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تحذيرات من تزايد عمالة األطفال
جراء أزمة «كورونا المستجد»
إعداد :المرصد العمالي األردني
مركز الفينيق للدراسات االقتصادية والمعلوماتية

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
الثــاث 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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يعــد اليــوم العالمــي
مقدمة
لمكافحـــــة عـــــــــمـــــــالة
األطفــال الــذي يصــادف فــي  12حزيــران مــن
كل عــام؛ فرصــة للوقــوف علــى حالــة عمالــة
األطفــال ،حيــث يوجــد أكثــر مــن  152مليــون
طفــل يخضعــون للتشــغيل فــي العالــم قبــل
الدخــول فــي أزمــة وبــاء «كورونــا المســتجد»،
منهــم  72مليــون يعملــون فــي مهــن خطــرة.
األمــر الــذي يمنعهــم مــن ممارســة طفولتهــم
الطبيعيــة ،ويحرمهــم مــن فرصــة التعليــم
الطبيعــي ،باإلضافــة إلــى أن كثيـ ً
ـرا منهــم ال
ســليما أو أي نــوع مــن أنــواع
غــذاء
يتلقــون
ً
ً
الرعايــة ،وبذلــك يحرمــون مــن حقوقهــم
األساســية.
ً
أقــر األردن عــددا مــن التشــريعات لمكافحــة
ّ
عمــل األطفــال فــي الســنوات األخيــرة ،وذلــك
بهــدف خفض معدالت انتشــار هــذه الظاهرة،
مثــل :زيــادة الغرامــات علــى صاحــب العمــل
المشــغل لألطفــال ،منــع تشــغيل األطفــال
لمــن هــم أقــل مــن  16عامـ ًـا تحــت أي ظــرف.
علـــى الرغـــم مـــن أن القانـــون األردنــي يحظـــر
ً
عاما ،فـــإن معدالت
تشغيل من هم تحت 16
ً
ً
ملحوظــا
ازديـــادا
عمالـــة األطفــال ســـجلت
خــال الســنوات الماضيــة .وبحســب أحــدث
اإلحصائيــات المتوفــرة فــي األردن لعــام
 ،2016والتــي أعدتهــا منظمــة العمــل الدوليــة
بالتعــاون مــع دائــرة اإلحصــاءات العامــة ووزارة
ـإن أكثـــر مـــن  70ألــف طفـــل فـــي
العمــل؛ فـ ّ
األردن منخرطـون فـي مجـال عمالـة األطفال،
ألفــا يعملــون بمهــن خطــرة.
منهــم ً 45
ويقصــد باألطفــال حســب التعريــف الــذي

قدمتــه اتفاقيــة حقــوق الطفــل المعتمــدة مــن
األمــم المتحــدة عــام »:1989جميــع األشــخاص
الذيــن لــم تتجــاوز أعمارهــم  18عامـ ًـا» .وفــي
هــذا الســياق تــم تقســيم األطفــال إلــى
شــريحتين :األولــى تتمثــل فــي األطفــال دون
ســن  16عامـ ًـا ،ويحظــر تشــغيلهم بــأي شــكل
مــن األشــكال ،والشــريحة الثانيــة تتمثــل فــي
األطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم مــا بيــن (-16
 )18عامـ ًـا ،يســمح بتشــغيلهم فــي مهــن غيــر
خطــرة وغيــر مضــرة بالصحــة.
هــذا إلــى جانــب تأكيــد أهــداف التنميــة
المســتدامة  SDGs 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

«سبب االرتـــفاعات المتتالية
فــي عمالــة األطفــال فــي
األردن؛ تــــــــفاقم التــــفـــاوت
االجتماعي وعدم المســاواة،
إضافـ ًـة إلــى تراجــع مؤشــرات
العدالــة االجتماعيــة»

تفاقم األسباب
وتعــود االرتفاعــات التــي طــرأت علــى عمالــة
األطفــال فــي األردن إلــى عــدة أســباب،
وأبــرز هــذه األســباب؛ تفاقــم التفــاوت
إضافــة إلــى
ً
االجتماعــي وعــدم المســاواة،
تراجــع مؤشــرات 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.
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
 %13.3عــام  2008إلــى  %14.4عــام ،2010
والرقــم المعلــن مــن قبــل الحكومــة فــي عــام
 ،2018والــذي يشــير إلــى أن معــدالت الفقــر
فــي األردن تبلــغ  ،%15.7إضافـ ًـة إلــى نســبة
«الفقــراء العابريــن» الذيــن عاشــوا الفقر ثالثة
أشــهر علــى األقــل فــي الســنة ،والتــي تشــير
أرقــام البنــك الدولــي أن نســبتهم تقــارب مــا
نســبته  %18.6مــن المجتمــع.
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وتشــير مختلــف المعطيــات أن عمالــة األطفــال
ســوف تــزداد بشــكل ملمــوس ،وذلــك جــراء
تداعيــات أزمــة فيــروس «كورونــا المســتجد»،
والتــي تشــير أيضـ ًـا إلــى أن معــدالت البطالــة
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 على االســتمرار
فــي اإلنفــاق علــى أطفالهــا فــي المــدارس.

«وتشــير مختلــف المعطيــات
أن عمالــة األطفــال ســوف
تــزداد بشكـــــل مـــــــلموس،
وذلــك جــراء تداعيــات أزمــة
فيــروس «كورونا المســتجد»

التشريعات الوطنية
يمكــن القــول أن التشــريعات الوطنية الناظمة
لعمــل األطفــال تتــواءم مــع المعاييــر الدوليــة
ذات العالقة بشــكل كبير ،إذ أن قانون العمل
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 عمرهم
بــأي صــورة مــن الصــور ،وحظــرت المــادة ()74
مــن 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  1989والتــي دخلــت
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 .29
ورغــم أهميــة التشــريعات الوطنيــة فــي
مكافحــة عمالــة األطفــال ،اال أن الواقــع أقــوى
منهــا ،اذ أن الديناميــات التــي تحــرك االقتصاد
األردنــي وتزايــد معــدالت البطالــة والفقــر
وجــودة التعليــم هــي العامــل الحاســم فــي
زيــادة أو تقليــل عمالــة األطفــال.
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التوصيات
 .1إعــادة النظــر فــي السياســات االقتصاديــة
التــي يتــم تطبيقهــا فــي األردن منــذ العقــود
الماضيــة ،والتــي أدت إلــى زيــادة معــدالت
الفقــر ،إذ أن أغلبيــة 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 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.
 .3وقــف العمــل بأمــر الدفــاع رقــم 6
وملحقاتــه مــن قــرارات وبالغــات ،وذلــك كــي
تعــود مســتويات األجــور إلــى مســتوياتها
الطبيعيــة قبــل األزمــة ،كخطــوة أولــى قبــل
زيادتهــا ،لتمكيــن األســر مــن الحصــول علــى
الحيــاة الكريمــة.

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

 .4تطويــر العمليــة التربويــة والتعليميــة خــال
المرحلــة األساســية للحــد مــن عمليــات تســرب
األطفــال مــن مدارســهم ،وتوفيــر وســائل
التعلــم عــن بعــد للطــاب ،لجميــع الطلبــة
بشــكل عــادل.
 .5تشــديد الرقابــة مــن قبــل المؤسســات
الرســمية علــى األماكن التــي تتركز فيها عمالة
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
واألســر.
 .6ضــــــرورة تــــــــــحمل المــــــجتمع الدولــي
لمســؤولياته تجــاه الالجئيــن الســوريين،
للحيلولــة دون اضطرارهــم لدفــع أطفالهــم
إلــى ســوق العمــل لمســاعدة اســرهم فــي
تغطيــة نفقاتهــم األساســية.
 .7ضــرورة تطويــر قاعــدة بيانــات دقيقــة يتــم
تحديثهــا دوريـ ًـا لعمالــة األطفــال فــي األردن.
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