربد، كان يذهب صباحا للمدرسة حيث يحضر احلصة 
األولى ثم يهرب للتسكع مع أصدقائه وعند انتهاء نقوده كان يذهب عند االشارات في محاولة ملسح السيارات واخذ ما يتسنى له 
من النقود من اصحابها، وكان يفعل هذا دائما خالل اوقات الدوام الرسمي للمدرسة أو ليالً. كانت النقود القليلة التي يحصل عليها 
املنزل  تدبير كل مصاريف  ووالدته ال تستطيع  أبوه متوفي  ان  الشارع حيث  رفاقه في  الذي تعود عليه من  الدخان  كافيه له لشراء 
ومتطلباتهم هو واخوته األربعة، خالد هو ثاني األوالد وهناك اخ يكبره ب4 سنوات واخوين اثنني يصغرونه بالعمر، أخوه الكبير عاطل 
عن العمل وال يجد من يوظفه كونه أكمل الثانوية العامة فقط ولم يدخل اي جامعة، األسرة تسكن في منزل صغير لهم تركه األب، 
خالد كان يطلب من أمه دائما ترك املدرسة ألنه ال يحبها وألنه يتعرض للعنف من قبل زمالؤه منها ولكنها كانت ترفض، وتصر على أن 
يكمل دراسته. أما خالد فكان يجد نفسه خارج املدرسة حيث شلته التي حتميه وتدافع عنه خاصة عندما يتعرض للضرب او اإلهانة 
من قبل أحد أصحاب السيارات الذي يرفض ان يدفع ثمن مسح سيارته بدون ان يطلب ذلك، كان يذهب خالد الى املدرسة وهو منهك 

وآثار بعض الكدمات على يده فيتظاهر أنه تعثر ووقع خالل سيره باجتاه املدرسة.
مت كشف احلالة من خالل حملة تفتيش دوري لوزارة التنمية االجتماعية

اجملموعة الرابعة : أطفال ملحقني بالعمل من غير املتسربني – حالة خالد
1( ما هي سلسلة االجراءات الواجب اتخاذها من قبل كل جهة من اجلهات املعنية في هذه املرحلة
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مهام وزارة التربية والتعليممهام وزارة التنمية االجتماعيةمهام وزارة العمل

 
2( انظر الى مناذج العمل وحدد ما النماذج الذي يجب استخدامها في هذه املرحلة ومن سيقوم بذلك

   ورقة عمل: اجملموعة اخلامسة

أطفال منقطعني ملحقون بالعمل
يبلغ منر من العمر 12 سنه وهو في مدرسة حكومية تقع بجانب بيتهم في منطقة األغوار الشمالية، ظروف منر الصحية غير جيدة 
مما كان سبباً في غيابه املتكرر عن املدرسة مراعاة حلالته الصحية رغم ان حتصيله العلمي كان جيد، انقطع منر عن املدرسة ملدة شهر 

ولم يقم باالتصال في املدرسة منذ ذلك الوقت أو تبرير سبب غيابه.
والد منر يعمل في الزراعة ولديه بيت ورثه عن ابوه، عائلة منر ال تستطيع تدبير كل مصاريف املنزل ومتطلبات أوالدهم اخلمسة أكبرهم 
منر، حيث كان يطلب من أمه دائما ترك املدرسة ألنه ال يحبها وألنه يتعرض للسخرية دائما من قبل زمالؤه ووافقت والدته على ذلك 
فهي من وجهة نظرها ان املدرسة حتتاج الى نفقات هي في غنى عنها مثل مالبس الرياضة وادوات الفن التي ال تستطيع االتفاق عليها 

ناهيك عن الدفاتر واألقالم الالزمة للدراسة وما الى ذلك من مصاريف ال تستطيع حتملها.  
اي تعليم جامعي بعد  االنفاق على  انه لن يستطيع اصال  املدرسة طاملا  أنه ال داعي إلكمال تعليمه في  ووالدته  والده  اتفق منر مع 

املدرسة. االن أصبح منر يبيع املنتوج الزراعي من عمل والده الزراعي على بسطه في الشارع من خالل استعطاء املارة في الشارع.
الحظ املرشد التربوي في املدرسة انقطاع منر عن الدراسة ملدة شهر، وفكر ان عليه ان يقوم بإجراء فوري، حلسن حظ منر لم يتم اكتشاف 

حالته من قبل حمالت التفتيش الدوري من قبل وزارة التنمية االجتماعية بعد.

اجملموعة اخلامسة: أطفال منقطعني ملحقون بالعمل- حالة منر
1( ما هي سلسلة االجراءات الواجب اتخاذها من قبل كل جهة من اجلهات املعنية في هذه املرحلة

مهام وزارة التربية والتعليممهام وزارة التنمية االجتماعيةمهام وزارة العمل
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2( انظر الى مناذج العمل وحدد ما النماذج الذي يجب استخدامها في هذه املرحلة ومن سيقوم بذلك

احللول املثلى
اجملموعة االولى: أطفال عاملني في منشأة  )السن: اقل من 16 سنة(- حالة عامر

مهام وزارة التربية والتعليممهام وزارة التنمية االجتماعيةمهام وزارة العمل

•  يقوم مستلم البالغ في قسم 	
عمل االطفال في وزارة العمل 

بتوثيق االبالغ باستخدام منوذج 
االبالغ منوذج رقم 2

• يتم تسليم البالغ الى مفتش 	
وزارة العمل في املديرية املعنية 

)مديرية تفتيش الرصيفة( الذي 
يقوم بالزيارة للتحقق من البالغ 

وتعبئة النموذج رقم1

• يقوم املفتش بتحويل احلالة 	
إلى ضابط ارتباط العمل في 

مديرية تفتيش الزرقاء للتنسيق 
والتحويل

اإلجراء بحق صاحب العمل: مخالفة 
صاحب العمل او انذاره او تكرار اخملالفة في 

حال عدم االمتثال ألحكام القانون.

اجملموعة الثانية: أطفال عاملني في منشأة، السن:  16 – 18 سنة، يعملون في أعمال خطرة أو مرهقة أو مضرة بالصحة – 
حالة حسن

مهام وزارة التربية والتعليممهام وزارة التنمية االجتماعيةمهام وزارة العمل

• مت اكتشاف احلالة عن طريق 	
عملية الكشف والتفتيش 

الدوري من خالل مفتشي وزارة 
العمل 

• يقوم مفتش العمل بتعبئة 	
النموذج رقم 1

• يقوم بتحويل احلالة إلى ضابط 	
ارتباط العمل في املديرية 

املعنية 
• اإلجراء بحق صاحب العمل: 	
• مخالفة صاحب العمل او انذاره 	

او تكرار اخملالفة في حال عدم 
االمتثال ألحكام القانون  
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وزارة التعليموزارة التنمية االجتماعيةوزارة العمل

• مت  ايجاد احلالة عن طريق حمالت التفتيش الدوري من خالل مراقب 	
السلوك/الباحث االجتماعي  

• يقوم مراقب السلوك بتعبئة النموذج رقم 5 	
•  يقوم بتحويل احلالة إلى ضابط ارتباط وزارة التنمية االجتماعية 	

في املديرية املعنية* 
• يقوم ضابط ارتباط وزارة التنمية االجتماعية بتحويل احلالة الى 	

ضابط ارتباط وزارة التربية والتعليم
• يقوم ضابط ارتباط وزارة التنمية االجتماعية بالتبليغ عن احلالة 	

لضابط ارتباط املديرية املعنية في وزارة العمل ألغراض التنسيق 
والتوثيق

يتم  االمان/البلدية  عن  ومندوب  العام  األمن  رجال  مع  حملة  ضمن  السلوك  مراقب  قبل  من  اكتشافهم  يتم  الذي  املتسولون   
ايقافهم فورا في مركر مادبا لرعاية املتسولني، وحلني االفراج عنه يقوم ضابط ارتباط وزارة التنمية االجتماعية في مادبا بتحويل ملفه 

الى ضابط ارتباط التنمية في املديرية التي تتبع مكان سكن احلدث ليقوموا بإجراء الدراسة االجتماعية واالقتصادية للحالة

اجملموعة الرابعة : أطفال ملحقني بالعمل من غير املتسربني – حالة خالد

وزارة التربية والتعليموزارة التنمية االجتماعيةوزارة العمل

•  مت ايجاد احلالة عن طريق حمالت التفتيش الدوري من خالل مراقب 	
السلوك/الباحث االجتماعي )احلمالت تنفذ بالتعاون مع مديرية األمن 

العام أمانة عمان/ البلدية املعنية »اربد«(
• يقوم مراقب السلوك بتعبئة النموذج رقم 5	
• يقوم بتحويل احلالة إلى ضابط ارتباط وزارة التنمية االجتماعية في املديرية 	

املعنية )اربد(* الذي يقوم بحفظ احلالة في سجالت التنمية ومتابعتها
• يقوم ضابط ارتباط وزارة التنمية االجتماعية بإرسال معلومات عن احلالة 	

لضابط ارتباط العمل ألغراض التوثيق

 املتسولون الذي يتم اكتشافهم من قبل مراقب السلوك ضمن حملة مع رجال األمن العام ومندوب عن االمان/البلدية يتم ايقافهم 
فورا في مركر مادبا لرعاية املتسولني، وحلني االفراج عنه يقوم ضابط ارتباط وزارة التنمية االجتماعية في مادبا بتحويل ملفه الى ضابط 

ارتباط التنمية في املديرية التي تتبع مكان سكن احلدث ليقوموا بإجراء الدراسة االجتماعية واالقتصادية للحالة
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اجملموعة اخلامسة: أطفال منقطعني ملحقون بالعمل- حالة منر

وزارة العمل
وزارة التنمية 
االجتماعية

وزارة التعليم

يقوم املرشد التربوي / مدير املدرسة مبتابعة األطفال املنقطعني عن الدراسة في  • •
جتاوزت  ملدة  متقطع  انقطاع  او  عذر  بدون  اسبوع  ملدة  دام  متواصل  انقطاع  حالة 

الشهر في السنه الدراسية 
• يقوم املرشد/ مدير املدرسة بالتحقق من اسباب تغيب الطفل وتوثيق ذلك والتأكد 	

من عودته للمدرسة سواء عن طريق الزيارة او االتصال او استدعاء االهل
•  في حال عدم استجابة األهل يقوم املرشد/ أدارة املدرسة بتعبئة النموذج رقم 6 	

»االغوار  املعنية  والتعليم  التربية  االرتباط في مديرية  إلى ضابط  ارساله  ثم  ومن 
الشمالية« التخاذ االجراءات املناسبة

• والتعليم اذا لزم األمر بتحويل احلالة الى ضابط 	 التربية  وزارة  ارتباط  يقوم ضابط   
ارتباط وزارة التنمية االجتماعية التخاذ االجراءات اذا اكتشف انه يعمل في الشارع 

الذي سيتابع تعبئة النموذج رقم 6
• لضابط 	 احلالة  عن  معلومات  بإرسال  والتعليم  التربية  وزارة  ارتباط  ضابط  يقوم   

ارتباط العمل ألغراض التوثيق
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اليوم الثاني:
مراجعة اليوم السابق 5 دقائق 

مترين تنشيط – نصف ساعه
اسم اجللسة التدريبية: تطبيق االجراءات التطبيقية لإلطار الوطني ملكافحة عمل األطفال

املرحلة الثانية : مرحلة التقييم األولي 
زمن اجللسة التدريبية: ساعتان 

رقم اجللسة التدريبية: 2

أهداف اجللسة:
التعرف على مرحلة التقييم األولي بشكل مفصل من حيث وصف لهذه املرحلة وسلسلة االجراءات الواجب اتخاذها من قبل  *

كل جهة من اجلهات املعنية بتطبيق اإلطار
ممارسة االجراءات التطبيقية لإلطار الوطني ملكافحة عمل األطفال اخلاصة باملرحلة الثانية ضمن حاالت دراسية متنوعه  *

واستخدام النماذج اخلاصة بهذه املرحلة

موضوعات اجللسة
وصف املرحلة *
سلسلة االجراءات الواجب اتخاذها من قبل كل جهة من اجلهات املعنية *
مناذج للعمل وتعليمات االستخدام *
دراسات حالة  *

وصف لألنشطة التدريبية لكل جلسة
مقدمة *
عمل مجموعات ملناقشة ودراسة احلاالت الدراسية *
عرض مجموعات *
نقاش عام وخالصة *

اجراءات التنفيذ
مقدمة: يسأل املدرب ما هو املقصود مبرحلة التقييم األولي، ويأخذ االجابات منهم ويحاول تلخصيها بشكل واضح *
يسأل املدرب اجلهات املعنية املوجودة في القاعة ملعرفة ما هو رأيهم بدورهم في هذه املرحلة بالذات *
يقوم املدرب بتسجيل جميع اجاباتهم وتوضيح الصيغة املثالية لدور كل اجلهات املعنية *
يعود املشاركون الى مجموعاتهم اخلمسة حسب احلاالت الدراسية املوجودة بني ايديهم وتوزع عليهم نفس اوراق العمل السابقة *
يطلب املدرب منهم اإلجابة عن األسئلة املوجودة في الصفحة الثانية من احلالة والتي توضح االجراءات الواجب اتخاذها من قبل  *

كل جهة من اجلهات املعنية في هذه املرحلة، مع عرض اخليارات املتاحة
يطلب املدرب من كل مجموعه اختيار ممثل للمجموعة لعرض االجابات ومناقشتها مع كافة املشاركني *
يقوم املدرب باستخالص النتائج والتركيز على االمور الهامه املتعلقة بكل دراسة حالة ومناذج العمل اخلاصة بذلك.  *

الوسائل التدريبية املساعدة 
حاالت دراسية نسخ بعدد املشاركني *
لوح قالب مع أوراق لكتابة وعرض نتائج اجملموعات *

احللول املثلى للنشاط وتوضيحات مهمه
التأكد من كتابة األهداف بخط واضح على ورق اللوح القالب *
نرجو طباعة اوراق العمل للمجموعات نفسها املوجودة في اجللسة االولى  *
مدرج ادناه االجابات املثالية للحاالت الدراسية واخيرا املادة املساندة *
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احللول املثلى
اجملموعة االولى : أطفال عاملني في منشأة  )السن: اقل من 16 سنة(- حالة عامر

وزارة التربية والتعليموزارة التنمية االجتماعيةوزارة العمل

•  يقوم ضابط ارتباط وزارة العمل بتوثيق 	
 ، العمل  صاحب  بحق  املتخذ  االجراء 
ضمن  وردت  التي  احلالة  ملف  وبحفظ 

مرحلة الكشف والتبليغ، 
•  يقوم ضابط ارتباط العمل في املديرية 	

بتحويلها  الرصيفة  ملنطقة  التابعة 
منطقة  في  العمل  ارتباط  ضابط  الى 
الزرقاء  تفتيش  مديرية  الطفل  سكن 
)يقوم بتسليم احلالة والنموذج رقم 1 

باليد او بالفاكس(
•  يقوم ضابط ارتباط العمل في مديرية 	

بني  ما  بالتنسيق  بدوره  عمان  تفتيش 
ضابط ارتباط وزارة التنمية االجتماعية 
وضابط ارتباط وزارة التربية والتعليم في 
املديرية التابعة ملنطقة سكن الطفل 
وتزويدهم  الزرقاء«،  تفتيش  »مديرية 
االجتماعية  بالدراسة  ليقوموا  باحلالة 
واالقتصادية ودراسة احلالة التعليمية. 
في  التقدم  متابعة  إلى  باإلضافة 
ضمن  البيانات  وحتديث  احلالة،  تقييم 
والتنسيق  للمستجدات،  وفقاً  امللف 
والتربية  التنمية  ارتباط  بني ضباط  ما 
تفتيش  »مديرية  املعنية  املديرية  في 
الذي  تشاوري  اجتماع  لعقد  عمان«، 
يحدد نوع التدخل املطلوب للحالة بناًء 

على نتائج الدراسات.

•  بعد احلصول على املعلومات 	
األولية عن حالة الطفل 

العامل من ضابط ارتباط 
العمل في املديرية التابعة 

للزرقاء، يقوم ضابط ارتباط 
وزارة التنمية االجتماعية 

في الزرقاء مبتابعة جمع 
املعلومات عن الوضع 

االجتماعي واالقتصادي 
لألسرة، من خالل دراسة 

اجتماعية اقتصاديه شاملة 
حول الطفل وأسرته »زيارة 
ميدانية«، ووضع التوصيات 

املقترحة. ويتم تزويد وزارة 
العمل بتلك الدراسات 

امليدانية.
• 	
• يقوم مراقب السلوك/	

الباحث االجتماعي مبقابلة 
األسرة للتحقق من الوضع 

االقتصادي واالجتماعي 
وعرض اخليارات املتاحة

•  يقوم ضابط ارتباط وزارة 	
التربية والتعليم في مديرة 

الزرقاء مبتابعة الوضع 
التعليمي للحالة. من خالل 
دراسة شاملة حول الوضع 

التعليمي للطفل، ووضع 
التوصيات املقترحة. 

• 	
•  يقوم ضابط االرتباط ببحث 	

جميع اخليارات التعليمية 
بالنسبة للطفل وعرضها 

على األسرة والطفل
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اجملموعة الثانية : أطفال عاملني في منشأة ، السن:  16 – 18 سنة، يعملون في أعمال خطرة أو مرهقة أو مضرة بالصحة – حالة 
حسن

وزارة التربية والتعليموزارة التنمية االجتماعيةوزارة العمل

• تقوم ضابط ارتباط وزارة العمل بحفظ 	
ضمن  اكتشفتها  التي  احلالة  ملف 
مرحلة الكشف والتبليغ وتوثيق االجراء 
والتنسيق  العمل،  املتخذ بحق صاحب 
ما بني اجلهات اخملتلفة من خالل ضباط 
ارتباط عمل األطفال في املديرة املعنية، 
والتربية  التنمية  ارتباط  ضباط  مع 
ليقوموا  باحلالة  وتزويدهم  املديرية  في 
واالقتصادية  االجتماعية  بالدراسة 

ودراسة احلالة التعليمية.
• باإلضافة إلى متابعة التقدم في تقييم 	

امللفات  ضمن  البيانات  وحتديث  احلالة، 
بني  ما  والتنسيق  للمستجدات،  وفقاً 
كل  في  املعنية  املديرية  ارتباط  ضباط 
اجتماع  لعقد  املعنية،  الوزارات  من 
تشاوري الذي يحدد نوع التدخل املطلوب 

للحالة بناًء على نتائج الدراسات.  

• بعد احلصول على املعلومات 	
األولية عن حالة الطفل العامل 

من ضابط ارتباط وزارة العمل، 
يقوم ضابط ارتباط وزارة التنمية 

االجتماعية باملديرية املعنية 
مبتابعة جمع املعلومات عن 

الوضع االجتماعي واالقتصادي 
لألسرة، من خالل دراسة 

اجتماعية اقتصاديه شاملة حول 
الطفل وأسرته »زيارة ميدانية«، 

ووضع التوصيات املقترحة، يتم 
تزويد وزارة العمل بتلك الدراسات 

امليدانية.
• يقوم مراقب السلوك/ الباحث 	

االجتماعي مبقابلة األسرة 
للتحقق من الوضع االقتصادي 

واالجتماعي وعرض اخليارات 
املتاحة لألسرة

• تقوم ضابط ارتباط وزارة 	
التربية والتعليم في 

املديرية املعنية مبتابعة 
الوضع التعليمي 

للحالة لبحث اخليارات 
التعليمية املتاحة مبا 

فيها اخليار املهني. من 
خالل دراسة شاملة 

حول الوضع التعليمي 
للطفل 

• يقوم ضابط االرتباط 	
ببحث جميع اخليارات 

التعليمية بالنسبة 
للطفل وعرضها على 

األسرة والطفل

اجملموعة الثالثة:  أطفال ملحقني بالعمل من املتسربني – حالة ورده

وزارة التربية والتعليموزارة التنمية االجتماعيةوزارة العمل

• التنمية 	 وزارة  ارتباط  ضابط  تقوم 
مبتابعة  املعنية  املديرية  في  االجتماعية 
االجتماعي  الوضع  عن  املعلومات  جمع 
دراسة  خالل  من  لألسرة،  واالقتصادي 
اجتماعية اقتصادية شاملة حول الطفل 
وأسرته »زيارة ميدانية«، ووضع التوصيات 

املقترحة.
• الدراسات 	 بتلك  العمل  وزارة  تزويد  يتم 

امليدانية.
• يقوم مراقب السلوك/ الباحث االجتماعي 	

الوضع  من  للتحقق  األسرة  مبقابلة 
اخليارات  وعرض  واالجتماعي  االقتصادي 

املتاحة

• التربية 	 وزارة  ارتباط  ضابط  تقوم 
مبتابعة  املعنية  باملديرية  والتعليم 
من  للحالة.  التعليمي  الوضع 
الوضع  حول  شاملة  دراسة  خالل 

التعليمي للطفل 

• يقوم ضابط االرتباط ببحث جميع 	
بالنسبة  التعليمية   اخليارات 
األسرة  على  وعرضها  للطفل 

والطفل
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اجملموعة الرابعة : أطفال ملحقني بالعمل من غير املتسربني – حالة خالد

وزارة التعليموزارة التربية االجتماعيةوزارة العمل

• تقوم ضابط ارتباط وزارة التنمية االجتماعية في املديرية 	
املعنية مبتابعة جمع املعلومات عن الوضع االجتماعي 

واالقتصادي لألسرة، من خالل دراسة اجتماعية اقتصاديه 
شاملة حول الطفل وأسرته »زيارة ميدانية«، ووضع 

التوصيات املقترحة. يتم تزويد وزارة العمل بتلك 
الدراسات امليدانية.

• يقوم مراقب السلوك مبقابلة األسرة للتحقق من الوضع 	
االقتصادي واالجتماعي وعرض اخليارات املتاحة

• تقوم إدارة املدرسة مبتابعة 	
حالته من قبل املرشد 

التربوي في املدرسة، وعرض 
اخليارات التعليمية املتاحة 

لألسرة والطفل

 اجملموعة اخلامسة: أطفال منقطعني ملحقون بالعمل- حالة منر
 

وزارة التربية والتعليموزارة التنمية االجتماعيةوزارة العمل

يقوم مراقب السلوك مبقابلة األسرة للتحقق 
من الوضع االقتصادي واالجتماعي وعرض 

اخليارات املتاحة

• يقوم ضابط ارتباط وزارة التربية والتعليم 	
في املديرية املعنية بزيارة األهل لضمان عدم 

انقطاع الطفل عن املدرسة
• يقوم ضابط ارتباط وزارة التربية والتعليم 	

مبتابعة حالته بالتعاون مع املرشد التربوي وادارة 
املدرسة، وعرض اخليارات التعليمية املتاحة 

لآلسرة والطفل
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اسم اجللسة التدريبية: تطبيق االجراءات التطبيقية لإلطار الوطني ملكافحة عمل األطفال
املرحلة الثالثة : مرحلة التدخل

زمن اجللسة التدريبية: ساعتان
رقم اجللسة التدريبية: 2

أهداف اجللسة:
التعرف على مرحلة التدخل بشكل مفصل من حيث وصف لهذه املرحلة وسلسلة االجراءات الواجب اتخاذها من قبل كل جهة  *

من اجلهات املعنية بتطبيق اإلطار
ممارسة االجراءات التطبيقية لإلطار الوطني ملكافحة عمل األطفال اخلاصة باملرحلة الثالثة ضمن حاالت دراسية متنوعه  *

واستخدام النماذج اخلاصة بهذه املرحلة

موضوعات اجللسة
وصف املرحلة *
سلسلة االجراءات الواجب اتخاذها من قبل كل جهة من اجلهات املعنية *
مناذج للعمل وتعليمات االستخدام *
دراسات حالة  *

وصف لألنشطة التدريبية للجلسة
مقدمة *
عمل مجموعات ملناقشة ودراسة احلاالت الدراسية *
لعب ادوار *
نقاش عام وخالصة *

اجراءات التنفيذ
مقدمة: يسأل املدرب ما هو املقصود مبرحلة التدخل، ويأخذ االجابات منهم ويحاول تلخصيها بشكل واضح *
يسأل املدرب اجلهات املعنية املوجودة في القاعة ملعرفة ما هو رأيهم بدورهم في هذه املرحلة بالذات *
يقوم املدرب بتسجيل جميع اجاباتهم وتوضيح الصيغة املثالية لدور كل اجلهات املعنية *
يعود املشاركون الى مجموعاتهم اخلمسة حسب احلاالت الدراسية املوجودة  *
يطلب املدرب منهم اإلجابة عن األسئلة املوجودة في الصفحة الثانية من احلالة، والتي توضح االجراءات الواجب اتخاذها من  *

قبل كل جهة من اجلهات املعنية في هذه املرحلة
يطلب املدرب ايضا حتديد ما هي النماذج التي يجب استخدامها في هذه املرحلة *
يطلب املدرب من كل مجموعه عرض عملهم عن طريق لعب أدوار لكل حالة ومتثيلها امام اجملموعة بالتفصيل آخذين بعني  *

االعتبار جميع اجلهات احملتملة ذات العالقة وشخصيات دراسة احلالة، حيث ميكنهم اختيار األدوار ضمن كل حالة لتمثيل جميع 
األدوار املوجودة 

يجري املدرب بعد كل عرض نقاش عام ويقوم املدرب باستخالص النتائج والتركيز على االمور الهامه املتعلقة بكل دراسة حالة  *
ومناذج العمل اخلاصة بذلك. 

الوسائل التدريبية املساعدة 
حاالت دراسية نسخ بعدد املشاركني *
لوح قالب مع أوراق لكتابة وعرض نتائج اجملموعات *

احللول املثلى للنشاط وتوضيحات مهمه
التحضير للتمرين التنشيطي قبل اجللسة  *
التأكد من كتابة األهداف بخط واضح على ورق اللوح القالب *
التأكيد على املشاركني انه في هذا اليوم سيتابعون العمل على نفس دراسات احلالة التي مت التعرف عليها في اليوم االول  *
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احللول املثلى
اجملموعة االولى : أطفال عاملني في منشأة  )السن: اقل من 16 سنة(- حالة عامر

وزارة التربية والتعليموزارة التنمية االجتماعيةوزارة العمل

	•يقوم ضابط ارتباط العمل في التنسيق بني 
اللقاء  لعقد  والتربية  التنمية  ارتباط  ضباط 

التشاوري
التدخل  خطة  بتوثيق  العمل  وزارة  تقوم  •	
الفترات  ضمن  التنفيذية  واخلطة  املطلوبة 
ما  التنسيق  خالل  من  عليها،  املتفق  الزمنية 
بني ضباط ارتباط التنمية والتربية في مديرية 

الزرقاء.
	•يستخدم منوذج اللقاء التشاوري رقم  3

	•ميكن للوزارة توفير فرصة عمل لألم 

لتقدمي  التشاوري  اللقاء  في  املشاركة  •	
املطلوبة  التدخالت  بخصوص  املقترحات 

ضمن مسؤوليات الوزارة
	•اخليارات املتاحة 

مع  التنسيق  خالل  من  النقدية،  اإلعانات  •	
املعنية  املديرية  في  الوطنية  املعونة  صندوق 

بوزارة التنمية االجتماعية
البرامج  بأحد  الطفل  عائلة  شمول  •	

واملشاريع اخملتلفة التابعة للوزارة 
	•التنسيق مع اجلهات املعنية بالتشغيل
	•القروض عبر وزارة التنمية االجتماعية

لتقدمي  التشاوري  اللقاء  في  املشاركة  •	
املطلوبة  التدخالت  بخصوص  املقترحات 

ضمن مسؤوليات الوزارة 
      اخليارات املتاحة

	•أعادته الى املدرسة حيث انه لم ميضي 
على انقطاعه اكثر من عام 

ومتابعة وضعه التعليمي مع        عائلته 
املدرسة  في  التربوي  املرشد  قبل  من 

املعنية
	•ممكن ان تعرض لهم اخليارات االخرى اذا 

كان خيار العودة الى املدرسة مرفوض

اجملموعة الثانية: أطفال عاملني في منشأة، السن:  16 – 18 سنة، يعملون في أعمال خطرة أو مرهقة أو مضرة بالصحة – حالة 
حسن

وزارة التنمية وزارة العمل
وزارة التربية والتعليماالجتماعية

	•يقوم ضابط ارتباط العمل في التنسيق بني ضباط ارتباط 
التنمية والتربية لعقد اللقاء التشاوري

	•يقوم ضابط ارتباط العمل بتوثيق خطة التدخل املطلوبة 
عليها،  املتفق  الزمنية  الفترات  ضمن  التنفيذية  واخلطة 
التنمية  ارتباط مديريات  التنسيق ما بني ضباط  من خالل 

والتربية ضمن املديرية املعنية 
	•يستخدم منوذج اللقاء التشاوري رقم 3

املراكز  خالل  من  للحالة،  العملية  البدائل  بعض  تقدمي   
التابعة ملؤسسة التدريب املهني، وبرامج مديرية التشغيل 

والتدريب املهني لألطفال من سن 61 -81 ةنس

	• املشاركة في 
اللقاء التشاوري 

لتقدمي املقترحات 
بخصوص التدخالت 

املطلوبة ضمن 
مسؤوليات الوزارة

وضع العائلة جيد

املشاركة في اللقاء التشاوري لتقدمي املقترحات 
بخصوص التدخالت املطلوبة ضمن مسؤوليات 

الوزارة 
اخليارات املتاحة

	• العمل على ارجاعه للمدرسة )حيث انه الفرق 
بينه وبني اقرانه ال يتجاوز 3 سنوات(

	• تقدمي خيار التعليم املهني
	•تقدمي خيار التعليم الرسمي غير النظامي من 

خالل برنامج تعزيز الثقافة للمتسربني 
او الدراسة املنزلية حيث انه انقطع اكثر من عام

والثالث وستبقى نفس اوراق العمل والدراسات معهم للعمل عليها في هذا اليوم على مدار ساعتني لكل مرحله ويخصص لكل 
مرحله جلسة عمل واحده

نرجو طباعة اوراق العمل للمجموعات نفسها املوجودة في اجللسة االولى اليوم الثالث *
مدرج ادناه االجابات املثالية للحاالت الدراسية واخيرا املادة املساندة *
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اجملموعة الثالثة: أطفال ملحقني بالعمل من املتسربني – حالة ورده

وزارة التربية والتعليموزارة التنمية االجتماعيةوزارة العمل

	 يقوم ضابط ارتباط العمل في التنسيق بني 
ضباط ارتباط التنمية والتربية لعقد اللقاء 

التشاوري
	 يقوم ضابط ارتباط العمل بتوثيق خطة 
التدخل املطلوبة واخلطة التنفيذية ضمن 

الفترات الزمنية املتفق عليها، من خالل 
التنسيق ما بني ضباط ارتباط مديريات التنمية 

والتربية ضمن املديريات في احملافظات حسب 
االختصاص.

	•يستخدم منوذج اللقاء التشاوري رقم3

املشاركة في اللقاء التشاوري لتقدمي املقترحات 
بخصوص التدخالت املطلوبة ضمن مسؤوليات 

الوزارة
اخليارات املتاحة 

	•اإلعانات النقدية، من خالل التنسيق مع 
صندوق املعونة الوطنية في املديرية املعنية 

بوزارة التنمية االجتماعية
	•اعانة للجد كونه مسن

شمول عائلة الطفل بأحد البرامج واملشاريع 
اخملتلفة التابعة للوزارة 

	•القروض عبر وزارة التنمية االجتماعية

	املشاركة في اللقاء التشاوري 
لتقدمي املقترحات بخصوص 

التدخالت املطلوبة ضمن 
مسؤوليات الوزارة 

اخليارات املتاحة
متسرب: والفرق بينه وبني اقرانه 

اكثر من 3 سنوات اذا اخليار هو 
تعليم رسمي غير النظامي 

من خالل برنامج تعزيز الثقافة 
للمتسربني او الدراسة املنزلي

اجملموعة الرابعة: أطفال ملحقني بالعمل من غير املتسربني – حالة خالد

وزارة التربية والتعليموزارة التنمية االجتماعيةوزارة العمل

ضباط  بني  التنسيق  في  العمل  ارتباط  ضابط  يقوم   	
ارتباط التنمية والتربية لعقد اللقاء التشاوري

التدخل  خطة  بتوثيق  العمل  ارتباط  ضابط  يقوم   	
املطلوبة واخلطة التنفيذية ضمن الفترات الزمنية املتفق 
ارتباط مديريات  عليها، من خالل التنسيق ما بني ضباط 

التنمية والتربية املعنية
	 يستخدم منوذج اللقاء التشاوري رقم  3

اخليارات املتاحة
	 ميكن للوزارة توفير فرصة عمل ألخ األكبر

املراكز  للحالة، من خالل  العملية  البدائل  تقدمي بعض   	
مديرية  وبرامج  املهني،  التدريب  ملؤسسة  التابعة 
التشغيل والتدريب املهني لألطفال من سن 16 -18 سنة

لتقدمي  التشاوري  اللقاء  في  املشاركة   	
املقترحات بخصوص التدخالت املطلوبة ضمن 

مسؤوليات الوزارة
اخليارات املتاحة 

مع  التنسيق  خالل  من  النقدية،  اإلعانات   	
املعنية  املديرية  في  الوطنية  املعونة  صندوق 

بوزارة التنمية االجتماعية
	 شمول عائلة الطفل بأحد البرامج واملشاريع 

اخملتلفة التابعة لوزارة التنمية االجتماعية
	 التنسيق مع اجلهات املعنية بالتشغيل
	 القروض عبر وزارة التنمية االجتماعية

	 املشاركة في اللقاء 
التشاوري لتقدمي املقترحات 

بخصوص التدخالت املطلوبة 
ضمن مسؤوليات الوزارة 

	 يقوم ضابط ارتباط وزارة 
التربية والتعليم مبتابعة 
الوضع التعليمي للطفل 

بالتعاون مع املرشد التربوي 
وادارة املدرسة املعنية، وعرض 

اخليارات التعليمية املتاحة 
لألسرة والطفل
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اجملموعة اخلامسة: أطفال منقطعني ملحقون بالعمل- حالة منر

وزارة التربية والتعليموزارة التنمية االجتماعيةوزارة العمل

بني  التنسيق  في  العمل  ارتباط  ضابط  يقوم   	
اللقاء  لعقد  والتربية  التنمية  ارتباط  ضباط 

التشاوري
خطة  بتوثيق  العمل  ارتباط  ضابط  يقوم   	
ضمن  التنفيذية  واخلطة  املطلوبة  التدخل 
الفترات الزمنية املتفق عليها، من خالل التنسيق 
والتربية  التنمية  مديريات  ارتباط  ضباط  بني  ما 

ضمن املديريات.
	 يستخدم منوذج اللقاء التشاوري رقم  3

	 املشاركة في اللقاء التشاوري لتقدمي املقترحات 
مسؤوليات  ضمن  املطلوبة  التدخالت  بخصوص 

الوزارة
اخليارات املتاحة 

	 اإلعانات النقدية، من خالل التنسيق مع صندوق 
املعونة الوطنية في املديرية املعنية بوزارة التنمية 

االجتماعية
واملشاريع  البرامج  بأحد  الطفل  عائلة  شمول   	

اخملتلفة التابعة لوزارة التنمية االجتماعية
	 القروض عبر وزارة التنمية االجتماعية

	 املشاركة في اللقاء التشاوري 
لتقدمي املقترحات بخصوص 

التدخالت املطلوبة ضمن 
مسؤوليات الوزارة 

اخليارات املتاحة
	 اعادته الى املدرسة باستخدام 

قانون الزامية التعليم

	 متابعة حالته بالتعاون مع 
املرشد التربوي وادارة املدرسة
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اليوم الثالث

اسم اجللسة التدريبية: تطبيق االجراءات التطبيقية لإلطار الوطني ملكافحة عمل األطفال
املرحلة الرابعة: مرحلة املتابعة والتقييم 

زمن اجللسة التدريبية: ساعتان
رقم اجللسة التدريبية: 1

أهداف اجللسة:
التعرف على مرحلة املتابعة والتقييم بشكل مفصل من حيث وصف لهذه املرحلة وسلسلة االجراءات الواجب اتخاذها من قبل  *

كل جهة من اجلهات املعنية بتطبيق اإلطار
ممارسة االجراءات التطبيقية لإلطار الوطني ملكافحة عمل األطفال اخلاصة باملرحلة الرابعة ضمن حاالت دراسية متنوعه  *

واستخدام النماذج اخلاصة بهذه املرحلة

موضوعات اجللسة
وصف املرحلة *
سلسلة االجراءات الواجب اتخاذها من قبل كل جهة من اجلهات املعنية *
مناذج للعمل وتعليمات االستخدام *
دراسات حالة  *

وصف لألنشطة التدريبية للجلسة* 
مقدمة *
عمل مجموعات ملناقشة ودراسة احلاالت الدراسية *
مؤمتر صحفي *
نقاش عام وخالصة *

اجراءات التنفيذ
مقدمة: يسأل املدرب ما هو املقصود مبرحلة املتابعة والتقييم ، ويأخذ االجابات منهم ويحاول تلخصيها بشكل واضح *
يسأل املدرب اجلهات املعنية املوجودة في القاعة ملعرفة ما هو رأيهم بدورهم في هذه املرحلة بالذات *
يقوم املدرب بتسجيل جميع اجاباتهم وتوضيح الصيغة املثالية لدور كل اجلهات املعنية *
يعود املشاركون الى مجموعاتهم اخلمسة حسب احلاالت الدراسية املوجودة  *
يطلب املدرب منهم اإلجابة عن األسئلة املوجودة في الصفحة الثانية من احلالة والتي توضح االجراءات الواجب اتخاذها من قبل   *

كل جهة من اجلهات املعنية في هذه املرحلة
يطلب املدرب ايضا حتديد ما هي النماذج التي يجب استخدامها في هذه املرحلة *
يطلب املدرب من كل مجموعه عرض عملهم عن عقد مؤمتر صحفي يدعى اليه جميع االطراف في كل مجموعة لعرض  *

اجنازاتهم ومتابعتهم وتنفيذهم لكل حالة
يجري املدرب بعد كل عرض نقاش عام ويقوم املدرب باستخالص النتائج والتركيز على االمور الهامه املتعلقة بكل دراسة حالة  *

ومناذج العمل اخلاصة بذلك. 

الوسائل التدريبية املساعدة 
حاالت دراسية  نسخ بعدد املشاركني *
لوح قالب مع أوراق لكتابة وعرض نتائج اجملموعات *

احللول املثلى للنشاط وتوضيحات مهمه
التأكد من كتابة األهداف بخط واضح على ورق اللوح القالب *
التأكيد على املشاركني انه في هذا اليوم سيتابعون العمل على نفس دراسات احلالة  *
نرجو طباعة اوراق العمل للمجموعات نفسها املوجودة في اجللسة االولى  *
مدرج ادناه االجابات املثالية للحاالت الدراسية واخيرا املادة املساندة *
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احللول املثلى
اجملموعة االولى: أطفال عاملني في منشأة  )السن: اقل من 16 سنة(- حالة عامر

وزارة التربية والتعليموزارة التنمية االجتماعيةوزارة العمل

الدعوة الى اجتماع تقييم ومتابعة احلالة
وضع خطط إشرافيه ملتابعة احلاالت والتأكد من 

تقدمي الوزارات املعنية كافة أدوارها ومسؤولياتها 
لتنفيذ اإلطار، ومتابعة خطة التدخل التي مت 

االتفاق عليها )منوذج املتابعة الداخلي الشهري 
رقم 4(

وتوثيق جميع االجراءات

متابعة تنفيذ اجراءات التدخل
)منوذج املتابعة الداخلي الشهري 
رقم 4 ( وارساله الى وزارة العمل

املشاركة في اجتماع تقييم احلالة

متابعة تنفيذ اجراءات التدخل )منوذج املتابعة 
الداخلي الشهري رقم 4( وارساله الى وزارة 

العمل

املشاركة في اجتماع تقييم احلالة

اجملموعة الثانية: أطفال عاملني في منشأة، السن:  16 – 18 سنة، يعملون في أعمال خطرة أو مرهقة أو مضرة بالصحة – حالة 
حسن

وزارة التربية والتعليموزارة التنمية االجتماعيةوزارة العمل

الدعوة الى اجتماع تقييم ومتابعة احلالة
وضع خطط إشرافيه ملتابعة احلاالت والتأكد من تقدمي الوزارات 
ومتابعة  اإلطار،  لتنفيذ  ومسؤولياتها  أدوارها  كافة  املعنية 
الداخلي  املتابعة  )منوذج  عليها  االتفاق  مت  التي  التدخل  خطة 

الشهري رقم 4(وتوثيق جميع االجراءات

متابعة تنفيذ اجراءات التدخل
)منوذج املتابعة الداخلي الشهري 
رقم 4(  وارساله الى وزارة العمل

املشاركة في اجتماع تقييم 
احلالة

متابعة تنفيذ اجراءات التدخل 
)منوذج املتابعة الداخلي الشهري 
رقم 4( وارساله الى وزارة العمل

املشاركة في اجتماع تقييم احلالة

اجملموعة الثالثه:  أطفال ملحقني بالعمل من املتسربني – حالة وليد

وزارة التربية والتعليموزارة التنمية االجتماعيةوزارة العمل

	• الدعوة الى اجتماع تقييم ومتابعة احلالة
بالنسبة لألطفال امللحقني بالعمل: العمل على 

توثيق جميع احلاالت 

متابعة تنفيذ اجراءات التدخل
)منوذج املتابعة الداخلي الشهري رقم 4(  

وارساله الى وزارة العمل
املشاركة في اجتماع تقييم احلالة

متابعة تنفيذ اجراءات التدخل 
)منوذج املتابعة الداخلي الشهري 
رقم 4( وارساله الى وزارة العمل

املشاركة في اجتماع تقييم احلالة

اجملموعة الرابعة : أطفال ملحقني بالعمل من غير املتسربني – حالة خالد
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وزارة التربية والتعليموزارة التنمية االجتماعيةوزارة العمل

  الدعوة الى اجتماع تقييم	
ومتابعة احلالة

 بالنسبة لألطفال امللحقني بالعمل:
 العمل على توثيق جميع احلاالت

متابعة تنفيذ اجراءات التدخل
  )منوذج املتابعة الداخلي الشهري رقم 4(

وارساله الى وزارة العمل
املشاركة في اجتماع تقييم احلالة

 متابعة تنفيذ اجراءات التدخل )منوذج املتابعة
الداخلي الشهري رقم 4( وارساله الى وزارة العمل

املشاركة في اجتماع تقييم احلالة

اجملموعة اخلامسة: أطفال منقطعني ملحقون بالعمل- حالة منر

وزارة التربية والتعليموزارة التنمية االجتماعيةوزارة العمل

	 الدعوة الى اجتماع تقييم ومتابعة احلالة
بالنسبة لألطفال امللحقني بالعمل: العمل 

على توثيق جميع احلاالت 

متابعة تنفيذ اجراءات التدخل
)منوذج املتابعة الداخلي الشهري رقم 

4(  وارساله الى وزارة العمل
املشاركة في اجتماع تقييم احلالة

متابعة تنفيذ اجراءات التدخل )منوذج املتابعة 
الداخلي الشهري رقم 4( وارساله الى وزارة 

العمل
املشاركة في اجتماع تقييم احلالة
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اسم اجللسة: مهام ضباط االرتباط ومراجعة تسلسل االجراءات

 زمن اجللسة التدريبية: ساعتني

رقم اجللسة التدريبية:   3 و 4

اهداف اجللسة:
تقدمي مهام ضباط ارتباط الوزارات املعنية في كل مرحلة من املراحل *
متكني املشاركني من تسلسل إجراءات اإلطار الوطني لعمل األطفال *

موضوعات اجللسة
املهام *
الرسم التوضيحي لإلجراءات  *

وصف لألنشطة التدريبية لكل جلسة
نقاش عام وخالصة *

اجراءات التنفيذ
قدم املهام املقترحة لكل ضابط ارتباط وناقشها مع املشاركني.  *
تأكد إذا كان هناك أية اضافات أو مهام من غير اختصاص الوزارة. *
قدم الرسم التوضيحي لكل وزارة وتأكد أن اجلميع قد متكن من تطبيقها. *
سجل أية مخاوف لدى املشاركني من عدم إمكانية تطبيقها داخل الوزارة التي يعمل بها ألسباب يتم ذكرها ومناقشتها. *

الوسائل التدريبية املساعدة 
نسخ من املهام والرسومات التوضيحية *
لوح قالب مع أوراق لكتابة وعرض نتائج اجملموعات *

البوم الرابع
اسم اجللسة: مفهوم التدريب، أهدافه وفوائده 

 زمن اجللسة التدريبية: ساعة 

رقم اجللسة التدريبية: 1

اهداف اجللسة:
تعريف مفهوم التدريب  *
التعرف على مفهوم تعلم الكبار والفرق عن تعليم الصغار  *
التعرف على أهداف وفوائد التدريب  *

التعرف على أمناط وأسس تصنيف التدريب *

موضوعات اجللسة
مقدمة *
مفهوم التدريب، أهداف وفوائد *
أمناط التدريب *

وصف لألنشطة التدريبية لكل جلسة
نقاش *
عصف ذهني *
عمل مجموعات  *
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وصف إلجراءات تنفيذ كل نشاط من انشطة اجللسة التدريبية
اطلب من املشاركني تعريف مفهوم التدريب  *
اكتب إجابات املشاركني على اللوح القالب وناقشها *
استخلص من إجابات املشاركني مفهوم “التدريب” كما هو مبني أدناه  *
اسأل املشاركني ماذا نعرف عن تعلم الكبار؟ *
ناقش اجابات املشاركني، وشاركهم مبرتكزات تعلم الكبار.  *
قدم الفرق ما بني تعلم الكبار وتعليم الصغار. *
قّسم املشاركني الى ثالث مجموعات  *
وّزع على املشاركني بطاقات ملونة وأقالم ملونة *
أطلب من كل مجموعة اخلروج بأربعة أهداف للتدريب  *
قم بجمع البطاقات امللونة من اجملموعات وألصقها على الورق القالب حسب الهدف، أي اجمع األهداف املتشابهة مع بعضها  *

البعض
عّرف املشاركني أّن فوائد التدريب تكون على مستويني؛ مستوى األفراد ومستوى املؤسسات.  *
أطلب من كل متدّرب التفكير باملشاركة مع املتدرب بجانبه بفوائد التدريب التي ستعود عليه على املستوى الشخصي وعلى  *

مستوى العمل في وزارته.
اسأل املشاركني عن رأيهم وقم بعرض فوائد التدريب. *
باستخدام أسلوب العصف الذهني؛ أطلب من املشاركني ذكر أمناط التدريب بحسب أسس تصنيفها وحسب معرفتهم  *
دّون ما يطرحه املشاركني باستخدام الورق القاّلب *
ناقش ما مت تدوينه وتأكد من شمل جميع املعلومات. *
في نهاية اجللسة خلص للمشاركني التدريب من حيث: “الهدف”، “احملتوى”، “املدة”، “األسلوب”، “املكاسب”. *

حتديد الوسائل التدريبية املساعدة التي سوف تستخدم في كل جلسة تدريبية
لوح ورقي قالب *
أقالم تخطيط ملونة لكل مجموعة  *
بطاقات ملونة *

احللول املثلى للنشاط وتوضيحات مهمه
يجب على املدرب ان يكون لديه نظرة واضحة قبل االجتماع إزاء اخلطوات التي يريد طرحها.  *
املدرب يعّرف عن نفسه وعن موضوع اجللسة. *
أشرك احلضور في حتديد أهداف اجللسة وذلك من خالل عملية العصف الذهني والنقاش   *
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املادةاملساندة
مقدمة

في هذا اجلزء سيتم العمل على فهم وحتليل املدربني واملتدربني واألنشطة التي سيختارها املدرب في جلسته التدريبية للوصول إلى 
أقصى درجة من حتقيق األهداف احملددة. هناك العديد من العوامل التي تلعب دورا في انتقاء الطريقة/األسلوب أو النشاط. منها عامل 
الوقت، اإلعداد له، نوع املتدربني وأمناطهم التعلمية، املوضوع، طبيعة البيئة احمليطة، الخ. لذلك فالنتعرف على التدريب واساليبه التي 

ستعاوننا في حتقيق أهدافنا العملية وأهداف وزاراتنا.

التدريب هو:  “النشاط املستمر لتزويد الفرد باملهارات واخلبرات واالجتاهات التي جتعله قادرا ًعلى مزاولة عمل ما بهدف الزيادة اإلنتاجية 
له وللجهة التي يعمل بها، أو نقل معارف ومهارات وسلوكيات جديدة لتطوير كفاءة الفرد ألداء مهام محددة في اجلهة التي يعمل 

بها”.

تعلم الكبار: 
تعلم الكبار يرتكز على املبادئ اآلتية: 

  وماذا بأنفسهم في حتديد متى وكيف  إذا اشتركوا  أفضل  يتعلمون بشكل  الكبار  أن  أي  واملشاركة  بالتطبيق  يتعلمون  الكبار 
يتعلمون. 

  .الكبار ميلون عند اجللوس بشكل سلبي بفترات طويلة
  .الكبار ليس لهم املقدرة على اإلنصات لفترة طويلة
  .الكبار ال يقبلون أفكار وخبرات اآلخرين بسهولة فهم مييلون للتشكيك
  .الكبار يتعلمون بسهولة األشياء التي تفيدهم
  .الكبار يتعلمون بشكل أحسن عندما يكون لهم بعض التحكم ودور في بيئة التدريب
  .الكبار يتعلمون األشياء اجلديدة التي ميكن ربطها بخبراتهم السابقة

الفوارق بني تعليم الصغار وتعلم الكبار: 

هناك مفاهيم أساسية لتوضيح الفوارق بني تعليم الصغار وتعلم الكبار كما هو موضح باجلدول التالي: 

تعلم الكبارتعليم الصغار

دور املتعلم

	 تابع – يتبع التعليمات
	 مستقبل و متلقي للمعلومة

	 في مرحلة بناء خبرة
	 عليه القليل من املسؤوليات

	 مستقل
	 مشارك فعال

	 يعطي افكار بناء على اخلبرات
	 عليه الكثير من املسؤوليات

التحفيز للتعلم
	 حتفيز خارجي )اجملتمع، العائلة، املعتقدات ...(

	 ال يستفيد مباشرة مما يتعلمه
	 حتفيز داخلي 

	 يطبق ما يتعلمه على الفور

اختيار احملتوى العلمي
املعلم  بواسطة  واالهداف  االحتياجات  حتديد  يتم 

بحيث ال يكون للمتعلم أي دور

يتم حتديد االحتياجات واألهداف باملشاركة بني املعلم 
و املتعلم وتركز عادة على احلياة و مشاكل العمل 

الواقعية

يشارك في تعلم املهارات واملعلومات واخلبراتاحلقائق واملعلوماتوسائل التعلم

باملشاركةاملعلمالتقييم

جو التعليم
رسمي

تنافسي
غير رسمي

مشاركة و تقدير
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الفرق بني التدريب والتعليم: 

هناك فروقات بني التدريب والتعليم ميكن توضيحها فيما يلي: 

التدريبالتعليم

سلوكية محددة بكفاءات األفرادحاجات اجملتمع العامةالهدف

محدد باالحتياجات الفعليةعاماحملتوى

محددة بفترة قصيرةطويلةاملدة

مشاركةتلقياألسلوب

مهاراتمعلوماتاملكتسبات 

أهداف التدريب: 
من أهداف التدريب اآلتي:  

  .اكتساب األفراد املعارف املهنية والوظيفية وصقل املهارات والقدرات إلجناز العمل على أكمل وجه
  .تطوير أساليب األداء لضمان أداء لضمان أداء العمل بفعالية
  .رفع الكفاءة اإلنتاجية للفرد
  .تخفيف العبء على املشرفني والرؤساء
  .املساهمة في معاجلة أسباب االنقطاع عن العمل
  .توفير احتياجات املؤسسة من القوى العاملة
  .احلد من األخطاء والفاقد واالستفادة من القوى العاملة واألدوات واألجهزة واآلالت املستعملة إلى أقصى حد ممكن
  .مساعدة كل موظف على فهم وإدراك العالقة بني عمله وعمل اآلخرين وبني أهداف اجلهة التي يعمل بها

فوائد التدريب:
التدريب اجليد يؤدي إلى فوائد لألفراد الذين يتلقون التدريب وللمؤسسات التي يعمل بها هؤالء األفراد على حد سواء: 

فمن الفوائد التي تعود على األفراد املتدربني ما يلي: 
  .حتسني األداء
  .زيادة املقابل املادي
  .زيادة فرص الترقي إلى وظائف أعلى أو احلصول على وظيفية أحسن في مؤسسة أخرى

أما بالنسبة للمؤسسات فمن الفوائد املتحققة من التدريب ما يلي: 
  .يؤدي إلى زيادة اإلنتاجية واخملرجات من خالل حتسني املهارات واألداء الوظيفي
  .زيادة جودة املنتجات مما يزيد من إشباع حاجات العمالء
  .حتسني صورة املؤسسة مما يؤدي إلى جذب املزيد من العمالء واملوظفني احملتملني
  .تقليل التكاليف وبالتالي زيادة األرباح من خالل حتسني وحتديد األدوار والصالحيات للعاملني باملؤسسة
  وتقنيات وأفكار  ومهارات  معارف  اكتساب  على  باملؤسسة  اآلخرين  يشجع  الناجح  التدريب  أن  إذ  تطبيقي  أثر  للتدريب 

جديدة. 
  وجود وحدة تدريب باملؤسسة يحسن من قدراتها على إدخال دعم أو تغيير السياسات ونظم العمل عندما يتطلب األمر

ذلك.
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تصنيف التدريب: هناك عدة أسس لتصنيف التدريب منها: 
)أ( التصنيف حسب مكان التدريب:

  .التدريب الداخلي: هو تدريب الشخص داخل املؤسسة التي يعمل بها
  .التدريب اخلارجي: يتم بواسطة مؤسسة أو شخص من خارج املؤسسة التي يعمل بها املوظف

)ب( التصنيف حسب املرحلة.
  تدريب ما قبل اخلدمة: وهو التدريب الذي يخضع له امللتحقون حديثاً مبؤسسة ما، أو لتأهيل أشخاص متت ترقيتهم لوظيفة أعلى

داخل املؤسسة أو إسناد مهام جديدة إليهم. 
  .التدريب أثناء اخلدمة: وهو التدريب الذي يقدم لألشخاص أثناء اخلدمة والذين يؤدون مهام محددة

)ج( التصنيف حسب مستوى التدريب:

تدريب تعريفي )تنويري(: 
الغرض منه رفع الوعي لدى املستهدفني فيما يتعلق بأهمية موضوع أو أمر ما. 

تدريب تشغيلي: 
هذا النوع من التدريب يشمل نوعني من املتدربني: 

النوع األول: هم املتدربني الذين ال ميلكون قدراً كافياً من املعارف واملهارات واالجتاهات حول موضوع ما.  �

النوع الثاني: هم الذين ميلكون قدر مناسب من املعارف واالجتاهات الالزمة للقيام مبهام وظيفة محددة وهذا النوع من التدريب  �

يهدف إلى رفع مستوى األداء. 

تدريب تطبيقي:
هو التدريب املتخصص في مجال عمل املتدرب ورمبا يفيد هذا النوع في متابعة التدريب التشغيلي وهو يهدف إلى 

حتسني القدرات األدائية للمتدرب في بيئة تشابه الظروف التي تتطلبها مسؤولياته الوظيفية. 
)د( التصنيف حسب مجال التدريب.

  تدريب تنموي
  تدريب مهني
  تدريب إداري
  تدريب فني

األنشطة التدريبية: 
هناك العديد من األنشطة التدريبية إال أن أكثرها شيوعاً هي: 

  .الدورات التدريبية
  ورش العمل
  .الزيارات امليدانية
  .تبادل اخلبرات
 .التدريب الذاتي
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اسم اجللسة: دورة حياة التدريب 
 زمن اجللسة التدريبية: ساعة

رقم اجللسة التدريبية: 2

اهداف اجللسة:
حتديد وحتليل دورة حياة التدريب  *
التعّرف على مهام ومسؤوليات املدرب *
التعّرف على خصائص املدرب الكفؤ  *

موضوعات اجللسة
دورة حياة التدريب *
مهارات ومهام ومسؤوليات املدرب *
خصائص املدرب الكفؤ *

وصف لألنشطة التدريبية لكل جلسة
عصف ذهني *
نقاش *
عمل مجموعات  *

وصف إلجراءات تنفيذ كل نشاط من انشطة اجللسة التدريبية
اسأل املشاركني عن خطوات دورة حياة التدريب *
إبدأ بتعليق البطاقات املعدة مسبقا )عند احلصول على األجوبة املطابقة( *
عند اكتمال رسمة الدورة وزع املشاركني إلى أربعة مجموعات على أن تعمل كل مجموعة على مرحلة من دورة حياة التدريب  *

لتحديد:
نوعية املعلومات التي تتطلبها هذه املرحلة *
خطوات تطبيق هذه املرحلة *
عالقة املرحلة باملراحل األخرى *
بعد االنتهاء من عمل اجملموعات اطلب من كل واحدة تقدمي نتائجها على الورق القالب *
شارك اجلميع باملادة املعدة وناقشها معهم *
اسأل املشاركني عن املهارات الالزمة للمدرب وناقشها، ثم عن مهام ومسؤوليات املدرب. *
اعرض املادة املعدة وتأكد من تغطية جميع اجلوانب *
قسم املشاركني إلى مجموعتني كبيرتني. *
كلف اجملموعة )أ( مبناقشة كافة خصائص املدرب الكفؤ *
وكلف اجملموعة )ب( مبناقشة كافة خصائص املدرب غير الكفؤ.  *
أعط كل مجموعة 5 دقائق لكتابة ما اتفقت عليه من خصائص. *
اطلب من كل مجموعة تقدمي عرض لعملها خالل دقيقتني بدءا بالكفؤ ثم غير الكفؤ *
في نهاية اجللسة خلص للمشاركني أهمية مراحل دورة تدريبية واملدرب الكفؤ. *

حتديد الوسائل التدريبية املساعدة التي سوف تستخدم في كل جلسة تدريبية
لوح ورقي قالب *
أقالم تخطيط ملونة لكل مجموعة  *
بطاقات ملونة *

احللول املثلى للنشاط وتوضيحات مهمه
يجب على املدرب ان يجهز مخطط دورة حياة التدريب. *
كتابة املطلوب من كل مترين على ورق القالب قبل اجللسة *
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   املادة املساندة
دورة حياة التدريب 

لدورة حياة التدريب أربع مراحل متداخلة هي: 
التدريبية.  تقدير االحتياجات   .1

التدريب.  تصميم وجتهيز   .2
التدريب.  تنفيذ   .3

التدريب.  متابعة وتقييم   .4
األربع: املراحل  تلك  التالي   ويوضح الشكل 

وميكن استعراض كل مكون من مكونات دورة حياة التدريب بالتفصيل كما يلي:

أوالً: تقدير االحتياجات التدريبية:

االحتياج التدريبي:   .1
هو مجموعة من املهارات واملعلومات )املعارف( واالجتاهات احملددة التي يحتاجها فرد في مؤسسة أو وظيفة معينة من أجل القيام 

بأداء مهام معينة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية. يحدث االحتياج التدريبي عندما تكون هناك فجوة بني األداء الفعلي للفرد أو 
املؤسسة، واالجتاهات احملددة التي يحتاجها فرد في مؤسسة أو وظيفية معينة من أجل القيام بأداء مهام معينة بشكل أكثر كفاءة 

وفاعلية. 

تقدير االحتياج التدريبي:   .2
هي العملية التي يتم بها حتديد وترتيب االحتياجات التدريبية واتخاذ القرارات ووضع اخلطط بشأن تلبية هذه االحتياجات. 

حتديد الفئة املستهدفة بالتدريب. 

  .تعريف وحتديد االحتياجات
  .حتديد التحديات واملعوقات
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  .ترتيب االحتياجات حسب األولوية
 حتديد أهداف التدريب بناء على نتائج تقدير االحتياجات

وعن طريق عملية تقدير االحتياجات التدريبية ميكن التوصل إلى اآلتي:
  .نوع ومستوى التدريب املطلوب
  .األفراد الذين يحتاجون إلى تدريب

فوائد وأهمية تقدير االحتياجات التدريبية لألفراد واملؤسسات: 
التالي البعض من فوائد تقدير االحتياجات التدريبية: 

  .يوفر معلومات أساسية يتم بناًء عليها وضع اخملطط
  .يقود إلى التحديد الدقيق ألهداف التدريب
  .يساعد على تصميم برامج تدريب موجهة للنتائج
  .يؤدي على حتسني فعالية وكفاءة التدريب من خالل االستهداف األفضل
  .يحدد املستهدفني من التدريب
  .يحدد نوعية التدريب
  يوفر املعلومات عن العاملني من حيث العدد، العمر، االهتمامات، اخللفيات األكادميية والعملية، الوظائف، املسئوليات

واالجتاهات فيما يتعلق بالتدريب. 

املعلومات الهامة التي يوفرها تقدير االحتياجات التدريبية: 
حتديد نوع التدريب املطلوب ومكان إجراء التدريب. 

اجلدول الزمني لألنشطة التدريبية. 
املوارد املطلوبة للتدريب )مواد بشرية، مالية، ... الخ(. 

اختيار وتصميم مواد وأساليب التدريب املناسبة. 
ييسر االتصال بني املؤسسة واجلهات التدريبية. 

الترويج للمجاالت اجلديدة في التدريب. 

ثانياً: تصميم وجتهيز احملتوى التدريبي: 
صياغة أهداف احملتوى: 

يتم صياغة أهداف احملتوى بالشكل الذي يوضح األشياء التي سيكون املتدرب قادراً على أدائها بانتهاء الدورة التدريبية. وعند 
ترجمة االحتياجات التدريبية إلى أهداف هناك ثالثة مجاالت يجب التركيز عليها: 

)أ( املعارف: 
على الرغم من أن املعارف وحدها ال تؤدي إلى تغيير في األداء، إال أن معظم عمليات التعلم تتضمن نوعاً من املعارف. واحدة 
من الصعوبات احملتملة في صياغة األهداف املتعلقة باملعارف هو التمييز بني املوضوعات التي تؤثر بشكل مباشر على أداء 

املتدربني وتلك التي ترفع من درجة الوعي والفهم العام لديهم.

)ب( املهارات: 
من السهولة كتابة أهداف التعلم بالنسبة للمهام املتعلقة باملهارات، حيث أنه من السهولة مالحظة وحتديد املهارات، 

لذلك فإنه ميكن صياغتها كأهداف بصورة محددة أكثر منها في اجملموعتني األخريني.

)ج( االجتاهات: هذا هو أكثر اجملاالت إثارة للجدل في التعلم وأقلها قابلية للقياس، لكن من األهمية مبكان وضع أهداف 
متعلقة باالجتاهات عند صياغة أهداف التدريب. 
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تصميم احملتوى التدريبي: 
بعد أن يتم حتديد وتوضيح أهداف التدريب، فإنه من الضروري حتديد اجملاالت التي سيركز عليها احملتوى التدريبي، تسمى هذه العملية 

تصميم احملتوى التدريبي وهي خطوة هامة جداً في ترجمة أهداف التدريب إلى برنامج تعلم فعلي. 
بشكل عام فإن احملتوى التدريبي هو عبارة عن حصر لكل احملتويات )املواضيع( التي يتطلب تعملها، إذ أنه يشمل املوضوعات الرئيسية 

والفرعية وقد ميتد إلى مرحلة حتديد مستويات متعددة من التفاصيل. 

خطوات تصميم احملتوى التدريبي: 
  .حتديد محتوى الدورة التدريبية
  .تصنيف احملتوى التدريبي
  .ترتيب احملتوى التدريبي
  .اختيار األسلوب املناسب لتقدمي كل جزء من أجزاء احملتوى التدريبي
  .حتديد الزمن الالزم لتقدمي كل جزء من أجزاء احملتوى التدريبي

ثالثاً: تنفيذ التدريب: 
إعداد خطة جلسة تدريبية: 

خطة اجللسة التدريبية هي اخلطوط العريضة ملا سيقال ويفعل خالل فترة زمنية معينة أثناء التدريب، وهي متثل دليل للمدرب عن 
كيفية تنفيذ اجللسة التدريبية، حيث أنها توضح متى تستخدم املعينات التدريبية، الزمن اخملصص لكل جزء والتوقع لألسئلة التي 
قد يطرحها املتدربون، وخطة اجللسة التدريبية جتنب املدرب ضياع الوقت أو االنحراف عن املوضوع وتساعده على حتقيق أهداف اجللسة 

بالصورة املطلوبة.

مكونات خطة اجللسة: 
  .رقم اجللسة
  .عنوان املوضوع
  .األهداف
  .النشاط
  .الزمن
  .أساليب التدريب
  .املعدات واألجهزة
  .)البدائل )السيناريوهات اخملتلفة لألساليب واملعينات
  .معلومات عن املوضوع

وضع خطة اجللسة: 
وضع خطة اجللسة التدريبية يتطلب القيام بست عمليات هي: 

جمع املعلومات املتعلقة باملوضوع:  .1
  .اجمع كل املعلومات املتعلقة باملوضوع واكتب كل ما تعرفه
  .ضع أسئلة ميكن أن تُوّجه للمدرب
  .أجمع مواد تدريب تدّعم احملتوى
 .حدد املعينات السمعية والبصرية املناسبة لكل مادة

حتديد احملتوى التدريبي:  .2
عند حتديد احملتوى التدريبي ال بد من وضع اآلتي في االعتبار: 

  من هو املتلقي؟
  ما هي األهداف؟

تنظيم احملتوى التدريبي للجلسة بشكل متسلسل:  .3
بعد حتديد احملتوى التدريبي للجلسة، يتم تنظيمه بشكل منطقي والترتيب املنطقي حملتوى اجللسة يتبع عادة األمناط التالية:

  .من العام إلى اخلاص
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  .من النظري إلى العملي
  .من السهل إلى املعقد
  .التسلسل الزمني

ومن ثم يتم تقسيم احملتوى إلى أقسام تشمل: 
  .التمهيد
  .املقدمة
  .لّب املوضوع
  .تلخيص النقاط الرئيسية، ثم اخلتام

حتديد متى يتم استخدام املعدات واملعينات التدريبية.  .4

حتديد اإلطار الزمني لكل خطوة أو عملية.  .5

رابعاً: متابعة وتقييم التدريب 
متابعة التدريب: 

تعرف بأنها عملية مستمرة يقصد بها التأكد من أن خطة التدريب يتم تنفيذها بدقة بدون انحراف لتحقيق الهدف النهائي 
يكون  وقد  النهائي  الهدف  لتحقيق  املرسوم  تعترض سير اخلطة في طريقها  قد  أي معوقات  إلزالة  التنفيذ  التدخل في  مع 

التدخل أحياناً للتعديل والتطوير في اإلجراءات التنفيذية. 

تقييم التدريب: 
هو معرفة مدى حتقيق البرنامج التدريبي ألهدافه احملددة وإبراز نواحي القوة لتدعيمها ونواحي الضعف للتغلب عليها أو العمل 

على تالفيها في البرامج املقبلة حتى ميكن تطوير التدريب وزيادة فاعليته بصورة مستمرة. 

أهداف متابعة وتقييم التدريب: 
  .التأكد من جناح البرامج التدريبية في حتقيق أهدافها سواء من حيث التخطيط أو التنفيذ
  معرفة مدى حتقيق البرنامج ألهدافه بالنسبة للمتدربني ويتطلب ذلك التحقق من سالمة حتديد الشروط اخلاصة باملتدربني

ومالءمتها للهدف من التدريب. 
  .التأكد باستمرار من أن املتدربني ما زالوا متحمسني لتطبيق ما تدّربوا عليه
  معلوماتهم بتنمية  واهتمامهم  التدريب،  على  وقدراتهم  وخبرتهم  تخصصهم  حيث  من  املدربني  كفاءة  من  التأكد 

وقدراتهم الذاتية. 
 .متابعة التطور العلمي والعملي في اجملال الذي يعملون به

مراحل متابعة وتقييم املتدربني: 
تتم متابعة وتقييم املتدربني على مراحل وهي: 

تقييم املتدربني قبل تنفيذ البرنامج التدريبي:. أ
الغرض من تقييم املتدربني قبل تنفيذ البرنامج هو التأكد من أن البرنامج سيقدم إلى املتدربني احملتاجني إليه، وأنهم فعالً 

تتوافر فيهم الشروط والعناصر املطلوبة في تصميم البرنامج. 

متابعة وتقييم املتدربني أثناء البرنامج التدريبي:. ب
  مالحظة املتدربني وسلوكهم، مبعرفة مدى اجلهد املبذول منهم تتبع املواد التدريبية، ومدى اشتراكهم في املناقشات وإبداء

اآلراء. 
 .مالحظة تقدم املتدربني واملعلومات واخلبرات التي اكتسبوها، والتحسن في مستواهم والتغيير الذي طرأ على سلوكهم

متابعة املتدربني بعد التدريب: . ج
وذلك من خالل: 

  .معرفة مدى التطبيق العملي ملا تلقوه من تدريب سابق
  .معرفة املعارف واملهارات واالجتاهات التي اكتسبوها من خالل التدريب
  .معرفة االحتياجات املستقبلية
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طرق تقييم التدريب:  

  .االمتحان القبلي والبعدي
  .نسبة احلضور كمقياس لنجاح البرنامج التدريبي
  .استبيان اآلراء بواسطة رؤساء عمل املتدرب
  .تقارير تقييم األداء
  .التجربة

املدرب الناجح:

مسؤوليات املدربمهام املدرباملهارات

إشراك كل فرد.اإلعداد للدورة/ الورشة التدريبيةاإلنصات واملراقبة

االطمئنان على جاهزية غرفة التدريب، األجهزة التكلم بوضوح وطرح األسئلة
واألدوات التي سوف تُستخدم

احملافظة على بقاء اجملموعة على املسار باجتاه األهداف.

بدء اللقاء في الوقت احملدد كلما أمكنجمع املعلومات وتلخيصها
مساعدة اجملموعة على فهم إجراءاتها لتعمل بفعالية 

اكبر.

تنشيط وإدارة احلوارات واألنشطة أثناء اللقاءإتقان مهارات العرض والتقدمي
دعم األفراد بتقييم مهاراتهم احلالية وكذلك في بناء 

مهارات جديدة.

التعامل مع الشخصيات 
الصعبة

حتديد نقاط االلتقاء واخلالفات وطرحها 
للمناقشة

تزويد أفراد اجملموعة بالتغذية الراجعة ليستطيعوا 
تقييم تقدمهم وعمل تعديالت.

حتفيز وتوجيه النقاش
تلخيص الدروس املستفادة للمشاركني  من 

وقت آلخر
التعامل مع اختالف اآلراء باستعمال منهج تعاوني.

حتقيق االتفاقاتاالطمئنان على حتقيق أهداف الورشةبناء تفاهم مشترك

تطوير شراكات تعلميه

متابعة املشاركني أثناء عمل اجملموعات 
وتوجيههم

التعامل مع األشخاص الصعبني.

تقييم الورشة 

مساعدة اجملموعة على التواصل بفعالية.

مساعدة اجملموعة في الوصول إلى املوارد من داخل 
وخارج اجملموعة.

خلق بيئة يتمتع فيها األفراد بخبرة إيجابية نامية في 
الوقت الذي يعملون فيه لتحقيق أهداف اجملموعة.

تعزيز القيادة في اآلخرين من حيث املشاركة في 
املسؤولية لقيادة اجملموعة.

تعليم ومساعدة اآلخرين على التدريب

إشراك كل فرد.
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خصائص املدرب الكفؤ: 

ذو كفاءة عالية في املهارة التي سيقوم بتعليمها للمشاركني    
يشجع املشاركني في تعلم مهارات جديدة    

يتبنى التواصل باجتاهني    
يقدم تغذية راجعة مباشرة    

يعمل على تخفيف الضغوط على املشارك:    
يستخدم روح الفكاهة والدعابة    

يتابع املشارك ويراقب عالمات الضغوط النفسية    
يساهم في تغيير رتابة التدريب     

يركز على جناحات املشارك وليس الفشل    
ً يكون صبورا    

يقدم ملخصات وتعزيز ايجابي للمشارك    
يصحح  أخطاء املشارك     
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اسم اجللسة: أساليب التدريب

زمن اجللسة التدريبية: ساعتني

رقم اجللسة التدريبية: 3 و 4

اهداف اجللسة:
التعرف على أساليب التدريب  *
متكني املشاركني من استخدامات أساليب التدريب املتنوعة  *

موضوعات اجللسة
مقدمة *
أساليب التدريب *
تطبيقات التدريب *

وصف لألنشطة التدريبية لكل جلسة
نقاش *
عمل مجموعات  *

وصف إلجراءات تنفيذ كل نشاط من انشطة اجللسة التدريبية
اطلب من املشاركني تعداد أي طريقة تدريبية يعرفونها أو مروا بها. *
اكتب القائمة على صفحة من اللوح القالب. *
أضف أي طريقة ناقصة من القائمة بقولك هل تذكرون نشاطا حيث قمتم ..... أو ................ ال تعلق على *

      أي طريقة ذكرها املشاركون قبل ذلك بقولك هذا خطأ أو هذا تداخل، سيكون هذا جزءا من النشاط الثاني عندما
      سيقومون بتحديد القائمة الكاملة بأنفسهم.

قسم املشاركني إلى خمسة مجموعات )يعتمد على عدد املشاركني( على أن تكون اجملموعة مكونة من 3-4 أفراد فقط   *
جهز في متناول يدك سلة فيها أوراق مكتوب عليها طرق التدريب التي مت ذكرها من قبل املشاركني.  *
اطلب من كل مجموعة انتقاء ورقتني من السلة. *
أعط املشاركني التعليمات التالية: *
اشرح لهم بأن كل مجموعة يجب أن تعمل على وضع تعريف لطريقة التدريب، وما هي أهم ميزاتها *

  ومحدداتها، وكيفية تقدميها.
أطلب من كل مجموعة االتفاق على طريقة تقدمي وعرض املعلومات عن كل طريقة للمشاركني.  *
خصص 15 دقيقة لكافة اجملموعات إلمتام مهمتها. *
اطلب من كل مجموعة تقدمي عرض بحيث تخصص 5 دقائق لكل طريقة.  *
خصص 5 دقائق بعد إمتام كل مجموعة لعرضها لتقدمي أية مالحظات/ تغذية راجعة/ أو توضيح وتدوينها على الورق *

      القاّلب.
اشكر كافة اجملموعات على عملها الرائع وقم بعرض كل أسلوب من األساليب وذلك بذكر التعريف محاسن األسلوب   *

      ومساوئها وآلية التطبيق.

حتديد الوسائل التدريبية املساعدة التي سوف تستخدم في كل جلسة تدريبية
لوح ورقي قالب *
أقالم تخطيط ملونة لكل مجموعة  *
بطاقات ملونة *
سلة *

احللول املثلى للنشاط وتوضيحات مهمه
حتضير املادة باألساليب مسبقا.   *
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   املادة املساندة
أساليب التدريب

يقصد بأساليب التدريب هي الطريقة )الكيفية( التي يتم من خاللها عرض املادة التدريبية. 

العوامل التي حتدد أسلوب التدريب: 

 املتدربني: يجب مراعاة أعمار وجنس واملستوى التعليمي وخبرات املتدربني. 
 ظروف التدريب: زمن التدريب، مكان التدريب، التسهيالت واملواد املتاحة، عدد املتدربني. 

 موضوع التدريب. 
 امليزات النسبية للمدرب. 

وتنقسم أساليب التدريب إلى ثالثة أنواع: 

أساليب العرض: احملاضرة، التطبيق العلمي/ اإليضاحي.  ••
أساليب املشاركة: املناقشات، دراسة احلالة، لعب األدوار، العصف الذهني، مجموعات املناقشة، الدراما االجتماعية، األلعاب  •

والقصة غير الكاملة. 

 األنشطة خارج قاعة التدريب: التكليفات، املشروعات، الزيارات امليدانية/ الرحالت. 

أوالً: أساليب العرض: 
من األساليب الشائعة في كل الدورات التدريبية والتي يتم من خاللها نقل املعارف واملعلومات للمتدربني، تقدمي أهداف الدورة 

وبرنامجها هو أحد األمثلة العامة لذلك، تدريس كيفية اختيار العينات البحثية هو منط آخر. أساليب العرض هي موعظة في 
معظم أجزائها وهي وسيلة اتصال في اجتاه واحد بني املدرب واملتدرب. وهي اقتصادية من حيث املساحة والوقت باعتبار قدرتها 

على تقدمي قدر كبير من احملتوى املعرفي إلى عدد كبير من احلضور في فترة زمنية قصيرة. وعيوب أساليب العرض يتمثل في طبيعة 
أسلوبها السلبي ومحدودية جناحها في جذب انتباه املتدربني واستمرار تركيزهم لتحقيق معدل مرضي من التذكر واالسترجاع. 

1. احملاضرة:
هي أحد أكثر األساليب شيوعاً في عرض املعلومات في اجملموعات الكبيرة. االتصال غالباً يكون في اجتاه واحد: عند تقدمي احملاضرة 

ينصت احلضور ويسجلون النقاط وعادة ما يتم طرح األسئلة بعد نهاية احملاضرة. 
احملاضرة متّكن من عرض قدر كبير من املعلومات في فترات قصيرة من الوقت. 

هذا يوضح مالئمة احملاضرة لألوضاع التي يكون فيها الوقت محدوداً. وميكن زيادة وحتسني فعالية احملاضرة من خالل استخدام 
املعينات البصرية املناسبة من أدبيات تساعد املتلقي في تكوين صورة ذهنية حول املوضوع املقدم وجتعله أكثر تركيزاً.

ما يراعى عند استخدام أسلوب احملاضرة: 

مستوى جودة احملاضرة ميكن التحكم فيه عبر مستوى جودة الكلمات املنطوقة: 

 اجعل صوتك مسموعاً للكل. 
 جتنب الكلمات الغامضة. 

 جتنب النغمات الصوتية غير املألوفة. 
 جتنب احلديث السريع أو البطيء على حد سواء. 

 استخدام قائمة في تقدمي احملاضرة يساعد على ترتيب األفكار. 

الكلمة امللفوظة تتطلب اتصاالً غير لفظي مناسب: 
تأكد من أن الكل يراك بوضوح.  •• •

جتنب احلركات والعادات التي تشوش على احلضور.  •• •
ال تكرر نفس األلفاظ الكالمية.  •• •
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جتنب التطويل واالختصار الشديد: 

••••االختصار الشديد قد يخل باحملاضرة. 
••••التطويل يقلل الفاعلية. 

 اختيار املعينات التدريبية املناسبة. 
 حدد متى سيتم طرح األسئلة )يفضل طرح األسئلة عند انتهاء احملاضرة إال إذا كان هناك ضرورة لذلك(. 

 استخدم أساليب تدريب أخرى خالل احملاضرة )العصف الذهني أو مجموعات املناقشة( لتزيد من فاعلية احملاضرة 

مميزات احملاضرة: 
 تختصر الكثير من الوقت. 

 تناسب مختلف أحجام اجملموعات. 
 ال حتتاج إلى الكثير من املعدات. 

 ميكن تعديلها لتناسب احتياج املتدربني. 
 محددات احملاضرة: 

 االتصال في اجتاه واحد يقلل من التغذية الراجعة واملداخالت. 
 االنتباه يقل كلما طالت احملاضرة. 

ر واالستعادة يكون منخفضاً.   معدل التذكُّ
 غير مناسبة للتدريب على املهارات. 

2. العرض اإليضـاحـي:
العرض اإليضاحي هو أسلوب يتم استخدامه لتقدمي طريقة أو مهارة معينة حتت ظروف حقيقية مماثلة للواقع. والعرض اإليضاحي 
شأنه شأن احملاضرة يهدف إلى تزويد املتدربني مبعارف ومهارات معينة، لكن في حالة العرض اإليضاحي فإن املتدربني تتاح لهم الفرصة 

لرؤية النتائج املباشرة للمهارة احملددة. 
العرض اإليضاحي ميكن أن يكون حياً بأن يقوم املدرب بأداء املهمة املطلوبة أمام املتدربني أو ميكن أن يتم باستخدام معينات بصرية 

)شرائح مصورة- فيديو- فيلم... إلخ(. توضح كيفية القيام باملهمة املعينة حتت ظروف محددة. 
أحد أهم نقاط القوة في العرض اإليضاحي هي أّنه يوضح كيفية القيام مبهمة ما بشكل حقيقي، وهو بذلك يكون أكثر إقناعاً إذ 
يرفع من درجة ثقة املتدرب في قدرات املدرب عالوة على إضفاء البعد التطبيقي العملي على التدريب، لذلك فهو ميتاز عن احملاضرة في 

التمكني من التطبيق وارتفاع معدل االسترجاع والتذكر.

مميزات العرض اإليضاحي: 
 يرفع من مستوى تركيز وانتباه املتدرب. 

 دعم عملي تطبيقي للمحاضرات والنظريات. 
 املشاهدة املباشرة ترفع من درجة املصداقية والثقة. 

 التغذية الراجحة املباشرة والفورية. 
 محددات العرض اإليضاحي: 

 التكاليف والفترة الزمنية الالزمة للتحضير قد تكون كبيرة. 
 قد يؤدي إلى فقدان الثقة إذا لم يََؤدَّ باملستوى املطلوب. 

 يفضل للمجموعات الصغيرة. 
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يحتاج إلى مواصلة التطبيق والتدريب للحصول على أفضل النتائج.
ثانياً: أساليب املشاركة: 

املناقشة  .1

دراسة احلالة  .2

لعب األدوار  .3

العصف الذهني   .4

مجموعة املناقشة  .5

الدراما االجتماعية  .6

األلعاب والتمارين  .7

القصة غير الكاملة   .8

أساليب التدريب باملشاركة تؤمن مشاركة املتدربني في عملية التعلم ومتكنهم من التعبير عن وجهات نظرهم وتشجعهم على 
االستفادة من خبراتهم في فعاليات التدريب. هذا باإلضافة إلى أنه بينما تقتصر أساليب العرض على مشاركة املتدرب بالسماع 
كما هو في احملاضرة أو بالرؤية كما هو بالعرض اإليضاحي، فإن أساليب املشاركة تؤدي إلى اشتراك املتدربني بشكل نشط في عملية 

التعليم. 
العيوب احملتملة ألساليب املشاركة في أنها تتطلب الكثير من الوقت وضعف إمكانية حتكم املدرب في عملية تنفيذ األنشطة.

املنـــاقشات:
إلى  والوصول  املشاركني  مع  تشاركي  بشكل  مناقشته  وتتم  املدرب،  قبل  من  ما  موضوع  طرح  فيه  يتم  حيث  تدريبي  أسلوب  هو 

استنتاجات ومقترحات تغني هذا املوضوع. 
عند إجراء املناقشات يتم استخدام نوعني من األسئلة:

األسئلة املفتوحة: 
وهي األسئلة التي ميكن استخدامها في تشجيع العفوية والتلقائية، وهي تسمح للمتدربني باستخدام لغتهم وتعبيراتهم اخلاصة، 

عند االستجابة لألسئلة، وبذلك يعتبر هذا أسلوباًَ ناجحاً في استمرار النقاش واالهتمام والتشجيع على املشاركة.

األسئلة املغلقة: 
وهي األكثر جدوى في قيادة النقاش وتركيزه في نقاط محددة، حيث أنها تتطلب إجابات محددة ألسئلة محددة وهي بالتالي تذكر 

املتدربني بالنقاط الرئيسة في املناقشة. 

مالحظات عند استخدام املناقشات: 
 املناقشات غير ذات جدوى في اجملموعات التي تفوق 52 مشاركاً. وكلما زاد العدد داخل هذه اجملموعة كلما تطلب األمر مهارات 

وقدرات أكبر من املدرب إدارة املناقشة. 
 في حالة زيادة العدد عن هذا القدر يفضل تقسيم املتدربني إلى مجموعات صغيرة. 

 ال بد من إعطاء توجيهات واضحة للمجموعات املشاركة في النقاش حتدد املهمة املطلوب منهم القيام بها. 
 عندما تبدأ اجملموعة في املناقشة يجب على املدرب متابعة املوقف للتأكد من وضوح الرؤية لدى املتدربني حول املهمة املوكلة 

إليهم. 
 بعد عرض ومناقشة نتائج اجملموعات يجب أن يقوم املدرب بتعزيز عملية التعلم باستعراض وتلخيص النتائج وإعطاء مالحظات 

نهائية. 
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املناقشات غير الرسمية: 
أحياناً يكون من املفيد عقد مناقشات غير رسمية تسمح للمتدربني بالتعبير عن آرائهم في طلب املساعدة والنصح في بعض 

األمور التي تهمهم. وهذه تختلف عن املناقشات الرسمية في كونها ليست متضمنة في أجندة التدريب وال تتطلب أي نوع من 
التحضير املسبق.

القيمة احلقيقية للمناقشات غير الرسمية هي أنها: 
 توفر تغذية راجعة مفيدة حول رؤى وأحاسيس املتدربني. 

 مُتّكن من متابعة التقدم الذي يتحقق. 
 تشجع املتدربني على املشاركة. 

مميزات املناقشات: 
 تشجع املتدربني على تطوير مهارات االتصال. 
ن من التوضيح والسؤال حول االفتراضات.   مُتَكِّ

 توفر تغذية راجعة فورية وتولد نوع من التعاون. 
ن من تبادل اآلراء واخلبرات.   مُتَكِّ

 ميكن أن تكون مفيدة في إكمال أو تلخيص أنشطة تدريبية أخرى. 

محددات املناقشات: 
 قد تستهلك الكثير من الوقت. 

 النجاح يعتمد على التفاعل بني أعضاء اجملموعة. 
 قد يسيطر عليها بعض الذين يجيدون النقاش )اجلدال(. 

 ال بد من امتالك املدرب مستوى عاٍل من املهارات في إدارة الوقت وتوجيه النقاش. 

 دراسة احلالة/ احلالة الدراسية:
دراسة احلالة تتضمن اختباراً تفصيلياً لوضع محدد، هذا الوضع قد يكون حقيقياً أو افتراضياً لكن بالضرورة أن يتم اختياره بعناية 
ليتضح ويرتبط بشكل مباشر باإلطار العام للبرنامج التدريبي. في دراسة احلالة ينمي املتدربون مهاراتهم في التفكير والتحليل 

واالستنتاج حول املبادئ النظرية والتطبيقية. وتتمثل نقاط القوة في أسلوب دراسة احلالة في أنه ميزج بني املناهج العملية حلل 
املشكالت مع التحليل العميق حلاالت محدودة. من خالل إدخال الواقعية إلى قاعة التدريب، فإنه من األفضل استخدام دراسة احلالة 

كتكملة ألساليب التدريب األخرى، بينما تكون احملاضرة أكثر فاعلية في توصيل املعلومات األساسية ملوضوع ما، فإن دراسة احلالة 
تكون األفضل عند استخدامها لتطبيق تلك املعارف حول املوضوع.

مميزات دراسة احلالة: 
 حتسن مهارات حل املشكالت وتطبيق املفاهيم واألساليب. 

 تُضفي ملسة من الواقعية على املناقشات النظرية. 
 نشاط يركز على املتدرب. 

ن من التفاعل والتعلم اجلماعي.   مُتَكِّ
ن من البناء التحليلي.   مُتَكِّ

محددات دراسة احلالة: 
 قد تستهلك الكثير من الوقت. 

 صعوبات االختيار مع املواد اجلاهزة املتاحة. 
 إعداد حاالت دراسية جديدة يحتاج إلى وقت. 

 خطورة التعامل معها كلعبة أو مترين خاصًة عند اعتمادها على تصور افتراضي. 
 توقع أن تكون هناك إجابة صحيحة أو خطأ. 

 حتد من إمكانية التعميم. 
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 لعب األدوار:
لعب األدوار هو أسلوب تدريبي يقوم املتدربون بأداء وضع افتراضي أو حقيقي أمام احلضور ويتم إعطاء املتدربني اخللفية الضرورية 
وبعض األفكار حول كيفية تنظيم أدوارهم ولكن ليس هناك حواراً أو نصاً محدداً بل يتم توليد ذلك أثناء لعب األدوار. بعد نهاية 

العرض يقوم املشاهدون واملشاركون معاً مبناقشة األمر ملوضوع لعب األدوار. معظم الناس معتادين على فكرة لعب األدوار من موقع 
سلبي )مشاهدة العروض على التلفزيون( ومن ثم فإن مشاركتهم في لعب األدوار خالل التدريب يستقرئ اهتماماتهم، ويحث 

مشاركتهم الوجدانية وكذلك يطور تلقائيتهم ومهاراتهم حلل املشكالت، وبوجه خاص ميكن استخدام لعب األدوار في: 
 تغيير وتطوير االجتاهات. 
 تطوير مهارات التفاوض. 

 استكشاف العالقات اإلنسانية الضعيفة. 
 إظهار اجلوانب االجتماعية والسياسية لألوضاع. 
 تعزيز التعلم من خالل العمل وارتكاب األخطاء. 

خطوات عملية لعب األدوار: 
 حتديد املشكلة وتهيئة الوضع. 

 حتديد األدوار التي يتم القيام بها. 
 حتديد مواصفات وطبيعة كل دور. 

 إعطاء خلفية للمشاركني حول املوضوع. 
 أداء املشهد، املناقشة والتحليل. 

مميزات لعب األدوار: 
 عرض املوضوعات بشكل درامي يساعد على ملء الفراغات في نظام التدريب التقليدي. 

 يزيد من عالقة التدريب باألوضاع احملددة. 
 يبني التلقائية ومهارات حل املشكالت. 

 يشجع على املشاركة. 
 مفيد في التعامل مع االجتاهات والسلوك. 

 ميكن أن يساعد في بناء مهارات االتصال الشخصي وبناء الثقة بالنفس. 
 التعلم من خالل العمل. 

محددات لعب األدوار: 
 النجاح يعتمد على قدرات األفراد وديناميكية اجملموعة. 

 قد يحتاج للكثير من املوارد. 
 ليس كل املشاركني حريصني وجادين في لعب األدوار )خاصة في املواقع القيادية(. 

 قد ينجرف املشاركون إلى اجتاهات أخرى بعيدة عن الهدف التدريبي. 
 غير مناسب للمجموعات الكبيرة. 

 قد يؤذي األشخاص احلّساسني. 

العصـف الذهني:
هذا األسلوب يستخدم بكثرة في توليد األفكار والتشجيع على االبتكار حيث يتم تقدمي موضوع أو مشكلة للمتدربني ويطلب 

منهم حلها، ويتم تشجيعهم على طرح أفكارهم بكل حرية للوصول إلى أفكار أو حلول مناسبة. 
املبدأ األساسي للعصف الذهني هو تشجيع تقدمي أفكار جديدة لذلك فإن التقييم واحلكم على األفكار ال يتم إال بعد احلصول على 

قدر جيد منها لذلك ال بد من تسجيل كل األفكار املقدمة وإعدادها للنقاش فيما بعد. 
واملبدأ الثاني هو تشجيع الكل على املشاركة دون حتديد أو متييز.



100

مميزات العصف الذهني: 
 مستوى عالي من املشاركة. 
 ليس فيه تقييم أو مناقشة. 

 جو ابتكاري. 
 تعاوني.

محددات العصف الذهني: 
 يناسب اجملموعات متوسطة احلجم. 

 يتطلب مهارات عالية من املدرب. 
 قد ال يكون من السهولة قياس التقدم والنتائج. 

 النجاح يعتمد على فاعلية اجملموعات.

مجموعة املناقشة: 
هذا األسلوب مت حتويره من أسلوب العصف الذهني وهو يهدف إلى توليد نقاشات تقود إلى أفكار جديدة وحلول على أساس نقاشات 

مجموعات صغيرة. مجموعات املناقشة تضم في العادة )5- 6( أشخاص وقد يطلب من اجملموعة إنتاج أفكار حول موضوع محدد 
أو مفتوح باختيار شخص منها ليقوم بعرض نتائج عملها على اآلخرين. 

مميزات مجموعات املناقشة: 
 مستوى عالي من املشاركة. 

 نقاش مركز على األهداف واألفكار. 
 ابتكاري. 

 يعطي األفراد فرصة لقول أشياء دون مواجهة كل اجملموعة. 

محددات املناقشة: 
 مناسب فقط للمجموعات الصغيرة. 

 قد ال يكون التفاعل جيداً داخل اجملموعة. 
 يحتاج إلى مهارات عالية من املدرب. 

الدراما االجتماعية:
الدراما االجتماعية هي أحد األساليب ذات األهمية الكبيرة في التدريب في مجال االجتاهات والسلوك، إال أن هذا األسلوب يحتاج إلى 

الكثير من العمل واإلعداد املسبق، والستخدام هذا األسلوب يتطلب األمر القيام باآلتي: 
 حتديد الهدف. 

 إعداد النص املناسب لتحقيق الهدف والذي يتالءم مع املستهدفني مع إضافة بعض اللمسات الفنية الالزمة. 
 إجراء عروض جتريبية )بروفات( إلتقان األداء والتأكد من وضوح الفكرة ومالئمة املعاجلة. 

 قد يكون من األفضل توزيع قائمة ضبط للمشاهدة. 
 إجراء العرض الدرامي بحيث يركز املتدربون على اجلوانب املطلوبة. 

 املناقشة بعد نهاية العرض. 

مميزات الدراما االجتماعية: 
 عرض حي مباشر أمام املتدربني. 

 التشويق واإلثارة. 
 إمكانية تقدمي معاجلة لالجتاهات والسلوك. 

 يناسب كل الفئات.
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محددات الدراما االجتماعية: 
 حتتاج إلى إعداد جيد. 

 يتطلب مهارات خاصة في التمثيل. 
 قد يتم التعامل معها كنشاط ترفيهي أكثر منها نشاطاً تدريبياً.

األلعاب والتمارين:
األلعاب واحدة من األساليب ذات السمات اخلاصة في التدريب حيث أنها تختلف عن كل األساليب األخرى من حيث أنها ال تتطلب 

الكثير من املوارد، إضافة إلى خلق أو إيداع فكرة من خالل اللعبة، إال أنها تتطلب بعض العناصر الهامة والتي يجب مراعاتها: 

يجب أن ال تستخدم األلعاب فقط للمرح وملء الفراغات. 

لزيادة املصداقية، يحتاج املدرب لإلعداد اجليد من حيث: 
 التوجيهات والتعليمات املطلوبة. 

 ما هي املشكالت التي يحتمل حدوثها. 
 ما هو مقدار الزمن املطلوب. 

اإلعداد أللعاب ومتارين جديدة يجب أن يؤخذ من: 
 التجربة املباشرة. 

 االطالع. 
 املالحظة أثناء التدريب. 

وضوح إطار اللعبة أو التمرين: 
 أهداف اللعبة أو التمرين. 

 اخلطوات اإلجرائية. 
 األدوار. 

 التأكيد على أنه بالرغم من أن اللعبة ال متثل وضعاً حقيقياً إال أنها تساعد املشاركني في التركيز على مواضيع حقيقية. 
 إعطاء قدر كاٍف من الوقت بعد اللعبة ملناقشة النتائج.

 مميزات األلعاب والتمارين: 
 املناقشة تساعد على خلق الواقعية واالهتمام من قبل املتدربني. 

 سهولة توصيل املفهوم أو املهارة من خالل اللعبة. 
 قوة االسترجاع والتذكر. 

 أسلوب تدريبي ترفيهي غير ممل. 
 تصلح للتعامل مع االجتاهات.

محددات األلعاب والتمارين: 
 تستهلك الكثير من الوقت وتطويرها قد يكون مكلفاً. 

م أقل من قبل املدرب على العملية.   حَتَكُّ
 عامل املنافسة قد يقلل من التركيز على الهدف التدريبي. 

 ميكن التعامل معها على أنها ألعاب فقط. 
 األلعاب والتمارين املعقدة قد تؤدي إلى اللبس والبسيطة قد تكون مضجرة وغير مفيدة.

القصة غير الكاملة:
نقوم بسرد قصة غير مكتملة ونترك املتدربني يتصورون احلل، وهي من األساليب احملببة في التدريب، وترسخ املفاهيم واألفكار 

بشكل قوي في أذهان املتدرب وتقوي ملكة االبتكار واخليال لديه، إال أنها تتطلب إعداداً جيداً وإال صار هناك لبس وعدم فهم للمغزى 
احلقيقي منها.
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مميزات القصة غير الكاملة: 
 استنتاج احللول من قبل املتدرب. 

 اكتشاف القدرات. 
 توضيح تعدد األفكار. 

 احلصول على العديد من البدائل. 

الشروط الواجب توفرها في أسلوب القصة غير الكاملة: 
 أن تكون قصيرة وحتمل فكرة واحدة. 

 أن تكون هادفة وواضحة. 
 أن تكون نابعة من البيئة احمللية وواقعية. 

 أن تراعي تقاليد وثقافات اجملتمع احمللي. 
 أن تناسب قطاع كبير من الفئات املستهدفة. 

 أن حتتوي على عنصر التشويق واإلثارة. 
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اسم اجللسة: املهارات املطلوبة 
زمن اجللسة التدريبية: ساعة ونصف

رقم اجللسة التدريبية: 1 

اهداف اجللسة:
متكني املشاركني من املهارات املطلوبة من املدرب الكفؤ•*

موضوعات اجللسة
املهارات املطلوبة•*

وصف لألنشطة التدريبية لكل جلسة
مقدمة للمهارات اإلدارية والفنية•*
مناقشة•*
مترين فردي )إدارة الوقت(•*

اجراءات التنفيذ
اسأل املشاركني ماذا نحتاج من مهارات لنستطيع اجناز املهمة املطلوبة. •*
قسم املهارات بحسب تصنيفها إذا كانت إدارية أم فنية.•*
ناقش كل مهارة وما هي أهم اإلرشادات بخصوصها.•*
أطلب من كل مشارك قراءة نشاط رقم )1( على حدى وتعبئته ومن ثم مناقشته.•*
أطلب من املشاركني قراءة نشاط رقم )2( على حدى وتعبئته ومن ثم مناقشته وتقدمي املادة اخلاصة بذلك.•*

الوسائل التدريبية املساعدة 
نسخ من األوراق املرجعية اخلاصة باملهارات ونشاط رقم )1( و)2(•*
لوح قالب مع أوراق لكتابة وعرض نتائج اجملموعات•*

   املادة املساندة

مهارات فنيةمهارات إدارية

العمل كفريقاالتصال والتواصلإدارة الوقت )سيتم مناقشتها آخر مهارة(

حل املشكالتاإلقناعمتابعة وتوثيق

اتخاذ القرارجمع املعلومات من امليدان والتحقق منهاالقيادة

اإلدارة هي: الفن والعلم في استخدام جميع النشاطات املمكنة )تخطيط وتنظيم وتوظيف وتوجيه ورقابة واتصال وتنسيق . أ
وقرارات وتقارير...( الستغالل املوارد )بشرية، مالية، ومادية، ومعلومات وتكنولوجيا، وتشريعات...( لتحقيق األهداف )سلع أو 

أرباح أو خدمات( بأقصى درجات الكفاءة والفاعليـة.
الصفات األساسية لإلدارة هي ثالثة:

1.       أنها عملية أو سلسلة من النشاطات املستمرة.
2.       أنها تشمل وتركز على الوصول إلى األهداف التنظيمية.

3.       أنها تصل إلى األهداف من خالل العمل مع ومن خالل األفراد.
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وظائف االدارة الناجحة:
 التوجيه )القيادة(:  التأثير الفعال على نشاط العاملني ضمن الفريق وتوجيههم نحو حتقيق االعمال واالهداف املطلوبة منهم 

وتشجيعهم على التفكير املستقل وحل خالفاتهم وربط جهودهم والتنسيق بينها وحفزهم على العمل
 املتابعة:  هي مالحظة تنفيذ االعمال والتأكد من أنها تسير في االجتاهات املقررة في خطط العمل ومحاولة اكتشاف أي اجتاه  
لالنحراف عن االهداف ومعرفة أسباب ذلك واتخاذ االجراءات الكفيلة مبنع وقوعها، وأخيرا التأكد من الوصول إلى النتائج التي يراد 

حتقيقها
 التوثيق: للتوثيق والتسجيل أهمية كبيرة  فهي تعبر عن النشاط واالجنازات واألعمال التي متت والنتائج التي مت التوصل إليها، 
وكذلك توثيق املشكالت التي واجهت العمل وأساليب معاجلتها، فنجد مثل أن مجموعة التقارير التي تصدر نهاية كل اجتماع او 
بشكل دوري، تعتبر سجال لنشاط الفريق او املؤسسة خالل هذه الفترة الزمنية، والتقارير تتضمن توثيقا وحتليال لنتائج األنشطة  
وتقارير تقييم ملستوى األداء واملعوقات. ويكمن أهمية التوثيق في توفير معلومات مرجعية  ومعلومات نحتاج دائما للرجوع إليها،  

تدريب املوظفني اجلدد  
 اتخاذ القرارات: عملية واعية يتم من خاللها اختيار أفضل البدائل من بني مجموعة منها حلل مشكلة معينة أو التعامل مع 

قضية معينة

 ب.   االتصال الفعال: هو العملية التي يتم من خاللها إرسال واستقبال املعلومات من خالل وسيلة معينة من أجل إيجاد فهم مشترك 
بني املرسل واملستقبل

مميزات االتصال الفّعال: 
 يساعد في تقوية العالقات؛ 

 يساعد في بناء الثقة والتعاون؛ 
 يساعد على إزالة اللبس وسوء الفهم ويقلل املشاكل واخلالفات.

ج.   االقناع : هو حّث اآلخرين على فهم وتأييد وجهة نظرك ، و كسبهم الى جانبك ، فيما حتاول نقله اليهم من معلومات ،أو حقائق. لكي يكون 
اإلقناع مؤثرا حقا يجب توافر ثالثة عناصر : الثقة، املنطق، العاطفة.

 الثقة:  مبعني زرع الثقة فيما تقول في نفسية الطرف االخر عن طريق لغة اجلسد وهيئة ونغمة الصوت واالستعداد الشخصي و 
أن يكون الشخص واثقاً متاما في صحة ما يريد اإلقناع به وأن يتأكد بأن كافة النقاط مدعّمه حّتى يجيب على كافة االستفسارات 

بثبات وعقالنية.

املنطق: عرض وجهة النظر بطريقة منطقية ال مراء فيها، وجعل احلديث متناسق ومنّظم والنقاط متسلسلة بحيث تصل   
بشكل سهل ومفهوم.

 العاطفة : حتريك املشاعر في الشخص االخر ..أقناع الشخص االخر بأن هناك  هدفاً واحدا وهو مساعدته.  

خطوات تساعد في امتالك مهارة االقناع:
1.    بدأ احلديث بالثناء على الطرف اآلخر وإظهار الثقة في قدراته 

 2.    ال بد أن تكون مقتنعا جدا من الفكرة التي تسعى لنشرها ومعرفة موضوع النقاش معرفة دقيقة.
 البدء بنقاط االتفاق واالبتعاد عن نقاط اخلالف . 

       استخدام ألفاظ الربط لالنتقال من فكرة الى اخرى مثل: مبا أن، إذن، وحينما يكون ،بناء عليه، باملقارنة، ويترتب على ذلك .. الخ،
       فهذه األلفاظ تساهم في تأكيد معنى أو تضيف اليه جديدا أو توضح نتيجة.

3.    ترك اجلدل العقيم الذي يقود إلى اخلصام
4.     اعتماد املوضوعية في النقاش 

5.     التركيز على األفكار اجلوهرية في املوضوع وامتالك حجج دامغة وبراهني الستمالة أفكار اخملاطب .
6.     انتقاء العبارات، واختيار الكلمات، وتهذّيب األلفاظ .وإال فالصمت خير لك لكي ال تندم على كلمات قد قلتها حلظة غضب.

7.     اختيار العبارة اللينة الهينة ، واالبتعاد عن الشدة واإلرهاب والضغوط وفرض الرأي.
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8.    استخدام لغة اجلسد بان ال تصرف نظرك عنه أو تنشغل بشيء غير كالمه و إن حتدث فأنصت إليه .
9.    جتنب السخرية. كذلك ال توّبخ وال تؤّنب فالتأنيب واللوم يجرح كبرياء االنسان.

.1     مخاطبة الناس على قدر عقولهم، وعواطفهم مشاعرهم 
11    تقدر أفكار محدثك , وإظهار االحترام

12    عدم االصرار على الفوز بنسبة مائة في املائة، ال حتاول ان تبرهن على صحة موقفك بالكامل، وان الطرف اآلخر مخطئ متاما في   
كل ما يقول

د.      الفريق هو: » مجموعة من األشخاص يعملون معاً لتحقيق هدف مشترك )حّل مشكلة أو حتسني وضع قائم(«.  

أسباب تشكيل الفريق 
1.  حّل املشكالت املعقدة والصعبة واالستفادة من مواهب عدد من األفراد 

2.    إتاحة الفرصة لزيادة االتصال بني األعضاء واملشرفني على تنفيذ مشروع ما 
3.  جتميع اخلبرات الفنية واملعرفة باإلجراءات العملية التي يتمتع بها أعضاء الفريق 

4.  جمع أفكار كثيرة حلل املشاكل والتقاء اآلراء وذلك بتشجيع وخلق جو من التعاون 
5.  سهولة تقبل احللول وتنفيذها 

6.  إيجاد روح التعاون واملشاركة والدعم املتبادل بني أعضاء الفريق
7.  تعّلم مهارات جديدة 

املراحل األربعة لتطور الفريق
 9The Four Stages of Team Development

هناك أربعة مراحل لتشكيل الفريق وهي: 

1.   التشكيل )االنطالق(: 
اجملموعة ليس مبجموعة ولكن طاقم من األفراد

 يريد األفراد ان ينشئوا كياناً شخصّياً ضمن اجملموعة وأن يثيروا االنطباع 
 تكون املشاركة محدودة حيث يتأقلم املشاركون على البيئة احمليطة وعلى بعضهم البعض

 يبدأ األفراد بالتركيز على املهمة التي بني أيديهم وعلى بحث أهدافها 
 من الضروري أن تنشئ اجملموعة قواعد إجرائية بحيث يبنى عليها النقاشات واألعمال املستقبلية

2.   العصف )اجلهد(: 
 يتصف بالتضارب وعدم الوحدة داخل اجملموعة

 يتم إحلاق الضرر بالقيادة والسلوكيات كقاعدة إجرائية ابتدائية
 رمبا يصبح األفراد عدائيني جتاه بعضهم البعض ويعبرون عن خصوصيتهم عن طريق الكشف عن برامجهم اخلاصة 

 يزداد االحتكاك وتخترق القواعد وممكن أن يحدث اجلدل 
 ولكن إذا عولج ذلك بنجاح فإن هذه املرحلة تؤدي إلى وضع قواعد وإجراءات وأهداف جديدة وأكثر واقعية. 

3.   وضع املقياس )االزدهار(: 
 تتصف بالتغلب على التوترات وتطوير متاسك اجملموعة حيث توضع فيها القواعد واملمارسات

 يتقبل أفراد اجملموعة كما يتقبلون أمزجة بعضهم البعض
 تنشأ اجملموعة املوالية لبعضها وتكافح لإلبقاء على هذا الوالء

 يتطور روح الفريق ويصبح التوافق مهما. 



106

4.   األداء )الوصول(: 
 يتصف بالنضوج الكامل واإلنتاجية القصوى 

 يتم الوصول اليه بإمتام املراحل السابقة بنجاح 
 يأخذ األعضاء أدوارهم إلجناز نشاطات اجملموعة حيث أنهم تعلموا كيفية االرتباط بعضهم 

 تصبح األدوار مرنة وفعالة 
 تتجه طاقات اجملموعة إلى املهام احملددة 

 تبدأ قوة البصيرة واحللول بالظهور. 
أصحاب  وجتديد  استبدال  متثل  املرحلة  هذه  التجديد؛  مرحلة  وهي  الفريق  تطور  مراحل  في  احلاجة(  )حسب  اختيارية  مرحلة  هناك 

التفكير في الفريق. 

خصائص الفريق الفّعال 
يكون هناك احترام متبادل بني أعضاء الفريق  .1

يرى كل شخص نفسه مهماً وذو قيمة ويراه اآلخرون كذلك   .2
تكون الفروقات بني أعضاء الفريق موضع ترحيب   .3

يحدث التواصل في كل االجتاهات   .4
تكون أهداف العمل واضحة ويوجد أتفاق على أهمية كل منها  .5

يشعر كل مشارك باألمان والراحة واحلرية في املشاركة  .6
تكون املشاركة بالتقاسم وال يكون هناك أي شخص مسيطر مبا فيهم القائد  .7

نهج وإجراءات العمل لها نفس القيمة كالعمل نفسه  .8
تظهر القيادة من بني املشاركني ويتم تشجيع ذلك  .9

هنالك ثقة وانفتاح وإدراك لطاقة كل شخص واعتماده على اآلخرين   1.
ً تكون االختالفات بارزة على السطح وتعالج جيدا  11

تكون التغذية الراجعة مباشرة وصادقة  12
يعترف ويقدر األشخاص الطرق اخملتلقة التي يتعلم بها الناس   13

يحترم األشخاص الوقت  14
يكون القائد قادراً على القيادة واملتابعة   15

تكون االجتماعات منظمة ومخططة جيداً   16
تستعمل الدعابة بشكل مناسب   17

يكون مستوى كثافة العمل مختلفاً  18
يكون األشخاص مرتاحني لتقييم عملهم وعمل الفريق  19

يدعم ويساعد األشخاص بعضهم، كما يدربون بعضهم البعض كلما كان ذلك مالئماً  20

العوامل املؤثرة في فعالية الفريق 
تبرز ثالثة عوامل كبيرة تؤثر على التفاعل بني أعضاء الفريق: 

احملتوى:  .1
يشير إلى طبيعية املهمة التي يقومون بها ويعملون على إجنازها والتقنيات التي يستعملونها. 

مهارات حّل املشاكل:  .2
تتضمن املعرفة في خطوات عملية حّل املشاكل والتقنيات املستعملة في احلّل مثل اللوحة التدفقية االنسيابية ولوحة العالقات 

بني السبب والتأثير ووسائل جمع البيانات وحتليلها والرسوم البيانية اإلحصائية املستعملة في عرض البيانات. 

مهارات التعامل مع الفريق:  .3
تهتم هذه املهارات بالتفاعالت الشخصية بني أعضاء الفريق مثل املعنويات، املشاعر، اجلو احمليط، التأثير، املشاركة، الصراع، املنافسة 

والتعاون. 
في كثير من األحيان، يتم التركيز على العوامل األولى والثانية دون الثالثة مع أن مهارات التعامل في الفريق تشكل عنصراً أساسيا 

في فعالية الفريق. 
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مهارات حل املشاكل Problem - Solving. أ
خطوات حل املشاكل

 .إدراك وجود مشكلة
 .حتديد املشكلة
 .اقتراح / وضع حلول بديلة
 .االنتقاء ما بني احللول البديلة
 .تطبيق احلل اخملتار
 .تقييم احلل

طرق التعرف على املشاكل
 .املقارنة مع احلاالت األخرى
 .الرصد لتقصي املواطن التي أدت حلدوث املشكلة
 .مقارنة األداء احلالي باألهداف أو باألداء في السابق
 .قوائم التفقد
 .عصف ذهني داخلي
 .تعداد الشكاوي
 .لعب األدوار

تعريف املشكلة: اسأل من؟
 من يقول أن هذه مشكلة؟
 من تسبب أو يتسبب باملشكلة؟
 من تأثر أو سيتأثر باملشكلة؟
 من اتخذ إجراء نحو املشكلة؟

تعريف املشكلة: اسأل ماذا؟
 ماذا حدث أو سيحدث؟
 ما هي األعراض؟
 ما هي التبعات على اآلخرين؟
 ما هي الظروف التي حتيط بوقوع املشكلة؟
 ما الذي ال يعمل بالشكل املطلوب؟

تعريف املشكلة: اسأل متى؟
 متى حدثت أو ستحدث؟
 متى حدثت للمرة األولى؟

تعريف املشكلة: اسأل أين؟
 أين حتدث املشكلة؟
 هل كان لها أو هل سيكون لها تبعات؟

تعريف املشكلة: اسأل ملاذا؟
 ملاذا تعتبر هذه مشكلة؟
 ملاذا وقعت أو ستقع؟
 ملاذا لم يتم التحرك ملنعها من الوقوع؟
 ملاذا لم يدرك أحد املشكلة ويتحرك ليعاجلها في وقت أبكر؟
 ملاذا توجد حاجة الستجابة اآلن؟
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تعريف املشكلة: اسأل كيف؟
 كيف يجب أن تتقدم العملية؟
 كيف يتعامل اآلخرون مع هذه املشكلة أو مع شبيهاتها؟
 كيف تعرف أن هذه مشكلة، ما هي املعلومات الداعمة التي لديك؟

تعريف املشكلة: األسئلة النهائية
 كيف ستعرف أن املشكلة قد حلت؟
 كيف هو شكل الوضع املرغوب به؟
 ما هي البيانات التي حتتاجها لإلجابة على هذه األسئلة؟

طرق التعرف على املشاكل
 .التحدث مع اآلخرين
 .بناء التوافق

نص املشكلة
 .احملصلة النهائية للتعرف على املشكلة وحتديدها
 .تعريف موجز، وواضح، ودقيق للمشكلة احملددة التي سيتم التطرق إليها، مبا في ذلك املبرر الرئيسي لضرورة حلها

الطرق الفردية لوضع احللول
 .حتليل احللول السابقة
 .”النظر بأعني “جديدة
 .مسح املشهد العقلي
 )التأجيل حتى وقت الحق )للتفكير
 .التخيل البصري
 ماذا لو؟

حسنات استخدام مجموعة
 .يؤدي التشارك في املعلومات واخلبرات إلى توسيع البحث وتوليد املزيد من احللول البديلة
 .يقود إلى فهم أفضل لكيفية وسبب اتخاذ القرار ويتم تقبله بسهولة أكبر
  احملتملة احللول  نطاق  في  للمجازفة،  استعداد  غير  على  هم  ممن  وأولئك  للمجازفة  استعداد  على  هم  ممن  األعضاء،  يساهم 

ويدفعون بعضهم بعضا إلى أرضية مشتركة من االستعداد للمجازفة في اختيار احلل الذي سيخضع للتطبيق.
  .يكون احلكم اجلماعي في العادة أفضل من الفردي

القيود الناجتة عن استخدام مجموعة
 .الضغط للتوافق قد يؤثر سلبيا على اتخاذ القرار
 .قد يسيطر شخص واحد على اجملموعة
 .بشكل عام، ال تتخذ اجملموعات قرارات أفضل مما يتخذ اخلبير أو شخص لديه معرفة أو مهارات خاصة

الطرق اجلماعية لوضع احللول
 .العصف الذهني
 .طريقة بديلة جلمع األفكار
 .كتابة األفكار
 .جتميع األفكار
 .)طريقة اجملموعة اإلسمية )املفترضة
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االنتقاء ما بني احللول البديلة
 ألي حد تعتبر هذه الفكرة عملية؟
 هل هي واقعية؟
 ما مدى مردودية تكاليفها؟
  هل ميكن تطبيقها بسهولة بواسطة عدد محدود من األفراد، أم هل حتتاج إلى إقناع أعداد كبيرة من اآلخرين بأنها فكرة جيدة؟

هل سيكون إقناعهم سهال؟
 هل تتماشى الفكرة مع التوجهات التي تبنتها وتتبعها املنظمة؟

تطبيق احلل اخملتار
 ما هي املصادر الالزمة؟
 من هم اآلخرون في املنظمة الذين تلزم موافقتهم على احلل اخملتار للمشكلة، وما الذي سيتطلبه احلصول على موافقتهم؟
 ما الذي يجب أن يحدث لكي يتم تطبيق احلل؟ ما هي خطوات التطبيق؟
 من هم الذين سينخرطون في العملية، وماذا سيفعلون؟
 متى ستتحقق املراحل اخملتلفة من التطبيق؟

و.  جمع املعلومات وإجراء املقابالت
تذكر ما يلي:
 .آلية إجراء املقابلة مع األسر يجب أن تكون غير رسمية وادمج األسئلة مع املناقشة
 .اجعل األسئلة محددة ودقيقة
 األسئلة أن تكون قصيرة وسهلة الفهم
 ال تقم بأي استنتاجات بالنيابة عن األسرة
 مالحظة تعبيرات الوجهة وحركات اجلسد عند احلديث مع أفراد األسرة
  راعي خصوصية األسرة عند طرح األسئلة
 استفد من أدوات االستفهام املعاونة الستة عند طرح األسئلة: من؟ ماذا؟ أين؟ متى؟  ملاذا؟  كيف؟
 )نوع من مصادر املعلومات )الناس، األحداث، األماكن
  املشاهدة تعد  الناس.  أو  والعالقات  والعمليات  واألحداث  لألشياء  املنظمة  املشاهدة  خالل  من  وذلك  حولك  ملا  عيناك  افتح 

املباشرة أسلوبا جيدا للتأكد من صحة اإلجابات. 
 :أسئلة يجب اإلجابة عليها عند حتليل مشاهداتنا

 ماذا ميكننا تعلمه من مشاهداتنا؟
 ما هي اخلالصة التي ميكن أن نخرج بها؟
  ما هي الفرضية التي ميكن أن نكونها؟

  ما هي مخاطر أن نعمم مشاهداتنا؟

ال تفعل ما يلي:
 عدم اإلنصات بتأني
 تكرار األسئلة
 طرح أسئلة غامضة
 أخذ جميع اإلجابات على عالتها
 .طرح أسئلة ال تراعي شعور من جتري مع املقابلة
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نشاط )2( اختبار تشخيص إدارة الوقت :
ضع عالمة ) � ( في اخلانة املناسبة إلجابتك في اجلدول التالي:

ًأحياناًغالباًالنشــــــــــــــــــاط       نادرا

هل تتعامل مع كل ملف عمل مرة واحدة فقط؟1

هل تبدأ مشاريعك وتنهيها في الوقت احملدد لذلك؟2

هل يعلم الناس أفضل وقت للعثور عليك؟3

هل تقوم كل يوم بعمل شيء يقربك من أهدافك بعيدة املدى؟4

هل تستطيع العودة إلى العمل – بعد مقاطعتك فيه – دون أن تتفقد القوة؟5

هل تتعامل بفعالية مع الزوار املعلمني الذين يهدرون وقتك؟6

هل تركز على منع وقوع املشكالت أكثر من محاولة حلها عندما تقع؟ 7

هل يكون لديك وقت متبق قبل الوصول إلى املوعد النهائي؟ 8

هل تصل إلى العمل وإلى االجتماعات وإلى األحداث في الوقت املناسب؟ 9

مجموعات عمل
ز.  نشاط )1( حتديد مشكلة الوقت: 

1.   حسب الوقت التقريبي الذي تقضيه يومياً في عملك في األنشطة املبينة في اجلدول التالي؟

الوقت الذي ميكن توفيرهالوقت التقريبيالنشـــــــــاط

استقبال املراجعني 

استقبال الزوار

الرد على املكاملات الهاتفية  

احلديث مع الزمالء واملوظفني 

تناول وجبة اإلفطار 

مطالعة الصحف 

 اجملمـــــــــــــــــوع 

2.  أسال نفسك هل ميكن أن أوفر جزء من وقت أي نشاط من األنشطة السابقة؟ وفي حالة اإلجابة بنعم، دون ذلك الوقت في اخلانة 
اخملصصة لذلك؟ 

3.  أجمع الوقت الذي ميكنك توفيره في جميع األنشطة؟ 
4.  هل الحظت كمية الوقت الضائعة عليك يومياً، وميكن أن تستفيد منها؟ 

5.  أنتقل إلى التمرين التالي )2( لتحديد مستوى إدارتك لوقتك؟
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هل تقوم بعملية التفويض بطريقة جيدة؟10

هل تعد قوائم باملهام اليومية؟ 11

هل تنتهي من جميع عناصر تلك القوائم؟12

هل جتدد أهدافك املهنية والشخصية وتطورها؟ 13

هل مكتبك نظيف ومنظم؟14

هل تعثر على املعلومات بسهولة في ملفاتك؟ 15

  ×0×2× 4اجملمــــــــــوع

اجملموع الكلي

ما يقوله االختبار التشخيصي عنك:
حدد عدد اإلجابات من كل اختيار)غالباً، وأحياناً، ونادراً(، ثم أعطي أربع نقاط لكل اختيار )غالباُ( ونقطتني عن اختيار )أحياناً( 

وصفراً عن اختيار )نادراً(، ثم اجمع النقاط التي حترزها، ثم ضع نفسك في اجملموعة املناسبة من اجملموعات التالية: 

انت قريب جدا من مرحلة فقدان السيطرة، وبعيد جدا عن التنظيم، والتمتع بوقت 24-13
جيد. انك بحاجة إلى تنظيم الوقت بحسب األولويات.

انت مرتبك ومشتت ومحبط، ويحتمل انك واقع حتت ضغوط هائلة. عليك التعامل مع صفر-12
مشكلتك.

 
خطوات ومبادئ اإلدارة الناجحة للوقت: 

1.  مراجعة األهداف واخلطط واألولويات: 
ألنه بدون أهداف واضحة وخطط سليمة وأولويات مرتبة ال ميكن أن نستطيع أن ننظم وقتنا؟ وإدارته إدارة جيدة. 

2.  احتفظ بخطة زمنية أو برنامج عمل: 
اخلطوة الثانية في إدارة وقتك بشكل جيد، هي أن نقوم بعمل برنامج عمل زمني )مفكرة( لتحقيق أهدافنا على املستوى 

القصير )سنة مثالً( نوضح فيه األعمال واملهام واملسئوليات التي سوف ننجزها، وتواريخ بداية ونهاية اجنازها، ومواعيد 
الشخصية .....الخ ، ويجب أن نراعي أن تكون منظمة بطريقة جيدة تستجيب حلاجاتنا ومتطلباتنا اخلاصة، وتعطينا بنظرة 

سريعة فكرة عامة عن االلتزامات طويلة املدى. 
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3.  ضع قائمة إجناز يومية:
اخلطوة الثالثة في إدارة وقتك بشكل جيد، هي أن يكون لك يوميا قائمة إجناز يومية تفرضها نفسها عليك كلما نسيت أو كسلت، 

ويجب أن تراعي عند وضع قائمة إجنازك اليومي عدة نقاط أهمها:  
 .أجعل وضع القائمة اليومية جزءاً من حياتك
 .ال تبالغ في وضع أشياء كثيرة في قائمة اإلجناز اليومية
  تذكر مبدأ بتاريتو ملساعدتك على الفعالية )يشر مبدأ باريتو إلى أنك إذا حددت أهم نقطتني في عشر نقاط، وقمت بإجناز هاتني

النقطتني فكأنك حققت 80% من أعمالك لذلك اليوم(.
 .أعط نفسك راحة في اإلجازات وفي نهاية األسبوع
  .كن مرونا في فقائمة اإلجناز ليست أكثر من وسيلة لتحقيق األهداف

4.  سد منافذ الهروب: 
وهي املنافذ التي تهرب بواسطتها من مسؤولياتك التي خطط إلجنازها )وخاصة الصعبة والثقيلة( فتصرفك عنها )مثل: الكسل 

والتردد والتأجيل والترويح الزائد عن النفس ...الخ(.
كما يجب إذا ما اختلطت عليك األولويات ووجدت نفسك تتهرب من بعض مسؤولياتك وتضيع وقتك أن تسأل نفسك األسئلة التالية:

.   ما أفضل عمل ميكن أن أقوم به اآلن؟ أو ما أ فضل شيء أستغل فيه وقتي في هذه اللحظة؟ أ
.   ما النتائج املترتبة على الهروب من مسؤولياتي؟ وما املشاعر املترتبة على والتردد؟ )مثل: الضيق ، القلق، خيبة اآلمل، ب

الشعور بالذنب ...األخ (، واملشاعر املترتبة على اإلجناز؟ )مثل: الرضا، والسعادة، والراحة، والنجاح، 
والرغبة  في مزيد من االجناز.....( .
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 5.  استغل األوقات الهامشية: 
واملقصود بها األوقات الضائعة بني االلتزامات وبني األعمال )مثل: استخدام السيارة، االنتظار لدى الطبيب، السفر، انتظار الوجبات، 

توقع الزوار(، وهي تزيد كلما قل تنظيم اإلنسان لوقته وحياته.
ويجب عليك أن تتأمل كيف تقضي دائماً وقتك، ثم حتلله، وحتدد مواقع األوقات الهامشية، وتضع خطة عملية لالستفادة منها قدر 

اإلمكان )مثل: االستماع إلى الراديو، ومشاهدة التلفاز، واالسترخاء، والقيلولة، والتأمل، والقراءة، والتفكير. الخ( .

6.  ال تستسلم لألمور العاجلة غير الضرورية: 
ألنها جتعل اإلنسان أداة في برامج اآلخرين وأولياتهم )ما يرون أنه مهم وضروري(، وتسلبه فاعليته ووقته )من أكبر مضيعات الوقت(، 
ويتم ذلك )استسالم اإلنسان لألمور العاجلة غير الضرورية( عندما يضعف في حتديد أهدافه وأولوياته، ويقل تنظيمه لنفسه وإدارته 

لذاته.
ولكي ال تقع ضحية لذلك فإنه يجب عليك – بعد حتديد أهدافك وأولياتك – تطبيق معايير )الضرورة ، واملالئمة، والفعالية( الواردة 

في التمارين القادمة على األعمال واملهام واألنشطة التي متارسها في حياتك.
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اسم اجللسة: تصميم برنامج تدريبي 
“االجراءات التطبيقية لإلطار الوطني ملكافحة عمل األطفال”

 زمن اجللسة التدريبية: ثالثة ساعات
رقم اجللسة التدريبية: 2 و3 و4

اهداف اجللسة:
تصميم برنامج تدريبي عن االجراءات التطبيقية اإلطار الوطني لعمل األطفال *

موضوعات اجللسة
كيف نصمم برنامج تدريبي ملوظفي الوزارات عن االجراءات التطبيقية لالطار الوطني ملكافحة عمل االطفال  *

وصف لألنشطة التدريبية لكل جلسة
مقدمة   *
اخلطوات السبع لتصميم برنامج تدريبي *
تطبيق عملي *

اجراءات التنفيذ
قسم املشاركني إلى مجموعات بحسب الوزارة التي ميثلونها وإذا كان هناك عدد كبير من املشاركني ميثلون وزارة واحدة *
تأكد بأن يتم تقسيمهم إلى مجموعتني. *
أطلب من كل مجموعة وضع برنامج تدريبي ملدة 3 أيام للكوادر املعنية في وزاراتهم وتذكيرهم بأساليب التدريب  اخملتلفة. *
أكد على كل مجموعة وضع األهداف للبرنامج واألهداف لكل جلسة في البرنامج التدريبي. *
أعط كل مجموعة الوقت الكافي لتطبيق برنامجها ومناقشته مع باقي اجملموعات. *

الوسائل التدريبية املساعدة 
نسخ من األوراق املرجعية اخلاصة باملهارات *
لوح قالب مع أوراق لكتابة وعرض نتائج اجملموعات *

اخلطوات السبع لتخطيط برنامج تدريبي:
 املشاركون: " املشاركون من ميسرين ومتدربني والعدد املثالي - مدرب واحد لكل 15 متدرباً " *
 األسباب: " احلاجة التي دعت للتدريب" *
  الوقت: " اإلطار الزمني للبرنامج وللجلسات التدريبية" *
  املكان: " املكان واملواقع التي سيتم بها التدريب" *
 األهداف: " األهداف التي يجب أن تكون محددة وميكن قياسها " *
  منهاج البرنامج التدريبي: " مضمون اجللسات التدريبية وما حتتويه من معلومات يجب ايصالها" *
 كيــف: " الوسائل واألساليب املستخدمة والتي سيتم طرح املواضيع من خاللها"  *
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البرنامج التدريبي: االجراءات التطبيقية لالطار الوطني ملكافحة عمل االطفال

اليوم الثالثاليوم الثانياليوم األولاجللسةالوقت

ترحيب، تقدمي وتعارف9:30-9:00
مراجعة اليوم 

السابق مترين تنشيط
مراجعة اليوم السابق 

مترين تنشيط

10:30-9:30
األولى

األهداف والبرنامج الزمني، قواعد 
الورشة

املفهوم وواقع عمل األطفال في األردن

املرحلة الثانية: 
تطبيق

مجموعات عمل 
وعرض نتائج 

املرحلة الرابعة: تطبيق
مجموعات عمل وعرض نتائج الثانية11:30-10:30

عمل األطفال في التشريع األردني

استراحــــــــة12:00-11:30

الثالثة12:30-12:00
مقدمة ومراحل اإلطار الوطني 

ملكافحة عمل األطفال 
املرحلة الثالثة: 

تطبيق، 
مجموعات عمل 

وعرض نتائج

مراجعة ملخص اإلجراءات )الرسم 
التوضيحي لتسلسل االجراءات(

مراجعة مهام ضباط االرتباط
املديريات امليدانية الرابعة2:20-12:30

االجراءات التطبيقية لإلطار املرحلة 
األولى: تطبيق مجموعات عمل وعرض 

نتائج

اخلتام والتقييم النهائيتقييم اليوم2:30-2:20

غداء2:30



مت إنتاج هذه الدراسة بدعم من وزارة العمل األمريكية مبوجب اتفاقية تعاون رقمIL-17768-08-75-K وما جاء فيها 

ال يعبر بالضرورة عن آراء أو سياسات وزارة العمل األمريكية، كما أن أي ذكر حيثما جاء للعالمات التجارية أو املنتجات 

التجارية أو املؤسسات ال يعني بالضرورة مصادقة حكومية الواليات املتحدة عليها.



117


