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حزيران 2020

تحذيرات من تزايد عمالة األطفال

جراء أزمة «كورونا المستجد»
إعداد :المرصد العمالي األردني
مركز الفينيق للدراسات االقتصادية والمعلوماتية

بالتعاون مع مؤسسة فريدرش ايبرت األلمانية

حــذر المرصــد العمالــي األردنــي مــن زيــادة عمالــة
األطفــال فــي األردن جــراء أزمــة «كورونــا المســتجد»،
حيــث أشــار إلــى أن العوامــل األساســية التــي تزيــد
عمالــة األطفــال تفاقمــت بشــكل كبيــر خــال األشــهر
الثالثــة الماضيــة.
وأرجــع المرصــد العمالــي األردني االرتفاعــات المتتالية
فــي عمالــة األطفــال فــي األردن إلــى تفاقــم التفــاوت
إضافــة إلــى تراجــع
ً
االجتماعــي وعــدم المســاواة،
مؤشــرات العدالــة االجتماعيــة.
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يأتــي اليــوم العالمــي
مقدمة
لمكافــــــــــــــــــــحة عمالــة
األطفــال والــذي يصــادف فــي الثانــي عشــر
مــن حزيــران مــن كل عــام مناســبة وفرصــة
للوقــوف علــى حالــة عمالــة األطفــال فــي
األردن ،وفرصــة لمراجعــة السياســات التــي
ســاهمت فــي زيــادة األطفــال العامليــن،
وتعــد مكافحــة عمالــة األطفــال أحــد العناويــن
األساســية للدفــاع عــن حقــوق االنســان.
هــذا العــام ،تتســع تأثيــرات «فيــروس كورونــا
المســتجد» علــى مختلــف جوانــب الحيــاة،
حيــث كانــت وســتكون التأثيــرات األكثــر حــدة
علــى الفئــات االجتماعيــة الفقيــرة واألكثــر
تهميشــا ،فتركــزت فعاليــة اليــوم العالمــي
لمكافحــة عمــل األطفــال لعــام 2020
علــى تأثيــر األزمــة علــى ِعمالــة األطفــال.
فجائحــة كورونــا تســببت بأزمــة اقتصاديــة
واختــاالت فــي ســوق العمــل طالــت فئــات
متعــددة مــن المجتمــع وتحديــدا األطفــال.
ولــم يعــد خافيــا علــى أحــد مــن المراقبيــن
العمــل
أســواق
بشــأن
والمعنييــن
المختلفــة أن األطفــال وخاصــة المنحدريــن
مــن أســر فقيــرة ســيكونون مــن الفئــات
االجتماعيــة التــي ســتتأثر بشــكل كبيــر ،ألن
التحديــات التــي ســتواجهها أســرهم كبيــرة.

الدوليــة ذات العالقــة بشــكل كبيــر ،إذ أن
قانــون العمــل األردنــي رقــم ( )8لســنة
 1996والتعديــات التــي أجريــت عليــه ،يحظــر
تشــغيل األطفــال واألحــداث ،فقــد نصــت
المــادة ( )73منــه ،علــى منــع تشــغيل األحــداث
(األطفــال) الذيــن لــم يكملــوا ســن السادســة
عشــرة مــن عمرهــم بــأي صــورة مــن الصــور،
وحظــرت المــادة ( )74مــن القانــون ذاتــه
تشــغيل األحــداث الذيــن لــم يكملــوا الثامنــة
عشــرة مــن عمرهــم فــي األعمــال الخطــرة أو
المضــرة بالصحــة.
وهــذا ينســجم مــع االتفاقيــات الدوليــة ذات
العالقــة بإلغــاء والحــد مــن عمالــة األطفــال
أهمهــا :اتفاقيــة حقــوق الطفــل الصــادرة
عــن األمــم المتحــدة عــام  1989ودخلــت
حيــز التنفيــذ عــام  ،1990إلــى جانــب بعــض
اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة المتمثلــة
فــي اتفاقيــة الحــد األدنــى لســن االســتخدام
رقــم  ،138واتفاقيــة حظــر أســوأ أشــكال
عمــل األطفــال رقــم  ،182واتفاقيــة العمــل
الجبــري رقــم  .29ورغــم أهميــة التشــريعات
الوطنيــة فــي مكافحــة عمالــة األطفــال ،اال أن
الواقــع أقــوى منهــا ،اذ أن الديناميــات التــي
تحــرك االقتصــاد األردنــي وتزايــد معــدالت
البطالــة والفقــر وجــودة التعليــم هــي العامــل
الحاســم فــي زيــادة أو تقليــل عمالــة األطفــال.

«سبب االرتـــفاعات

•يقصــد باألطفــال حســب التعريــف الــذي
قدمتــه اتفاقيــة حقــوق الطفــل المعتمــدة مــن
األمــم المتحــدة عــام  :1989جميــع األشــخاص
ً
عامــا .وفــي
الذيــن لــم تتجــاوز أعمارهــم 18
هــذا الســياق تــم تقســيم األطفــال إلــى
شــريحتين :األولــى تتمثــل فــي األطفــال
عامــا ،ويحظــر تشــغيلهم بــأي
دون ســن ً 16
شــكل مــن األشــكال ،والشــريحة الثانيــة تتمثــل
فــي األطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم مــا
بيــن ( )18-16عامـ ًـا ،يســمح بتشــغيلهم وفــق
شــروط محــددة .هــذا إلــى جانــب تأكيــد أهــداف
التنميــة المســتدامة  2030علــى أولويــة
مكافحــة عمالــة األطفــال ،حيــث نصــت الغايــة
الســابعة مــن الهــدف الثامــن علــى «اتخــاذ
تدابيــر «فوريــة» لضمــان حظــر واســتئصال
أســوأ أشــكال عمــل األطفــال ،بمــا فــي ذلــك
تجنيدهــم واســتخدامهم كجنــود ،وإنهــاء عمــل
األطفــال بجميــع أشــكاله بحلــول عــام .2025

تراجع مؤشرات العدالة

•يمكــن القــول إن التشــريعات الوطنيــة
الناظمــة لعمــل األطفــال تتــواءم مــع المعاييــر

االجتماعية»

المتتالية في عمالة
األطفال في األردن؛
تــــــفاقم التــــفـاوت
االجتماعي وعدم
إضافة إلى
ً
المساواة،
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واقع عمالة األطفال ومحركاتها:
•عملــت الحكومــة ومــن خــال وزارة العمــل
والجهــات المعنيــة ،علــى تبنــي قضيــة
عمــل األطفــال ،مــن خــال إجــراء العديــد
مــن المبــادرات فــي محاولــة للحــد مــن هــذه
المشــكلة ،فقــد اســتحدثت وحــدة لعمــل
األطفــال فــي وزارة العمــل عــام  1999مــع
البرنامــج الدولــي للقضــاء علــى عمــل األطفال
( )IPECالتابــع لمنظمــة العمــل الدوليــة،
حيــث تتولــى الوحــدة مهمــة مكافحــة عمــل
األطفــال .وقــد تــم الحقــا تحويــل الوحــدة إلــى
قســم «مكافحــة عمــل األطفــال ،لكــن العديــد
مــن األهــداف والمســؤوليات المطلوبــة مــن
القســم لــم تتحقــق بالشــكل المطلــوب مثــل
إعــداد التقاريــر حــول عمــل األطفــال ،إعــداد
التقاريــر حــول الزيــارات التفتيشــية عــن عمــل
األطفــال ،المســاهمة فــي إجــراء الدراســات
الخاصــة بعمــل األطفــال.
•يوجــد أكثــر من  152مليــون طفل يخضعون
للتشــغيل فــي العالــم قبــل تأثيــرات أزمــة
وبــاء «كورونــا المســتجد» ،منهــم  72مليــون
يعملــون فــي مهــن خطــرة .األمــر الــذي
يمنعهــم مــن ممارســة طفولتهــم الطبيعيــة،
ويحرمهــم مــن فرصــة التعليــم الطبيعــي،
غذاء
باإلضافــة إلــى أن كثيـ ًـرا منهــم ال يتلقــون
ً
ـليما أو أي نــوع مــن أنــواع الرعايــة ،وبذلــك
سـ ً
يحرمــون مــن حقوقهــم األساســية.
•علـــى الرغـــم مـــن أن القانـــون األردنــي
يحظـــر تشــغيل مــن هــم تحــت  16عامـ ًـا ،وزاد
مــن الغرامــات المفروضــة علــى مشــغلي
األطفــال ،اال أن عمالـــة األطفــال ســـجلت
ملحوظــا خــال الســنوات الماضيــة.
ً
ازديـــادا
ً
وبحســب أحــدث اإلحصائيــات المتوفــرة فــي
فــي األردن لعــام  ،2016والتــي أعدتهــا
منظمــة العمــل الدوليــة بالتعــاون مــع دائــرة
ـإن أكثـــر
اإلحصــاءات العامــة ووزارة العمــل؛ فـ ّ

مـــن  70ألــف طفـــل فـــي األردن منخرطـــون
ألفــا
فـــي مجـــال عمالـــة األطفــال ،منهــم ً 45
يعملــون بمهــن خطــرة.
•تعــود االرتفاعــات التــي طــرأت علــى عمالــة
األطفــال فــي األردن إلــى عــدة أســباب،
أبرزهــا تفاقــم التفــاوت االجتماعــي وعــدم
إضافــة إلــى تراجــع مؤشــرات
ً
المســاواة،
العدالــة االجتماعيــة ،والتــي نجمــت بشــكل
أساســي عــن تنفيــذ سياســات اقتصاديــة لــم
تأخــذ بعيــن االعتبــار النتائــج واآلثــار االجتماعيــة
لهــذه السياســات ،والتــي تركــزت خــال
العقــود الماضيــة علــى تحريــر االقتصــاد
الوطنــي ،واإلمعــان فــي تنفيــذ سياســات
ماليــة تقشــفية متنوعــة ،أدت الــى تقنيــن
االنفــاق العــام علــى الحمايــات االجتماعيــة
المختلفــة ،الــى جانــب التوســع فــي تطبيــق
سياســات ضريبيــة عادلــة تتركــز علــى التوســع
فــي الضرائــب غيــر المباشــرة (الضريبــة العامــة
علــى المبيعــات والضرائــب الخاصــة) .األمــر
الــذي أدى علــى أرض الواقــع إلــى تراجــع
المســتويات المعيشــية لقطاعــات كبيــرة مــن
األســر األردنيــة ،والتــي بــرزت مؤشــراتها
بشــكل واضــح فــي ازديــاد رقعــة الفقــراء،
فالمؤشــرات الرســمية ذات العالقــة تفيــد
بــأن نســبة الفقــر فــي األردن ارتفعــت مــن
13.3بالمئــة عــام  2008إلــى  14.4بالمئــة عــام
 ،2010والرقــم المعلــن مــن قبــل الحكومــة
فــي عــام  ،2018والــذي يشــير إلــى أن
معــدالت الفقــر فــي األردن يبلــغ 15.7بالمئة،
إضافـ ًـة إلــى نســبة «الفقــراء العابريــن» الذيــن
عاشــوا الفقــر ثالثــة أشــهر علــى األقــل فــي
الســنة ،والتــي تشــير أرقــام البنــك الدولــي
أن نســبتهم تقــارب مــا نســبته18.6بالمئة مــن
المجتمــع.
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•تعــود االرتفاعــات التــي طــرأت علــى عمالــة
األطفــال فــي األردن إلــى عــدة أســباب،
أبرزهــا تفاقــم التفــاوت االجتماعــي وعــدم
إضافــة إلــى تراجــع مؤشــرات
ً
المســاواة،
العدالــة االجتماعيــة ،والتــي نجمــت بشــكل
أساســي عــن تنفيــذ سياســات اقتصاديــة
لــم تأخــذ بعيــن االعتبــار النتائــج واآلثــار
االجتماعيــة لهــذه السياســات ،والتــي
تركــزت خــال العقــود الماضيــة علــى تحريــر
االقتصــاد الوطنــي ،واإلمعــان فــي تنفيــذ
سياســات ماليــة تقشــفية متنوعــة ،أدت
الــى تقنيــن االنفــاق العــام علــى الحمايــات
االجتماعيــة المختلفــة ،الــى جانــب التوســع
فــي تطبيــق سياســات ضريبيــة عادلــة تتركــز
علــى التوســع فــي الضرائــب غيــر المباشــرة
(الضريبــة العامــة علــى المبيعــات والضرائــب
األمــر الــذي أدى علــى أرض
الخاصــة).
الواقــع إلــى تراجــع المســتويات المعيشــية
لقطاعــات كبيــرة مــن األســر األردنيــة ،والتــي
بــرزت مؤشــراتها بشــكل واضــح فــي ازديــاد
رقعــة الفقــراء ،فالمؤشــرات الرســمية ذات
العالقــة تفيــد بــأن نســبة الفقــر فــي األردن
ارتفعــت مــن 13.3بالمئــة عــام  2008إلــى
 14.4بالمئــة عــام  ،2010والرقــم المعلــن مــن
قبــل الحكومــة فــي عــام  ،2018والــذي يشــير
إلــى أن معــدالت الفقــر فــي األردن يبلــغ
إضافــة إلــى نســبة «الفقــراء
ً
15.7بالمئــة،
العابريــن» الذيــن عاشــوا الفقــر ثالثــة أشــهر
علــى األقــل فــي الســنة ،والتــي تشــير أرقــام
البنــك الدولــي أن نســبتهم تقــارب مــا نســبته
18.6بالمئــة مــن المجتمــع.
•تشــير مختلــف المعطيــات أن عمالــة
األطفــال ســوف تــزداد بشــكل ملمــوس ،جــراء
تداعيــات أزمــة فيــروس «كورونــا المســتجد»،
أيضــا إلــى أن معــدالت البطالــة
والتــي تشــير ً
ســوف ترتفــع بشــكل كبيــر إلــى جانــب
ارتفــاع معــدالت الفقــر .األمــر الــذي ســيؤدي
بالضــرورة إلــى زيــادة عمالــة األطفــال .ألن
غالبيــة األطفــال العامليــن ينحــدرون مــن
أســر فقيــرة ،حيــث تضطــر هــذه األســر لدفــع
أبنائهــا إلــى ســوق العمــل للمســاهمة فــي
توفيــر دخــل لألســرة ،و/أو غيــر قــادرة علــى
االســتمرار فــي اإلنفــاق علــى أطفالهــا فــي
المــدارس .اذ أنــه ال يخفــى علــى أحــد أن
أعــداد الفقــراء ســوف تــزداد بشــكل ملمــوس،
وقــد أشــار تقريــر صــادر عــن البنــك الدولــي
خــال شــهر آب  2020الــى أن نســبة الفقــر
المدقــع فــي األردن ســوف تصبــح  27بالمئــة

مــن مجمــل الســكان ،األمــر الــذي يعنــي تزايــد
فــرص انخــراط المزيــد مــن األطفــال فــي
ســوق العمــل ،اذ تــزداد حاجــات األســر للدخــل
الــذي يمكــن أن يحصلــه أطفالهــم – مهمــا كان
هــذا الدخــل متواضعــا -خاصــة بعــد عمليــات
التحــول فــي التعليــم المدرســي الــذي أصبــح
عــن بعــد ،األمــر الــذي يســهل خــروج األطفــال
الــى ســوق العمــل وزيــادة عمليــات تســرب
األطفــال مــن مدارســهم ،بســبب عــدم توفــر
وســائل التعلــم عــن بعــد لجميــع الطلبة بشــكل
عــادل ،خالفــا للفقــرة (أ) مــن المــادة رقــم
( )10مــن قانــون التربيــة والتعليــم وتعديالتــه
رقــم  3لســنة  1994والتــي تنــص علــى أن
«التعليــم األساســي تعليــم إلزامــي ومجانــي
فــي المــدارس الحكوميــة».
•إن مرجعيــة ومســؤولية مراقبــة عمــل
األطفــال غيــر منوطــة بجهــة محــددة وإنمــا
جهــات متعــددة ،فيمتلــك مفتشــي وزارة
العمــل صالحيــات تفتيــش جميــع المنشــآت
الخاضعــة ألحــكام قانــون العمــل األردنــي،
للبحــث عــن أطفــال عامليــن ،لكــن ال تقــع
ضمــن إختصاصهــم مجموعــات األطفــال
الذيــن يعملــون خــارج إطــار هــذه المنشــآت.
إذ يتطلــب القانــون لمخالفــة أي صاحــب
عمــل عنصــر التبعيــة واألجــر ،كمــا هــو معــرف
ضمــن مفهــوم عقــد العمــل فــي المــادة
( )2مــن قانــون العمــل ،فاألطفــال مــن
الباعــة المتجوليــن والبائعيــن علــى اإلشــارات
الضوئيــة ،والبســطات ،وعلــى حــواف
الطــرق ،غيــر تابعيــن لقانــون العمــل ،ولســلطة
ا لمفتشــين .

«تشير مختلف
المعطيات أن
عمالة األطفال
سوف تزداد بشكل
ملموس ،جراء
تداعيات أزمة
فيروس كورونا»
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التوصيات
 .1إعــادة النظــر فــي السياســات االقتصاديــة
المختلفــة التــي تــم تطبيقهــا فــي األردن
خــال العقــود الماضيــة ،باتجــاه زيــادة االنفــاق
واالســتثمار فــي الحمايــات االجتماعيــة،
وإصــاح السياســات الضريبيــة باتجاه تخفيض
الضريبــة العامــة علــى المبيعــات والضرائــب
الخاصــة ،والتــي أدت إلــى زيــادة معــدالت
الفقــر ،إذ أن غالبيــة األطفــال العامليــن
ينتمــون إلــى أســر فقيــرة ،تدفعهــم حاجتهــم
إلخــراج أطفالهــم مــن مقاعــد الدراســة ،أو
التغاضــي عــن تســربهم مــن المــدارس بهــدف
المســاهمة فــي توفيــر مداخيــل إضافيــة
تســاعد هــذ األســر علــى تلبيــة حاجاتهــا
األساســية.
 .2إعــادة بنــاء منظومــة الحمايــة االجتماعيــة
علــى أســاس مبــادئ حقــوق االنســان ،بحيــث
توفــر الحيــاة الكريمــة للجميــع ،وخاصــة الفقــراء
بمختلــف أنواعهــم ،واعــادة النظــر بسياســات
األجــور باتجــاه زيادتهــا بمــا يتــواءم مــع
مســتويات األســعار المرتفعــة فــي األردن.
 .3تطويــر العمليــة التربويــة والتعليميــة خــال
المرحلــة األساســية للحــد مــن عمليــات تســرب
األطفــال مــن مدارســهم ،وتوفيــر وســائل
التعلــم عــن بعــد لجميــع الطلبــة بشــكل عــادل.

عمان  -شارع الملكة رانيا العبد الله
األردن ّ -
عمارة العمري (رقم - )12الطابق الرابعهاتف+962 6 5164491:

فاكس+962 6 5164492:

www.phenixcenter.net

info@phenixcenter.net

 .4مراجعــة التعليــم عــن بعــد ومــدى نجاعتــه
وكيــف أثــر علــى حضــور األطفــال داخــل
المــدارس وبالتالــي دفعهــم إلــى ســوق
ا لعمــل .
 .5تطويــر مناهــج خاصــة بالمتســربين مــن
المــدارس تراعــي حاجاتهــم النمائيــة.
 .6تشــديد الرقابــة مــن قبــل المؤسســات
الرســمية علــى األماكــن التــي تتركــز فيهــا
عمالــة األطفــال ،والعمــل علــى تطبيــق
القوانيــن التــي تحظــر عمــل األطفــال ،ووضــع
عقوبــات رادعــة بحــق المخالفيــن وعــدم
االكتفــاء بدفــع غرامــات بســيطة ،هــذا إلــى
جانــب تفعيــل الحمــات التوعويــة حــول اآلثــار
الســلبية الناتجــة عــن عمــل األطفــال فــي
المــدارس ولألســر.
 .7ضــرورة تحمــل المجتمــع الدولــي
لمســؤولياته تجــاه الالجئيــن الســوريين،
للحيلولــة دون اضطرارهــم لدفــع أطفالهــم
إلــى ســوق العمــل لمســاعدة اســرهم فــي
تغطيــة نفقاتهــم األساســية.
 .8عمــل دراســات معمقــة حــول عمالــة
األطفــال وأشــكال مخالفــات األحــداث ،ومــا
هــي أشــكال العنــف التــي يتعــرض لهــا
األطفــال خــال عملهــم.

www.labor-watch.net
@LaborWatchJo
@laborwatch_Jo
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@phenixcenter
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