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اإلطار الوطني ملكافحة عمل األطفال

مقدمة
تضم هذه الوثيقة يف طياتها ،املحاولة الوطنية األوىل التي تعنى بحامية األطفال العاملني ،لتكون مبثابة وثيقة مرجعية وطنية ،تحدد
أسس التعامل مع حاالت عمل األطفال ،واألدوار واملسؤوليات الواجب عىل الجهات املختلفة تبنيها ،لتقديم الخدمات لألطفال العاملني
وأرسهم بصورة متكاملة شمولية ،لحامية الطفل من االنخراط يف العمل ،واعادته إىل مكانه الطبيعي عىل مقاعد الدراسة.
حيث أشارت نتائج مسح عاملة األطفال  2007الذي نفذ من قبل دائرة اإلحصاءات العامة ومنظمة العمل الدولية إىل أن عدد األطفال
العاملني يف اململكة يبلغ نحو  33190طفال ممن أعامرهم  17-5سنة .ويعترب هذا الرقم أقل بكثري مقارنة مع دول نامية أخرى مامثلة
لألردن يف مستويات الدخل .وبينت الدراسة أن معدل االستخدام منخفض جدا بني األطفال ممن تقل أعامرهم عن  12سنة .كام
ويعترب االستخدام بني األطفال اإلناث ظاهرة نادرة.
يقسم اإلطار اىل ستة فصول باإلضافة اىل ملحق املراجع:
يتناول الفصل األول الخلفية العامه لإلطار الوطني ،من خالل وصف السياق العاملي والوطني ملشكلة عمل األطفال ،وعواقبه عىل
الطفل واملجتمع .ويلخص جميع املبادرات الوطنية واالسرتاتيجيات والسياسات والخطط التي اهتمت بقضايا األطفال العاملني .كام
استعرض الفصل الوضع الحايل القائم يف الوزارات للتعامل مع األطفال العاملني.
يقدم الفصل الثاين جميع املصطلحات املتعلقة بعمل األطفال ،والتي تشمل تعريف وطني موحد لعمل األطفال تم اعتامده من قبل
اللجنة الوطنية لعمل األطفال والفرق الفنية لإلطار ،وتعريف األطفال امللحقني بالعمل ،وذلك بهدف إيجاد لغة مشرتكة بني جميع
العاملني يف هذا املجال ،تشمل جميع أنواع عمل األطفال بغض النظر عن التبعية القانونية.
يتطرق الفصل الثالث إىل الوقاية من عمل األطفال وأهميتها كجزء ال يتجزأ من املنظومة املتكاملة لحامية األطفال من العمل ،ويوضح
أدواراً مقرتحة للجهات ذات العالقة .هذا وركز الفصل عىل برامج التوعية املجتمعية وأهميتها يف النهوض بالربامج الرامية إىل مكافحة
عمل األطفال.
يرسم الفصل الرابع عملية االستجابة ملكافحة عمل األطفال عرب التعليم التي صممت يف اإلطار ،مبراحلها األربعة ،ابتدا ًء بالكشف
والتبليغ وانتها ًء بالتقييم لعملية التدخل .ويركز عىل األنشطة التي تتطلب العمل املشرتك؛ من خالل اللقاء التشاوري ضمن مرحلة
التدخل ،وذلك لتحقيق مبدأ التكامل يف تقديم الخدمة للطفل وأرسته ،والتحقق من تحقيق فرصه الطفل الستكامل تعليمه .هذا
باإلضافة إىل مؤمتر تقييم الحالة ،للتحقق من نجاح عملية التدخل سابقاً .ويوضح أدوار الجهات ذات العالقة ويضع التوصيات العملية
لتسري الوزارات قدما يف تنفيذاإلطار.
يؤكد الفصل الخامس عىل أهمية املتابعة والتقييم لنجاح أي خطة أو سياسة وطنية ،األمر الذي يحتم العمل عىل إعداد التقارير
الدورية ملتابعة سري العمل ،ورضورة وجود جهة تنسيقية ،تعمل عىل متابعة األدوار.
ويعرض الفصل السادس نتائج تجريب اإلطار الوطني لعمل األطفال ،والذي تم تنفيذه يف امليدان يف عدد من محافظات اململكة،
وبالتعاون مع الجهات ذات العالقة ،بهدف الخروج بالسيناريو األمثل ألسس االتصال ولتوضيح العالقات ما بني الوزارات املختلفة .كام
تضمن دراسات لبعض الحاالت التجريبية وأسس التعامل معها.
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اإلطار الوطني ملكافحة عمل األطفال
يساهم املجلس الوطني لشؤون األرسة بضامن مستوى حياة أفضل لألرس األردنية من خالل رؤيا وطنية تدعم سياسات البلد التنموية
ومتكن كافة األرس األردنية من تحقيق طموحاتها .وعليه ،قام املجلس الوطني لشؤون األرسه ضمن النهج التشاريك الذي ينتهجه،
بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لعمل األطفال بالتعاون مع وزارة العمل ،وتشكيل فريق فني من أعضاء ميثلون الجهات املعنية بعمل
األطفال ،لالستفادة من الخربات الوطنية يف هذا املجال ،وتم التشاور معهم لرسم السيناريو املناسب لتقديم الخدمات لألطفال
العاملني وأرسهم ،ومن ثم تم عرضه عىل اللجنة الوطنية لعمل األطفال ملصادقته .هذا ومتت مصادقة اإلطار الوطني من رئاسة الوزراء
يف جلسته املنعقدة بتاريخ  ،2011-8-23هذا الجهد الوطني جاء كجزء من برنامج مكافحة عمل األطفال عرب التعليم بدعم من وزارة
العمل األمريكية.
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اإلطار الوطني ملكافحة عمل األطفال

الفصل األول
مشكلة عمل األطفال
كانت األرس منذ القدم تعتمد عىل األطفال يف أداء العديد من املهام سواء أكانت داخل املنزل أو خارجه؛ مثل الزراعة ،ويف األعامل
الخاصة باألرسة .وباإلضافة إىل ذلك فإن هذه املساعدة من قبل الطفل يعتربها األهل نوعاً من التدريب للطفل لتساعده مستقبال
عىل تحمل املسؤولية والقيام بأنشطة اقتصادية .بينام تسمى األعامل التطوعية التي ال تشكل أي آثار سلبية عىل منو الطفل العقيل
والجسدي والذهني وخاصة عندما يقوم الطفل بهذه األعامل عن رغبة وباستمتاع «عمل األطفال اإليجايب».
أما عمل األطفال مبفهومه السلبي فهو العمل الذي يضع أعباء ثقيلة عىل الطفل ويستغله اقتصادياً مام يؤدي إىل تهديد سالمته وصحته
ورفاهيته .وتعترب ظاهرة عمل األطفال ظاهرة عاملية بدأت تنترش وتتوسع يف اآلونة األخرية وترتك آثاراً سلبية تنعكس عىل الطفل
بشكل خاص ،وعىل األرسة واملجتمع بشكل عام .إن ظاهرة عمل األطفال متعددة األبعاد وتشكل تحديا بالغ التعقيد .وتتفاوت مشكلة
عمل األطفال من دولة ألخرى لكنها أكرث شيوعا يف البلدان الفقرية والنامية ،وبالرغم من ذلك تعاين أيضا منها الدول املتقدمة.
بدأ االهتامم العاملي بحقوق الطفل منذ إعداد مسودة اإلعالن العاملي لحقوق الطفل يف عام  ،1957حيث نص اإلعالن عىل وجوب
كفالة ووقاية الطفل من رضوب اإلهامل والقسوة واالستغالل ،وحاميته من تعرضه لالتجار بأي وسيلة من الوسائل ،وحاميته من
االستخدام قبل بلوغ سن مناسب ،وحاميته من مزاولة حرفة أو عمل يرض بصحته أو يعرقل تعليمه أو يرض بنموه البدين أو العقيل
أو األخالقي.
كام ونصت اتفاقية حقوق الطفل والتي أصدرت عام  1989عىل رضورة السعي لحامية الطفل من االستغالل االقتصادي ومن أداء أي
عمل يرجح بأن يكون خطرا أو ميثل إعاقة لتعليمه أو رضرا بصحته أو بنموه البدين أو العقيل أو الروحي أو املعنوي أو االجتامعي.
كام ألزمت الجمعية العامة لألمم املتحدة الدول األعضاء اتخاذ التدابري الترشيعية واإلدارية واالجتامعية والرتبوية التي تكفل هذه
الحامية ،وبشكل خاص وضع حد أدىن لسن االلتحاق بالعمل ونظام مالئم لساعات العمل وظروفه وفرض عقوبات مناسبة لضامن
فعالية تطبيق هذه النصوص.
وقد أظهرت العديد من الدراسات التي أجريت يف األردن واملنطقة والعامل ،أن هناك العديد من األسباب التي يعزى لها بانتشار ظاهرة
عمل األطفال حيث تتعدد األسباب وتتشعب ،ولكنها متداخلة ومتشابكة ومرتابطة فيام بينها .وفيام ييل أهم األسباب التي تؤدي إىل
عمل األطفال:
 .1السبب االقتصادي ويشمل كل من الفقر ،وارتفاع معدل البطالة ،وتدين مستوى املعيشة .حيث أن العديد من األطفال يتجهون
لسوق العمل رغبة يف زيادة دخل األرسة أو بسبب عجز األهل عىل اإلنفاق عىل الطفل.
1
وتشري دراسة املؤرشات اإلقتصادية واالجتامعية والصحية لعمل األطفال يف األردن  ،أن  % 65من عينة الدراسة (األطفال العاملون)
يساهمون يف زيادة دخل األرسة ،و % 35من األطفال ينفقون ما يتقاضونه عىل مصاريفهم الشخصية.
 .2أما السبب الثاين يف انتشار ظاهرة عمل األطفال هو املشكلة الرتبوية ،ومن أهمها الترسب من املدرسة .وتتنوع أسباب ترسبهم
من مقاعد الدراسة ،فمنها غياب املتابعة من قبل املدارس يف حال انقطاع الطالب عن الدراسة بالرغم من إلزامية التعليم ،والعنف
املدريس ،وعدم الرغبة يف اكامل التعليم ،وضعف التحصيل العلمي .ففي دراسة املؤرشات اإلقتصادية واالجتامعية والصحية لعمل
 1وزارة العمل األردنية والصندوق األردين الهاشمي للتنمية االجتامعية /مركز الدعم االجتامعي2010 ،
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األطفال يف األردن عام  2011أفاد  % 52من األطفال العاملني أن السبب الرئييس إللتحاقهم بسوق العمل هو ملساعدة أرسهم ماديا،
و % 28لعدم رغبتهم بإكامل الدراسة ،و % 17رغبة يف تعلم مهنة ،و % 3أسباب أخرى.
 .3ويتمثل السبب الثالث باملشاكل اإلجتامعية ،وأهمها مشكلة التفكك األرسي ،وحجم العائلة الكبري ،وتواضع املستوى الثقايف لألرسة،
بحيث ال تعي أهمية التعليم للطفل .وأظهرت نتيجة دراسة املؤرشات اإلقتصادية واالجتامعية والصحية لعمل األطفال يف األردن عام
 2011أن  % 76من األطفال العاملني ينتمون ألرس يبلغ عدد أفرادها ( ،)10-6وأن  % 96من أمهات األطفال العاملني ال ميارسن أية
مهنة ،و %4هي نسبة العامالت منهن يف مهن بسيطة تتناسب واملستوى التعليمي لديهن ،وتتمثل هذه الوظائف بالعمل كعامالت
نظافة أو مراسالت أو مهن إدارية بسيطة.
 .4أما السبب الرابع فهو مرتبط بأصحاب العمل حيث أنهم يقدمون عىل تشغيل األطفال ،بسبب تدين أجور استخدامهم باإلضافة
إىل التخيل عن الرشوط وااللتزامات املتعلقة بالتأمني الصحي واالجتامعي والرضائب وتوفري ظروف ورشوط عمل مالمئة لهم .وأشار
املسح إىل أن  % 56من األطفال العاملني يقل دخلهم الشهري عن مائة دينار ،يف حني يتقاىض  % 94منهم راتبا أقل من الحد األدىن لألجور
2
والبالغ مئة وخمسون دينار .

اآلثار املرتتبة عىل عمل األطفال
إن مشكلة عمل األطفال مشكلة معقدة ومتشعبة حيث تتأثر وتؤثر عىل جميع الجوانب املتعلقة بالطفل من إقتصادية واجتامعية
وصحية وثقافية ويف بعض األحيان يكون تأثريها سلبي ومدمر عىل الطفل وبالتايل عىل أرسته.
هناك أربعة جوانب يتأثر بها الطفل نتيجة توجهه لسوق العمل يف مرحلة عمرية مبكرة وهي:
 .1التطور والنمو الجسدي :تتأثر صحة الطفل بطبيعة وبيئة العمل نظرا للمخاطر التي قد تعيق منوه ،فالناحية العضوية للطفل
العامل سوف تتأثر سلباً نتيجة عمله .حيث أن إصابات العمل وما ينطوي عليها من مخاطر من شأنها النيل من صحته ،واإلرضار بنموه
الجسدي مع عدم تقديم رعاية صحية له .فمثال هناك مخاطر مرتبطة بالسقوط من أماكن مرتفعة أو التعرض للجروح والكدمات
الجسدية ،أو التعرض لبعض الغازات الضارة.
 .2التطور املعريف :يتأثر التطور املعريف للطفل الذي يرتك املدرسة ويتوجه لسوق العمل من خالل تأثر قدرته عىل القراءة والكتابة،
مام يؤثر عىل تحصيله العلمي ،والذي يقلل من الفرص املتاحه له مستقبال يف تحسني تطوره املعريف.
 .3التطور العاطفي :يتأثر الطفل نتيجة استمرار غيابه عن املنزل ولفرتات طويلة نسبيا ،ولتعرضه لإلرهاق الذي يصيبه نتيجة العمل
وما يصادفه من مشاكل يف العمل إىل بطء أو تاخر تطوره العاطفي.
 .4التطور االجتامعي واألخالقي :نتيجة بعد الطفل عن األرسة خالل فرتة العمل يف بيئة غريبة ،وشعوره بعدم األمان ،والخوف من
املجهول ،وعدم القدرة عىل التفاعل يف بيئة العمل فإنه يفقد القدرة عىل التمييز بني الصواب والخطأ ،األمر الذي يعرضه لإلستغالل
والتعرض لإلساءة والعنف.

 2القرار الصادر عن لجنة تحديد الحد األدىن لألجور الصادر مبوجب املادة  52من قانون االعمل األردين رقم  8لسنة  1996وتعديالته
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عمل األطفال يف العامل
قدرت منظمة العمل الدولية يف تقريرها لعام  2006أن عدد األطفال العاملني يف العامل ممن أعامرهم  17-5سنة يبلغ حوايل 218
مليون طفل ( .)2004وتعترب الدول األسيوية والباسيفيك من أكرث املناطق انتشاراً لألطفال العاملني ،إذ يبلغ عددهم حوايل  122مليون
طفل عامل ،وتأيت بعدها منطقة الصحراء األفريقية  49.3مليون ،ثم أمريكا الالتينية والكاريبي مبعدل  5.7مليون .ويشكل األطفال
العاملون يف الزراعة ما نسبته  %69من األطفال العاملني مقابل  %9فقط يف الصناعة.
أما عدد األطفال الذين ميارسون «أسوأ أشكال عمل األطفال» فتقدر مصادر منظمة العمل الدولية عددهم بنحو  8.4مليون .حيث
يعمل هؤالء األطفال يف ظروف سيئة؛ فهم يجربون عىل الدخول يف عبودية ال َّدين أو يف األشكال األخرى من االسرتقاق ،أو االنخراط يف
الدعارة واإلباحية ،أو عىل املشاركة يف النزاعات املسلحة أو يف األنشطة غري املرشوعة األخرى.

االتفاقيات الدولية املتعلقة بعمل األطفال التي صادقت عليها اململكة األردنية الهاشمية
كان األردن من أوائل الدول التي و َّقعت عىل االتفاقيات املتعلقة بحقوق اإلنسان والطفل ،وعىل اتفاقيات منظمة العمل الدولية
رقم ( )138و( )182بشأن الحد األدىن لسن العمل وحظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها ،وهي من
االتفاقيات الثامين األساسية ملنظمة العمل الدولية .ومنذ توقيعها تعمل الحكومة جاهدة عىل تفعيل تلك االتفاقيات وتطبيقها عىل
أرض الواقع.
صادق األردن يف عام  1970عىل االتفاقية العربية رقم ( )1لسنة  1966بشأن مستويات العمل
تنص االتفاقية عىل ما ييل:
 املادة  :57يحدد ترشيع كل دولة األعامل التي ال يجوز تشغيل األحداث فيها من الجنسني قبل بلوغهم سن الثانية عرشة منالعمر ،وال يجوز تشغيل األحداث يف األعامل الصناعية قبل سن الخامسة عرش وذلك فيام عدا املتدرجني منهم.
 املادة  :58ال يجوز تشغيل األحداث قبل السابعة عرشة يف الصناعات الخطرة أو الضارة بالصحة التي تحددها الترشيعاتوالقرارات واللوائح داخل كل دولة.
 املادة  :59ال يجوز أن تزيد ساعات العمل يف اليوم لألحداث الذين تقل سنهم عن خمسة عرشة عن ست ساعات تتخللهافرتة أو أكرث للراحة ال تقل مدتها عن ساعة وبحيث ال يعمل الحدث أكرث من أربع ساعات متوالية.
 املادة  :60يحق لألحداث الذين يعملون مبقتىض عقد التدرج الحصول عىل أجر عادل أو منحة مالمئة أثناء فرتة تدرجهم. املادة رقم  :61تعترب ساعات العمل التي ميضيها الحدث يف التدريب أثناء ساعات العمل العادية ضمن ساعات العمل. املادة  :62ال يجوز تكليف األحداث بأي عمل اضايف أو تشغيلهم باإلنتاج أو أثناء الليل فيام عدا بعض األعامل التي يحددهاالترشيع يف كل دولة.
 املادة  :63يجب إجراء الكشف الطبي عىل األحداث قبل التحاقهم بأي عمل للتأكد من لياقتهم الطبية ،كام يجب إعادة هذاالكشف عليهم يف الفرتات الدورية التي يحددها الترشيع والقرارات واللوائح يف كل دولة.
 املادة  :64مينح األحداث دون السابعة عرش اجازة سنوية تزيد عن االجازة السنوية التي متنح للعامل البالغني ،ويحدد ترشيعالدولة مقدار االجازة السنوية االضافية .وال يجوز تجزئة أو تأجيل االجازة املقررة لألحداث.
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صادق األردن عىل اتفاقية األمم املتحدة الخاصة بحقوق الطفل يف أيار من عام .1991
تنص الوثيقة الصادرة عن مؤمتر حقوق الطفل ،باتفاق وإجامع  191دولة من جميع أرجاء العامل يف املادة  32من اتفاقية حقوق الطفل
عىل أن « :كل طفل ميلك الحق يف أن يكون محمياً من االستغالل االقتصادي ومن تأدية والقيام بأي عمل من املمكن أن يكون مؤذياً له
أو يعرضه ملخاطر جسيمة أو يتدخل يف تعل ّمه ودراسته ،أو يرض بصحة أو تطور الطفل الجسمي والعقيل والروحي واملعنوي والنفيس
أو االجتامعي» .وهذا ينطبق بالرضورة عىل كل طفل يف سن السابعة عرشة أو أقل ،ويحميه من أي شكل من أشكال العمل.
صادق األردن عىل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  138يف عام .1997
تهدف هذه االتفاقية عىل املدى البعيد إىل القضاء الكامل عىل عمل األطفال ،حيث وضعت حداً أدىن لسن العمل هو سن إمتام التعليم
اإللزامي والذي اعتربت انه ال يجوز أن يقل عن الخامسة عرشة ،كام منعت تشغيل األطفال حتى سن الثامنة عرشة يف األعامل التي
يحتمل أن تعرض للخطر صحة أو سالمة أو أخالق األحداث بسبب طبيعتها أو الظروف التي تؤدى فيها.
صادق األردن عىل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  182يف عام .2000
جاءت هذه االتفاقية مكملة لالتفاقية رقم  ،138وذلك للحث عىل القضاء عىل أسوأ أشكال عمل األطفال أوال متهيدا للقضاء التام
والكيل عىل أشكال عمل األطفال ،وقد أكدت هذه االتفاقية عىل أهمية التعليم األسايس املجاين وإعادة تأهيل األطفال العاملني
ودمجهم اجتامعيا مع العناية بحاجات أرسهم.
يشمل تعبري (أسوأ أشكال عمل األطفال) يف مفهوم هذه االتفاقية ما ييل:
أ .كافة أشكال الرق أو املامرسات الشبيهة بالرق ،كبيع األطفال واالتجار بهم وعبودية ال َّدين والقنانة والعمل القرسي أو
اإلجباري مبا يف ذلك التجنيد القرسي أو اإلجباري لألطفال الستخدامهم يف رصاعات مسلحة.
ب .استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه ألغراض الدعارة أو إلنتاج أعامل إباحية أو أداء عروض إباحية.
ج .استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه ملزاولة أنشطة غري مرشوعة وال سيام إنتاج املخدرات بالشكل الذي حددت فيه يف
املعاهدات الدولية ذات الصلة واالتجار بها .
د .األعامل التي يرجح أن تؤدي بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف التي تزاول فيها إىل اإلرضار بصحة األطفال أو سالمتهم أو
سلوكهم األخالقي.
وأوجبت عىل الدول رضورة وضع قامئة بهذه األعامل ومراجعتها بشكل دوري.
هذا وقد انضمت األردن إىل منظمة العمل الدولية يف عام  ،1956وقد صادقت عىل  24اتفاقية من اتفاقيات املنظمة الصادرة عنها،
ومن ضمنها  7اتفاقيات متثل املعايري األساسية لحقوق اإلنسان يف العمل.
هذا وقد قامت األردن باملصادقة عىل الربوتوكوالت التالية:
 بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص ،وبخاصة النساء واألطفال املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجرمية املنظمةعرب الوطنية لعام 2000م.
 الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيــع األطفــال واستغــالل األطفــال يف البغــاء ويف املواد اإلباحية والذياعتمد من طرف الجمعية العامة لألمم املتحدة لعام 2000م.
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وضع األطفال العاملني يف األردن
أشارت نتائج مسح عاملة االطفال  2007الذي نفذ من قبل دائرة اإلحصاءات العامة ومنظمة العمل الدولية إىل أن عدد األطفال
العاملني يف اململكة يبلغ نحو  33190طفال ممن أعامرهم  17-5سنة .ويعترب هذا الرقم أقل بكثري مقارنة مع دول نامية أخرى مامثلة
لألردن يف مستويات الدخل .3وبينت الدراسة أن معدل اإلستخدام منخفض جدا بني األطفال ممن تقل أعامرهم عن  12سنة .ويعترب
4
االستخدام بني األطفال اإلناث ظاهرة نادرة .وقد أشارت دراسة املؤرشات اإلقتصادية واالجتامعية والصحية لعمل األطفال يف األردن
إىل منط جديد من عمل األطفال بني اإلناث ،وهو«األطفال حبييس املنازل» ،وهن اللوايت يتم حرمانهن من التعليم بسبب بعض
العادات االجتامعية السائدة .ويرتكز معظم األطفال العاملني يف العاصمة عامن ومحافظات الزرقاء وإربد عىل التوايل .كام أظهرت
الدراسة أن توزيع املهن التي يعمل بها األطفال كانت أعامل ميكانيك السيارات املختلفة وأعامل التحميل والتنزيل والنظافة وأعامل
الحدادة وأعامل النجارة وأعامل الخياطة.
وهناك مؤرش مهم ال يتعلق مبارشة بعمل األطفال أال وهو عالقة الترسب بجنوح األحداث ،حيث تشري إحصائيات وزارة التنمية
االجتامعية إىل أن الترسب مرتبط بشكل أسايس بجنوح األحداث .حيث تم دراسة  3500حالة عام  ،2008وتبني أن  %70من األحداث
الجانحني هم مترسبون يف املرحلة األساسية (حتى عمر  12سنة) ،وهناك  700حدث مكررين من فئة الترسب خالل املرحلة األساسية.
وقد قام  %70من هؤالء األحداث بارتكاب جنح الرسقة أو اإليذاء.

القوانني األردنية املتعلقة بعمل األطفال
قامت الحكومة عىل مراجعة القوانني املتعلقة بعمل األطفال وتعديلها لتصبح موامئة لإلتفاقيات واملواثيق الدولية.
نصوص قانون العمل األردين وتعديالته رقم  8لعام  1996املتعلقة بعمل األطفال:
املادة 72
الحدث :كل شخص ذكراً أو أنثى بلغ السابعة من عمره ومل يتم الثامنة عرش .
املادة 73
مع مراعاة األحكام املتعلقة بالتدريب املهني ال يجوز بأي حال تشغيل الحدث الذي مل يكمل السادسة عرشة من عمره بأي صورة
من الصور.
املادة 74
ال يجوز تشغيل الحدث الذي مل يكمل الثامنة عرش من عمره يف األعامل الخطرة أو املرهقة أو املرضة بالصحة وتحدد هذه األعامل
بقرارات يصدرها الوزير بعد استطالع آراء الجهات الرسمية املختصة.
قرار وزير العمل الخاص باألعامل الخطرة أو املرهقة أو املرضة بالصحة لألحداث لسنة  2011والذي تضمن االعامل التي تنطوي عىل
املخاطر التالية:
 -1املخاطر الجسدية.
 -2املخاطر النفسية واالجتامعية.
3هاجيامن .إن .آل2006 ،
4وزارة العمل والصندوق األردين الهاشمي للتنمية البرشية  /مركز الدعم االجتامعي 2010
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 -3املخاطر االخالقية.
 -4املخاطر الكيميائية.
 -5املخاطر الفيزيائية.
 -6املخاطر البيولوجية والجرثومية (فريوسات/بكترييا/طفيليات وغريها).
 -7املخاطر االرغونومية (تالؤم االنسان مع اآللة وادوات العمل ).
 -8مخاطر اخرى.
املادة 75
يحظر تشغيل الحدث:
 .1أكرث من ست ساعات يف اليوم الواحد عىل أن يعطى فرتة للراحة ال تقل عن ساعة واحدة بعد عمل أربع ساعات متصلة.
 .2بني الساعة الثامنة مسا ًء والسادسة صباحاً.
 .3يف أيام األعياد الدينية والعطل الرسمية وأيام العطلة األسبوعية.
املادة 76
عىل صاحب العمل قبل تشغيل أي حدث أن يطلب منه أو من وليه تقديم املستندات التالية:
أ .صورة مصدقة عن شهادة امليالد
ب .شهادة بلياقة الحدث الصحية للعمل املطلوب صادرة عن طبيب مختص ومصدقة من وزارة الصحة.
ج .موافقة ويل أمر الحدث الخطية عىل العمل يف املؤسسة .وتحفظ هذه املستندات يف ملف خاص للحدث مع بيانات كافية عن
محل إقامته وتاريخ استخدامه والعمل الذي استخدم فيه وأجره واجازاته.
املادة ( 77تم تعديلها مبوجب القانون املعدل رقم  48لسنة .)2008
أ .نص عىل معاقبة صاحب العمل املخالف لألحكام الخاصة بعمل األحداث أو أي نظام أو قرار صادر مبقتضاه بغرامة ال تقل
عن ( )300دينار وال تزيد عىل ( )500دينار ،وال يجوز للمحكمة تخفيض العقوبة عن حدها األدىن أو األخذ باألسباب املخففة
التقديرية.
ب .اضافة اىل أي عقوبة ورد النص عليها يف الترشيعات النافذة ،يعاقب صاحب العمل عن أي مخالفة يرتكبها باستخدام أي عامل
بصورة إجبارية أو تحت التهديد أو باالحتيال أو باإلكراه مبا يف ذلك حجز وثيقة سفره بغرامة ال تقل عن ( )500دينار وال
تزيد عن ( )1000دينار.
ج .تضاعف هذه العقوبة يف حالة التكرار.
قانون خدمة األفراد يف القوات املسلحة وتعديالته رقم  2لسنة 1972
املادة 5
يشرتط فيمن يجند توفر الرشوط التالية:
أ .أن يكون أردين الجنسية.
ب .قد أكمل السادسة عرشة من عمره إذا كان جندياً والخامسة عرشة إذا كان تلميذاً ويثبت عمر املجند بشهادة والدته ويف
األحوال التي ال يتيرس الحصول عليها يقدر عمره بقرار من اللجنة الطبية.
ج .إذا كان يوم الوالدة غري معروف اعترب املجند من مواليد اليوم األول من شهر كانون ثاين من سنة والدته ،يحسب عمر املجند
وسنوات خدمته واملدد املنصوص عليها يف هذا القانون عىل أساس التقويم الشميس.
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قانون األحداث وتعديالته رقم  24لسنة 1968
املادة 31
املحتاج اىل الحامية أو الرعاية:
يعترب محتاجا اىل الحامية أو الرعاية من تنطبق عليه أي من الحاالت التالية :
 .1قام بأعامل تتعلق بالدعارة أو الفسق أو إفساد الخلق أو القامر أو خدمة من يقومون بهذه األعامل أو خالط الذين اشتهر
عنهم سوء السرية .
 .2استغل بأعامل التسول أو بأعامل تتصل بالدعارة أو الفسق أو إفساد الخلق أو خدمة من يقومون بهذه األعامل أو يف أي أعامل
غري مرشوعة.
قانون العقوبات وتعديالته رقم  16لسنة 1960
املادة 310
يعاقب بالحبس من شهر اىل ثالث سنوات وبغرامة من خمسة دنانري اىل خمسني دينارا كل من قاد أو حاول قيادة :
.1أنثى دون العرشين من العمر ليواقعها شخص مواقعة غري مرشوعة يف اململكة أو يف الخارج ،وكانت تلك األنثى ليست بغيا أو
معروفة بفساد األخالق  ،أو
.2أنثى لتصبح بغيا يف اململكة أو يف الخارج  ،أو
.3أنثى ملغادرة اململكة بقصد أن تقيم يف بيت بغاء أو أن ترتدد إليه ،أو
.4أنثى لتغادر مكان إقامتها العادي يف اململكة ومل يكن ذلك املكان بيت بغاء  ،بقصد أن تقيم يف بيت بغاء يف اململكة أو يف الخارج
أو أن ترتدد إليه ألجل مزاولة البغاء  ،أو
.5شخص مل يتم الخامسة عرشة من عمره الرتكاب فعل اللواط به.
املادة 314
كل من كان معهودا إليه العناية بولد يرتاوح عمره بني الست سنوات والست عرشة سنة ،وسمح له باإلقامة يف بيت بغاء أو بالرتدد
عليه ،يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر أو بغرامة حتى عرشين دينارا.
قانون الرتبية والتعليم وتعديالته رقم  3لسنة 1994
املادة 10
مرحلة التعليم األسايس :
أ  .التعليم األسايس تعليم إلزامي ومجاين يف املدارس الحكومية.
قانون منع االتجار بالبرش رقم  9لسنة 2009
ويف نص املادة ( )3منه الفقرة (ب) ومن أجل حامية من هم دون سن الثامنة عرش مل يشرتط استعامل وسائل التهديد بالقوة أو
استعاملها أو غري ذلك من أشكال القرس أو االختطاف أو االحتيال أو الخداع أو استغالل السلطة أو استغالل حالة ضعف أو بإعطاء
أو تلقي مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة عىل هؤالء األشخاص وذلك من اجل استغاللهم يف العمل بالسخرة أو العمل قرساً أو
االسرتقاق أو االستعباد أو نزع األعضاء أو يف أعامل الدعارة أو يف أي شكل من أشكال االستغالل الجنيس.
ونصت املادة ( )9أنه يعاقب باألشغال الشاقة املؤقتة مدة ال تزيد عىل عرش سنوات وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف دينار وال تزيد
عىل عرشين ألف دينار كل من استقطب أو نقل أو قام بإيواء أو استقبال من هم دون الثامنة عرشة متى كان ذلك بغرض استغاللهم
ولو مل يقرتن هذا االستغالل بالتهديد بالقوة أو استعاملها أو غري ذلك من الطرق.
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إستجابة األردن ملشكلة عمل األطفال
املبادرات الوطنية
منذ أن صادقت االردن عىل املواثيق واالتفاقيات الدولية بخصوص عمل األطفال ،عملت الحكومة ومن خالل وزارة العمل والجهات
املعنية ،عىل تبني قضية عمل األطفال ،وذلك من خالل رصد حجم املشكلة يف األردن وتوجيه التخطيط ،ليأخذ بعني االعتبار أثر
السياسات عىل وضع واحتياجات األطفال العاملني وأرسهم .وقامت الحكومة بإجراء العديد من املبادرات يف محاولة للحد من هذه
املشكلة ،فقد استحدثت وحدة مكافحة عمل األطفال يف وزارة العمل عام  1999بالتعاون مع الربنامج الدويل للقضاء عىل عمل
األطفال ( )IPECالتابع ملنظمة العمل الدولية .وقد تم الحقا تحويل الوحدة إىل قسم «عمل األطفال» ،ضمن األهداف واملسؤوليات
التالية:
.1تحديد املناطق ذات األولوية واملستهدفة ألنشطة القسم.
.2تحديد االحتياجات التدريبية للمفتشني يف مجال عمل األطفال.
.3وضع الخطط والربامج الالزمة ملكافحة عمل األطفال والقضاء عىل أسوأ أشكال عمل األطفال يف األردن.
.4تنفيذ برامج توعية خاصة بعمل األطفال وحقوقهم.
.5وضع الربامج والخطط إلعادة تأهيل العاملني من خالل مشاريع الجهات الداعمة.
.6املساهمة يف إجراء الدراسات الخاصة بعمل األطفال.
.7التشبيك مع املؤسسات الوطنية والدولية للمساهمة يف الحد من عمل األطفال.
.8إعداد التقارير حول عمل األطفال.
.9إعداد التقارير حول الزيارات التفتيشية عن عمل األطفال.

مرشوع الربنامج الدويل للحد من عمل األطفال ( )IPECيف األردن بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ()ILO
كانت األردن من الدول التي شملها الربنامج الخاص مبنظمة العمل الدولية للقضاء عىل عمل األطفال ،وكانت املرحلة األوىل يف بداية
العام  ،2001حيث تم التوقيع عىل اتفاقية بني الحكومة األردنية ممثلة بوزارة العمل ومنظمة العمل الدولية بهدف القضاء التدريجي
عىل عمل األطفال .ويف شهر أيلول من عام  2004تم التوقيع عىل تنفيذ املرحلة الثانية من املرشوع الوطني يف األردن وذلك ما بني
وزارة العمل ،وزارة الرتبية والتعليم ،وزارة التنمية االجتامعية ،االتحاد العام لنقابات العامل األردنية ،غرفة صناعة األردن ،جامعة
الريموك ومنظمة العمل الدولية من أجل تنسيق كافة الجهود للعمل تحت مظلة وزارة العمل للحد من ظاهرة عمل األطفال.
وقد قامت وزارة العمل بتدريب مفتيش العمل عىل القيام مبسوحات حول أسوأ أشكال عمل األطفال .ويف عام  ،2006قامت الوزارة
من خالل املرشوع عىل تطوير االسرتاتيجية الوطنية للحد من عمل األطفال ،وتشكيل لجنة توجيهية برئاسة أمني عام وزارة العمل
وممثيل الجهات الرسمية واألهلية املعنية بعمل األطفال ،والتي تم إعادة تشكيلها يف العام ( 2001أنظر الجزء الخاص باللجنة).
أما وزارة الرتبية والتعليم فقد عملت عىل إعداد مسودة دليل تدريبي لحامية الطلبة من الترسب وااللتحاق املبكر بسوق العمل،
يتضمن موضوعات لحامية ووقاية الطلبة من التعرض للعنف واإلساءة أو االستغالل ،وتم تدريب ( )100مشارك ومشاركة عىل
موضوعات الدليل التدريبي يف املدارس املشاركة من ( )8مديريات تعليم ذات نسب الترسب املرتفعة ،باإلضافة إىل زيادة وعي أولياء
األمور واملجتمع املحيل بأخطار الترسب وااللتحاق املبكر بسوق العمل من خالل تدريب حوايل ( )120مشاركا ومشاركة.
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أما وزارة التنمية االجتامعية ،فقد قامت عىل تطوير وطباعة وإصدار دليل تدريبي لألخصائيني االجتامعيني للحد من عمل األطفال.
وقد استهدفت األطفال املتسولني كفئة األطفال العاملني .هذا ومن خالل املرشوع ارتأت الوزارة عام  2008إضافة بند عمل األطفال
للبنود املالية ضمن موازنتها العامة ،وذلك لتفعيل تنفيذ أنشطة خاصة لعمل األطفال .إال أنه تم إلغاء هذا البند بعد ذلك يف ميزانيتها
للسنوات الالحقة ،لعدم توفر املوارد املالية الكافية للوزارة ،وضعف املتابعة.

مركز الدعم االجتامعي
بناءاً عىل توقيع مذكرة التفاهم ما بني وزارة العمل والصندوق األردين الهاشمي للتنمية البرشية بتاريخ  ،2007 /12/10تم مبوجبها
إنشاء مركز الدعم االجتامعي يف منطقة سحاب مع بداية العام  2008حيث تقوم الوزارة بتوفري التمويل الالزم من املوازنة العامة
للدولة من ضمن مخصصات األجندة ،عىل أن يعمل املفتشون وكوادر الوزارة بالتنسيق مع املركز بتحويل الحاالت واجراء الدراسات
وتأسيس قاعدة البيانات ،ويقوم الصندوق األردين الهاشمي بإدارة إعامل املركز وماسسته واإلرشاف عىل أعامله ،هذا وتم تجديد
املذكرة يف حزيران  2010وتم نقل املركز إىل منطقة ماركا .ويهدف هذا املركز إىل مكافحة عمل األطفال ،بحيث يتم العمل من خالل
اآلليات التالية:
 .1توفري فرصة لألطفال للحصول عىل التعليم غري النظامي من خالل برنامج ثقافة املترسبني واتاحة املجال امامهم إلكامل تأهيلهم
األكادميي عن طريق الدراسة املنزلية.
 .2تحويل ومتابعة الخريجني اىل معاهد التدريب املهني الستكامل تاهيلهم وربطهم بفرص العمل املتوفرة بالتعاون مع الجهات ذات
العالقة.
 .3حامية وتوعية األطفال العاملني /املترسبني واخوتهم ممن هم عرضة لالنخراط بسوق العمل بسن مبكرة وإعادتهم للمدرسة.
 .4ايجادل بدائل اقتصادية ألرس األطفال العاملني لسحبهم من سوق العمل.
 .5تأهيل األطفال املستهدفني نفسيا واجتامعيا وتقديم العون والدعم النفيس واالجتامعي لهم وتطوير قدرات األطفال امللتحقني
وتنمية قدراتهم ومهاراتهم الحياتية.
 .6التوعية املجتمعية وكسب التاييد للوصول اىل سياسات داعمة ومساندة تؤدي للتقليل من عمل االطفال وتبني خطورتها ألبناء
املجتمع وقطاعاته.
وقد قام املركز ومبوجب مذكرة التفاهم مع وزارة العمل عىل إجراء مسح ميداين يف العام  ،2008بهدف التعرف عىل الخصائص
الدميغرافية واالجتامعية واالقتصادية والرتبوية لألطفال العاملني .وقياس مدى تأثري بيئة العمل عىل صحتهم وسالمتهم .وتم نرش
الدراسة يف عام .2010

برنامج مكافحة عمل األطفال عرب التعليم
تم البدء بتنفيذ الربنامج يف شهر ترشين الثاين من عام  2008من قبل مؤسسة  CHFالدولية واملجلس الوطني لشؤون األرسة ووزار ْة
العمل ومؤسسة كويست سكوب للتنمية اإلجتامعية يف الرشق األوسط وبدعم من وزارة العمل األمريكية ملدة  4سنوات .ويستهدف
الربنامج مثاين محافظات وهي جرش ،البلقاء ،اربد ،عامن ،مأدبا ،الزرقاء ،العقبة والكرك .ويهدف الربنامج إىل سحب  4000طفل من
العمل اإلستغاليل و 4000طفل من املعرضني لخطر العمل ،من خالل توفري الخدمات التعليمية ذات الجودة وغريها من األنشطة التي
تسعى إىل حامية األطفال أو املعرضني لالنخراط يف العمل اإلستغاليل.
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وتقوم مؤسسة  CHFالدولية عىل إدارة الربنامج واإلرشاف عىل تنفيذ كافة فعالياته والتأكد من تحقيق أهدافه ،بإلضافة إىل التنسيق
مع الرشكاء والتشبيك مع مؤسسات املجتمع املدين ،وبناء قدرات العاملني واملؤسسات الرشيكة ،وتسليط الضوء اإلعالمي عىل قضية
عمل األطفال ،واملتابعة والتقييم لكافة أنشطة الربنامج.
أما املجلس الوطني لشؤون األرسة فيتمثل دوره بتطوير السياسات الوطنية والسعي لتعديل القوانني والترشيعات املتعلقة بعمل
األطفال ،ووضع اإلطار الوطني ملكافحة عمل األطفال ،وإجراء البحوث والدراسات والتنسيق والتشبيك بني املؤسسات الوطنية العاملة
يف مجال مكافحة عمل األطفال عرب التعليم ،وحشد دعم صناع القرار وتوعية األهل بأهمية التعليم ومبخاطر عمل األطفال .لقد
قام املجلس بإجراء دراسة ميدانية حول «اآلثار املرتتبة عىل عمل األطفال يف األردن «الجسمية واالجتامعية والنفسية» ،ويعمل عىل
اعداد دراسة األطفال العاملني يف الزراعة .وقام أيضاَ بإجراء دراسة تحليلية للنصوص القانونية الخاصة بعمل األطفال ،لبيان الثغرات
الترشيعية يف القوانني الخاصة بعمل األطفال ،والتي تتعارض مع االتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الحكومة ،أو املتعلقة بالتطبيق
العميل للنصوص عىل أرض الواقع .وقد تم التنسيق مع الجهات ذات العالقة وارسال التعديالت القانونية املقرتحة ضمن مذكرات
قانونية لدراستها واألخذ بها.
ويتمثل دور وزارة العمل يف املساهمة يف تفعيل القوانني ،وزيادة الرقابة عىل أصحاب العمل ،وتكثيف الرقابة والتفتيش .وأيضا تفعيل
دور قسم عمل األطفال ،واملساهمة يف تطوير قدرات مفتيش العمل حول موضوع عمل األطفال ،واملساهمة يف نرش التوعية والتشبيك
مع مؤسسات املجتمع املحيل بهدف الوصول إىل األطفال العاملني.
وتقوم مؤسسة كويست سكوب للتنمية االجتامعية يف الرشق األوسط ضمن الربنامج وبالتعاون مع وزراة الرتبية والتعليم والجمعيات
الرشيكة ،بتنفيذ األدوار التالية؛ تشخيص حاالت عمل األطفال ووضع الخطط للوصول إليهم وسحبهم من سوق العمل ،وإلحاق
األطفال املسحوبني من العمل باملسارات التعليمية والتدريبية املناسبة لهم .وتشخيص حاالت األطفال املعرضني للعمل ووضع خطط
لوقايتهم من العاملة االستغاللية وتعزيز بقائهم واستمرارهم يف التعليم .باإلضافة إىل تطوير القدرات املؤسسية ملا ال يقل عن ()23
جمعية و ( )39مدرسة.

اللجنة الوطنية لعمل األطفال
ومن خالل مرشوع مكافحة عمل األطفال عرب التعليم تم إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لعمل األطفال برئاسة وزارة العمل يف شهر
نيسان  ،2009لتكون منرب الحوار الوطني لقضايا عمل األطفال ،واملحرك الرئييس لصياغة السياسات وتعديل الترشيعات والدفع بها
قدماً.
يرتأس اللجنة وزير العمل ،وتضم يف عضويتها الجهات التالية:
• املجلس الوطني لشؤون االرسة
• وزارة العدل
• وزارة الرتبية والتعليم
• وزارة الصحة
• وزارة الداخلية
• وزارة التنمية االجتامعية
• غرفة صناعة األردن
• غرفة تجارة االردن
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• االتحاد العام لنقابات العامل
• دائرة االحصاءات العامة
• ادارة حامية االرسة
• الصندوق االردين الهاشمي للتنمية البرشية
يعمل املجلس الوطني لشؤون االرسة مقرراً للجنة ،ويتوىل مهام التنسيق والتحضري لالجتامعات الدورية للفريق ومناقشة القضايا
العاجلة والطارئة وعرضها عىل اللجنة .كام يتم العمل من خالل اللجنة الوطنية عىل تشكيل لجان عمل مصغرة عند الحاجة وذلك
للقضايا املتخصصة مثل القضايا القانونية والترشيعات وقضايا الدراسات العلمية املتخصصة ،وغريها.
وأما مسؤوليات اللجنة فهي كامييل:
• مراجعة وتقديم املشورة الالزمة للمبادرات الوطنية املتعلقة بعمل االطفال.
• تقديم املشورة الالزمة لتنفيذ أنشطة مرشوع مكافحة عمل االطفال عرب التعليم طوال مراحل تنفيذ املرشوع.
• متابعة تنفيذ توصيات املؤمترات الوطنية واإلقليمية الخاصة بعمل األطفال.

االسرتاتيجيات والخطط املتعلقة بعمل األطفال
قامت العديد من الجهات العاملة عىل شؤون وحقوق حامية الطفل يف األردن ،بإصدار االسرتاتيجيات والخطط الهادفة إىل حامية
الطفل من اللجوء إىل سوق العمل باكرا ومن املخاطر التي يتعرض لها ،وفيام ييل أهم هذه الوثائق الوطنية:
 .1اسرتاتيجية تنمية الطفولة املبكرة يف األردن ( :)2000قام الفريق الوطني لتنمية الطفولة املبكرة بإعداد اسرتاتيجية تنمية الطفولة
املبكرة ،وقد ترأست جاللة امللكة رانيا العبدال ّله املعظمة ،اجتامعات عمل الفريق .وقد تناول البحث والتحليل أربعة عرش محوراً
رئيسيا .ومن أبرزها محور األمن االجتامعي ،حيث أكدت اإلسرتاتيجية عىل أهمية تطوير الترشيعات الالزمة للتعامل مع قضايا األمن
االجتامعي لألطفال كالترشد والتسول والعنف والعاملة واليتم والنسب املجهول.
 .2الخطة الوطنية للطفولة ( :)2013 - 2004التي قام جاللة امللك عبدال ّله الثاين املعظم وجاللة امللكة رانيا العبدال ّله املعظمة
بإطالقها .حيث قام بإعدادها املجلس الوطني لشؤون األرسة ،بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدويل ومنظمة اليونيسف ونحو
 120ممثال من املؤسسات الحكومية واملنظامت غري الحكومية .وقد شملت هذه الخطة عدة محاور للنهوض بالطفولة ،وأفردت
ضمن املحور الثالث الخاص بحامية األطفال يف الظروف الصعبة خطة تنفيذية خاصة بعمل األطفال تتضمن إجراءات وأنشطة مقرتحة
والجهات املشاركة يف التنفيذ ومؤرشات لألداء ضمن فرتات زمنية مقرتحة.
 .3التقرير األردين الثالث لحقوق الطفل  :2004والذي رفع للجنة حقوق الطفل يف جينيف .س ّلط التقرير الضوء عىل املنجزات
التي تحققت لتنسيق السياسات والخطوات املتخذة لجعل الترشيعات الوطنية متناغمة مع االتفاقيات الدولية والرتكيز عىل حامية
الطفل.
 .4اإلسرتاتيجية الوطنية للحد من عمل األطفال  :2006قامت وزارة العمل وبالتنسيق مع فريق عمل وطني ،ميثل نحو  35مؤسسة
حكومية وغري حكومية من مؤسسات املجتمع املدين والقطاع الخاص ،ومبساعدة مالية وفنية من قبل منظمة العمل الدولية ،بإعداد
اإلسرتاتيجية الوطنية للحد من عمل األطفال بأسلوب الحوار واملشاركة يف العام  .2006وترتكز هذه اإلسرتاتيجية عىل املبادئ التي
وضعتها اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  138لسنة  1973بشأن الحد األدىن لسن االستخدام واالتفاقية رقم  182لسنة 1999
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بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها .وقد مرت صياغة اإلسرتاتيجية بعدة مراحل وشملت سياساتها
أهدافاً اقتصادية ،اجتامعية ،ترشيعية ،تعليمية ،تدريبية ،إعالمية ،ثقافية ،صحية ،البحث العلمي وبرامج لتكامل قضايا الجنسني.
 .5األطفال يف األردن :تحليل الوضع  :2007/2006مببادرة من قبل جاللة امللكة رانيا العبدالله املعظمة تم إعداد تقرير تحليل الوضع
 2007/2006والذي يتناول واقع الطفل األردين ،وقد تم إعداد التقرير من قبل املجلس الوطني لشؤون األرسة واليونسيف بالتعاون
مع خرباء ممثلني لجهات حكومية وغري حكومية ،باإلضافة إىل أطفال وشباب ليسلط الضوء عىل اإلنجازات التي حققها األردن يف مجال
الطفولة باإلضافة إىل املجاالت التي ال تزال بحاجة إىل مزيد من العمل عليها .واشتمل التقرير عىل محور التعليم وإلزامية التعليم لسن
السادسة عرش باإلضافة إىل بند واقع الترسب يف األردن .واشتمل التقرير أيضا عىل محور الحامية حيث أشار إىل واقع عمل األطفال
وأهم اإلنجازات والتحديات.

واقع الوزارات املعنية
وزارة العمل
تتوىل وزارة العمل منذ إنشائها مسؤولية تحقيق األهداف العامة لشؤون العمل والعامل يف اململكة ،ومواكبة التطورات االجتامعية
واالقتصادية ،باإلضافة إىل املساهمة يف رفع نسبة املشاركة االقتصادية من خالل تهيئة القوى العاملة وتشغيلها ،وتوفري الحامية
االجتامعية لها وتنظيم سوق العمل األردين .وتعترب الوزارة الجهة املعنية مبتابعة االتفاقيات الدولية املتعلقة بالعمل ومتابعة
تنفيذها .وتقوم ال��وزارة بالعمل جاهدة للقضاء التدريجي عىل عمل األطفال .وتعترب الجهة الوحيدة التي تعمل حالياً عىل
قضايا عمل األطفال من خالل قسم عمل األطفال الذي تأسس يف العام  1999ومن خالل مركز الدعم االجتامعي التابع للوزارة
والصندوق األردين الهاشمي للتنمية البرشية.ويتضمن مجال عمل الوزارة يف مكافحة عمل االطفال ،املهام التالية:
 تكثيف الزيارات امليدانية عىل املؤسسات التي يتواجد فيها أطفال عاملون ،واتخاذ االجراءات القانونية املنصوصة ضمن قانونالعمل.
 وضع الئحة أسوأ أشكال عمل األطفال. املساهمة يف تطوير الترشيعات املتعلقة بعمل األطفال. الدور التوعوي واإلرشادي ونرش الوعي باملخاطر الناجمة عن عمل األطفال. العمل عىل إرشاك املجتمع املحيل يف برامج تنموية تهدف ملكافحة عمل األطفال. إنشاء موقع إلكرتوين وتحديث وإنشاء قاعدة بيانات تتعلق بعمل األطفال. العمل عىل تطوير برامج التدريب املهني لألطفال العاملني. إعداد خطة وطنية الستقطاب الدعم عىل املستوى الوطني بشأن مكافحة عمل األطفال وال سيام أسوأ أشكاله. تنظيم دورات تدريبية متخصصة للمعنيني مبشكلة عمل األطفال. التشبيك مع املؤسسات ذات العالقة. املساهمة يف إجراء الدراسات.يعترب مفتشوا العمل الذراع التنفيذي لقسم عمل األطفال ،حيث بدأ مفتشو وزارة العمل يف عام  ،2010ومن خالل التنسيق والتعاون
مع قسم عمل األطفال باستخدام استامرة خاصة بهدف جمع معلومات عن األطفال العاملني أثناء التفتيش الروتيني عىل املنشآت
املختلفة ،وتبليغ القسم عن الحاالت املكتشفة .وقد تم تكثيف الزيارات التفتيشية ملفتيش العمل خالل عام  2010يف جميع أنحاء
اململكة .الجدول التايل يوضح ملخص لنتائج تلك الزيارات:
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عدد املؤسسات التي متت زيارتها

1916

عدد األطفال املكتشفني

2249

عدد حاالت النصح واإلرشاد

1568

عدد املخالفات

317

عدد اإلنذارات

279

وقد تم تعيني عرشين ضابط ارتباط من مفتيش العمل لدى مديريات العمل ملتابعة التفتيش عىل املؤسسات التي يتواجد فيها اطفال
عاملني .إذ يقوم ضابط االرتباط باتخاذ االجراءات القانونية  ،وتحويل الطفل إىل مركز الدعم االجتامعي أو إىل أحد مراكز تعزيز ثقافة
املترسبني ،أو تحويله للجمعيات ضمن مرشوع مكافحة عمل األطفال عرب التعليم ،والتي تقدم برامج التعليم غري الرسمي.
الفرص:
 الزيارات التفتيشية عىل عمل األطفال التي يقوم بها مفتشوا العمل يف مختلف مناطق اململكة ،ويتم رصد نتائج تلك الزياراتباإلضافة للحمالت التفتيشية التي يشارك فيها جميع املفتشني.
 قامت وزارة العمل بتوقيع مذكرة تفاهم مع منظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونسف) بتاريخ  2009/5/28بحيث تقدماليونسف مساعدة فنية إلنشاء وحدة عمل االطفال وتزويدها باملوارد املطلوبة لتعمل بالشكل املناسب ،وتوفري برامج بناء
القدرات لتحسني مهارات طاقم العمل يف قسم عمل االطفال ومتكينهم من تقديم خدمات نوعية ،حيث تم العمل من خالل
مذكرة التفاهم عىل تقديم مقرتح هيكلة لقسم عمل االطفال من اليونسف وعرضه عىل لجنة التخطيط يف الوزارة.
 الحملة التفتيشية املشرتكة عىل العاملة الوافدة بالتعاون مع مديرية األمن العام ،والتي لها دور واضح يف ضبط مجموعة مناألحداث الوافدين العاملني يف األعامل الخطرة واملرهقة ويف ظروف عمل سيئة.
 وجود  130مفتش عمل عىل مستوى عال من الخربة والكفاءة موزعني عىل مختلف مديريات العمل يف اململكة للتأكد منااللتزام بأحكام قانون العمل األردين واألنظمة والتعليامت والقرارات الصادرة مبوجبه ،وهؤالء املفتشني ميلكون مجموعة من
الصالحيات القانونية املتمثلة بالنصح واإلرشاد ،واإلنذار واملخالفة ،وتكرار املخالفة يف حال عدم االمتثال ألحكام القانون ،كونهم
يتمتعون بصفة الضابطة العدلية.
 اعتامد عرشين ضابط ارتباط من مفتيش العمل يف جميع مديريات العمل يف اململكة ،وذلك بهدف تنفيذ النشاطات املتعلقةبتأهيل االطفال ممن ترسبوا من املدارس اىل سوق العمل .حيث يقوم املفتشون بتحويل االطفال اىل مركز الدعم االجتامعي
ومؤسسات املجتمع املدين.
 وجود  45مركز تابع ملؤسسة التدريب املهني تستقطب املتدربني من عمر  16سنة فام فوق موزعة عىل جميع محافظاتاململكة ،وتوفر برامج تدريبية متنوعة يف كافة املستويات املهنية.
 وجود نظام مفتيش العمل رقم  56لسنة  1996الصادر مبوجب املادة  7من قانون العمل رقم  8لسنة  1996وتعديالته والذييتضمن الصالحيات املخولة لهم.
 توفري املخصصات املالية الالزمة من خالل األجندة الوطنية لتمويل أعامل مركز الدعم االجتامعي ،وتوسيع مجاالت ونطاق عملهملحافظات اخرى بناءاً عىل مذكرة تفاهم مع الصندوق االردين الهاشمي والتي تم تجديدها لثالثة سنوات اضافية .2013 -2011
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 قاعدة البيانات املتوفرة من خالل مسوحات مفتيش العمل ومركز الدعم االجتامعي وما تشكله من مصدر هام للوصول اىلاالطفال العاملني ودراسة احتياجاتهم متهيداً لحل مشاكلهم ،حيث تم تأسيس أول قاعدة بيانات منذ العام  2000يف الوزارة.
 توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة نهر األردن يف عام  2007تهدف إىل تعزيز التواصل بني الطرفني بهدف خدمة االطفال وارسهممن خالل «وحدة الدعم األرسي» والخط الساخن املوجود لدى مؤسسة نهر األردن ،لتقديم الخدمات لألطفال وذويهم من اجل
تهيئة البيئة الصحية لنمو االطفال الجسدي والعقيل والنفيس واالجتامعي ،بحيث يتعاون الطرفان لتلقي الشكاوي من األطفال
وذويهم و ُيصار إىل تحويلها إىل املؤسسات املعنية كل حسب االختصاص ،وايجاد فرص عمل لذوي االطفال.
التحديات:
 لدى مفتيش وزارة العمل صالحيات تفتيش جميع املنشآت الخاضعة ألحكام قانون العمل األردين ،للبحث عن أطفال عاملني ،والتقع ضمن إختصاصهم مجموعات األطفال الذين يعملون خارج إطار هذه املنشآت .إذ يتطلب القانون ملخالفة أي صاحب عمل
عنرص التبعية واألجر ،كام هو معرف ضمن مفهوم عقد العمل يف قانون العمل املادة ( .)2فاألطفال من الباعة املتجولني والبائعني
عىل اإلشارات الضوئية ،والبسطات ،وعىل حواف الطرق ،غري تابعني لقانون العمل ،ولسلطة املفتشني.
 تنتهي صالحيات املفتش حسب نظام مفتيش العمل وتعديالته رقم  56لسنة  ،1996عند مخالفة صاحب العمل ،وليس له أيعالقة مع الطفل ،ويقترص دوره عىل النصح واإلرشاد للطفل .وما يجري حالياً من تحويل ألي جهة هو غري إلزامي للمفتشني.
 عدد الزيارات التفتيشية للمتابعة عىل املنشآت التي تشغل أطفاالً غري كافية ،هذا باإلضافة إىل قلة عدد املخالفات ضد أصحابالعمل املستغلني لألطفال.
 قلة عدد املفتشني وتعدد مهامهم. هناك حاجة ماسة الستمرارية تدريب املفتشني حول أفضل الطرق والسبل للتعامل مع الطفل العامل وصاحب العمل. متتد مدة تاهيل الطفل العامل لفرتات طويلة قد تصل اىل سنتني ،االمر الذي يتطلب دميومة توفري املخصصات الالزمة باالضافةاىل املتابعة املستمرة لتحقيق هذا الهدف عىل الوجه االكمل.
 -توفري البدائل املادية الرسة الطفل العامل وخاصة الذين اعامرهم دون السادسة عرش ومن الذين يقعون تحت خط الفقر .

وزارة التنمية االجتامعية
تويل وزارة التنمية االجتامعية موضوع األحداث عناية خاصة ،حيث يعمل أكرث من  120مراقب سلوك يف كافة أنحاء اململكة ،وتندرج
ضمن مهامهه العديد من املسؤوليات تجاه األطفال املعرضني للخطر .تشكل مكافحة التسول إحدى املشكالت االجتامعية التي
تسعى الوزارة إىل معالجتها بالتعاون مع رشكائها وفقاً للترشيعات الناظمة لعملها .حيث توفر الوزارة برامج مختلفة تتعلق باألطفال
املتسولني ،وذلك من خالل تنظيم حمالت مكافحة التسول (من الساعة السابعة صباحا ولغاية الحادية عرش ليال عىل مدار السنة)،
وتعزيز الوعي املجتمعي بأسبابه وآثاره وطرق الوقاية منه ،وتوفري الخدمات املتعلقة باإليواء «عند الحاجة» ومتابعة الطفل للتعلم
من خالل وزارة الرتبية والتعليم .كام تنفذ الوزارة العديد من الحمالت عرب مديرياتها امليدانية ،بالتنسيق مع أمانة عامن الكربى
ومديرية األمن العام ،يتم من خاللها ضبط الطفل وتقدميه للجهات املعنية ومن ثم كتابة تعهد من قبل األهل بعدم رجوعه
للشارع.
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الفرص:
 يوجد أكرث من  120مراقب سلوك يف جميع أنحاء اململكة مع صالحيات قانونية ملتابعة األحداث ،ويحمل كل مراقب سلوكالصالحية إلجراء الدراسات االجتامعية لألرس من خالل الزيارات امليدانية.
 لدى وزارة التنمية االجتامعية صالحية ساعدت األحداث عىل إكامل دراستهم وتحويل األطفال إىل مراكز التدريب املهنيوإلحاقهم بربامج التعليم غري النظامي حسب تقرير مراقب السلوك.
 ربط املعونة الوطنية باألطفال املترسبني ،حيث يلزم رب األرسة إحضار ورقة إثبات طالب من املدرسة ،لرصف املعونة عن ذلكالطفل .كام أنه يف حال وجود أطفال متدربني يف التدريب املهني ،ال يتم خصم بدل املعونة عن الطفل املتدرب.
 خضوع األطفال املتسولني ألحكام قانون مراقبة سلوك األحداث لسنة  ،2006والتي تعترب من الفئات غري الخاضعة لقانون العملاالردين.
 مبادرة تعديل قانون االحداث واعداد مسودة القانون متضمنا اعتبار الطفل العامل خارج االطار القانوين محتاجا للحاميةوالرعاية.
التحديات:
 عدم خضوع فئة األطفال العاملني لصالحيات الوزارة ضمن قوانينها املختلفة .وتعمل الوزارة حالياً عىل إضافة صفة الطفلالعامل لألطفال املحتاجني للحامية والرعاية ضمن تخصص مراقبي السلوك يف القانون.
 حاجة كوادر الوزارة للتدريب وبناء القدرات وذلك بتوفري برامج تدريبية مستدامة. -ال يشتمل قانون العمل األردين تعريفاً للتسول وبالتايل فإن مفتيش العمل غري معنيني باألطفال املتسولني.

وزارة الرتبية والتعليم
توفر وزارة الرتبية والتعليم العديد من الخيارات التعليمية للطلبة املترسبني ،واملنقطعني عن الدراسة ،حيث يوجد هناك نوعان من
التعليم :الرسمي ،وغري الرسمي .وتتحمل وزارة الرتبية مسؤولية التعليم الرسمي بش ّقيه ،النظامي ضمن املدارس ،وغري النظامي من
خالل برنامج تعزيز الثقافة للمترسبني والتعليم املنزيل وغريها من الربامج.
أما التعليم غري الرسمي فهو عبارة عن مواد تعليمية ،يتم تطبيقها من خالل الجمعيات الخريية ،والتعاونية ،ومؤسسات املجتمع املدين
املشاركة ضمن مرشوع مكافحة عمل األطفال عرب التعليم.
الفرص:
 وجود أكرث من  1628مرشد ومرشدة تربوية يف مدارس اململكة ،يقومون مبتابعة الطالب. توفر آليات متابعة مع الحاكم اإلداري إلعادة الطالب املترسبني ،من خالل توقيع ويل األمر عىل تعهد خطي الرجاع الطفلللمدرسة.
 وجود دليل تدريبي لتدريب املرشدين حول كيفية التعامل مع قضايا عمل األطفال .إضافة إىل وجود مجموعة من املدربني الذينتم تدريبهم ،الذين ميكن اإلستفادة منهم يف تدريب مرشدي الوزارة.
 منعاً لترسب األطفال من املدارس قامت الوزارة وبالتعاون مع أمانة عامن الكربى عىل إلزام مرشيف الحدائق العامة والتابعةلألمانة عىل عدم السامح للطالب والطالبات بارتياد الحدائق العامة يف الفرتة الصباحية أثناء وقت الدوام املدريس.
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 وجود قاعدة بيانات للطالب يف مختلف مدارس اململكة والتي ميكن االستفادة منها يف متابعة حاالت الترسب.التحديات:
 عدم وجود عقوبات مرتتبة عىل الشخص املوكول له أمر العناية بالطفل ،يف حال عدم التقيد بإرسالهم إىل التعليم خالل مرحلةالتعليم اإللزامي.
 عدم وجود آلية واضحة للتعامل مع قضية الترسب ،والتي تحدد تعريفاً موحداً للترسب واالنقطاع عن الدراسة ،ومسؤولية كلمن مدير املدرسة واملرشد الرتبوي يف متابعة حاالت املنقطعني عن الدراسة واملترسبني واإلبالغ عنهم والتبعات املرتتبة عىل كل
منهم يف حال عدم قيامه بدوره.
 الحاجة إىل تفعيل دور املرشدين الرتبويني عموما ،ويف متابعة حاالت األطفال العاملني ،وتوعية األطفال مبخاطر التوجه إىل سوقالعمل باكرا وترك التعليم بشكل خاص.

واقع اإلجراءات املتبعة مع األطفال العاملني

حالياً ،تعترب وزارة العمل الجهة املعنية يف مكافحة عمل األطفال بحسب تعريف العمل يف قانون العمل األردين ،إال أن دور وإجراءات
الوزارة تتعلق بصاحب العمل ،أما الطفل العامل فيتم توجيه النصح واإلرشاد له .وللتعرف عىل االجراءات املتبعة حاليا من قبل
مفتيش العمل فيام يتعلق بإكتشاف حاالت عمل األطفال واالجراءات املتبعة ،نورد فيام ييل حالة للشقيقني حمدي وفايز ،واإلجراءات
التي قامت بها وزارة العمل.

الحالة «حمدي وفايز»:
الطفالن حمدي ( )14عام وفايز ( )12عام ،يعمالن لدى أحد املطاعم بعد أن قامت األم بالتوسل لدى صاحب املطعم لتشغيلهام لديه،
ذلك ألن األب اجرب الطفلني عىل ترك املدرسة والبحث عن العمل ،حيث أنه متزوج من أربع نساء ،وال يعمل ويرتك الطفلني حمدي
وفايز وأمهام بدون طعام ومرصوف ،وال يزورهم اال يف نهاية األسبوع ليأخذ األجر الذي يحصالن عليه من عملهام ،ويقوم برضبهام
ورضب األم اذا رفضوا إطاعته .ويقول الطفالن إنهام يأكالن ويرشبان يف املطعم ويأخذان من بقايا الطعام اىل البيت إلطعام والدتهام،
ويقوم الطفالن بإخفاء جزء من األجر الذي يحصالن عليه ليعطياه ألمهام .توسل الطفالن ملفتيش العمل عدم الطلب من صاحب
العمل طردهام من العمل ألن والدهام سيطلب منهام العمل يف مكان آخر قد يتعرضا فيه لالساءة ،حيث أن صاحب العمل الحايل
يعاملهام بشكل جيد ،لذلك مل يطلب املفتش من صاحب العمل االستغناء عن خدماتهام إال بعد أن يتم العمل عىل توفري حل أفضل
لهام بالتنسيق مع قسم عمل االطفال يف الوزارة والجهات املختصة ذات العالقة.
اإلجراءات:
مفتش العمل :تم توجيه النصح واالرشاد لصاحب العمل والطفلني ،ألن صاحب العمل متعاون وألن تشغيل الطفلني كان عىل
أساس انساين وليس استغاليل .وقام املفتش بإبالغ قسم مكافحة عمل االطفال بالحالة من خالل تقرير مفصل عن الحالة.
صاحب العمل :أبدى تعاونه وأكد أنه َق ِب َل بتشغيلهام لديه إلعتبارات انسانية.
وزارة العمل :بنا ًء عىل تقرير املفتش تم إبالغ ادارة حامية االرسة بكتاب رسمي الجراء الالزم ،ولكن مل تتلق الوزارة أي رد.

( ) 31

اإلطار الوطني ملكافحة عمل األطفال

الفصل الثاين
املصطلحات املتعلقة بعمل األطفال
يتناول هذا الفصل التعريفات املرتبطة بعمل األطفال ،كمتطلبات إلعداد وتطوير اإلطار الوطني ملكافحة عمل األطفال وذلك لضامن
فهم مشرتك من قبل جميع املعنيني ولوضع الخطوات الالحقة اإلجرائية يف مكافحة عمل األطفال.
ينطلق مفهوم عمل األطفال من خالل ُب ْعدين أساسيني هام مفهوم الطفل ومفهوم العمل .وقد تم توضيح مفهوم الطفل من خالل
اتفاقية “حقوق الطفل” التي أصدرتها الجمعية العامة لألمم املتحدة عام  ،1989التي عرفت الطفل بأنه كل إنسان مل يتجاوز الثامنة
عرشة من عمره .كام تم تحديد السن األدىن للعمل من خالل اتفاقية الحد االدىن لسن االستخدام رقم  138لسنة  ،1973التي وضعت
حداً أدىن لسن العمل هو سن إمتام التعليم اإللزامي والذي اعتربت انه ال يجوز أن يقل عن الخامسة عرشة .وقد حدد قانون العمل
األردين يف املادة  73عمر الطفل املناسب للعمل؛ فنص عىل أنه “ال يجوز بأي حال تشغيل الحدث الذي مل يكمل السادسة عرشة من
عمره بأي صورة من الصور” .أما مفهوم “العمل” وبحسب املادة  2من قانون العمل األردين فهو كل جهد فكري أو جسامين يبذله
العامل لقاء أجر سواء كان بشكل دائم أو عريض أو مؤقت أو موسمي.
وبعد العديد من املشاورات مع مجموعة من العاملني عىل مكافحة عمل األطفال ،تم االتفاق عىل تعريف عمل االطفال كالتايل:
“هو كل جهد فكري أو جسامين يبذله الطفل لقاء أجر أو بدون أجر سواء كان بشكل دائم أو عريض أو مؤقت أو موسمي ويعترب
ضارا له ،ويتم عىل املستوى العقيل ،والجسمي ،واالجتامعي ،واألخالقي ،واملعنوي ،والذي يعرتض دراسته ،ويحرمه من فرص املواظبة
عىل التعلم والدراسة ،من خالل إجباره عىل ترك املدرسة قبل األوان ،أو أن يستلزم منه محاولة الجمع ما بني الدوام املدريس ،والعمل
املكثف الطويل الساعات”.
وبنا ًء عىل هذا املفهوم ،فإن الفئة املستهدفة يف 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 املعطاه
للمفتش يف القانون .فالطفل املنقطع أو املترسب من املدرسة قبل االنتهاء من املرحلة اإللزامية هومن فئة األطفال املعرضني للخطر،
وميكن لهذا الطفل أن ينضم لسوق العمل للبحث عن عمل يف منشأة أو لحسابه الخاص .كام يف حالة الطفل العامل لحسابه الخاص،
والطفل املتسول ،والبائعني الجوالة ،والعاملني ضمن املنشآت غري املغطاة ضمن قانون العمل ،فإن كافة هذه الفئات ال تتبع لسلطة
املفتشني .لذلك برزت الحاجة لوجود دور رئييس لكل من وزارة التنمية االجتامعية ووزارة الرتبية والتعليم للتعامل مع األطفال وذلك
لتغطية جميع فئات وحاالت عمل األطفال.
ولغايات مكافحة عمل األطفال بكافة أشكاله ،ال بد من الرتكيز أيضاً عىل تلك الفئات األخرى التي مل يتم ذكرها ضمن قانون
العمل ،والتي تعد أوجهاً أخرى لعمل األطفال .فهناك مصطلح آخر يتعلق باإلطار الوطني ملكافحة عمل األطفال وهو األطفال
امللحقني بالعمل ،وهم املتسولون والعابثون يف النفايات والباعة املتجولون وهذه الفئة من األطفال تتبع وزارة التنمية االجتامعية.
حيث يعرف قانون مراقبة سلوك األحداث لسنة  ،2006التسول بأنه اإلستعطاء أو طلب الصدقة الذي يقوم به الحدث سواء
له أو لغريه ،متجوال كان أو جالسا يف مكان عام ،متذرعا إىل ذلك بعرض جروحه أو عاهة فيه أو باللجوء إىل أية وسيلة أخرى
لهذه الغاية .وهناك فئة أخرى من األطفال وهم األطفال املنقطعون واملترسبون ،فقد نص تعريف منظمة اليونسكو عىل أن
الترسب هو انقطاع الطلبة عن الدوام املدريس يف مرحلة تعليمية قبل وصولهم إىل نهايتها( .االنقطاع دائم أم مستمر) .إال أن هذا
املفهوم للترسب يحتاج إىل توضيح حيث يقوم بعض األطفال بالغياب (دون سن السادسة عرش) عن الدوام املدريس أو الخروج
من املدرسة أثناء انعقادها بهدف التوجه إىل العمل ،أو للتسول أو العبث بالنفايات ،أو التجول بهدف البيع أو ألي غايات أخرى.
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وفيام ييل أهم املصطلحات املتعلقة بعمل األطفال:
5

الحدث :
كل شخص أتم السابعة من عمره ومل يتم الثامنة عرشة ذكرا كان أم أنثى.
الطفل:
وفقاً التفاقية“ حقوق الطفل” التي أصدرتها الجمعية العامة لألمم املتحدة عام  1989الطفل كل إنسان مل يتجاوز الثامنة عرشة من
عمره.
األعامل الخطرة:
وفقاً التفاقية منظمة العمل الدولية رقم  182املتعلقة بأسوأ أشكال عمل األطفال.
ويتضمن العمل الخطري أشكاال سيئة وغري تقليدية لعمل األطفال كمامرسة البغاء واإلباحية والرق واملتاجرة باألطفال واألنشطة
املحظورة ،باإلضافة إىل أي عمل آخر قد يكون مؤذيا لنمو الطفل جسديا أو اجتامعيا أو نفسيا .وجميع أشكال األعامل الخطرة تم
ذكرها ضمن قرار وزير العمل الخاص باألعامل الخطرة أو املرهقة أو املرضة بالصحة لألحداث لسنة 2011
6

األطفال املسحوبون :
يعترب الطفل مسحوبا إذا التحق بالتعليم ومل يعد مرتبطا بعمل استغاليل ،أي أنه ال يعمل مطلقا أو يعمل لساعات أقل ويف ظل ظروف
آمنة ،وتحت إرشاف شخص بالغ ،وال يعمل حتى ساعة متأخرة ،ويتمتع بحقوق العامل والتأمني واألجر اإلضايف.

 5قانون األحداث وتعديالته رقم  24لسنة 1968
 6املصدر :مؤسسة  CHFالدولية
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الفصل الثالث
الوقاية من عمل األطفال
تشكل الوقاية يف برامج عمل األطفال أهمية قصوى حيث تهدف إىل حامية االطفال من الترسب املدريس والتوجه لسوق العمل بسن
مبكرة ،ونرش التوعية حول أرضار عمل األطفال وانعكاساتها عىل كل من الطفل واألرسة وبالتايل املجتمع .وتشري الدراسات والتقارير
أن هناك حاجة ماسة لدى املجتمعات املحلية إىل برامج توعوية خاصة ،وأن مشكلة عمل األطفال هي مشكلة حديثة نسبيا عىل
مجتمعاتنا وتحتاج إىل حل حاسم ورسيع من قبل الجهات الرسمية والشعبية قبل أن تتفاقم.
ويجب أن تستهدف برامج الوقاية حامية األطفال من التسول واألطفال الباعة املتجولني والعابثني بالنفايات ،والعمل عىل وقاية األطفال
من الترسب من املدارس وإعادتهم إىل مقاعد الدراسة أو توفري الربامج البديلة للحصول عىل املهارات املناسبة لسوق العمل.
إن تحقيق األهداف الرامية إىل الحد من عمل األطفال تستدعي تعبئة وتعاون العديد من الجهات الرسمية ومؤسسات املجتمع املدين
وعىل كافة املستويات .وفيام ييل الخدمات واألنشطة املقرتح تنفيذها:
 توعية األطفال من خالل الربامج املدرسية بحقوقهم يف إتفاقية حقوق الطفل. توعية األطفال بأهمية التعليم ملستقبلهم مع التأكيد عىل إلزامية التعليم يف األردن ،وتوجيه الطلبة نحو التعليم املهنيوأهميته.
 استخدام وسائل اإلعالم املختلفة لتوعية األرسة والطفل واملجتمع ككل ،مبخاطر عمل األطفال ،والتسول والترسب املدريس واآلثاراملرتتبة عىل ذلك من خالل حمالت توعوية مجتمعية.
 توعية املجتمع املحيل مبشكلة عمل األطفال من خالل الربامج املختلفة التي تنفذها املؤسسات. توفري الخدمات والربامج التي تحارب الفقر وأسبابه. توفري برامج مدرة للدخل لألرس التي تعاين من مشاكل اقتصادية وتوفري برامج وخدمات إرشادية ،وتوعية االرس بشأنها وآلياتالحصول عليها.
 تخصيص موازنات يف الوزارات املعنية لربامج مكافحة عمل األطفال. تكثيف الجهود للكشف عن حاالت عمل األطفال. توعية وبناء قدرات العاملني والعامالت يف الوزارات املعنية مبخاطر عمل األطفال واآلليات واإلجراءات املتبعة من هذه الجهاتعىل الكشف واإلبالغ عن حاالت عمل أطفال.
 توعية أصحاب العمل بالقوانني املتعلقة بعمل األطفال والعقوبات الناجمة عن استخدام األطفال خارج االطار القانوين. التأكيد عىل أصحاب العمل عىل متابعة الفحوصات الدورية لألطفال العاملني ( 18-16سنة). بناء قدرات املؤسسات لتمكينها من توفري خدمات نوعية ومتكاملة. توعية املواطنني بآليات اإلبالغ عن حاالت عمل أطفال.علام بأن الفئات التالية هي املعنية بهذه الربامج وهي:
أ .األطفال
ب .األرس
ج .أصحاب العمل
د .الجهات الحكومية
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ه .مؤسسات املجتمع املدين
و .وسائل اإلعالم
ز .املؤسسات الرتبوية
ح .دور العبادة
دور الجهات الحكومية املعنية مبكافحة عمل األطفال يف الوقاية
باإلضافة إىل ما سبق ذكره،مثة وزارات معنية بشكل مبارش مبكافحة عمل األطفال وهي وزارة العمل ،والتنمية االجتامعية ،والرتبية
والتعليم ،ويجب عىل هذه الوزارات التأكيد عىل أهمية الوقاية والتوعية لفئاتها املستهدفة ،ووضع مؤرشات تساعدها عىل عملية
إكتشاف حاالت عمل األطفال قبل فوات األوان .مثل انقطاع الطفل عن الذهاب للمدرسة .وتتمثل تلك املؤرشات يف وجود قاعدة
بيانات مشرتكة بني الجهات املعنية حيث يتم إدخال املعلومات املتعلقة باألطفال املنقطعني واملترسبني من املدارس ،وحاالت التسول،
وحاالت الباعة املتجولني ،وحاالت العابثني يف النفايات ،بحيث تكون هذه املعلومات متاحة لجميع الجهات املعنية بقضايا عمل
األطفال.
وتعد هذه الخطوة مهمة جداً ،تساعد يف الكشف عن حاالت األطفال املعرضني لخطر عمل األطفال قبل توجه الطفل إىل سوق العمل
الفعيل .وميكن للعديد من الجهات الرسمية وغري الرسمية ،التي يتوفر لديها قاعدة بيانات ،املشاركة فيام بينها.
 .1وزارة العمل
دور الوزارة يتمثل يف متابعة جميع التقارير الصادرة من قبل وزاريت الرتبية والتعليم ،والتنمية االجتامعية ومراجعتها بهدف مقارنتها
مع الحاالت التي يكتشفها املفتش من خالل الزيارات امليدانية للمنشآت.
 .2وزارة التنمية االجتامعية
يعترب دور وزارة التنمية االجتامعية دور رئيس يف هذه املرحلة .وذلك من خالل متابعة الفئات املستهدفة للوزارة .إذ البد من إدخال
البيانات حول الحاالت التي يتم ضبطها ضمن قاعدة بيانات الكرتونية ،وإصدار تقارير شهرية ،ليتم مشاركتها مع جميع الجهات
ذات العالقة .وميكن أيضا أن يتم رصد حاالت األطفال املعرضني للخطر من خالل مراقبي السلوك يف مديريات امليدان ،واألخصائيني
االجتامعني يف مراكز األحداث .وأيضا من خالل األرس التي تتقاىض املعونة الوطنية.
 .3وزارة الرتبية والتعليم
ويتمثل دور الوزارة يف حرص أعداد الطلبة املترسبني واملنقطعني من املدارس ،من خالل النامذج التي يتم إرسالها من املديريات إىل
املدارس ،والتقارير الصادرة من املدرسة إىل املديرية املعنية بخصوص الطلبة املنقطعني واملترسبني ،وأيضاً من خالل إدخال املعلومات
الخاصة بالطلبة املترسبني يف النظام االلكرتوين.
وميكن أيضا الكشف عن الحاالت الواقعة تحت الخطر من خالل حرص حاالت اإلساءة الواقعة عىل الطلبة يف املدارس .ورصد الحاالت
التي تظهر من خالل الفحص الطبي الدوري الشامل ،الذي يقوم به طبيب الصحة املدرسية.
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الفصل الرابع
عملية اإلستجابة ملكافحة عمل األطفال
إن تكامل نظام الخدمات وشموليتها املبني عىل مشاركة جميع الجهات املعنية يف مكافحة عمل األطفال ،مطلب أسايس للتعامل مع
قضايا األطفال العاملني ،ويشكل أهم التحديات ،حيث أن قضية عمل األطفال تتطلب مبدأ التشاركية التي تضمن أن تقوم كل جهة
بتقديم الخدمة بحسب اختصاصها ،ولكن بتشاركية مع الجهات األخرى.
وبالرغم من الجهود التي تم تنفيذها من خالل الربامج املختلفة للحد من عمل األطفال ،إال أن معظم هذه الجهود مل يكتب لها
االستمرارية .وكان غياب النهج التشاريك والتنسيق بني الجهات املعنية مبا يتعلق مبكافحة عمل األطفال ،السمة الواضحة للمرحلة
السابقة .وعليه ،ولغياب شبكات الدعم والتجارب الناجحة يف التعامل مع مشكلة عمل األطفال ،ولعدم وجود نتائج ملموسة للجهود
السابقة يف حل قضايا األطفال العاملني ،برزت الحاجة مؤخرا إىل وضع إطار وطني ملكافحة عمل األطفال .الذي إرتأى املجلس الوطني
لشؤون األرسة وبالتعاون مع رشكائه ،ضمن برنامج مكافحة عمل األطفال عرب التعليم ،العمل عىل تطويره استجابة لالحتياجات
الوطنية وتنسيق الجهود وارساء النهج التشاريك ،ليكون مبثابة وثيقة مرجعية وطنية ،تحدد أسس التعامل مع حاالت عمل األطفال،
باإلضافة إىل تحديد األدوار واملسؤوليات الواجب عىل الجهات املختلفة تبنيها ،لتقديم الخدمات لألطفال العاملني وأرسهم.

اإلطار الوطني ملكافحة عمل األطفال
يعد اإلطار الوطني ملكافحة عمل األطفال وثيقة عمل وطنية تحدد املسؤوليات واألدوار لكافة الجهات املعنية ،وآليات االستجابة
لحاالت عمل األطفال ،من حيث التنسيق وإيجاد آليات لتحويل الحاالت مبا يتناسب ونوع الخدمة الواجب تقدميها.
أهداف اإلطار
• املساهمة يف الحد من مشكلة عمل األطفال وذلك من خالل إيجاد وثيقة عمل مرنة تساعد الجهات املعنية يف التعامل مع
حاالت عمل األطفال.
• وضع منهجية نظرية وعملية وطنية للتعامل مع األطفال العاملني من خالل رسم آلية واضحة لالستقصاء واالستجابة ووضع
األسس لعملية املتابعة والتقييم للربامج والخدمات املقدمة.
• تحديد ووضع اإلجراءات التي تناسب أدوار ومسؤوليات املؤسسات الحكومية وغري الحكومية ذات العالقة بعمل األطفال،
وأسس التشبيك والتنسيق فيام بينها.
• بناء شبكة من الرشكاء لدعم األطفال العاملني وأرسهم.
• ضامن عدم االزدواجية يف العمل بني املؤسسات املعنية بتقديم الخدمة.
• تطوير مجموعة من الربامج الوطنية للوقاية من دخول األطفال إىل ميادين العمل يف سن مبكرة.
آلية إعداد اإلطار الوطني
 .1املرحلة التحضريية :وتشمل هذه املرحلة مراجعة التجارب العاملية ،ومفهوم عمل األطفال ،وواقع التعامل مع قضايا عمل األطفال
يف الجهات ذات العالقة .من خالل هذه املرحلة ،تم العمل عىل تشكيل فريق فني من الوزارات الرئيسية املعنية ،وهي:
• وزارة العمل
• وزارة التنمية االجتامعية
• وزارة الرتبية والتعليم
• ووزارة الصحة
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وبهدف دراسة املامرسات واإلجراءات املتبعة يف كل وزارة ،بخصوص قضايا عمل الطفل مبا يف ذلك اإلجراءات القانونية .فقد تم تشكيل
فريق من جهات مختلفة ،هي:
• دائرة الرقابة الصحية واملهنية  /أمانة عامن الكربى
• غرفة صناعة األردن
• غرفة تجارة األردن
• االتحاد العام لنقابات العامل
• األمن العام
• وزارة الشؤون البلدية
• مركز الدعم اإلجتامعي
• مؤسسة كويست سكوب للتنمية يف الرشق األوسط
 .2مرحلة التشاور مع الجهات ذات العالقة :ويف هذه املرحلة تم عقد سلسلة من االجتامعات مع الفرق الفنية التي تم تشكيلها سابقا
لالتفاق عىل مفهوم عمل األطفال ،والتعرف عىل املوارد املتوفرة لدى كل وزارة ،باإلضافة إىل وضع مراحل مقرتحة لإلطار ،تشمل أدوار
ومسؤوليات كل جهة معنية.
 .3مرحلة تجريب اإلطار :لقد تم إضافة هذه املرحلة الحقا أثناء فرتة إعداد اإلطار ،وذلك للقيام بتجربة مشرتكة لتطبيق مراحل
اإلطار عىل أرض الواقع ،قبل إعتامدها نهائيا ،وذلك للخروج بالسيناريو األمثل ألسس االتصال وللعالقات بني الجهات املختلفة .لذلك
تم تشكيل فريق مكون من مندويب كل من وزارة التنمية االجتامعية و وزارة العمل و وزارة الرتبية والتعليم للقيام بجوالت مشرتكة
عىل املنشآت التي تقوم عىل تشغيل األطفال ،وتطبيق اإلجراءات التي تم وضعها يف اإلطار .وستتم مناقشة العملية ونتائجها يف الجزء
السادس من اإلطار.
 .4مرحلة وضع مسودة اإلطار :يتم يف هذه املرحلة اإلتفاق عىل أدوار ومسؤوليات كل جهة من الجهات املعنية يف كل مرحلة ،ووضع
أسس التشبيك والتنسيق واإلجراءات العامه يف التعامل مع حاالت عمل األطفال املكتشفة.
 .5مرحلة املصادقة عىل اإلطار :تتضمن هذه املرحلة عرض اإلطار عىل أعضاء اللجنة الفنية ،ومن ثم عىل أعضاء اللجنة الوطنية لعمل
األطفال ،ومن ثم إقرار اإلطار من قبل الوزراء املعنيني ورئاسة الوزراء.

مراحل اإلطار الوطني ملكافحة عمل األطفال
 .1مرحلة الكشف واإلبالغ
هي املرحلة املتعلقة بتلقي املعلومات والسعي للحصول عليها ،لتتمكن الجهة املعنية من االستجابة الفورية واتخاذ القرارات املناسبة.
ويف هذه املرحلة هناك رضورة لوجود آلية وإجراءات واضحة الستقبال البالغات حول حاالت عمل األطفال وتوثيقها وتحويلها إىل
الجهة املعنية.

 .1.1وزارة العمل

تعترب عملية الكشف والتفتيش الدوري من خالل مفتيش وزارة العمل اساس إكتشاف حاالت عمل األطفال داخل املنشآت .ويف
هذه املرحلة يتطلب وجود موظف رسمي مهمته الرئيسة هي التعامل مع الطفل وتوثيق جميع ااملعلومات املتعلقة به وبأرسته.
ويحتاج هذا الشخص أن يكون مؤه ًال للحصول عىل املعلومات املطلوبة ،وأن يكون عىل دراية بجمع املعلومات من الطفل بهدف
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إجراء الدراسة االجتامعية لوضع الطفل وأرسته ،ومن ثم تزويد وزاريت الرتبية والتعليم والتنمية االجتامعية باملعلومات الالزمة إلستكامل
االجراءات بخصوص الطفل ووضعه التعليمي واالجتامعي واالقتصادي .من املمكن أن تستعني الوزارة مبوظفي قسم عمل األطفال ،للقيام
بزيارة املنشأت والتعامل مع حاالت عمل األطفال ،أو من خالل ضباط ارتباط عمل األطفال العاملني ضمن مديريات العمل املختلفة.
ميكن للعديد من الجهات الرسمية أن تقوم بـاإلبالغ عن حاالت عمل األطفال من خالل عملها املعتاد أو من خالل الحاالت التي ترد
إىل الخط الساخن الخاص بوزارة العمل أو ميكن أن يكون اإلبالغ من قبل أي شخص إىل الوزارة ،عىل أن تلتزم الوزارة بعدم االفصاح
عن هوية املبلغ.
تعترب الوزارة هي الجهة املسؤولة عن استقبال البالغات وإجراء الالزم بشأنها .ويتطلب ذلك وضع آلية واضحة لعملية الكشف وعملية
اإلبالغ من خالل مناذج لتوثيق كل حالة والتأكد من متابعتها.

 .1.2وزارة التنمية االجتامعية

يتمثل دور الوزارة عىل تفعيل الكوادر الخاصة بها لإلبالغ عن حاالت األطفال العاملني لضابط ارتباط التنمية ،الذي بدوره يبلغ عن
الحالة لوزارة العمل ،ميكن لوزراة التنمية االجتامعية أن تستعني مبراقبي السلوك يف امليدان ،وكوادرها العاملني عىل مكافحة التسول
لإلبالغ والتنسيق مع ضباط االرتباط من وزارة العمل.

 .1.3وزارة الرتبية والتعليم

وميكن للمدارس أن تلعب دوراً مه ًام يف هذه املرحلة من خالل املرشدين الرتبوين ،ملتابعة األطفال املنقطعني عن الدراسة ،والتحقق
من اسباب تغيبهم عن املدارس ،وتوثيق ذلك يف سجالت خاصة تتشاركها مديريات الرتبية (ضباط ارتباط الرتبية) ،للتنسيق مع ضباط
ارتباط وزارة العمل.
وتلعب الصحة املدرسية من خالل الكشف الدوري للفئات العمرية  6سنوات و 9سنوات و 13سنة و 16سنة ،دورا يف عملية الكشف
واإلبالغ .ففي حال اكتشاف مؤرشات صحية تعكس عمل الطفل ،ال بد من تحويل الحالة للمرشد الرتبوي ملتابتعها ،وتوثيق ذلك.

 .2مرحلة التقييم األويل
تبدأ هذه املرحلة عند الكشف أو وصول إبالغ للقسم املعني لتصنيف الحالة ،ولتحديد التدخل املطلوب لجمع املعلومات ،وتقييم
الوضع وتحديد اإلجراءات الالزمة .يف هذه املرحلة يتطلب وجود ضباط ارتباط ألكرث من جهة عىل مستوى املديريات املركزية
واملديريات امليدانية ،لدراسة حالة الطفل العامل ،وتقييم وضعه االجتامعي والتعليمي ،بهدف تحديد نوع االستجابة املطلوبة.

 .2.1وزارة العمل

يف الوقت الحايل يقترص دور الوزارة مع صاحب املنشأة عن طريق اتخاذ اإلجراء القانوين الالزم بحقه حسب أحكام قانون العمل
األردين ،مبخالفته او انذاره او تقديم النصح واالرشاد له ،وذلك يف حال قيامه بتشغيل األحداث بصورة مخالفة للقانون.

لغايات تنفيذ اإلطار ،يتطلب أن تقوم وزارة العمل بحفظ ملفات جميع الحاالت التي وردتها ضمن مرحلة الكشف والتبليغ ،والتنسيق
ما بني الجهات املختلفة من خالل ضباط ارتباط عمل األطفال يف مديرياتها املختلفة واملعنني لهذه الغاية ،ومع ضباط ارتباط التنمية
والرتبية يف املديريات ،ليقوموا بالدراسة االجتامعية واالقتصادية ودراسة الحالة التعليمية .باإلضافة إىل دورها يف متابعة التقدم يف
تقييم الحاالت ،وتحديث البيانات ضمن امللفات وفقاً للمستجدات.

( ) 38

اإلطار الوطني ملكافحة عمل األطفال
 .2.2وزارة التنمية االجتامعية

بعد الحصول عىل املعلومات األولية عن حالة الطفل العامل من وزارة العمل ،تقوم الوزارة مبتابعة جمع املعلومات عن الوضع
االجتامعي واالقتصادي لألرسة ،من خالل دراسة اجتامعية شاملة حول الطفل وأرسته “زيارة ميدانية” ،ووضع التوصيات املقرتحة.
ولتحقيق ذلك تحتاج الوزارة إىل إعداد منوذج دراسة اجتامعية شاملة يتضمن أهم البنود التي تحتاجها للخروج بتوصيات عملية،
بحيث ينفذ تلك الدراسات ضباط ارتباط وزارة التنمية يف املحافظات .ويتم تزويد وزارة العمل بتلك الدراسات امليدانية.

 .2.3وزارة الرتبية والتعليم
بعد الحصول عىل املعلومات األولية عن حالة الطفل العامل من وزارة العمل ،تقوم الوزارة مبتابعة الوضع التعليمي للحالة .من
خالل دراسة شاملة حول الوضع التعليمي للطفل ،ووضع التوصيات املقرتحة .ولتحقيق ذلك تحتاج الوزارة إىل إعداد منوذج دراسة
حول الوضع التعليمي ،يتضمن أهم البنود التي تحتاجها للخروج بتوصيات عملية ،بحيث ينفذ تلك الدراسات ضباط ارتباط الرتبية يف
املحافظات ،الذي يقرتح ان يكون ضابط ارتباط التعليم غري النظامي ،ويتم تزويد وزارة العمل بتلك الدراسات امليدانية.

 .3مرحلة التدخل
يف هذه املرحلة يتم تحديد نوع التدخل وخطة التدخل باالستناد إىل التوصيات من مرحلة التقييم األويل وتنفيذ الخطة ضمن الفرتة
الزمنية املحددة .الذي يتطلب عقد لقاء تشاوري تشارك به جميع املؤسسات املعنية لوضع خطوط أولية للتعامل مع الحالة ،حيث
يتم دراسة الحالة من جميع جوانبها ،ويتم التشاور مع املؤسسات التي ال تستطيع الحضور عرب أي وسيلة تراها مناسبة مثل الهاتف
أو الفاكس أو عرب الربيد اإللكرتوين .وتكمن أهمية اللقاء يف التأكد من تقديم الخدمات بشكل تكاميل ،لسحب الطفل من العمل
ومحاولة تسهيل جميع املعيقات واعادته للتعليم ،بحيث يتم دراسة كافة االختيارات والبدائل املتوفرة أمام الحالة ،واألثر الناجم عن
التدخل .هذا وتتضمن خطة التدخل دور الوزارات بالتفصيل ومع ذكر الجهات واألشخاص املعنيني ،والوقت املطلوب إلنجازه وما
يستلزم لتحقيقه .ويستلزم يف هذه املرحلة توثيق اللقاء التشاوري من خالل منوذج خاص يعد لذلك.

 .3.1وزارة العمل

تتلخص مهمة الوزارة من خالل قسم عمل األطفال يف التنسيق بني الجهات لعقد اللقاء التشاوري ،وتوثيق خطة التدخل املطلوبة
وجميع التطورات يف التنفيذ ضمن الفرتات الزمنية املتفق عليها ،من خالل التنسيق ما بني ضباط ارتباط مديريات التنمية والرتبية
ضمن املديريات يف املحافظات حسب االختصاص .ومن املمكن أيضاً أن تقدم الوزارة بعض البدائل العملية للحالة ،من خالل برامج
مؤسسة التدريب املهني ،وبرامج مديرية التشغيل والتدريب املهني ،أو من خالل توفري فرصة عمل ألحد أفراد األرسة البالغني.

 .3.2وزارة التنمية االجتامعية

ويتمثل دورها يف املشاركة يف اللقاء التشاوري لتقديم املقرتحات بخصوص التدخالت املطلوبة ضمن مسؤوليات الوزارة ،باالستناد إىل
التوصيات من مرحلة التقييم األويل وتنفيذ تلك التوصيات .وتتضمن مدخالت الوزارة ،الخدمات التالية :اإلعانات النقدية ،من خالل
التنسيق مع صندوق املعونة الوطنية ،أو من خالل الربامج واملشاريع املختلفة التي ميكن أن تشمل أرسة الطفل .وقد يتطلب ذلك
أن يقوم ضابط ارتباط التنمية املعني ضمن اختصاص املديرية بالتنسيق ومتابعة الحاالت مع املديريات األخرى ،وحسب الحاجة .وال
بد من العمل عىل إعداد تقرير تفصييل يوضح جميع االجراءات التي تم اتخاذها يتضمن جميع املخاطبات التي متت االستعانة بها
لتنفيذ خطة التدخل وتزويده لوزارة العمل.
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 .3.3وزارة الرتبية والتعليم

ويتمثل دورها يف املشاركة يف اللقاء التشاوري لتقديم املقرتحات بخصوص التدخالت املطلوبة ضمن اختصاص الوزارة ،وتتضمن
إلحاقه بأحد برامج التعليم غري النظامي أو إعادته للمدرسة وفق األسس الخاصة بالوزارة ،أو توفري دروس تقوية ،او تقديم برامج
ارشادية بنائية وقائية وعالجية .وقد يتطلب ذلك أن يقوم ضابط ارتباط الرتبية املعني ضمن اختصاص املديرية بالتنسيق ومتابعة
الحاالت مع املديريات األخرى ،وحسب الحاجة .وال بد من العمل عىل إعداد تقرير تفصييل يوضح جميع االجراءات التي تم اتخاذها
يتضمن جميع املخاطبات التي متت االستعانة بها لتنفيذ خطة التدخل وتزويده لوزارة العمل.

 .4مرحلة املتابعة والتقييم
تتوىل وزارة العمل وضع خطط إرشافية ملتابعة الحاالت والتأكد من تقديم الوزارات املعنية كافة أدوارها ومسؤولياتها لتنفيذ اإلطار.
وهناك حاجة يف هذه املرحلة إىل وجود اتصال دائم ما بني جميع الجهات وذلك للتأكد من تطبيق خطة التدخل .ومن املمكن أيضا
أن يتم عقد اجتامعات تقييم الحالة بعد فرتة زمنية تحدد ضمن اللقاء التشاوري يف مرحلة التدخل .وتتضمن املتابعة عىل املستوى
الداخيل للجهة املعنية التأكد من أن جميع التدخالت املناطة للجهة يتم متابعتها .ويجب توفر آلية داخل كل وزارة ملتابعة الحاالت
والتوثيق .كام قد يتطلب العمل عىل وضع مؤرشات لألداء ،ومناذج املتابعة والتقييم تتضمن تقدم العمل ضمن خطة التدخل .وسيكون
هناك دور للمجلس الوطني لشؤون األرسة يف متابعة تنفيذ اإلطار الوطني ملكافحة عمل األطفال من خالل إعداد التقارير الدورية
عن مدى التزام الرشكاء بتطبيق مراحل اإلطار.

التوصيات
وزارة العمل

 .1العمل عىل تعديل مهام قسم عمل األطفال لتشمل تنفيذ ومتابعة تنفيذ اإلطار الوطني لعمل االطفال.
 .2بناء قدرات العاملني بنا ًء عىل املهام ضمن اإلطار.
 .3توفري املوارد املالية الالزمة لتطبيق اإلطار.
 .4تفعيل الخط الساخن الستقبال حاالت عمل األطفال املبلغ عنها واالستجابة.
 .5تطوير مناذج الكشف واإلبالغ وآلية التوثيق.
 .6رفد القسم بالكوادر املطلوبة للعمل عىل الحد من عمل األطفال.
 .7رضورة تعيني كوادر جديدة كضباط ارتباط لعمل األطفال ضمن جميع املديريات يف اململكة ملتابعة الحاالت وتوثيقها وذلك لتنفيذ
االطار الوطني .
 .8ايجاد آلية تنسيق واضحة ما بني مركز الوزراة وضباط االرتباط ،فيام يتعلق بحفظ امللفات يف مركز الوزراة وتحديثها ومتابعة
الحاالت.

وزارة التنمية االجتامعية

 .1إنشاء وتفعيل قاعدة بيانات بجميع حاالت األطفال امللحقني بالعمل ووضع آلية ملشاركتها مع وزراة العمل.
 .2تطوير منوذج خاص إلجراء الدراسة االجتامعية واالقتصادية للطفل وأرسته.
 .3تضمني فئة الطفل العامل ضمن الفئات املحتاجة للحامية والرعاية ضمن اختصاص مراقبي السلوك.
 .4تعيني ضباط ارتباط يف مديريات املركز وامليدان تكون مهمتهم اجراء الدراسات االجتامعية االقتصادية امليدانية ،والتنسيق مع
الجهات املنفذه لإلطار ،واقرتاح التوصيات العملية ،وحضور اللقاء التشاوري ،وإعداد جميع التقارير املطلوبة ،وتنفيذ خطة التدخل،
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واملتابعة .وهذا ما تم العمل عليه خالل فرتة تجريب اإلطار حيث تم التنسيق ما بني مديريات التنمية املختلفة ،والتي قامت بدورها
املطلوب.
 .5بناء قدرات األقسام التي لها عالقة مبارشة بتنفيذ اإلطار.
 .6تطوير مناذج خاصة باإلبالغ عن حاالت عمل أطفال من قبل لجنة مراقبي السلوك ،أو أي آلية أخرى محتملة ،ومناذج املتابعة
الداخلية ،ومناذج الدراسة االجتامعية االقتصادية ،وغريها من االجراءات الالزمة لتطبيق دورها ضمن اإلطار.

وزارة الرتبية والتعليم

 .1بناء قاعدة بيانات حول الطلبة املترسبني واملنقطعني ووضع آلية لتشاركها مع وزراة العمل.
 .2اصدار التعليامت والقرارات بخصوص تفعيل قانون إلزامية التعليم يف األردن ،ووضع اإلجراءات املتعلقة بذلك ليتم العمل عليها
من قبل الوزارة ،والعقوبات الرادعة لويل األمر يف حال عدم إرسال طفله للمدرسة ،والتأكيد عىل الكوادر اإللتزام بها.
 .3وضع خطوات عملية للمرشدين الرتبويني ملتابعة األطفال املنقطعني واملترسبني.
 .4تطوير مناذج خاصة باإلبالغ عن حاالت عمل األطفال من قبل املرشد الرتبوي ،أو لجان الصحة املدرسية ،ومناذج املتابعة الداخلية،
ومناذج دراسة الحالة التعليمية ،وغريها من اإلجراءات الالزمة لتطبيق دورها يف اإلطار ،وتدريب الكوادر عليها.
 .5تعيني ضباط ارتباط يف مديريات املركز وامليدانية تكون مهمتهم اجراء دراسات الوضع التعليمي امليدانية ،والتنسيق مع الجهات
املنفذة لإلطار ،واقرتاح التوصيات العملية ،وحضور اللقاء التشاوري ،وإعداد جميع التقارير املطلوبة ،وتنفيذ خطة التدخل ،واملتابعة.
وهذا ما تم العمل عليه خالل الفرتة التجريبية لإلطار ،الذي تم فيه التنسيق ما بني ضباط ارتباط برنامج تعزيز ثقافة املترسبني يف
املديريات ،والتي قامت بدورها املطلوب.
 .6بناء قدرات األقسام التي لها عالقة مبارشة يف تنفيذ اإلطار.
ولوضع اإلطار حيز التنفيذ يحتاج األمر إىل سلسة من اإلجراءات الواجب اتخاذها من قبل كل جهة من الجهات املعنية باإلضافة إىل
إجراءات مشرتكة ترتجم من خالل مذكرات  /اتفاقيات تفاهم ما بني الجهات األساسية يف تنفيذ اإلطار وهي وزارات العمل والرتبية
والتعليم والتنمية االجتامعية ،إضافة إىل أدوار الجهات الحكومية األخرى أو مؤسسات املجتمع املدين لتكاملية تطبيق اإلطار .ومن
الجدير بالذكر أن العمل قائم عىل التشاور ما بني جميع الجهات املعنية بحيث يتم العمل عىل تطوير اإلجراءات التطبيقية لإلطار
الوطني ملكافحة عمل األطفال لضامن سهولة ويرس تنفيذ اإلطار.
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الوقاية

برنامج الوقاية

• أصحاب العمل
* التوعية العامة
* التوعية القانونية
• األرس
* التوعية العامة
* الخدمات املتوفرة
* التوعية القانونية
• األطفال
* أهمية التعليم
* ال ربامج املتوفرة
من خالل
• وسائل اإلعالم
• مؤسسات املجتمع املدين
• الوزارات املعنية
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مرحلة الكشف
اإلبالغ

مرحلة التدخل

منوذج إجراءات مكافحة عمل األطفال وفق نهج املؤسسات املتعددة
مرحلة التقييم
األويل

دراسة أولية اجتامعية
اقتصادية وتعليمية
(مفتش العمل)

توصيات عملية

دراسة تعليمية
(ضابط ارتباط الرتبية)

دراسة اجتامعية
(ضابط ارتباط التنمية)

الكشف
مفتش العمل
الخط الساخن
مراقب السلوك
اخصايئ اجتامعي
مرشد الرتبوي
الصحة املدرسية
الجمعيات

اإلبالغ
ضابط ارتباط الوزراة التي
يتبع لها املكتشف

اإلبالغ
ضابط ارتباط املديرية
املعنية يف وزارة العمل

التدخل التعليمي

التدخل االجتامعي

خطة التدخل
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مرحلة املتابعة
والتقييم

متابعة خطة التدخل

مؤمتر تقييم الحالة

اللقاء التشاوري
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الفصل الخامس
املتابعة والتقييم
املتابعة والتقييم عمليتان رضوريتان لتوفري ما يلزم من معلومات وبيانات بهدف اتخاذ قرارات مبنية عىل أسس علمية .إن املتابعة
هي تتبع األداء يف ضوء ما هو مخطط ،من خالل جمع املعلومات والبيانات عن املؤرشات التي توضع ألغراض املتابعة .وتصبح تلك
العملية متاحة من خالل حفظ السجالت ،وتقديم التقارير بصورة منتظمة ،والكشف عن مواطن القوة والضعف .أما التقييم فهو
تحليل دوري ألداء الربامج ويعتمد عىل البيانات التي تنتج من خالل أنشطة املتابعة.
إن املتابعة عملية مستمرة ،يتم فيها توثيق التقدم عىل املدخالت واألنشطة واملخرجات والتنفيذ .أما التقييم فهو نشاط دوري ،يجرى
عادة يف مراحل هامة ،ويقارن اإلنجازات املخططة ،باإلنجازات الفعلية ،والنتائج بالنسبة للتكلقة .كام تعترب مرحلة املتابعة والتقييم
من أهم مراحل اإلطار ،الذي يضمن سري كافة املراحل بسهولة وباستمرارية.
وقد برزت الحاجة لوجود جهة ذات صالحيات قانونية ،تعمل كمظلة لإلطار ضمن مراحلة املختلفة ،بدءاً من مرحلة استالم البالغات
من األفراد أو الجهات املختلفة بخصوص األطفال العاملني يف املنشآت ،أو األطفال املتسولني ،والتأكد من البالغ من خالل عملية
الكشف ،ومن ثم متابعة تقييم الحاالت ،ومتابعة تنفيذ خطط التدخل ،والتأكيد عىل التزام جميع الجهات املعنية بتنفيذ األدوار
املطلوبة منهم يف كل مرحلة من مراحل اإلطار .ويتضمن دور هذه الجهة أيضا عملية تقييم مستمر وتقديم النتائج بخصوص
الخدمات املقدمة وتلبيتها الحتياجات األطفال العاملني .حيث اجمعت الجهات عىل اعتامد وزارة العمل كمرجعية ذات املسؤولية
والصالحية للقيام باملتابعة ،والتنسيق ،والتقييم ،والتوثيق من خالل القسم املتخصص املعني مبكافحة عمل األطفال .وهذا يتطلب أن
يتم مراجعة مهام القسم ،وإضافة املهام املتعلقة بدورها كجهة مرجعية لتنفيذ اإلطار الوطني ،ورفع كفاءة العاملني .كام يتطلب ايجاد
نظام وآلية واضحة ،ألسس التنسيق واملخاطبات ،ومناذج للتقارير املطلوبة من كل جهة ،وتوفري نظام إرشايف داعم لألشخاص القامئني
عىل تطبيق وتنفيذ املهام املناطه بكل جهة معنية ،وتعيني الكادر الالزم لتطبيق اإلطار وتدريبهم.
كام تتطلب عملية املتابعة والتقييم تطوير معايري الخدمة ،إذ إن عملية التوثيق للنظم واالجراءات ستجعل من املمكن تحديد معايري
تقديم الخدمة ،وتطوير مؤرشات األداء ،والتي هي عنرص هام يف عملية املتابعة والتقييم .وتتطلب مؤرشات األداء ،توفر املعلومات
واستخدامها كوسيلة لقياس األداء .وهناك دراسات هامة يف مجال عمل األطفال تم إجراؤها يف األردن وميكن ان تستخدم لتكون أساساً
يبنى عليها يف الوقت الحايل ومقارنتها مستقبال .إذ ميكن تتبع تحسني وتطوير جودة الخدمات املقدمة ،بقياس رىض متلقي الخدمة.
ولتنفيذ اإلطار ،تتم عملية املتابعة من خالل اإلتفاق بني الجهات املعنية عىل وضع التقارير الالزمة التي تعكس تقدم العمل ضمن
خطة التدخل التي تم االتفاق عليها يف اللقاء التشاوري .هذا ويتطلب أيضاً تقديم التغذية الراجعة من قبل وزارة العمل إىل جميع
املعنيني ،لتتمكن جميع الجهات املعنية من اإلطالع عىل إنجازات الجهات األخرى .كام يتطلب أيضاً القيام باجتامعات متابعة الحالة
من قبل ضباط ارتباط العمل والتنمية والرتبية ضمن مديرياتهم يف املحافظات حسب اختصاص الحالة ،وتزويد مركز وزارة العمل
بجميع التقارير لحفظها ضمن امللفات يف الوزارة .كام تظهر الحاجة إىل إعداد تقارير دورية ملراجعة التقدم الحاصل يف العمل ،ودراسة
التعديالت املقرتحة ضمن النامذج أو االجراءات املتبعة لتحسني األداء.
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الفصل السادس
تجريب تطبيق اإلطار يف امليدان
يقدم هذا الفصل نتائج التجربة املشرتكة للوزارات الرئيسة الثالث وهي وزارة الرتبية والتعليم ووزارة التنمية االجتامعية ووزارة العمل
لتطبيق مراحل اإلطار عىل أرض الواقع وذلك للخروج بالسيناريو األمثل ألسس االتصال ولتوضيح العالقات ما بني الوزارات املختلفة.
لقد تم العمل عىل تشكيل فريق مكون من مندوب كل من وزارة التنمية االجتامعية ووزارة العمل ووزارة الرتبية والتعليم للقيام
بجوالت مشرتكة عىل املنشآت التي تقوم عىل تشغيل األطفال ،لدراسة ( )10 – 6حاالت عمل األطفال .وتضمنت مهمة الفريق العمل
عىل توثيق اإلجراءات التي تم تنفيذها للخروج بالحلول املناسبة لألطفال إلعادتهم للتعليم وتقديم املساعدة لألرسة إذا دعت الحاجة
لذلك .حيث تم ذلك من خالل دراسة وضع الطفل اجتامعيا وتربويا واقتصاديا ،ومتابعة الحاالت وتطبيق مراحل اإلطار التي تم
وضعها واالتفاق عليها سابقاً.
مراحل اإلطار:
 .1مرحلة الكشف واإلبالغ :قام الفريق املكون من وزارة العمل والتنمية االجتامعية والرتبية والتعليم بزيارة املنشأت املختلفة يف
ومحافظتي الزرقاء واربد.
كل من العاصمة
ْ
 .2مرحلة التقييم األويل :تم العمل عىل تطوير مناذج لكل من وزارة التنمية االجتامعية لجمع املعلومات األولية عن وضع الطفل
وأرسته االجتامعي واالقتصادي ،ولوزارة الرتبية والتعليم لجمع املعلومات عن الوضع التعليمي للطفل.
 .3مرحلة التدخل :يف أثناء هذه املرحلة تم عقد اللقاء التشاوري ملناقشة جميع الحاالت وما زال هناك حاالت يتم العمل عليها.
وقد تم تصميم منوذج خاص باللقاء التشاوري.
 .4مرحلة التقييم واملتابعة :قام مندوب وزارة العمل بجمع املعلومات يف ملفات خاصة والعمل عىل متابعة الحاالت مع ضباط
االرتباط املعنيني.
وفيام ييل أدوار كل وزارة أثناء التجربة املشرتكة
وزارة الـعمـــل
• التنسيق بني أعضاء الفريق لتنفيذ الزيارات امليدانية.
• تزويد الفريق بجدول زمني للزيارات امليدانية.
• تنفيذ الزيارات امليدانية.
• عقد اجتامعات دراسة الحالة.
• متابعة خطة التدخل التي تم االتفاق عليها من قبل الفريق وجمع البيانات من األعضاء وحفظها ضمن امللفات يف الوزارة.
وزارة التنمية االجتامعية
• املساهمة يف تطوير النموذج لجمع املعلومات األولية عن الوضع االجتامعي للطفل وأرسته.
• مرافقة الزيارات امليدانية وجمع اكرب قدر من املعلومات املطلوبة.
• متابعة االوضاع االجتامعية ألرسة الطفل العامل وإعداد دراسة الحالة.
• وضع إجراءات التدخل املطلوبة من تشغيل او معونة ،او قروض ،أو حامية األرسة.
• متابعة تنفيذ إجراءات التدخل وكتابة تقرير تفصييل ليتضمن ضمن التقرير النهايئ لدى وزارة العمل.
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اإلطار الوطني ملكافحة عمل األطفال
وزارة الرتبية والتعليم
• املساهمة يف تطوير النموذج لجمع املعلومات األولية عن الحالة التعليمية للطفل.
• مرافقة الزيارات امليدانية وجمع اكرب قدر من املعلومات املطلوبة.
• متابعة الوضع التعليمي للطفل بالتنسيق مع مديرية الرتبية واملدرسة واملرشد الرتبوي وإعداد دراسة الحالة.
• وضع إجراءات التدخل املطلوبة من إعادته للمدرسة ،أو الحاقه بربنامج التعليم غري النظامي.
• متابعة تنفيذ إجراءات التدخل وكتابة تقرير تفصييل ليتضمن ضمن التقرير النهايئ لدى وزارة العمل.
فيام ييل أهم نتائج التجربة املشرتكة
 بعض الحاالت كانت حلولها بسيطة وتتمثل يف توعية األطفال وأرسهم بالخيارات التعليمية املتوفرة ألبنائهم. مراقب السلوك يف مديريات وزارة التنمية ذات العالقة هو الشخص الذي أنيط به العمل عىل إعداد دراسة الحالة ،وهو الشخصاملعني الذي ميكن اسناد إليه مسؤولية إعداد دراسات اجتامعية اقتصادية لالرس ،نظراً للصفة القانوينة التي يحملها ،وإىل التعديالت
الحالية يف القانون (مل يتم املصادقة عليها بعد).
 عالقة مندوب وزارة الرتبية بضباط ارتباط برنامج تعزيز ثقافة املرتبني يف املديريات ومبدراء تلك املديريات كان له االثر الكبري يفمتابعة حالة األطفال ،ودون الرضورة إلعداد املخاطبات الرسمية ،مام كان له االثر الكبري يف رسعة التعامل مع الحالة.
 ساهمت الصفة الوظيفية ملندوب وزارة التنمية االجتامعية ،الذي ميكنه من استخدام قاعدة بيانات والربط االلكرتوين لصندوقاملعونة الوطنية يف التحقق من املعلومات الخاصة باألرقام الوطنية لألطفال وحالة األرسة اقتصادياً وممتلكاتها.
 مندوب وزراة العمل ،كان املنسق العام للزيارات وترتيباتها اللوجستية ،واملنسق ما بني األعضاء لجمع املعلومات وحفظ امللفات. ساهمت الصفة الوظيفية ملندوب وزارة العمل ،باعتباره يتمتع بصفة الضابطة العدلية ،بتسهيل مهمة الدخول للمؤسسات التييعمل بها االحداث والحصول عىل املعلومات املطلوبة من األحداث واصحاب العمل.
 هناك بعض الحاالت تقطن يف مناطق بعيدة عن أماكن عملها ،لذلك ال بد من العمل عىل متابعتها ضمن املديريات املختصة يفأماكن سكنها.
 املراسالت للمديريات يف املحافظات غري سلسة ،وتتطلب الكثري من الوقت الذي يعيق التقدم يف دراسة الحالة ،وبخاصة يف وزارةالتنمية االجتامعية ومركزية الربيد.
 هناك بعض أنواع العمل غري خاضعة لقانون العمل (األحداث العاملني ال يخضعون لقانون العمل األردين لتخلف صفة التبعية اواألجر) ،ولكن تم التعامل مع الحالة التعليمية واالجتامعية والخروج بحلول لألطفال.
 معظم أصحاب العمل ال يعرفون بالنصوص القانونية يف قانون العمل ،وبحظر تشغيل األطفال خصوصاً. وجود ضباط االرتباط يف وزارة الرتبية والتعليم لربنامج ثقافة املترسبني الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع كويست كسوب للتنميةالبرشية ،قام بتسهيل آلية العمل والتواصل لدراسة الحاالت ووضع الخطة األمثل لسحبه من السوق وارجاعه للمدرسة وغالباً ما تم
التنسيق عرب الهاتف.
 التعليم غري الرسمي هو إحدى الحلول لبعض الحاالت الذين يرفضون العودة للمدرسة ،ولكنه غري مستمر ويعتمد عىل وجودالتمويل وال مينح شهادة معتمده من وزارة الرتبية والتعليم.
 أهمية وجود ورقة إثبات طالب لالنتفاع من صندوق املعونة الوطني مل تكن مفعلة بالشكل املطلوب ،حيث أنه وكام يف حالة طفل،كان يحرص عىل الدوام يف األيام األوىل من الفصل الدرايس لتحصيل ورقة إثبات الطالب مع أنه طالب مترسب ،ومن ثم يكمل باقي
الفصل يف العمل.
 -يف حالة الطفل املبتعث من قبل التدريب املهني ،مل يكن هناك أي توثيق داخل املحل بخصوص الطفل وأنه مبتعث من قبل
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اإلطار الوطني ملكافحة عمل األطفال
التدريب املهني .وأفاد صاحب املنشأة أنه يقدم خدمة للتدريب املهني بقبول األطفال للتدريب والعمل لديه مقابل مبالغ بسيطة
وذلك لتغطية نفقات املواصالت للطفل.
 غياب التوعية لربامج التدريب املهني كأحد خيارات األطفال الذين يريدون الحصول عىل مهنة. جميع األطفال الذين تم تواجدهم يف املناطق التي تم زيارتها ال يحملون البطاقة (الهويات) الشخصية وكان هناك صعوبة يف التأكدمن عمر الطفل وخاصة أن البعض منهم يعطي إنطباع أن عمره أصغر من العمر الذي إعرتف به.
وفيام ييل الحاالت التي تم توثيقها والتدخالت التي متت من قبل كل جهة خالل مرحلة تجريب اإلطار.
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الحالة رقم (“ )1رياض”

رياض عمره  16سنة يعمل يف املنطقة الصناعية عامل كهربايئ يف محل ميكانيك سيارات ،يقطن يف مدينة جرش ومل يكمل الصف الثامن
وقد ترك املدرسة منذ سنتني وال يجيد القراءة والكتابة نهائياً .لقد ترك املدرسة بسبب ضعف التحصيل العلمي ووضع األرسة املعييش،
وكنتيجه للثقافة املجتمعية أهمية الحصول عىل صنعة (مهنة) وهو صغري .يرغب رياض بإكامل تعليمه برشط البقاء بالعمل .مل يتلق
رياض أي تدريب بخصوص املهنة التي يعمل بها اآلن .عائلة رياض مكونة باإلضافة لألم واألب من ثالثة أشقاء وخمس شقيقات.
معظم أشقائه وشقيقاته ترسبوا من املدرسة ما بني الصف السابع والتاسع .أحد أشقائه ويبلغ من عمره سبعة سنوات يعاين من مرض
البالهة املنغولية (متالزمة داون) ويذهب إىل مدرسة خاصة باملعوقني .يعمل والده بائع مالبس مستعملة ودخله الشهري  90دينار،
ويعمل أخوه زيد براتب شهري مقداره  80دينار ويحرض يوميا للعمل مع صاحب العمل ،ويعمل خالد شقيقه األكرب ميكانييك سيارات
براتب شهري  140دينار ،وشقيقه جعفر عامل بنارش براتب شهري  60دينار .ومتلك األرسة البيت الذي تقطنه وسيارة.

 7جميع الحاالت حقيقية لكن تم تغيري االسامء للحفاظ عىل رسية األشخاص
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عمر الطفل ال يسمح بالعودة
للمدرسة كنظامي

زيارة األرسة واملدرسة

(اللقاء التشاوري :العمل ،الرتبية ،التنمية)

مرحلة التدخل

اإلطار الوطني ملكافحة عمل األطفال

مرحلة التقييم األويل

التنمية :زيارة األرسة للتحقق من الوضع
االقصادي واالجتامعي
الرتبية :االتصال مبديرية الرتبية املعنية للتحقق
من املعلومات ومتابعة املدرسة االتصال مبدير
مركز يف املنطقة

الحالة االوىل «رياض»

مرحلة الكشف واإلبالغ

الكشف من خالل الزيارة املشرتكة مابني
وزارة العمل والتنمية االجتامعية
والرتبية والتعليم واملجلس الوطني لشؤون األرسة

العمل :اإلجراء بحق صاحب العمل :تم مخالفة
صاحب العمل

العمل« :التنسيق والتوثيق للحالة»
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مرحلة املتابعة والتقييم

اإلطار الوطني ملكافحة عمل األطفال
الحالة رقم (“ )2عيل”
عيل يبلغ من العمر  15سنه ويعمل عامل تحميل وتنزيل يف سوق الخضار .وقد أنهى الدراسة للصف السابع (راسب) لثالث سنوات.
عائلة عيل مكونة باإلضافة لألم واألب من ثالث أشقاء وشقيقة واحدة .ما زال أحد أشقائه وشقيقته يف املدرسة ،لكن هناك أحدهم
يعمل عامل أملنيوم ويبلغ من العمر  17سنه وقد ترك املدرسة يف الصف الثامن .وتتنوع مصادر دخل األرسة ما بني تقاعد الوالد من
الجيش وعمل اإلبن عيل براتب شهري  150دينار ،ومتتلك األرسة منزالً تقطن فيه ومنزالً آخر مؤجر بقيمة  150دينار شهريا .وقد ترك
عيل املدرسة قبل ثالث سنوات بسبب الرسوب املتكرر والعنف من قبل املعلمني ،وال يرغب بالعودة للمدرسة.
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الحالة الثانية «عيل»

مرحلة الكشف واإلبالغ

الكشف من خالل الزيارة املشرتكة ما بني
وزارة العمل والتنمية االجتامعية
والرتبية والتعليم واملجلس الوطني لشؤون األرسة

وزارة العمل( :اإلجراء بحق صاحب العمل) :ال
يوجد صاحب عمل

وضع األرسة االقتصادي جيد وتم ارشادهم
بأهمية التعليم
التسجيل ضمن برنامج الدراسة املنزلية يف
مدرسته

اللقاء التشاوري :العمل ،الرتبية ،التنمية

مرحلة التدخل

اإلطار الوطني ملكافحة عمل األطفال

مرحلة التقييم األويل

التنمية :اتصال مراقب السلوك يف املديرية
املعنية مع األرسة ومقابلتها
الرتبية :زيارة أحد معلمي مركز التعليم
غري النظامي وعرض الخيارات لألرسة
والطفل .والتحقق من السجالت

العمل :التنسيق والتوثيق للحالة
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مرحلة املتابعة والتقييم

اإلطار الوطني ملكافحة عمل األطفال
الحالة رقم (“ )3عمر”
عمر طفل يبلغ من العمر  14سنة ،ويعمل (عامل بنارش) يف محل تصليح السيارات يف منطقة حوارة يف اربد منذ شهرين ،تتكون أرسته
من مثانية أشخاص ،وتتألف موارد دخل األرسة من عمل رب األرسة كمدرس يف وزراة الرتبية والتعليم ،وعمل األخ صالح كعامل مصنع
مترسب من الصف العارش .متتلك األرسة منزلها الذي تقطنه وسيارة وباص .ترسب عمر من الصف الثامن وال يرغب باكامل دراسته
لعدم حبه للذهاب للمدرسة.
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وضع األرسة االقتصادي جيد وتم ارشادهم
بأهمية التعليم
إعادته ملدرسته ومتابعة انتظامه
يف الدراسة

اللقاء التشاوري :العمل ،الرتبية ،التنمية

مرحلة التدخل

اإلطار الوطني ملكافحة عمل األطفال

مرحلة التقييم األويل

التنمية :مخاطبة املديرية املعنية إلجراء دراسة
اجتامعية ومقابلة األرسة
الرتبية :االتصال مع املديرية املعنية للتأكد من
وضع الطفل الدرايس االتصال مع املدرسة واألرسة
(األب)

الحالة رقم (“ )3عمر”

مرحلة الكشف واإلبالغ

الكشف من خالل الزيارة املشرتكة ما بني وزارة
العمل والتنمية االجتامعية والرتبية والتعليم
واملجلس الوطني لشؤون األرسة

العمل ( :اإلجراء بحق صاحب العمل)  :تم
مخالفة صاحب العمل

العمل« :التنسيق والتوثيق للحالة»
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مرحلة املتابعة والتقييم

اإلطار الوطني ملكافحة عمل األطفال
الحالة رقم (“ )4عامر”
عامر طفل يعمل يف منجرة ،عمره  13سنة وترك املدرسة منذ سنة عندما كان يف الصف السابع .تتكون أرسته من ثالثة أفراد ،ووالده
متويف .تتألف مصادر دخل األرسة من عمل األم كخياطة بواقع  45دينار ،وعمل عامر بواقع  40دينار .متتلك االرسة منزلها الذي تسكن
به .عامر يرغب باكامل تعليمه ولكنه يعمل ملساعدة ارسته ولسداد الديون عىل االرسة .عامر ال يعاين من أمراض ولكنه ال ميلك مهارات
االتصال الالزمة وكان يسكن يف دار لأليتام.

( ) 52

مخاطبة الحاكم اإلداري إلستدعاء ويل األمر «الجد»
للتوقيع عىل تعهد لعودة الطفل للمدرسة

األرسة تتقاىض راتب شهري من صندوق املعونة
الوطني ومنتفعني بالتأمني الصحي

اللقاء التشاوري :العمل ،الرتبية ،التنمية

مرحلة التدخل

اإلطار الوطني ملكافحة عمل األطفال
مرحلة التقييم األويل

الرتبية :االتصال مع املديرية املعنية للتأكد
من وضع الطفل الدرايس ،االتصال مع املدرسة
واألرسة (الجد) لعودته للدراسة

التنمية :مخاطبة املديرية املعنية إلجراء دراسة
اجتامعية ومقابلة األرسة« .الجد» ويل األمر
رفض عودته للدراسة .التحقق من ورقة إثبات
طالب للحصول عىل املعونة.

الحالة الرابعة “عامر”

مرحلة الكشف واإلبالغ

الكشف من خالل الزيارة املشرتكة مابني وزارة
العمل والتنمية االجتامعية والرتبية والتعليم
واملجلس الوطني لشؤون األرسة

العمل ( :اإلجراء بحق صاحب العمل )  :توجيه
إنذار خطي

العمل :التنسيق والتوثيق للحالة
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مرحلة املتابعة والتقييم

اإلطار الوطني ملكافحة عمل األطفال
الحالة رقم (“ )5سالمة”
سالمة عامل إنشاءات تم الكشف عنه بالصدفة أثناء التجول يف املزارع ،يعمل سالمة منذ ثالث سنوات يف حمل الطوب والخلطات
االسمنتية ،وعمره  16سنة ،تتكون أرسته من مثانية أفراد ،وتتألف مصادر دخل األرسة من راتب تقاعد رب االرسة  200دينار ،وخالد
الذي يعمل يف الجيش  250دينار والطفل سالمة  100دينار .ترك سالمة املدرسة من الصف السابع بسبب العنف املدريس من مجموعة
طالب متسلطني ،وقد حاول االنتقال إىل مدرسة أخرى ولكن مدير املدرسة رفض ذلك ،وهو يرغب باستكامل تعليمه وبشدة .ال يعاين
عامر من أي أمراض وكان متعاوناً مع الباحث االجتامعي يف تعبئة االستامرة.
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التسجيل يف مركز تعزيز ثقافة املترسبني يف
املنطقة التي يقطنها

األرسة وضعها االقتصادي واالجتامعي جيد جدا

اللقاء التشاوري :العمل ،الرتبية ،التنمية

مرحلة التدخل

اإلطار الوطني ملكافحة عمل األطفال
مرحلة التقييم األويل

الرتبية :االتصال مع املديرية املعنية للتأكد من
وضع الطفل الدرايس مقابلة األرسة من قبل ميرس
تعزيز ثقافة املترسبني

التنمية :مخاطبة املديرية املعنية إلجراء دراسة
اجتامعية ومقابلة األرسة من قبل مراقب لسلوك
يف املنطقة

االحالة الخامسة “سالمة”

مرحلة الكشف واإلبالغ

الكشف من خالل الزيارة املشرتكة ما بني
وزارة العمل والتنمية االجتامعية والرتبية
والتعليم واملجلس الوطني لشؤون األرسة

العمل (:اإلجراء بحق صاحب العمل)  :ال يوجد
صاحب عمل

العمل :التنسيق والتوثيق للحالة
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مرحلة املتابعة والتقييم

اإلطار الوطني ملكافحة عمل األطفال
الحالة رقم (“ )6أحمد”
يعمل أحمد وعمره  15سنة كحداد يف الرصيفة يف محددة عمه منذ ستة أشهر ،حيث ترسب من املدرسة الثانوية من الصف التاسع.
وتتكون ارسته من سبعة أشخاص .مصدر دخل األرسة الوحيد من عمل رب األرسة بواقع  250دينار شهري ،وعمل أحمد  80دينار ،هذا
ومتلك االرسة منزلها الذي تقطنه .أحمد ال يرغب باكامل التعليم وال يعاين من أمراض وال من أي مؤرش للعنف.
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الحالة رقم (“ )6أحمد”

مرحلة الكشف واإلبالغ

الكشف من خالل الزيارة املشرتكة ما بني
وزارة العمل والتنمية االجتامعية والرتبية
والتعليم واملجلس الوطني لشؤون األرسة

العمل (:اإلجراء بحق صاحب العمل)  :تم
مخالفة صاحب العمل
إرسال كتاب للمترصفية ألخذ التعهد بإرسال
األطفال للمدرسة

األرسة وضعها االقتصادي واالجتامعي جيد

اللقاء التشاوري :العمل ،الرتبية ،التنمية

مرحلة التدخل

اإلطار الوطني ملكافحة عمل األطفال

مرحلة التقييم األويل

التنمية :مخاطبة املديرية املعنية إلجراء دراسة
اجتامعية ومقابلة األرسة من قبل مراقب لسلوك
يف املنطقة
الرتبية :االتصال مع املديرية املعنية للتأكد من
وضع الطفل الدرايس

العمل :التنسيق والتوثيق للحالة
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مرحلة املتابعة والتقييم

اإلطار الوطني ملكافحة عمل األطفال
الحالة رقم (“ )7محسن”
يعمل محسن كعامل داخل سوبرماركت منذ عدة شهور ،وعمره  15سنة .إذ ترسب من املدرسة قبل سنتني من الصف السابع .تتكون
أرسته من ستة اشخاص ،وتتألف مصادر دخل األرسة من عمل محسن فقط بواقع  80دينار .متلك االرسة املنزل الذي تقطنه .ال يرغب
محسن باستكامل تعليمه وذلك لرسوبه املتكرر وملساعدة أرسته.
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مخاطبة الحاكم اإلداري إلستدعاء ويل األمر وتوقيعه
عىل تعهد إلرسال طفله للمدرسة
ومل يتم الحصول عىل الرد

تحويل األرسة إىل صندوق املعونة الوطنية يف املديرية
املعنية

اللقاء التشاوري :العمل ،الرتبية ،التنمية

مرحلة التدخل

اإلطار الوطني ملكافحة عمل األطفال
مرحلة التقييم األويل

الرتبية :االتصال مع املديرية املعنية للتأكد من
وضع الطفل الدرايس ،أشارت املدرسة إىل تركه قبل
مثانية شهور فقط

التنمية :مخاطبة املديرية املعنية إلجراء دراسة
اجتامعية ومقابلة األرسة من قبل مراقب السلوك
يف املنطقة

الحالة رقم (“ )7محسن”

مرحلة الكشف واإلبالغ

الكشف من خالل الزيارة املشرتكة لوزارة العمل
والتنمية االجتامعية والرتبية والتعليم واملجلس
الوطني لشؤون األرسة

العمل (:اإلجراء بحق صاحب العمل )  :تم
إنذار صاحب العمل

العمل :التنسيق والتوثيق للحالة
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مرحلة املتابعة والتقييم

اإلطار الوطني ملكافحة عمل األطفال
الحالة رقم (“ )8خليل”
يعمل خليل يف محددة منذ سنتني .وعمره  14سنة .ترك املدرسة من الصف السابع .تتكون أرسته من سبعة اشخاص .وتتألف مصادر
دخل االرسة من عمل رب األرسة بواقع  200دينار كسائق شاحنة وعمل خليل  100دينار .متتلك األرسة منزلها وسيارة .ال يرغب خليل
باكامل تعليمه وذلك لعدم معرفته القراءة والكتابة .وال يعاين من أمراض وال من مؤرشات عنف.
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الحالة الثامنة “خليل”

مرحلة الكشف واإلبالغ

الكشف من خالل الزيارة املشرتكة ما بني وزارة
العمل والتنمية االجتامعية والرتبية والتعليم
واملجلس الوطني لشؤون األرسة

العمل (:اإلجراء بحق صاحب العمل)  :مخالفة
صاحب العمل
مخاطبة الحاكم اإلداري إلستدعاء ويل األمر وتوقيعه
عىل تعهد إلرسال طفله للمدرسة
ومل يتم الحصول عىل الرد بعد

األرسة وضعها االقتصادي جيد

اللقاء التشاوري :العمل ،الرتبية ،التنمية

مرحلة التدخل

اإلطار الوطني ملكافحة عمل األطفال
مرحلة التقييم األويل

التنمية :مخاطبة املديرية املعنية إلجراء دراسة
اجتامعية من قبل مراقب السلوك يف املنطقة
الرتبية :االتصال مع املديرية املعنية للتأكد من
وضع الطفل الدرايس أشارت املدرسة إىل تركه قبل
مثانية شهور فقط

العمل« :التنسيق والتوثيق للحالة»
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مرحلة املتابعة والتقييم

اإلطار الوطني ملكافحة عمل األطفال
الحالة رقم (“ )9عمران”
عمران يعمل يف رق العجني يف مخبز منذ ستة اشهر ،عمره  13سنة ،ترسب من املدرسة وهو يف الصف األول ،تتكون ارسته من مثانية
أشخاص ،وتتألف مصادر دخل االرسة من عمل االب بواقع  450دينار وعمل عمران بواقع  150دينار ونصف أرباح املخبز .متتلك االرسة
املنزل الذي تقطنه .ال يرغب عمران باكامل تعليمه وذلك لقضايا العنف املدريس ولسلوكيات بعض الطلبة الشائنة.
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زيارة الطفل يف عمله واستقطابة ملركز تعليمي ،
تجاوب األب والطفل ،والتحق الطفل باملركز

مل يتم إجراء الدراسة بعد

اللقاء التشاوري :العمل ،الرتبية ،التنمية

مرحلة التدخل

اإلطار الوطني ملكافحة عمل األطفال
مرحلة التقييم األويل

الرتبية :االتصال مع املديرية املعنية للتأكد من
وضع الطفل الدرايس االتصال مع امليرس من مركز
تعزيز ثقافة واملترسبني

التنمية :مخاطبة املديرية املعنية إلجراء دراسة
اجتامعية ومقابلة األرسة من قبل مراقب السلوك
يف املنطقة

الحالة التاسعة “عمران”

مرحلة الكشف واإلبالغ

الكشف من خالل الزيارة املشرتكة ما بني وزارة
العمل والتنمية االجتامعية والرتبية والتعليم
واملجلس الوطني لشؤون األرسة

العمل (:اإلجراء بحق صاحب العمل )  :مخالفة
صاحب العمل

العمل :التنسيق والتوثيق للحالة
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مرحلة املتابعة والتقييم

اإلطار الوطني ملكافحة عمل األطفال

املالحق
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