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مقدمة
يمثؿ عمؿ األطفاؿ مشكمة ممحة مف عدة نواحي اقتصادية واجتماعية وثقافية ومف زاوية حقوؽ االنساف  ،فيو يضع
اعباء ثقيمة عمى الطفؿ ويؤثر سمباً عمى سالمتو ونمائو ورفاىيتو ويعيؽ تعميمو ويشكؿ خرقاً لنصوص قانوف العمؿ
رقـ (;) لسنة  6<<9وتعديالتو .وبحسب إحصائيات منظمة العمؿ الدولية فاف ىناؾ حوالي  082مميوف طفؿ عامؿ
في العالـ .اما في األردف فيناؾ ( )609:9طفؿ عامؿ لمفئة العمرية مف ( )6:-8بحسب المسح الذي نفذتو دائرة
األحصاءات العامة لمعاـ  022; – 022:بالتعاوف مع منظمة العمؿ الدولية .
وتعد المعايير والمواثيؽ الدولية األركاف الرئيسية لمواجية ظاىرة عمؿ األطفاؿ وتعتبر أىميا االتفاقية رقـ ()271
لعاـ  2888الخاصة بأسوا أشكاؿ عمؿ األطفاؿ التي حددت األعماؿ التي ال يجوز تشغيؿ األطفاؿ بيا وتشمؿ:
 األعماؿ التي يرجح اف تؤدي بفعؿ طبيعتيا او بفعؿ الظروؼ التي تزاوؿ بيا الى األضرار بصحة األطفاؿ اوسالمتيـ او سموكيـ األخالقي .مثؿ تعرض األطفاؿ لممواد الكيمياوية والمبيدات وانبعاث الغازات واألتربة  ،واستغالؿ
األطفاؿ في الدعارة والمشاركة في العروض اإلباحية.
 كافة اشكاؿ الرؽ والعبودية او الممارسات الشبيية بيا مثؿ  :خدـ المنازؿ  ،واألتجار باألطفاؿ. استخداـ األطفاؿ او تشغيميـ لمزاولة انشطة غير مشروعة مثؿ االتجار بالمخدرات. التجنيد القسري لألطفاؿ واستخداميـ في الصراعات المسمحة.أما اتفاقية حقوؽ الطفؿ التي نشرت بتاريخ  0229/62/69في الجريدة الرسمية لتصبح جزءا" ال يتج ار مف المنظومة
التشريعية الوطنية الواجبة النفاذ واإللزاـ فيي تحظر استغالؿ األطفاؿ في العمؿ مف خالؿ نص المادة ( )21مف
اتفاقية حقوؽ الطفؿ  ،وتحث عمى حماية الطفؿ مف االستغالؿ االقتصادي ومف أداء أي عمؿ يرجح أف يكوف
خطي ار  ،أو أف يكوف معيقا" لتعميـ الطفؿ أو نموه البدني والعقمي والمعنوي واالجتماعي .وتحث االتفاقية الدوؿ
األط راؼ عمى اتخاذ كافة التدابير التي تكفؿ إعماؿ ىذه المادة وتحدد بوجو خاص فرض عقوبات أو جزاءات مناسبة
ليذا الغرض.

2

ونظ اًر لمخطورة البالغة لعمؿ األطفاؿ كما سبؽ وتمت األشارة اليو ولتعارضو مع نصوص األتفاقيات الدولية ذات
العالقة باألطفاؿ وعمميـ فقد ارتأى المركز الوطني لحقوؽ األنساف اعداد تقرير حوؿ عمؿ األطفاؿ في األردف مف
زاوية حقوؽ األنساف.
منيجية الدراسة
ىدفت ىذه الدراسة الى التعرؼ عمى واقع عمالة األطفاؿ في األردف مف منظور حقوؽ األنساف مف خالؿ التعرؼ
عمى حاالت حقيقية وواقعية لعمالة األطفاؿ  ،ولـ تيدؼ الى التوصؿ الى مؤشرات رقمية حوؿ مدى الظاىرة وانتشارىا
واماكف تواجدىا  ،وبشكؿ اكثر تحديداً سعت الدراسة الى األجابة عف األسئمة التالي:
 ما موقؼ التشريعات األردنية مف عمالة األطفاؿ وما ىي األنتياكات التي تقع عمييا؟ ما موقؼ األتفاقيات الدولية مف عمالة األطفاؿ وما ىي األنتياكات التي تقع عمييا في األردف؟ ما اىـ اشكاؿ عمالة األطفاؿ في األردف وما اىـ الحقوؽ التي يتـ انتياكيا؟ ما اىـ األسباب المؤدية الى عمالة األطفاؿ وكيؼ ترتبط بجنوح األحداث وبعض الجرائـ األخرى؟ ما ىي ابرز األنتياكات لحقوؽ األطفاؿ والناجمة عف عمميـ كما وردت الى المركز الوطني لحقوؽ األنساف وغيرهمف المنظمات العاممة في مجاؿ حماية حقوؽ األطفاؿ؟
 ما اىـ التوصيات التي يمكف األخذ بيا لمحد مف ظاىرة عمؿ األطفاؿ؟ولألجابة عمى ىذه األسئمة تـ تصميـ استبياف يشمؿ بيانات اولية مثؿ اسـ الطفؿ وعمره وجنسو والمينة التي يعمؿ
بيا ومك اف اقامتو  ،والوضع التعميمي والوضع االسري واألجتماعي لمطفؿ العامؿ ووضعو في بيئة العمؿ .كما سعى
األستبياف كذلؾ الى أستطالع آراء األطفاؿ  ،واولياء األمور وارباب العمؿ ،كما تمت زيارة ( )6:موقعاً يعمؿ فيو
األطفاؿ وتـ مقابمتيـ شخصياً .1وقد بمغ العدد األجمالي لألطفاؿ المذيف تمت مقابمتيـ ( )022طفالً  ،بينما بمغ عدد
اولياء أمور األطفاؿ العامميف  -الموجوديف في دور األحداث بسبب ارتكابيـ جرائـ يخالؼ عمييا القانوف -المذيف

1بمغ عدد الزيارات الميدانية لتعبئة النماذج وجمع المعمومات ( )26زيارة ميدانية شممت مناطؽ مختمفة مف المممكة عمى النحو التالي :عماف،
اربد  ،الجفر  ،األغوار  ،الزرقاء  ،الرصيفة  ،عنجرة  ،مادبا  ،السمط.
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تمت مقابمتيـ ( )66شخصاً  ،وتـ كذلؾ استجواب ( )7:شخصاً مف اصحاب العمؿ الذيف افادوا بانيـ يساعدوف
ىؤالء األطفاؿ في تعميميـ مينة بمقابؿ مادي.

-2عمؿ األطفاؿ في المنظومة القانونية الوطنية والدولية:
أ  -مفيوـ عمؿ األطفاؿ
ينقسـ مفيوـ عمؿ األطفاؿ إلى جزئيف إيجابي ويشمؿ األعماؿ التطوعية او حتى المأجورة والمناسبة لعمره وقدراتو
التي تؤثر ايجاباً عمى نمو ا لطفؿ السميـ المتمثمة باألعماؿ التطوعية الممنيجة او الفردية التي تتمثؿ باألعماؿ
األنسانية والخيرية ،وسمبي ويشمؿ األعباء الممقاة عمى األطفاؿ واستغالليـ اقتصاديا" وتيديد سالمتيـ وصحتيـ،
وىي التي تؤثر سمباً عمى نموىـ الجسدي وتقمؿ مف التطور المعرفي لقدراتيـ وفقداف احتراميـ لذاتيـ مما يؤدي الى
عدـ التطور االجتماعي واألخالقي نتيجة العزلة واإلقصاء  ،ويتجمى ىذا الجزء في األعماؿ التي يسخر األطفاؿ لمقياـ
بيا بأجور رمزية لمتيرب مف دفع اجور ونفقات العماؿ بحسب قانوف العمؿ النافذ  ،وذلؾ بحجة تعميميـ مينة
ينتفعوف منيا مستقبالً.
ب-

التشريعات االردنية وعمؿ األطفاؿ

تنص المادة ( / 06د) مف الدستور األردني عمى تعييف شروط خاصة بعمؿ النساء واألحداث اما المادة ( )02فتؤكد
عمى اف التعميـ األبتدائي الزامي لألردنييف  ،ويضمف قانوف التربية والتعميـ رقـ ( )6لسنة  6<<7حؽ جميع
األطفا ؿ بالحصوؿ عمى التعميـ األساسي ويغمؽ الفجوة ما بيف سف العمؿ والدراسة اإللزامية المتمثمة ب ( )69عاماً ،
ووضع قانوف العمؿ رقـ (;) لسنة  6<<9وتعديالتو الذي جاء مواكباً لمتطورات التي حصمت في سوؽ العمؿ
األردني نصوصاً قانونية تبيف آلية عمؿ األطفاؿ ضمف شروط محددة ،فالمادة ( )0منو وتعرؼ الحدث عمى انو كؿ
شخص ذك اًر كاف اـ انثى بمغ السابعة مف عمره ولـ يبمغ الثامنة عشر  ،وحصر الشروط الشكمية لعمؿ األطفاؿ في
نصوص المواد رقـ ( :6و  :7و  :8و ):9عمى النحو التالي:
 -6عدـ جواز تشغيؿ الطفؿ الذي لـ يكمؿ السادسة عشرة مف عمره بأي شكؿ مف األشكاؿ.
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 -0عدـ جواز تشغيؿ األطفاؿ دوف الثامنة عشرة مف عمرىـ في األعماؿ الخطرة او المرىقة او المضرة بالصحة
والمحددة بقرار مف وزير العمؿ
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 -6حظر تشغيؿ األطفاؿ اكثر مف ( )9ساعات يومياً شريطة إعطاءىـ فترة استراحة ال تقؿ عف ساعة واحدة في
اليوـ بعد اربع ساعات عمؿ متواصمة
 -7عدـ جواز تشغيؿ األطفاؿ بعد الساعة الثامنة مساءاً
 -8عدـ جواز تشغيؿ األطفاؿ في األعياد الدينية والعطؿ الرسمية
 -9الطمب مف الحدث او وليو تقديـ صورة مصدقة عف شيادة الميالد وشيادة لياقة صحية صادرة عف طبيب
مختص ومصدقة مف و ازرة الصحة وموافقة خطية مف ولي أمر الحدث لمعمؿ في المؤسسة عمى اف يحفظ في
ممؼ لدى صاحب العمؿ مع بيانات عف محؿ إقامة الطفؿ وتاريخ استخدامو واجره وأجازتو.
و بتاريخ  022</62/6تـ تعديؿ نص المادة (/6ب) مف قانوف العمؿ ليشمؿ عماؿ الزراعة والعامموف في المنازؿ
وطياتيا وبساتينيا ومف ىـ في حكميـ بموجب نظاـ خاص الذي ينسحب بأثره القانوني عمى األطفاؿ ليغطي ىذه
الفئة مف العامميف .وتسري أحكاـ قانوف الضماف االجتماعي المؤقت رقـ ( ):لسنة  0262عمى جميع العماؿ ممف
ال تقؿ أعمارىـ عف ستة عشرة عاماً دوف أي تمييز بسبب الجنسية وميما كانت مدة العقد او شكمو وأياً كانت طبيعة
األجر وقيمتو  .وال تسري أحكاـ ىذا القانوف عمى العماؿ الذيف تكوف عالقتيـ بصاحب العمؿ غير منتظمة ويحدد
مجمس إدارة مؤسسة الضماف االجتماعي القواعد والشروط الالزـ توافرىا العتبار عالقة العمؿ منتظمة .وبحسب
التعميمات التنفيذية لمتفتيش تفيد المادة (</أ) بسرياف أحكاـ ىذا القانوف عمى العامؿ الذي يعمؿ ( )69يوماً فأكثر في
الشير بغض النظر عف عدد الساعات اليومية .إال أف أصحاب العمؿ غير ممتزميف بيذه التعميمات ،ال بؿ يعتبروف
ىذا النص منفذاً ليـ لتفويت فرصة االستفادة مف الحماية القانونية التي أتى بيا المشرع  .وبحسب مؤسسة الضماف
االجتماعي فأف ىناؾ (< ) 6279طفالً ممتحقيف بالضماف وتنطبؽ عمييـ الشروط القانونية واإلنسانية لعمؿ األطفاؿ
وذلؾ حتى تاريخ .022</9/62

( -2ملحق قرار وزٌر العمل الخاص باألعمال الخطرة او المرهقة او المضرة بصحة لألحداث )
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أما عف الشروط الموضوعية لعمؿ األطفاؿ فقد اعتبرت المادة الثانية مف قانوف العمؿ الطفؿ عامالً بالمعنى القانوني
 ،اي انو يؤدي عمالً مقابؿ اجر  ،ما داـ تابعاً في ادائو لصاحب العمؿ ويأتمر بأمره وتنطبؽ عميو كافة امتيازات
العامؿ البالغ المنصوص عمييا في القانوف اال ما ورد بيا مما يخص األطفاؿ عمى اساس انو لـ يبمغ سف الرشد
المحدد بثمانية عشرة سنة شمسية كاممة.
ج-
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المواثيؽ الدولية وعمؿ األطفاؿ

ينص العيد الدولي الخاص بالحقوؽ االقتصادية واألجتماعية والثقافية الذي تـ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ
 0229/9/62في البند  6/62عمى الدوؿ اتخاذ تدابير حماية ومساعدة خاصة لصالح األطفاؿ والمراىقيف وضرورة
حمايتيـ مف األستغالؿ األقتصادي واالجتماعي وحث عمى جعؿ التشريعات الوطنية كفيمة بمعاقبة استخداـ األطفاؿ
خاصة في اي عمؿ مف شأنو افساد اخالقيـ او الحاؽ الضرر بصحتيـ او ييدد حياتيـ بالخطر او الحاؽ االذى
بنموىـ الطبيعي  ،ووجوب فرض حدود دنيا لمسف التي يحظر القانوف استخداـ األطفاؿ الذيف لـ يبمغوىا في عمؿ
مأجور ويعاقب عميو .اما اتفاقية حقوؽ الطفؿ فتنص في المادة ( )60عمى حؽ الطفؿ في حمايتو مف األستغالؿ
االقتصادي وتحث الدوؿ األطراؼ عمى اتخاذ التدابير التالية :
 -6تحديد سف ادنى لأللتحاؽ بالعمؿ
 -0وضع نظاـ مناسب لساعات العمؿ وظروفو
 -6فرض عقوبات مناسبة لضماف انفاذ ىذه المادة
ونصت المادة ( ) 66مف األتفاقية عمى ضرورة اتخاذ كافة التدابير التشريعية واألدارية واألجتماعية والتربوية لوقاية
األطفاؿ مف األستخداـ غير المشروع لممواد المخدرة والمؤثرة عمى الطفؿ ومنع االتجار بيا .اما المادة ( )67فتتناوؿ
حماية األطفاؿ مف األنتياؾ الجنسي او استغاللو في الممارسات الجنسية غير المشروعة وتؤكد نص المادة ()68
عمى منع األتجار باألطفاؿ او بيعيـ ألي غرض مف األغراض او باي شكؿ مف االشكاؿ  ،وعموماً فأف عمى الدوؿ
األطراؼ اف تحمي األطفاؿ مف سائر اشكاؿ األستغالؿ الضارة باي جانب مف جونب رفاىيـ .وفي نفس السياؽ
انضـ األردف في عاـ  6<89لمنظمة العمؿ الدولية وصادؽ عمى ( )07اتفاقية مف األتفاقيات التي اصدرتيا المنظمة
حتى اآلف  ،منيا اربع اتفاقيات مخصصة لألطفاؿ  ،ىذا باألضافة الى انضمامو الى اتفاقية حظر األتجار
 3المادة  76من القانون المدنً
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باالشخاص واستغالؿ دعارة الغير وتصديقو عمييا واتفاقية حقوؽ الطفؿ كما تـ ذكره سابقاً .اما عف أتفاقيات العمؿ
المتخصصة باألطفاؿ فيي :
 األتفاقية رقـ  606بشاف السف األدنى لمقبوؿ في العمؿ تحت األرض األتفاية رقـ  607بشاف الفحص الطبي الخاص بمياقة األحداث األتفاقية رقـ ; 66بشاف الحد األدنى لسف األستخداـ األتفاقية رقـ  6;0بشاف القضاء عمى اسوأ اشكاؿ عمالة األطفاؿوتيدؼ ىذه األتفاقيات الى تحديد معايير العمؿ بالنسبة لألطفاؿ مف نواحي مختمفة  ،وتعتبر االتفاقية رقـ ()227
بشاف الحد األدنى لسف االستخداـ لسنة  ، 2862واألتفاقية رقـ ( )271بشاف القضاء عمى اسؤ اشكاؿ عمؿ
األطفاؿ لسنة  2888مف اشير ىذه األتفاقيات لحداثتيا ولشموليتيا .ترمي األتفاقية األولى رقـ (; )66الى وضع
سف ادنى لمعمؿ يتوافؽ مع اتماـ التعميـ األلزامي والذي اعتبرت انو ال يجوز اف يقؿ عف ( )68عاماً ومنعت تشغيؿ
األطفاؿ حتى سف (; )6سنة في األعماؿ الخطرة والتي تؤثر عمى صحتيـ وسالمتيـ او اخالقيـ .اما األتفاقية
الثانية رقـ ( )6;0فقد جاءت مكممة لألتفاقية رقـ (; )66وذلؾ مف خالؿ تحديد اسؤ انواع عمؿ األطفاؿ واكدت
عمى ضرورة اعادة تأىيميـ ودمجيـ في المجتمع مع األخذ بعيف األعتبار حاجات اسرىـ  ،واكدت عمى اف الفقر ىو
السبب الرئيسي لعمؿ األطفاؿ وحددت األعماؿ التي اعتبرتيا اسوا األعماؿ التي يؤدونيا.
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 -1األشكاؿ المختمفة لعمؿ األطفاؿ
يصنؼ عمؿ األطفاؿ ضمف اخطر الظواىر األجتماعية البعيدة التأثير  ،كونو يدفع بالعمالة الغضة والرخيصة الى
مبكرً بحجة زيادة دخؿ األسرة مما يتسبب بحرماف األطفاؿ مف حقيـ المشروع في التعميـ الذي يعتبر
ا
سوؽ العمؿ
حجر األساس في فرص عمؿ افضؿ في المستقبؿ .وفيما يمي اىـ ىذه األشكاؿ عمى الساحة الوطنية:
 -6أسؤ اشكاؿ عمؿ األطفاؿ وتشمؿ ىذه الفئة األطفاؿ الذيف يعمموف في أعماؿ مضرة بيـ وتشكؿ خطورة عمى
صحتيـ وسالمتيـ مف النواحي الجسدية والنفسية والمعنوية  ،وىي محددة ب( < ) 0عمالً في القرار الصادر
عف وزير العمؿ بمقتضى أحكاـ المادة  :7مف قانوف العمؿ( .انظرالممحؽ)

( 4لطفا ً انظر المقدمة)
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 -0األطفاؿ العامموف لدى األسرة وتشمؿ األطفاؿ الذيف يعمموف لدى أحد أفراد األسرة  ،وفي الغالب ما يكوف ىذا
الفرد األب او األخ األكبر  ،ويعاني ىؤالء األطفاؿ مف احتساب مصروفيـ اليومي البسيط عمى أساس انو اجر،
مما يولد لدييـ الشعور بعدـ الرضا والحقد .
 -2األطفاؿ العامموف في فترة العطمة الدراسية ويشمؿ األطفاؿ المحروميف مف التمتع بالعطؿ المدرسية والراحة
والترويح  ،مما يؤدي الى تحمميـ ظروفاً حياتية قاسية ال تتناسب مع أعمارىـ وقدراتيـ البدنية والمعنوية.
 -7أطفاؿ الشوارع ويطمؽ عمييـ اسـ األطفاؿ المشرديف في األردف

5

اذ تشمؿ ىذه الفئة األطفاؿ المذيف يتسكعوف

في الشوارع ويبيعوف بعض األشياء البسيطة او يمسحوف السيارات  ،ويضطر ىؤالء األطفاؿ الى البقاء في
الطرقات حتى منتصؼ الميؿ والمبيت في ساعة متأخرة مف الميؿ اما في اماكف سكناىـ او في بعض الحاالت
يضطروف لممبيت مؤقتاً في مباني نائية والخروج منيا باك اًر لحيف تأميف مأوى ليـ والذي يكوف عادةً في نفس

مكاف العمؿ  ،وغالبا ما تكوف األسباب وراء ىذه الظاىرة التفكؾ األسري  ،او غياب الوالديف او احدىما  ،او
تسمط زوج األـ او زوجة األب.
 -4الفتيات العامالت ويقصد بيذه الفئة الفتيات المواتي تقؿ اعمارىف عف سف الثامنة عشرة  ،ويعممف اما
كخادمات في المنازؿ او متسوالت او في األعماؿ الزراعية.

 -5األطفاؿ المتسولوف ويقصد بيذه الفئة األطفاؿ المذيف يقوموف باألستجداء مباشرة مف الناس وعادة ما
يكونوف مرتبطيف بأسرىـ او المسؤليف عنيـ قانوناً او ببعض الوسطاء.

 -6األطفاؿ الممتحقيف بالتدريب الميني وتتراوح اعمارىـ مف ( )6;-69عاماً وذلؾ بحسب نص المادة ( )7مف
قانوف الضماف االجتماعي المؤقت رقـ ( ):لسنة .0262

 -6نتائج الدراسة

5

يختمؼ مفيوـ اطفاؿ الشوارع في االردف عما ىو متعارؼ عميو في الدوؿ األخرى ولـ يقبض عمى أطفاؿ يبيتوف في الشوارع اال ناد اًر  ،اما عمى

صعيد دولي فاف اطفاؿ الشوارع ىـ األطفاؿ الذيف بال مؤى ويقضوف وقتيـ في التسكع بحثاً عف المأكؿ والممجأ والذيف يقعوف فريسة العصابات
األجرامية الذيف يتاجروف بالبشر او المخدرات.

8

تبيف مف خالؿ الرصد الذي قاـ بو فريؽ المركز الوطني لحقوؽ اإلنساف في مختمؼ المناطؽ التي شممتيا الزيارة
الميدانية وفي دور األحداث الجانحيف  ،ما يمي:
 .2أف جميع األطفاؿ العامميف المذيف تمت مقابمتيـ اثناء عممية الرصد يسخروف لمقياـ بأعماؿ خطرة وتضر
بصحة أبدانيـ بغض النظر عف تصنيفاتيـ.
 .1اجمع اولياء امور األطفاؿ العامميف الذيف تمت مقابمتيـ عمى انيـ يرفضوف تشغيؿ ابنائيـ كمبدأ عاـ ولكنيـ
يبرروف ذلؾ بالحاجة المادية التي تدعوىـ لمرضوخ لألمر الواقع.
 .6تبيف أف ( < )60طفالً مف اصؿ (  ) 022طفؿ  ،اي ما نسبتو (  )%53يعمموف ما يزيد عف ( )5ساعات
يومياً مما يعتبر مخالفة ألحكاـ قانوف العمؿ.
 .7ليس ىناؾ وعي واىتماـ باالستراحة اليومية التي ينص عمييا قانوف العمؿ  ،حيث يفيميا األطفاؿ عمى
إنيا الفترة ما بيف إنجاز عمؿ و آخر.
 .8بمغ عدد األطفاؿ العامميف بعد الساعة الثامنة ليالً ( )12طفالً مف اصؿ (  ) 122مما يعد مخالفة قانونية
وأنسانية لمتشريعات الوطنية والمواثيؽ الدولية ذات العالقة.
 .5عدـ وجود بيانات عف األطفاؿ العامميف عمى اإلطالؽ ألي مف أصحاب العمؿ المذيف يسخروف أطفاؿ لمعمؿ
لدييـ وفي ذلؾ مخالفة صريحة لقانوف العامؿ وتعميماتو.
 .6رصد المركز حالتي اتجار باألطفاؿ ادت الى وفاة فتاتيف  ،اذ تـ استحضارىف مف إحدى الدوؿ الشقيقة مف
قبؿ بعض المقاوليف في أعماؿ الزراعة لمعمؿ في مزارع نائية وفي ظروؼ قاسية دفعوا حياتيـ ثمناً ليا.
تبيف ان القسوة على األطفال العاملٌن ال تقتصر عمى أصحاب العمؿ فقط  ،وانما تتعدى ذلؾ لتصؿ إلى
أفراد أسرة الطفؿ  ،حيث يجبر معظـ اآلباء تشغيؿ أبنائيـ بحجج وأسباب مختمفة تؤدي الى حرمانيـ مف
طفولتيـ وحقيـ في الراحة في بيئة سميمة وممارسة النشاطات الترفييية  ،ومرو ارً بحرمانيـ مف حقيـ في
التعميـ إلى حرمانيـ مف حقيـ في الحياة.
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; .تـ رصد انتياكات تتعرض ليا الفتيات اللواتي لم يتمكن من ممارسة التحصيل العلمي بسبب قلة وعي
األهل بالعمر المحدد للدخول إلى المدرسة وبسبب الفقر  ،فقد رصد المركز حالة فتاة فً التاسعة من
عمرها تعمل فً مسح زجاج السٌارات فً مادبا ولم تلتحق بالمدرسة عند اعداد هذا التقرٌر.
 .8بمغ عدد األطفاؿ العامميف المذيف تعرضوا لمعنؼ المدرسي بنوعيو المفظي والجسدي (; )7طالب مف اصؿ
( )022بحسب عممية الرصد التي قاـ بيا المركز
.22

6

اي ما نسبتو (.)%07

أفاد ( )6:طفالً مف اصؿ ( )022مف األطفاؿ العامميف بأنيـ يرغبوف بالعودة إلى مقاعد الدراسة إذا
تحسنت أحواليـ المادية اي ما نسبتو ( .) 18,5%

.22

أفاد األطفاؿ العامموف انيـ يعانوف مف الضرب والشتـ والسباب بنسبة عالية في بيئة العمؿ تصؿ إلى
( )%60مف عدد األطفاؿ المذيف تـ رصدىـ مف قبؿ المركز.

.21

أفاد األطفاؿ العامموف تعرضيـ إلى الشمس الحارقة في الصيؼ والبرد القارص في الشتاء بنسبة
( )%0858مف مجمؿ عدد األطفاؿ.

.22

أفصح عشرة أطفاؿ عامميف عف ممارسات جنسية وال أخالقية تمارس بحقيـ أثناء العمؿ.

.23

افصح ( )11طفالً بانيـ يجبروف عمى حمؿ معدات وأشياء ثقيمة أثناء العمؿ عمما أف احد األطفاؿ الذي
كاف يعمؿ بائع خضار يعاني مف الفتؽ وىو يخاؼ مف إجراء العممية الجراحية ألف والدتو توفيت أثناء إجراء
ىذه العممية بالذات.

 .24افصح ( )66طفالً مف األطفاؿ العامميف بانيـ يجبروف عمى تنظيؼ مكاف العمؿ مما يخالؼ اتفاقية أعماؿ
السخرة.
 .69افاد ثالثة اطفاؿ عامميف بانيـ يعانوف مف أمراض مختمفة احدىـ نتيجة استنشاؽ غازات وأبخرة واثناف
آخريف تعرضوا لمخاطر العمؿ مثؿ السقوط عف السقاالت أو التعرض لحوادث السير ويبقى ىؤالء األطفاؿ
خارج الحماية القانونية واإلطار التشريعي لقانوف العمؿ والضماف االجتماعي.

6جمٌع األرقام والنسب فً بند المالحظات قام بها فرٌق الرصد الذي نفذه المركز الوطنً لحقوق اإلنسان والذي اشتمل على عٌنة ( )022طفل فً
مناطق مختلفة من المملكة.
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 .6:رغـ االستفادة المثمى مف طاقات األطفاؿ في مجاؿ العمؿ السميـ في برامج التدريب الميني بما ينسجـ مع
نصوص وأحكاـ أتفاقية حقوؽ الطفؿ وقانوف العمؿ رقـ (;) لسنة  6<<9وتعديالتو إال انو يالحظ عدـ قدرة
األطفاؿ خاصة الفقراء منيـ تغطية مصروفيـ اليومي واجرة المواصالت.
;.6

تبيف أثناء عممية الرصد أف الطفمة سماح البالغة مف العمر ( )6سنوات ىي اصغر عاممة بالمعنى القانوني.

 -3صور واقعية عف ابرز انتياكات حقوؽ األطفاؿ العامميف
باألضافة الى عينة الدراسة البالغة ( )122حالة  ،رصد المركز الوطني لحقوؽ األنساف ما يزيد عف ( )432حالة
انتياؾ ألطفاؿ عامميف يتعرضوف لممارسات واعماؿ سمبية مف قبؿ األسرة وبيئة العمؿ تتمثؿ باالنتياكات التالية:
-2

حؽ الطفؿ في التعميـ وفي حمايتو مف االستغالؿ االقتصادي ومف أداء أي عمؿ يرجح أف يكوف خطي ارً أو
ضا ارً بصحتو أو نموه البدني أو العقمي أو الروحي أو المعنوي أو االجتماعي.

فالطفؿ ع .ي.س البالغ مف العمر  67عاماً يعيش مع جدتو بسبب وفاة والديو إذ انو لـ يتمكف مف إتماـ تعميمو
االبتدائي مما اضطره الى ترؾ المدرسة وىو في الصؼ الرابع األبتدائي  ،حيث قاؿ " تركت المدرسة وأنا في
الصؼ الرابع الني مش شاطر بالمدرسة وما في حدا يصرؼ عمى دراستي وكنت أتعرض لمضرب مف األكبر
مني في المدرسة بس ياريت اقدر ارجع عمى المدرسة الف المدرسة أحسف وبنفس الوقت ياريت تتحسف
ظروفنا ويكوف ىناؾ حدا يصرؼ عمى إخوتي وستي"

وىو ي عمؿ في محؿ ميكانيكي سيارات وىي مينة خطرة

ومضرة بالصحة إذ لـ ينفي تعرضو لإلصابة باألمراض والضرب والتحرش الجنسي والحوادث حيث اخبرنا" أنا
اشتغؿ في محؿ بودي سيارات بحس بكثير مف األمراض مف صعوبة في التنفس وأنفمون از ورشح وآالـ في
المفاصؿ والظير و أثناء قيامي بعممي تعرضت لكسر في إحدى أقدامي ورحت عمى الدكتور مع اخوي ومافي
وقت راحة طويؿ أنا برتاح بس ارجع عمى البيت ىذا بعد ما أنظؼ المحؿ أنا وواحد ثاني اصغر مني  ،أما
عف حياتو اليومية قاؿ " أنا اشتغؿ مف الساعة  7الصبح إلى الساعة  5المسا وبآخذ  24دينار في األسبوع و
ولما كنت ارجع عمى البيت أعطي الفموس لستي
بأكؿ سندويشات واشرب مف مية الحنفية الموجودة في المحؿ 11
حتى تصرؼ عمينا وتدفع أجار البيت وأحياناً اخوي يضريني إذا ما أعطيتو مصاري يشتري دخاف ألنو بطؿ
مف شغمو

-0

حؽ الطفؿ في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة األنشطة واأللعاب المناسبة لسنو وحقو بتأميف ظروؼ

المعيشة الالزمة لنموه

الطفؿ ـ.ـ .يعمؿ لساعات طويمة في اليوـ بعد الدواـ المدرسي ويعمؿ مع والده في محؿ ميكانيكي سيارات
بمينة تجميس السيارات لديو أربعة أخوة جميعيـ ال يعمموف وىـ اصغر منو سناً يقطنوف في منزؿ بسيط جداً ال

يحتوي عمى االحتياجات الضرورية وعند الحديث معو حوؿ عممو قاؿ

" الحياة كثير صعبة أنا بشتعؿ مع

أبوي في نياية عطمة األسبوع وفي العطمة الصيفية لما أعطؿ مف المدرسة عمشاف نأمف مصروؼ الدار

ونسدد األجار وما باخد أشي مف أبوي بس  02قرش باليوـ أشتري فييـ سندويشة ".

وعند الحديث معو عف أوقات الفراغ وكيؼ يقضييا وعف عدد ساعات العمؿ في اليوـ " أنا بحس حالي مش
زي األطفاؿ اآلخريف المي بقضوا العطمة الصيفية في النوادي والمعب والراحة مف فترة المدرسة بحس حالي

محروـ مف كؿ أشي و الزـ اشتغؿ مع أبوي عمشاف ما يزعؿ مني اشتعؿ معو مف الساعة  6الصبح لمساعة
 5المسا وبعديف نروح عمى الدار أوكؿ لقمة أناـ بكيير عمشاف اصحا بكيير"..

-6

حؽ الطفؿ في الحياة وحقو في رعاية أسرية مف قبؿ كال الوالديف أو احدىما بما يتناسب مع مصمحتو

الفضمى

لعؿ حادثة وفاة الطفؿ ع.ـ .البالغ مف العمر ( 66عاـ) اثر حادث سير مف األمثمة الواقعية عف حالة األطفاؿ غير
المرغوب بيـ في أسرتيـ  ،إذ كانت زوجة أبيو ترفض وجوده في البيت حتى واف كاف ىذا التواجد لفترة بسيطة فقد
تبيف أف ىذا الطفؿ كاف ضحية إىماؿ والده ورفضو تحمؿ مسؤولياتو تجاه أبنائو وىو يتيـ األـ ويعاني مف عنؼ اسري
إذ كاف يفترش الطرقات في العطمة المسموح لو بيا لقضائيا عند أسرتو ،ويعود في ساعة متأخرة مف الميؿ حيث
تعرض لحادث سير أودى بحياتو.

12

-7

حؽ الطفؿ في حمايتو مف االستغالؿ والعنؼ الجنسي والجسدي والمعنوي.

فالطفمة ؼ .ـ .التي تبمغ مف العمر تسع سنوات وىي إحدى الفتيات العامالت في مسح السيارات في الشوارع عمى
االشارات الضوئية في إحدى قرى مادبا وتسكف في خيمة مع تسعة أخوة ال تذىب إلى المدرسة لغاية اآلف الف والداىا
متوفياف وليس ىناؾ مف يصرؼ عمى عائمتيا جميعيـ يعمموف في نفس المينة وعند الحديث معيا حوؿ سبب عمميا
أجابت :أنا بشتغؿ عمشاف اطمع مصروفي واصرؼ عمى حالي ولما شفت األوالد بمسحوا السيارات وباخدوا مصاري
حبيت اشتغؿ زييـ ألنو مافي حدا يصرؼ عمينا "  ،وكغيرىا مف مصاعب الميف لألطفاؿ فأف ىذه الطفمة تتعرض
لمكثير مف المضايقات واالنتياكات بحقيا حيث قالت " أنا لما أجي امسح السيارات الكؿ بضحؾ عمي وبغمط عمى
وبعطوني مصاري قميمة وما بوكؿ طوؿ ما أنا بشتغؿ ألنو مافي اشي بوكمو والشمس كثير حامية و أنا بصراحة
أحياناً بتعرض لمضايقات جنسية مف األوالد".

-8

حؽ الطفؿ في مستوى معيشي مالئـ والحؽ في الغذاء والنماء والحؽ في العيش في بيئة صحية مالئمة.

الطفمة (س.س) ذات السبع سنوات تعمؿ متسولة في احد شوارع مادبا تعيش مع أىميا في خيمة وال يوجد بداخميا أي غرض
مف تجييزات المنزؿ وعائمتيا مكونة مف والدييا وسبعة أخوة وعند الحديث معيا حوؿ السبب الرئيسي الذي دفعيا إلى العمؿ
أجابتنا" أنا أمي حكتمي أروح أبيع فايف عمى اإلشارة أنا واخوي عمشاف بنجيب مصاري نصرؼ عمى حالنا وبنوكؿ بس أنا لما
أبيع فايف ما بوكؿ طوؿ ما أنا بشتغؿ " ونظ اًر لما يتطمبو نوع العمؿ مف ىذا النوع مف تحمؿ حر شديد في أوقات الصيؼ
ومخاطر حوادث السيارات عمى اإلشارات الضوئية باإلضافة لما يمكف إف يتعرض لو ىؤالء األطفاؿ مف سب وشتـ ومضايقات
سواء مف األطفاؿ اآلخريف األكبر منيـ سناً أو مف سائقي السيارات فأف ىذه الطفمة حسب قوليا أنيا تتعرض لكؿ ىذه األمور "
أنا لما انزؿ عمى اإلشارة وأبيع الفايف الكؿ بغمط عمي الني صغيرة وأخاؼ اندعس مف السيارات وما في مي اشربيا لما
اعطش خصوصاً لما تكوف الدنيا حر كتيير
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 -4أسباب عمؿ األطفاؿ
اف السبب الرئيسي لعمؿ االطفاؿ ىو العامؿ األقتصادي اذ بمغ عدد األطفاؿ العامميف ألسباب اقتصادية (;)67
طفالً مف اصؿ ( )022اي ما نسبتو ( ، ) %:7وتنسجـ ىذه النتيجة مع ما توصمت اليو نتائج المسح الوطني لدائرة
األحصاءات العامة  ،اذ تبيف اف السبب الرئيسي لعمؿ األطفاؿ ىو العامؿ األقتصادي الذي تمثؿ بثالثة نواحي وىي
تحقيؽ دخؿ اضافي ومساعدة األسرة ودفع الديوف المترتبة عمييا  ،حيث وصمت نسبة ىذا العامؿ
(  )%:209مف مجموع اسباب عمؿ األطفاؿ  ،وتعتبر البطالة وقمة فرص العمؿ مف األسباب االقتصادية األخرى
التي تدفع األسر الى الزج باطفاليا الى ميداف العمؿ.

ويعتبر العامؿ التربوي والتعميمي عامالً آخر مف العوامؿ الرئيسية لعمالة األطفاؿ فقد بمغ عدد األطفاؿ الذيف
تعرضوا لمعنؼ المدرسي(; )7طفالً مف اصؿ مجموع األطفاؿ العامميف  ،اي ما نسبتو حوالي (  ،) %08في
الوقت الذي اشارت فيو نتائج المسح الوطني المشار اليو اعاله الى اف (< )%8مف األطفاؿ العامميف تركوا المدرسة
بسبب ضعفيـ المدرسي وعدـ اىتماميـ بيا مما يعزز وجود عالقة قوية بيف التسرب المدرسي وعمالة األطفاؿ.
ويمعب العامؿ األجتماعي دو اًر ميماً في تفاقـ ظاىرة عمؿ األطفاؿ  ،اذ بينت نتائج الرصد التي قاـ بيا المركز أف ما
نسبتو (  ) %60مف األطفاؿ العامميف ينتموف الى أسر مفككة  ،يضاؼ إلى ذلؾ الجيؿ ونقص المعرفة لدى
الوالديف .وفي ىذا السياؽ تعد العادات والتقاليد وثقافة بعض المجتمعات مف أسباب عمالة األطفاؿ  ،مثؿ اعماؿ
التسوؿ التي يمتينيا اآلباء واألميات  ،والتي تعتبر نمطاً اجتماعياً يحتذي بيا اطفاليـ منذ نعومة اظفارىـ .وتبيف
كذلؾ اف الشمؿ ورفاؽ السوء مف العوامؿ السمبية األخرى المؤثرة ضمف ىذا السياؽ.

-5العالقة بيف عمؿ األطفاؿ والجنوح
يعتبر عمؿ األطفاؿ شاىدا" عمى وجود ظواىر اجتماعية مختمة مثؿ الفقر والحرماف والتفكؾ األسري مما يفسر نمو
األجراـ في صفوؼ بعض األطفاؿ بسبب استغالليـ وتسخيرىـ في أعماؿ غير مؤىميف ليا جسديا" ونفسيا" ،فقد
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تبيف اف عدد األطفاؿ العامميف المذيف ارتكبوا جرائـ يعاقب عمييا القانوف بمغ ( )2442طفالً مف اصؿ ()5341
حدث جانح لعاـ  . 1228ولعؿ الطفؿ ج .ع البالغ مف العمر  67عاماً خير مثاؿ عمى ذلؾ  ،فيو يعمؿ في
محؿ بناشر وغيار زيت في منطقة الزرقاء ومتورط في قضية سرقة صاروخ مف محؿ لبيع الحديد وال يتعدى تعميـ
ىذا الطفؿ المرحمة االبتدائية ويقطف مع والديو  ،ويعمؿ األب حارساً في منطقة نائية ويعود لممنزؿ مرة كؿ أسبوعيف
واألـ تعمؿ مراسمة بإحدى المؤسسات .ويقوؿ الطفؿ:
" تركت المدرسة وأنا في الصؼ الثالث االبتدائي ألنو ال يوجد حدا يصرؼ عمى دراستي وكنت أنضرب في
المدرسة أبوي طمعني مف المدرسة عمشاف أساعده وأسدد الديوف المي عمينا ونتمكف مف شراء تمفزيوف وفرشات
لمدار  ،بس ياريت اقدر ارجع عمى المدرسة حتى العب مع أصحابي كاف ما تورطت وصرت ىوف  ،كاف ممكف أف
انشغؿ بدراستي "
وحذر شديداً أثناء العمؿ  ،ويالحظ أف ظروؼ الحياة القاسية أجبرت
اً
اف طبيعة عمؿ الطفؿ تتطمب مجيوداً شاقاً
الطفؿ عمى تحمؿ المشاؽ " انا بشتغؿ مف الساعة  5صباحاً إلى الساعة  5مساءاً وبأخذ  12دينار باألسبوع
أعطييـ المي حتى إنيا تشتري خضرة لمبيت  ،اشتغؿ كؿ أياـ األسبوع و حتى باألعياد والعطؿ الرسمية أتناوب
مع زمالئي في المحؿ "  ،وعمى الرغـ مف عدـ وجود بيئة عمؿ مناسبة إال أف ىذا الطفؿ يعمؿ حتى يحسف ظروؼ
أسرتو القاسية " انا بشتغؿ طوؿ الوقت سواء بالبرد القارص أو الحر الشديد ومافي مالبس متخصصة لمعمؿ
ونظارات وكفوؼ متخصصة بس أنا مجبر عمى العمؿ حتى أساعد أىمي "
ولمحد مف نزوع األطفاؿ العامميف الى الجنوح والجريمة البد مف تفعيؿ قانوف مراقبة سموؾ األحداث رقـ ()6:
لسنة 0229

مف خالؿ تفعيؿ منع بيع الخمور والتبغ لمف ىـ دوف الثامنة عشر  ،وتخصيص فرؽ تفتيش خاصة

لألطفاؿ العامميف مف قبؿ وزراة العمؿ ليا دور متجانس مع الجيات المعنية األخرى مثؿ و ازرة التنمية األجتماعية
وامانة عماف وذلؾ لغايات المتابعة في مجاؿ حماية األطفاؿ والشباب مع التركيز عمى الدور الوقائي .كما البد مف
إجراء الدراسات واألبحاث الالزمة بخصوص العالقة ما بيف عمؿ األطفاؿ واألجراـ لموقوؼ عمى حجـ المشكمة تمييدا"
لمعالجتيا  .فمف خالؿ الزيارات الميدانية التي يقوـ بيا فريؽ عمؿ المركز لمراقبة وتقييـ أوضاع األطفاؿ في نزاع
مع القانوف ،تبيف أف ىناؾ (< )69طفالً يعمموف في ميف وحرؼ مختمفة مف اصؿ ( )062قاموا بتعبئة النماذج
الخاصة باألطفاؿ المحتجزيف في مراكز الدفاع االجتماعي مما يعتبر مؤشرا" يدعو إلى إجراء دراسات معمقة
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ومختصة لمحد مف ىذه الظاىرة .كما اف مف الضروري إشراؾ منظمات المجتمع المدني في تفعيؿ برامج الرعاية
الالحقة خاصة بالنسبة لممتسوليف والباعة مف األطفاؿ.

 -6مالحظات عامة:
 -6تسري احكاـ قانوف الضماف االجتماعي المتعمقة بالتاميف ضد إصابات العمؿ و أمراض المينة عمى العماؿ
المتدربيف الذيف لـ يكمموا الثامنة عشرة مف عمرىـ  ،وبحسب المؤسسة العامة لمضماف االجتماعي فقد بمغ عدد
األطفاؿ العامميف ضمف شروط قانوف العمؿ وقانوف الضماف االجتماعي المنتسبيف لمضماف (< ) 6279طفؿ حتى
تاريخ  .022</9/62أما مديرية التدريب الميني فقد أفادت باف عدد الممتحقيف لدييا في نفس الفترة بمغ ()9822
طالباً  )% ;8( ،منيـ ممف تتراوح أعمارىـ ما بيف السادسة عشر والثامنة عشر .ويتعمـ ىؤالء األطفاؿ الميارات
الفنية والمينية والتطبيقية لميف مختمفة بحسب سوؽ العمؿ  ،ويخضعوف لبرامج التوعية بحقوقيـ الوطنية والعمالية
مما يوسع مداركيـ المستقبمية في مجاؿ ممارسة عمميـ وينشأ جيؿ مف العامميف الشباب بميف مختمفة بأفضؿ
صورة.
 -0تبيف مف خالؿ المؤشرات الرقمية الصادرة عف و ازرة التنمية األجتماعية لتصنيفات األطفاؿ العامميف والمتورطيف
في جرائـ يخالؼ عمييا القانوف بحسب نوع المينة  ،أف اقؿ نسبة لعمؿ األطفاؿ ىي في األعماؿ الزراعية  ،اذ
تنحصر ب (  )07طفالً لعاـ < ، 022وبمغ عدد األطفاؿ الجانحيف والعامميف في اعماؿ وميف حرفية مختمفة
( )60:2طفالً  ،وبمغ عدد األطفاؿ الذيف يعمموف كعماؿ خدمات في القطاعات المختمفة ( )089طفالً ،كما ىو
واضح في الشكؿ ادناه.
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 -7توصيات لمحد مف ظاىرة عمؿ األطفاؿ:
 -6ضرورة توفير الضمانات القانونية لحماية األطفاؿ العامميف وذلؾ عمى النحو التالي:
أ -استحداث نصوص قانونية في قانوف العمؿ وقانوف العقوبات تمنع األطفاؿ مف القياـ باألعماؿ التي حددتيا
االتفاقية الخاصة بأسوأ أشكاؿ عمؿ األطفاؿ ،عمى أف تشمؿ عقوبات جزائية لمف يحرض أو يشترؾ أو
يتعامؿ مع األطفاؿ العامميف في ىذا المجاؿ و/أو يستغميـ بأي شكؿ كاف.
ب -ضرورة وضع عقوبات جزائية رادعة بحؽ المخالفيف مف أصحاب العمؿ وعدـ األكتفاء بالغرامات المالية.
 -1دعوة النقابات المينية عمى التعاوف مع القطاعات التي تتعامؿ مع األطفاؿ العامميف مثؿ وزراة العمؿ وو ازرة
التنمية األجتماعية وامانة عماف وذلؾ في مجاؿ اإلجراءات المتعمقة بمعالجة ىذه الظاىرة والوقاية منيا.
 -2ضرورة قياـ وزراة التربية والتعميـ بتفعيؿ إلزامية التعميـ بالنسبة لألطفاؿ طبقا" لمتشريعات الوطنية التي تحث
عمى إلزامية التعميـ األساسي  ،مف خالؿ اتخاذ الخطوات التالية:
 اعتمػػػاد صػػػفوؼ شػػػاممة لممتسػػػربيف مدرسػػػيا" عمػػى أف يمػػنح الطف ػػؿ شػػيادة معتمػػدة تع ػػادؿ شػػيادة التعم ػػيـاألساسي.
 اعتمػػاد مبػػدأ التػػدابير غيػػر السػػالبة لمحريػػة فػػي األحكػػاـ الصػػادرة مػػف قبػػؿ القضػػاة فػػي قضػػايا األحػػداثالمخػػالفيف لمقػػانوف والمتسػػربيف مدرسػػيا" وذلػػؾ بػػالحكـ بمتابعػػة التعمػػيـ المنػػتظـ أو مػػا يعادلػػو وذلػػؾ تحػػت
اشراؼ ومتابعة مراقب السموؾ وفي حالة عدـ االنتظاـ يحكـ بعقوبة سالبة لمحرية.
 -9مساعدة الطالب الفقراء بمعونة مالية تغطي النفقات األساسػية لفتػرة التػدريب المينػي لحػثيـ وتشػجيعيـ عمػى
الدخوؿ الى سوؽ العمؿ بصورة مشرفة وواعدة.
 -:ضػػرورة تعػػاوف الجيػػات المعنيػػة لمعالجػػة اوضػػاع اسػػر األطفػػاؿ العػػامميف مثػػؿ و ازرة التنميػػة األجتماعيػػة وو ازرة
العمؿ  ،الفساح المجاؿ ليـ ألحتواء ابنائيـ لضماف مستقبميـ الميني واألجتماعي.
; -ضرورة قياـ وزارة الصحة ووزارة العمؿ بالتأكيد عمى شموؿ األطفاؿ العامميف بالرعاية الطبية الالزمة مػف خػالؿ
تعػديؿ الجػػدوؿ الممحػػؽ بقػػانوف العمػػؿ والقاضػػي بتحديػػد ( )66مرضػاً مينيػاً ضػػمف جػػدوؿ معتمػػد ليػػذه الغايػػة ممػػا
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يرفع غطاء الحماية القانونية ألطفاؿ قد يتعرضوف ألمػراض غيػر مدرجػة فػي الجػدوؿ بسػبب صػغر سػنيـ  ،او اف
يتـ التعديؿ بإضافة نص يتعمؽ بإثبات العالقة السببية بيف المرض والمينة عف طريؽ لجنة طبية مختصة.
< -ضرورة قياـ وزارة العدؿ بالتوعيػة بمخػاطر جريمػة األتجػار بالبشػر وكيفيػة التعػرؼ عمػى ىػذه الجريمػة مػف خػالؿ
وسائؿ األعالـ المختمفة.
-62

حث وسائؿ األعالـ الرسػمية وغيػر الرسػمية وخاصػة المسػوعة والمرئيػة منيػا عمػى اىميػة التعمػيـ لألطفػاؿ

وخاصة الفتيات منيـ.

ممحؽ  :األعماؿ التي تؤثر عمى صحة األطفاؿ وسالمتيـ سنداً ألحكاـ المادة ( )62مف قانوف العمؿ
األردني رقـ  7لسنة  2885وتعديالتو :
___________________________________________________
 -2األعماؿ التي تتطمب التعامؿ مع اآلالت او األجيزة المشغمة ميكانيكاً التي ال يمكف وضع حماية
عمييا كمف المخاطر .
الميكانيكية  ،مثؿ التعامؿ مع آالت

تيذيب المعادف كاالت الجمخ والمكابس ،المنشار الدائري،

المثقاب ،آالت النجارة ( كالمنشار الدائري أو المتحرؾ ) آالت قص وتقطيع الورؽ والجمد والقماش،
قص وكبس ضغط المطاط  ....وغيرىا
 -1األعماؿ التي تتطمب تشغيؿ وادارة اآلالت المتحركة ذاتياً مثؿ :
أ -التعامؿ مع اآلالت الزراعية ( كالتراكتورات والحصادات )
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ب -قطاع البناء واإلنشاءات ( كالجرافات والحفارات والموردات )
ج -قطاع النقؿ والتحميؿ والتفريغ ( كالرافعات والشوكات والشاحنات )
 -2التعامؿ مع اآلالت واألجيزة الخاصة بصناعة النفط والغاز
 -3العمؿ في المحطات الحرارية ومحطات الغاز المضغوطة
 -4تشغيؿ وادارة الرافعات المختمفة في الموانئ والمطارات والمصانع  ...وغيرىا
 -5األعماؿ التي تتطمب إعطاء اإلشارات( ربط الحموالت واعطاء اإلشارة أثناء العمؿ مع الرافعة
وتوجيو الحمولة واعطاء التحذيرات مف المخاطر وغيرىا ) مثؿ :
أ -أعماؿ ربط الحمولة التي تنقؿ بواسطة الرافعة
ب -إعطاء اإلشارات أثناء العمؿ مع الرافعة
ج -توجيو حركة المرور عمى الطرؽ او حركة النقؿ الجوي او البحري او الخطوط الحديدية.
د -إعطاء التحذيرات مف المخاطر في المناجـ
 -6األعماؿ التي تتطمب التعامؿ مع األجيزة الالزمة في تخزيف وتصنيع السوائؿ والغازات سريعة
االشتعاؿ واالنفجار
 -7األعماؿ التي تتطمب استعماؿ معدات الغوص
 -8األعماؿ التي تتطمب التحكـ الخاصة بتأميف اليواء لمعامميف في المناجـ ( الكيسوف ) مثؿ :
العامموف في التحكـ ( ابواب واجيزة التيوية لباطف المناجـ – اعماؿ التحكـ بتأميف اليواء لمغواصيف
في الكيسوف )
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 -22اعماؿ تالكيب وصيانة وفحص االجيزة والتديدات والتجييزات الكيربائية ذات الضغط العالي
مف  112فولت –  142فولتبميطمبات خاصة  ,اضافة الى تمديدات خطوط الضغط العالي التي تزيد
عمى  142فولت
 -22اعماؿ البناء واالنشاء والصيانة التي تتطمب رفع الصقاالت مثؿ :
أ – رفع الصقاالت في في ىمميات البناء والتركيب في البنايات العادية والشاىقة
ب -وضع القوالب والقواطع الخشبية عند صب األسمنت في األجزاء المختمفة مف المشاريع
االنشائية
ج -وضع الصقاالت والقوالب في أعماؿ البناء التي تتـ في المناجـ واإلنفاؽ
 -21صنع واستعماؿ المتفجرات
 -22اعداد وتعبئة وتفجير األلغاـ
 -23أعماؿ رجاؿ اإلطفاء
 -24أعماؿ حراسة األنفس والممتمكات
 -25االعماؿ التي تتطمب اجياداً جسمياً شديداً مثؿ :
أ -رفع او حمؿ او دفع االثقاؿ اكثر مف  14كغـ لمذكور و 24كغـ لالناث
ب -فؾ وتركيب االالت والماكنات
ج -الحصاد اليدوي
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د -االعماؿ التي تتطمب نفس الحركات بااليدي بشكؿ مستمر او وضع مفروض عمى الجسـ وال
يتطمب جيدا جسميا كبي ار مثؿ تركيب البالط الصيني واالعماؿ المشابية ليا واعماؿ الطابعات
والتمغراؼ والسجاد اليدوي
ىػ -اعماؿ الحفر في المناجـ والكسارات
 -26العمؿ في ظروؼ البيئة الداخمية غير المالئمة مثؿ  :اعماؿ صب وصير المعادف وصير
ونفخ الزجاج والعمؿ في االفراف الصناعية والمخابز والمطابخ الكبيرة والعمؿ في المناجـ والبرادات
 -27األعماؿ التي يتعرض العامؿ فييا لمضجيج بما يزيد عف  74ديسبؿ
 -28األعماؿ التي يتعرض بيا العامؿ لالىت اززات
 -12العمؿ تحت الضغط الجوي العالي – أعماؿ الكيسوف
 -12األعماؿ التي يتعرض فييا العامؿ لإلشعاعات المؤينة مثؿ :
أ -التعامؿ مع مصادر اإلشعاعات المؤينة
ب -العمؿ بالقرب مف أماكف استعماؿ مصادر اإلشعاعات المؤينة كالعمؿ مع النظائر
المشعة في المختبرات والمعاىد والمحطات النووية
ج -العمؿ في صيانة المفاعالت
د -العمؿ في مراقبة المنتجات بواسطة أشعة رنتجف او النظائر المشعة
ىػ -العمؿ في التصوير الشعاعي والمعالجة باالشعة
و -أعماؿ مراقبة وصيانة أجيزة الرنتجف
21

 -11األعماؿ التي يتعرض فييا لألشعة غير المؤينة مثؿ :
أ -التعرض لألشعة تحت المراء او األشعة فوؽ البنفسجية او أشعة الميزر او أشعة
الميكروويؼ او األشعة ذات التردد العالي
ب -األعماؿ التي تتـ بالقرب مف مصادر ىذه اإلشعاعات سواء في الصناعة او الصيانة
او األبحاث مع األجيزة التي تنتج عف ىذه اإلشعاعات وتضـ كذلؾ اعماؿ الرصد الجوي
ومراقبة الرادارات  ...وغيرىا
 -12االعماؿ التي يتعرض فييا العامؿ لمغبار الذي ال يؤدي الى التميؼ مثؿ :
أ -غبار المعادف او الخشب او االسمنت وغيره مف الغبار الذي يحتوي عمى اقؿ مف  %2مف
السميكا مثؿ حفر ودؽ الحجارة والفحـ والمعادف والخشب وصناعة االسمنت
 -13االعماؿ التي يتعرض فييا العامؿ لمغبار الذي يؤدي الى التميؼ مثؿ :
أ -الغبار الذي يحتوي عمى اكثر مف  %2مف السميكا
ب -غبار االسبست
ج -التمؾ والفحـ الحجري الناجـ عف اعماؿ الحفر والتفجير والنقؿ في المناجـ والمحاجر
واالنفاؽ او حفر وتحميؿ وتفريغ الرمؿ الذي يحتوي عمى السميكا او العمؿ في مناجـ
االسبست والصناعات االسبستية واالسمنتية وصناعة المنتوجات مف االسبست
 -14االعماؿ التي يتعرض فييا العامؿ لالغبرة العضوية ( القطف والكتاف واالعشاب و
وصناعة النسيج )
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 -15اال عماؿ التي يتعرض بيا العامؿ الغبرة وادخنة الرصاص ومركباتو العضوية مثؿ صير وصب
الرصاص وصناعة البطاريات السائمة  ...الخ
 -16التعرض لرابع ايثيؿ الرصاص الناجـ عف تصنيعو او استعمالو او تنظيؼ الصياريج التي تنقؿ
رابع ايثيؿ الرصاص او البنزيف الحاوي عميو
 -17االعماؿ التي يتعرض فييا العامؿ لمؿ يمي :
 أبخرة واغبرة الزنبؽ ومركباتو الكروـ ومركباتو النيكؿ ومركباتو المنغنيز ومركباتو اغبرة وادخنة الفاناديوـ والبالتيف غبار المعدف الصمب اليورانيوـ ومركباتو اغبرة وادخنة البريميوـ غبار الزرنيخ ومركباتو اغبرة وادخنة الفسفور وامالحو الحوامض والقواعد الغازات المييجة23

الفمور ومركباتو اوؿ اكسيد الكربوف السيانيد ثاني سمفيد الكربوف الجميكوالت مشتقات الكاربوىيدرات اليالوجنية ابخرة النفط ومشتقاتو الفينيؿ كمورايد مشتقات البنزيف النيترو امينية البنزيف ونظائرة المواد الكيميائية اثناء انتاج وتجييز االصباغ االصطناعية والمدائف البالستيكية المبيدات الفسفورية العضوية والكاربامنية اغبرة االسمدة الصناعية العوامؿ البيولوجية -18االعماؿ في المكاتب والفنادؽ والمطاعـ وفي اماكف الترفيو العامة والنوادي الميمية
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