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  ال���ب ال
�رسي واث�ه على ع
الة اال�فال

  م" م ��ر حق�ق االن�ان : 

  مقدمة   

حق ق  م!$ ر م" ال�!� �ة في ال��االت وت�لفها تق�م االم� ال�ي تقاس بها �عای
	ال ت��لف
م" ب
" ه9ه و  االج��اع
ة واالق�4اد2ة وال*
اس
ة وال1قاف
ة,/ان ذل-  في ال� ان,  االن*ان س اء

  	ف في اتفاق
ة ما  لAق ق االن*ان وم�@ ام�1الها  ل?! دال�<ام واح�	ام ال�ول ال> مق�ار ;
ال�قای
م"  ولق� تع�دت االتفاق
ات ال�ي /فلG حF ال>فل في ال�عل
�  ل�ا له ،االتفاق
ات ال�4ادقة عل
ها


ف وال�فاعل اال2�ابي مع ال?
Kة والق�رة وال�هارة ال�ع	فة  اه�
ه م" في اك�*اب ال>فلMعلى ال�
  وال����ع.

م" ال�<امات  أساس
اً  وال�<اماً  ،غ
	 قابل لل�4	ف م" حق ق ال>فل  ال�عل
� االب��ائي حقاً  �ع�?	و 
 وم" ه9ا ال�!>لF تأتي .ال�ي صادقG عل
ها ال�ول �U ج, ال�عاه�ات ال�ول
ة لAق ق اإلن*ان

اإلعالن العال�ي لAق ق  في ال�عل
� ل�ا ورد في االYفالحF  ح�ا2ة  العال�
ة لل�أك
� على األه�
ة
  م�اناو��, أن ی ف	 ال�عل
�  لMل ش�^ حF في ال�عل
�، )26(ته ل
]/� في ماد 1اإلن*ان
�ف4
ل  ،على األقل في م	حل�ه االب��ائ
ة واألساس
ةوال<ام
ًا  م"  13في ال�ادة  أك1	 ش� الً ̀و

                                                           
�جE ق�ار ال8
ع%ة العامة لألم4 ال
��9ة  اإلعالنان�� :  1
G أل
;ان�ن  10) ال
Pرخ في 3- ألف (د 217العال
ي ل9ق�ق اإلن�ان اع�
� ون�H على ال

 �+
�Rن ال�عل%4 1) 26( م /  1948األول/د�Y)ف� ال�عل%4 م8انا، على األقل في م�حل�%ه االب��ائ%ة واألساس%ة. و�. ل7ل ش`_ ح$ في ال�عل%4. و(E8 أن ی

�ن ال�عل%4 العالي م�احا لل8
%ع ت+عا ل7فاءته4.Y)م. و�
�ن ال�عل%4 الف ي وال
ه ي م�احا للعY)ة ال7املة 2االب��ائي إل:ام%ا. و%
. E8R أن ��Rه�ف ال�عل%4 ال� 

ج
%ع األم4 وج
%ع الفfات الع �2(ة أو  لH`2%ة اإلن�ان وتع:(: اح��ام حق�ق اإلن�ان وال�9(ات األساس%ة. ;
ا E8R أن Rع:ز ال�فاه4 وال��امح وال�2اقة ب%"

  . لآلGاء، على س+%ل األول�(ة، ح$ اخ�%ار ن�ع ال�عل%4 الR ijع/ى ألوالده3.4ال�ی %ة، وأن یP(� األنH/ة ال�ي تh/لع بها األم4 ال
��9ة ل9فg ال�الم. 

العه� ال�ولي ال`اص Gال9ق�ق االق�2ادRة واالج�
اع%ة وال5قاف%ة مادت%" لل9$ في ُ(ف�د و م" تعل%قات ل8 ة ال9ق�ق االق�2ادRة واالج�
اع%ة  13/2ال�عل%$ رق4   2
�ًال HGأن ال9$ في ال�عل%4 في 13. وال
ادة 14وال
ادة  13ال�عل%4 ه
ا ال
ادة 
، ال�ي هي أ��ل ما ن_ عل%ه العه� م" أحYام، هي ال
ادة األGع� م�s واألك�5 ش

وهjا  11 رق4 العام$ (خ/u الع
ل لل�عل%4 االب��ائي)؛ وال�عل%14على ال
ادة  11 رق4 اع�
�ت الل8 ة ال�عل%$ العام س+$ أن 9ق�ق اإلن�ان. ولق�ل ال�ولي قان�ن ال

ل أح�ه
ا اآلخ�، ّYR ا  و( +غيال�عل%$ العام
ج
%ع في آن واح� معًا. والل8 ة ت�رك أن ال�
�ع Gال9$ في ال�علR 4%�ل، Gال �+ة لل
الی%" م" األش`اص في ت اوله

. والل8 ة ت�رك أhRًا ال9�اج: اله%Yل%ة الهائلة وغ%�ها م" ی:داد اب�عاداً ، في حاالت ع�ی�ة، ال Rف�أ هjا اله�ففإن  ،إلى ذل{ و|ضافةه�فًا Gع%� ال
 ال. ، أن9اء العال4
  في الع�ی� م" ال�ول األ��اف. 13ال9�اج: ال�ي تع�قل ال� ف%j ال7امل لل
ادة 
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في ال�ادت
" ورد ذل-  اc2ًا  و 2،العه� ال�ولي ال�اص UالAق ق االق�4اد2ة واالج��اع
ة وال1قاف
ة
ك�ا ی� سع ع�د م" معاه�ات حق ق اإلن*ان األخ	@ في  م" اتفاق
ة حق ق ال>فل. 29و 28

 ،�
   3)29/�ا أك�ت ال�ادة (الFA في ال�عل

اته، 9قائ�ًا بم" حق ق اإلن*ان  حقاً M نه لل
;  في ال�!�
ة ال?g	�ةدوره ال�	/<f ل�عل
� لن أ  

ًا و  وhن�ا لM نه!
iاً حقا ت�
  .في م�ارسة سائ	 الAق ق  أساس

 �
على  الFA2 f9 لMل Yفل  ه  ال�عل
� ال���4  ل�<و�� ال>فل Uال�هارات  وتع<�< ق�رته  4فال�عل
لل�عل
�    يان اله�ف االساس؛ Yال�ا  وتع<�< اح�	امه ل9اته ولق�راتهال���ع iUافة حق ق االن*ان  
  .ه  ت!�
ة ش�4
ة /ل Yفل

  Aإع�ال الU ع ال�ولي مل�<م���ال	غ� م" أن ال� 
ع̀و��الف� ة  اال ان F في ال�عل
� األساسي لل
إذا ل� ت��9 ، وم" ال*ه لة ات*اعها 5في م��لف دول العال� ب
" االل�<ام وال اقع ال ت<ال /?
	ة


ع UالFA في ال�عل
�  ال�2�Aاتو�ع� فه�  خ> ات مل� سة وم*��امة.��ال�ي تA ل دون ت��ع ال

وhزال�ها ت�AیAمل "
 ض�ان تMاف] الف	صت>?
F م?�أ  ب�ءا م" .6ل����ع ال�ولي ب	م�هأمام ا" 

�
وال�اد2ة اضافة ال�ع
قات ال�ال
ة  وماه
ة االYار القان ني ال Y!ي وم�@ /فالة في م�ال ال�عل
ى الع ائF ذات ال4?غة ال1قاف
ة  واللغ �ة.      ال

ى ال!ق
s م" ذل- ،   الن�هاك الFA في ال�عل
� Uال!*?ة  الف	د2ة وال����ع
ة اآلثارت�ع�@ وعل
الA	مان م" ال�عل
� او  ما  مigلة 
� االل<امي ح
x ی�ع�@ االم	 الىم	حلة ال�عل في لألYفال

م" الق*	f  ع" ال��رسة والA	مان اله	وب واالنق>اع- ���Uلف اشiاله  2*�ى Uال�*	ب ال��رسي

                                                           

 

3  ��جE ق�ار ال8
ع%ة العامة لألم4 ال
��9ة ق ال/فل ان��  اتفاق%ة حق
G ام
hق%ع وال��2ی$ واالن�ت�H("  20ال
Pرخ في  44/25اع�
�ت وع�ض� لل�

 �+

ا  1989ال5اني/ن�فG جه خاص�تع��ف ال�ول األ��اف 9G$ ال/فل في ال�عل%4، وت9ق%قا لإلع
ال ال7امل لهjا ال9$ ت�ر(8%ا وعلى أساس ت7افP الف�ص، تق�م ب

�ف%�ها و|تاح�ها ل8
%ع األ�فال، یلي:(أ) جعل ال�عل%4 االب��ائي إل:ام%ا وم�احا م8انا لل8
%ع،(ب) ت8H%ع ت/�(� ش�ى أشYال ال�عل%4 ال5ان�i، س�اء العام أو ال
ه ي، وت

ال�عل%4 العالي، �HGى ال�سائل ال
 اس+ة، م�احا لل8
%ع على وات`اذ ال��اب%� ال
 اس+ة م5ل إدخال م8ان%ة ال�عل%4 وتق�4R ال
�اع�ة ال
ال%ة ع � ال9اجة إل%ها، (ج) جعل 

%8Hع األ�فال وفى م� اوله4،(هـ) ات`اذ ت�اب%� ل�%
�ر ال
 ��4 في أساس الق�رات،(د) جعل ال
عل�مات وال
+ادئ اإلرشادRة ال����(ة وال
ه %ة م��ف�ة ل8h9ع ال


ان إدارة ال �ام في ال
�ارس على ن9� ی�
Hى مع ;�امة ال/فل . ت�`j ال�ول األ2ال
�ارس وال�قل%ل م" مع�الت ت�ك ال�راسة.hاس+ة ل 
��اف ;افة ال��اب%� ال

. تق�م ال�ول األ��اف في هjه االتفاق%ة ب�ع:(: وت8H%ع ال�عاون ال�ولي في األم�ر ال
�علقة Gال�عل%4، و�`اصة به�ف اإلسهام 3اإلن�ان%ة و(��اف$ مع هjه االتفاق%ة.

اجات 8هل واألم%ة في ج
%ع أن9اء العال4 وت%�%� ال�ص�ل إلى ال
ع�فة العل
%ة وال�ق %ة و|لى وسائل ال�عل%4 ال�9ی5ة. وت�اعى 2Gفة خاصة اح�%في القhاء على ال

 ال+ل�ان ال ام%ة في هjا ال�2د.

  
4

  2001للجنة حقوق الطفل سنة   1التعليق العام  رقم   
5

 2011التعليم   انظر تقرير المقرر الخاص  المعني بالحق في   
6

  2010تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم، كيشور سينغ  
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�
ج�
ع  االم	 2>البل  ؛فA*,ال�ل�
9  ما یلAقه م" اثار سل?
ة على نف*
ة  ل
; على  7ال�عل
ورفع  م" االتMال
ةوال?>الة وت<�� مع�الت  وارتفاع مع�الت األم
ة م"  فهي ت<�� ن احي ال����ع 

ذات عالقة م	ت?>ه  اج��اع
ة | اه	ت*اه� مigلة ال�*	ب ال��رسي في ان�اج  ك�ا اإلعالةن*, 
وال�* ل  وج! ح االح�اث . وما  تلAقه ه9ه  ال<واج ال�?i	 و/ع�الة األYفال Uال�*	ب ال��رسي 

  االس	f داخل ال����ع.  اث	 Uالغ في ت�4ع   وتفM- ال!*
ج ال�igالت م"

م" ال$ اه	 الق��2ة  ع�الة االYفال و ل��رسياال�*	ب  وعلى ال4ع
� ال Y!ي تع�?	 |اه	تي
في ال*! ات  ل�ا شه�ه ال����ع االردنيوالع امل  وت�ع�د االس?اب ال��ی�ة داخل ال����ع االردني

�ة ع�د م" الع امل وال�غ
	اتم" تغ
	ات في  االخ
	ة
 ال�	/
?ة االج��اع
ة واالق�4اد2ة ن�
وتأث
	اتها على  8ازمة الل� ء ال* رf  ؛ ال4A	على س?
ل ال�1ال الوال�أث
	ات ال�اخل
ة وال�ارج
ة 


ة س اء  ال�!� �ة م��لف الق>اعاتA4ة وال� 	ة م!ها  ال�̀
!i*ال9@ اد@ الىوال 	اح�اث  االم
ها : اه� الع�ی� م" ال�igالت االج��اع
ةالcغ Yات على تل-  الق>اعات م�*??ه في اح�اث  

�ة ارتفاع ال>اقة االس�
عاب
ة لل��ارس، الcغ� على ال�	افF ال��رس
ة
 ال�	افF الcغ� على ن�

ةA4ة وال?!ى ال
K

ف الع�د االك?	 م"  وال?c�*اف$ات ال�ي تAة  لل�
�Aال�"
K"  الالج�ال* ر

  .ةوغ
	ها الع�ی� م" االثار االج��اع
ة واالق�4اد2

ال�ل�
9 ع" ال��رسة انق>اعا نهائ
ا  Uانق>اعی��1ل  ال��رسي عل
ه لل�*	بال�فه م ال��عارف  ان 
  .ق?ل أن ی�� ال�	حلة اإلل<ام
ة

االل<امي ت��لف  ان م	حلة ال�عل
�    ال�ول ت?
"ل?عs  ق ان
" ال�عل
��U	اجعة س	�عة ل?عs  و
ت*ع س! ات  و��� االن�هاء م!ه ع!�   يم" 2*��	 ال�عل
� اإلل<ام ف�!ها م��لفة م" دولة الى اخ	@ 

 	gعة عUا	الو  9س"  ال s?ع	أم�ها  االخ �
في االردن فق�  ما .س! ات س�i2Gفي Uإل<ام
ة تعل
 �
  U10عg	 س! ات  لM!ه ل� �A2د  Uع� مفه م ال�*	ب ال��رسي  ياإلل<امح�د القان ن ف�	ة ال�عل

                                                           
7

   ال يوجد تعريف جامع مانع لمفهوم الترسب الى ان اغلب االدبيات اتفقت على ان  التسرب المدرسي هو  
ال�راسات  شiل األYفال ال* ر� ن الالجK ن في األردن ن*?ة أ̀رعة عg	 في ال�Kة م" ن*?ة األYفال العامل
" في األردن، g/ ,*AUف م*ح قام Uه "م	/< 8

�ة" في ال�امعة األردن
ة Uال�عاون مع وزارة الع�ل ودائ	ة اإلح4اءات العامة.
   ل� قع االل�M	وني  ل زارة الع�ل.ل�<�� م" االYالع ی	جى ز�ارة  ا 2016عام  اإلس�	ات

9  )  i*
 )  ب�ا2ات عال�
ة ع" ال�عل
� : ال��ه ر�ة الع̀	
ة  ال* ر�ة  i�2" االYالع على ال�ق	�	 /امال على م قع م!$�ة ال
 ن
*i  2011ال
 ن
10
وج د تق4
	 تg	�عي ل�  يرى  ف
ه لل�A م" ال�*	ب ال��رسي /فا2ة ال!4 ص ال اردةوم�@  وتع�2الته  1994ل*!ة 3ن ال�>لع على قان ن ال�̀	
ة وال�عل
� رق� ا 

ة ال�*	ب ال��رسي واUقائه في دائ	ة ال��اUعة م" ق?ل م�راء ال��ارس في حال انق>اع ال>ال, ع" ال�راسة ل��ة عام دراسي /ا مل 42!ف ح
!ها Uانه ی!^ على عق̀ 
ة م!4 ص عل
ها تg	�ع
ا Uإعادةم�*	ب ل�!4A	 االج	اءات في تعه� ولي االم	    .اب!ه لل��رسة دون ان یلFA ع�م االل�<ام Uال�عه� اf عق̀ 



5 

 


ة ب
"  ان�هاك
"   الc ء على  ل�*ل
�وان>القًا م�ا ورد اعاله  جاءت ه9ه ال�راسة <Uا	العالقة ال�

م�الصق
" �2*ان حق ق ال>فل : حقه في ال�عل
� وحقه في  ع�د اس�غالل Yف ل�ه في الع�ل 

  ب�!اول ذل- م" خالل ال�ع	ف على  االس?اب والع امل واالثار ال�]د2ة الى تل- االن�هاكات.

 Gض	فال  ال�راسةفق� اس�عYب ال��رسي وع�الة اال	م" ال�* �Aات ال
ح
x اع�?	 االخ
	  ادب

. 1919م!$�ة الع�ل ال�ول
ة ل!ف*ها م!9 نgأتها في عام  اك�ت عل
هام" أب	ز األه�اف ال�ي 

�Aمفه م ال �*� ل*" الع�ل أو االس���ام األدنى وع�لG على  اع��اد وم	اق?ة معای
	 ع�ل ت

 G4ن x
على أن ال�A األدنى ل*" الق? ل في االس���ام 2�, أال  138رق�  ال�ول
ة االتفاق
ةح

  i2 ن أدنى م" ال�A األدنى ل*" االن�هاء م" ال�عل
� اإلل<امي.

  هدف الدراسة  

  �
 |اه	ة ال�*	ب ال��رسي  وم�@ ارت?اYها  U$اه	ةالc ء على  ت*عى ه9ه ال�راسة الى ت*ل

 واالثار الع امل واالس?اب خالل  ال�ع	ف على  م" م" م!$ ر حق ق االن*ان  ع�ل االYفال

  .ان�هاكات م*G حق ق ال>فل م" $اه	ت
"  وما ن�ج ع!ه�الMل�ا ال  ال�]د2ة

  :  منهجية الدراسة  

ت!ق*� ه9ه ال�راسة الى ق*�
"  الق*� االول ی�!اول االYار ال!$	f ح*, ال�عای
	 ال�ول
ة      


ة  للع�ل لل�A م" |اه	تي ال�*	ب ال��رسي وع�الة االYفال!Y ق    وال�!$ مة ال	ت� ال�> x
ح


ة ال!ا!Y ال "
|�ة  الى  ن4 ص االتفاق
ات ال�ول
ة ذات العالقة و تعل
قات الل�ان وتAل
ل للق ان

في  ل
" في س ق الع�لمت!اول االYار ال�
�اني ل اقع الAال لألYفال العافق�   الق*� ال1انياما 

ع"  ال�*ح ال�
�اني الس�gMاف ه9ا ال اقع اس���ام ?عG ال�راسةات ح
x مAاف$�ي ا̀ر� وال�ف	ق 

 �
4
ة مع االYفال العامل
" Uاج	ت� ت ز�عه  اس�?
انY	�F ت�4�gقة ال�قابلة ال�	<U  و`�ون

ال<راعة ، ال�* ل ، ال?
ع على الع�ل U ال���gل على -في ق>اع الع�ل الغ
	 م!$� اج	

، ال رش ال4!اع
ة " ت4ل
ح ال*
ارات ،  على ال?*>ات في االس اق الgع?
ة االشارات ، ال?
ع

ال��علقة Uال�4ائ^   ةلت� تق*
� االس�?
ان الى ال��غ
	ات ال�*�ق و- ال!�ارة و ال�Aادة 


ة �

x( ال�!;  / الع�	/   س!ة الع�لم" حالعامل
"   لألYفالاالج��اع
ة واالق�4اد2ة  وال�عل 

/   / الAالة االج��اع
ة لألب �" /  ال�Aاف$ة /  ال!>اق ال�غ	افي ( الcA	 ، وال	�� )
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ة/*!�اس���ام اضافة الى   )صل ال
ه ال>فل و وال�*� @ ال�راسي الf9  ع�د اف	اد العائلة ال

ال$	وف  ت�   الع�ل على   دراسة م!هج دراسة الAالة اس���ام و  االسKلة ال�غلقة وال�ف� حة

ح
x  ال��� عات ال�	/<ةم!هج اس���ام   الى Uاإلضافةاالج��اع
ة واالق�4اد2ة  ال�اصة به� 

ن و/ا ال�راسةال�Aاف$ات ال�ي اس�ه�ف�ها  نقاش م	/<ة في /ل مAاف$ة م" �
"ت� عق� جل*

واف	اج ال����ع ال�Aلي في  االش�اص ال�gار/
" في ال�ل*ة مgار/
" م" ال�هات ذات العالقة

   كل مAاف$ة وم�1ل
" ع"  م]س*ات ال����ع ال��ني . 

  م�8
ع ال�راسة :  

 اتM ن م���ع ال�راسة م" االYفال العامل
" في االردن في الق>اع الغ
	 م!$�  وال9ی" ت	/    

  ) عامًا . 17- 5(م" الفKة الع�	�ة    2016ال��رسة في مAاف$�ي ال�ف	ق وا̀ر�   لعام 

  ع% ة ال�راسة :  

 !$��ال االYفال العامل
" في الق>اع غ
	 م" Yفل 154بلغG  ت� اخ�
ار ع
!ه عg ائ
ة  


" في الفKة الع�	�ة والعامل
" م*!� ال�وام ال��رسيالعامل
" في اوقات عامًا  ) 17- 5( " /ال ال


" في مAاف$�ي ا̀ر� وال�ف	ق.   �
    ال�ق

  تساؤالت الدراسة :   


ة ال!اف9ة  ذات العالقة U$اه	تي ال�*	ب  ال�ع	ف على ال�عای
	 ال�ول
ة  .1!Y ال "
والق ان

 ال��رسي وع�الة االYفال؟ 

تار�خ ب�ء  الع�ل  و   الYفال وم�غ
	  ال�!;  و الع�	 وا مع	فة العالقة ب
" ع�ل .2


ة  وال�*� @ ال�راسي الf9 وصل *!�الAالة االج��اع
ة لألب �" و مiان االقامة و ال

 ال
ه ال>فل ؟ 

 

ع�الة االYفال وال�*	ب  الل� ء ال* رf على  مع�الت  |اه	تي تأث
	ال�ع	ف على    .3

 ال��رسي ؟ 

 ة االYفال؟ ال�ع	ف على اس?اب وع امل  ال�*	ب ال��رسي وعالق�ها Uع�ال  .4
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ال�ع	ف على  االثار االج��اع
ة  واالق�4اد2ة  ل$اه	تي ال�*	ب ال��رسي وع�الة   .5

 االYفال؟ 

  ال	س�
ة والغ
	 رس�
ة  في م!$ مة ح�ا2ة ال>فل م�@ ال�Aا2ة  ال�]س*
ة ال�ع	ف على  .6

 م" ال�*	ب ال��رسي وع�الة االYفال؟ 

  

  االطار النظري لدراسة :  

  

  المتعلقة بالحق في التعليم والحد من عمل االطفال:  المعايير الدولية والوطنية  منظومة

     : و ال�9 م" ع
ل  اال�فال  أوال : ال
عای%� ال�ول%ة ال
�علقة Gال9$ في ال�عل4%

اك�ت ال�عای
	 ال�ول
ة ال!ا|�ة ل�Aا2ة حق ق ال>فل cU	ورة م	اعاة م4لAة ال>فل وم?�أ    


<  والع�ل على حx ال�ولة 
ات�اذ ت�اب
	 ح�ا2ة وم*اع�ة خاصة ل4الح ال?قاء وال!�اء وع�م ال��

>

 UالAق ق  /�ا اك�ت ال�عای
	 ال�ول
ة والل�!ة ال�ع!
ة ج�
ع األYفال وال�	اهق
"، دون أf ت�

 األYفال وال�	اهق
" م" االس�غالل االق�4ادf واالج��اعي�AUا2ة  االق�4اد2ة واالج��اع
ة

عاق, على اس���امه� في أf ع�ل م" شأنه إف*اد أخالقه� أو والع�ل على س" الق ان
" ال�ي ت

ودعG ال�ولة  األض	ار �A4Uه� أو ته�ی� ح
اته� Uال�>	 أو إلAاق األذ@ ب!� ه� ال>?
عي

تفاق
ة حق ق ال>فل والعه� ال�ولي ال�اص UالAق ق االق�4اد2ة واالج��اع
ة Uف	ض ال�!�cة ال

  .ح�ودا دن
ا لل*" A2$	 اس���ام ال4غار ال9ی" في ع�ل مأج ر و�عاق, عل
ه

ض	ورة ح�ا2ة  ال>فل م" االس�غالل   ورد في اتفاق
ة حق ق ال>فل وعلى صع
� ال�ع
ار ال�ولي  
االق�4ادf  او اf ع�ل  ig2ل خ>	ا او 1�2ل اعاقة   على حقه في ال�عل
�  او یلFA ض	ار 

العه� ال�ولي ال�اص UالAق ق  أك�ه اc2ًا وما  �A4Uه  ون� ه ال�*�f والعقلي وال!ف*ي 
ة  /فالة ال��اب
	 ال�اع
ة على ض	ور  11 10م" ال�ادة  3االق�4اد2ة واالج��اع
ة في فق	ته رق� 

الى ح�ا2ة االYفال وال�	اهق
" م" االس�غالل االق�4ادf واالج��اعي وال�ع ة الى ال��gی� في 
إف*اد أخالقه� أو االY	 القان ن
ة على م" 2*���م و�*�غل ال>ف لة  في أf ع�ل م" شانه 

                                                           
11
-ألف (د 2200عتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتاصدية واالجتماعية أ  

 27، وفقا للمادة 1976كانون الثاني/يناير  3تاريخ بدء النفاذ: 1966كانون األول/ديسمبر  16) المؤرخ في 21
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/9ل- ال�ع ة الى    ?
عياألض	ار �A4Uه� أو ته�ی� ح
اته� Uال�>	 أو إلAاق األذ@ ب!� ه� ال>
ح�ودا دن
ا لل*" A2$	 القان ن اس���ام ال4غار ال9ی" ل� ی?لغ ها في ع�ل مأج ر  ف	ض

  عل
ه. ةعاق?ال�و 

!ف;    ما لها م" دور في  /فالة   ال�عای
	 ال�ول
ة ال��علقة UالFA في ال�عل
� االYار ت!اولG̀و

وه!ا ال ب�  ع�م اس�غالله في أf شiل م"  اشiال الع�ل  ائ	 الAق ق االخ	@ لل>فل  واه�هاس

االل�<امات القان ن
ة العامة على  وال��c ن ال�ع
ارf للFA في ال�عل
� وأه� ع!اص	ه  م" ذ/	 

ماه
ة ال�!ف
9 ال��ر��ي للAق ق االق�4اد2ة واالج��اع
ة  عل
� وأخ
	اال�ولة في م�ال الFA في ال�

  ذ ال�4 ص. ف
�ا ی�علF بها  وال1قاف
ة 

�ن ال
ع%ارi وع اص� ال9$ في ال�عل4%
h
  أوال: ال

اتفاق
ة حق ق  ال�عای
	 ال�ول
ة لAق ق اإلن*ان ال�ي ت!اولG الFA في ال�عل
� وفي مق�م�ها  اك�ت

وم" خالل ما أب	زته  ةوال1قاف
 ةواالج��اع
 ةاالق�4اد2ال�ولي ال�اص UالAق ق العه� ال>فل و 

على ن4 ص ال� اد  igUل مف4ل  واالج��اع
ة وال1قاف
ة ع?	 تعل
قاتهال�!ة الAق ق االق�4اد2ة 

 ،�
ت�gل ما  أن م�c ن الFA في ال�عل
� 2ق م على ع�ة ع!اص	 علىال��علقة UالFA في ال�عل

  2أتي:

  12 : ت�ف%� ف�ص ال�عل%4 (ال��اف�)1


ة:2قع على عاتF ال�ولة واج, ت ف
	 ف	ص ال�عل
�، و��gل ه9ا ال�A ر ثالثة *
  أUعاد رئ

1-  :�
ی��Aل تMال
ف  وتع!ي أن لMل إن*ان ال���ع UالFA في ال�عل
� دون أنم�ان
ة ال�عل

. وق� نG4 ال� اث
F ال�ول
ة على واج, ال�ولة في ت ف
	 ال�عل
� االب��ائي ال��اني ماد2ة

و�قع على عاتقها وضع خ>ة ع�ل ل�cان ه9ا األم	، /�ا ن^ العه� ال�ولي ال�اص 

الق�4اد2ة واالج��اع
ة على تع�
� ال�عل
� ال1ان ���U fلف أن اعه وجعله م�احًا UالAق ق ا

.�
�ان
ة ال�عل�U ًا
�
ع واألخ9 ت�ر���وت��ر اإلشارة إلى أن ل�!ة الAق ق االق�4اد2ة  لل

"ف	ض رس م م" :على  أن 1999ل*!ة) 11واالج��اع
ة ق� أك�ت في تعل
قها العام رق� (

ات ال�Aل
ة أو ال��رسة، Uاإلضافة إلى ال�Mال
ف ال�?اش	ة جان, الiA مة أو ال*ل>

                                                           
12
من العهد االقتصادي واالجتماعي والثقافي رقم  13. انظر تعليق لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على المادة  
  حول خطط العمل من أجل التعليم االبتدائي. 1999لسنة11
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األخ	@، ig2ل عامًال م1?>ًا وحائًال دون ال���ع UالFA في ال�عل
�، وق� 2ع	قل إع�اله، 

 	
و/1
	ًا ما i2 ن له أث	 ان�Mاسي للغا2ة أc2ًا، و�cاف إلى ذل- أن ال�Mال
ف غ

آلUاء أو اإلل<ام Uارت�اء زf م�رسي ال�?اش	ة م1ل الc	ائ, اإلل<ام
ة ال�ف	وضة على ا

!اء عل
ه فإن م�ان
ة ال�عل
� ال   م ح� تMال
فه Uاه$ة ن*?
ًا، لها نف; األث	 ال�1?�". ̀و

تع!ي فق� أن i2 ن ال�عل
� غ
	 مق
� ب�فع ال	س م وhن�ا ت�gل اإلعفاء م" ال�Mال
ف 


ة /ال<f ال��رسي وال� اصالت والق	Yاس�

ة وغ
	ها.ال�	ت?>ة Uالع�ل
ة ال�عل 

إل<ام
ة ال�عل
� Uال!*?ة لل�	حلة االب��ائ
ة؛ ح
x ال ت ج� جهة أو ش�^ �2ل-   -2


ة اخ�
ار�ةcاالب��ائي على أنها ق �

ة ال�علcة في أن ی�عامل مع ق
و��gل  ،ال4الح

igل  ذل- ال ال�ی" أو م" له وصا2ة على األYفال وال�ولة ذاتها بل هي م*ألة إل<ام
ة ̀و


< على أساس ال�!; م1ًال، و�i ن ذل- م" خالل قان ن واضح، وأن م>لF دون أf ت�


  .13ت� اف	 أجه<ة وآل
ات م��4ة ت	اق, ت>?
قه


ة): وه  ال?ع� الf9 أك�ت عل
ه ل�!ة الAق ق االق�4اد2ة  -3�Aة ال�
ال?ع� ال?!
 f (ال?!

لى  ح
x أشارت إ 1999) ال4ادر عام 13واالج��اع
ة وال1قاف
ة في تعل
قها العام رق� (


ة Uأع�اد /اف
ة ت� ف	 ف
ها األدوات الالزمة للع�ل
ة ال�̀	 �ة  وج دض	ورة �
م]س*ات تعل

وhج	اءات تMفل ال*المة العامة لل>ل?ة وم*�ل<مات ال قا2ة م" الع!اص	 ال>?
ع
ة ال���لفة 

 "

"، وال�
اه ال4الAة للg	ب، وال��رس*!�
ة للA4ال Fاف	ال� 	
كال?	د وض	ورة ت ف

 "
ال9ی" ی�قاض ن روات, ج
�ة، وال�!اهج ال�راس
ة و ال��i?ات وم��?	ات ال��̀ر

 .14الAاس ب وغ
	 ذل- م�ا ت�>ل?ه الع�ل
ة ال�̀	 �ة

   15إمYان%ة االل�9اق  : 2 

2قع على عاتF الiA مة أن ت�c" ال���ع UالFA في ال�عل
� م" خالل ض�ان إمiان
ة  

ة القائ�ة، و��gل ه9ا الع!4	 ما یلي:  �
  االل�Aاق Uال�]س*ات ال�عل


ع -1��2�, أن i2 ن ال�عل
� م�احًا لل ،>

، وال س
�ا دون أf ت�
< ی9/	 ع�م ال��

< إلى ،ال*
اسات وال��ارسات  في القان ن وفي 16للفKات األك1	 ضعفا
و���� م?�أ ع�م ال��

                                                           
13
من العهد  13حول الحق في التعليم ،المادة1999لسنة  13لحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية رقم .التعليق العام للجنة ا 

 الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. 
14
العهد من  13حول الحق في التعليم ،المادة1999لسنة  13التعليق العام للجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية رقم  . 

 الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
15
  ، 1999لعام  13و 11.تعليق اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية رقم  
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" في أراضي دولة Y	ف في االتفاق
ات ال�ول
ة، �
ج�
ع األش�اص في س" ال��رسة ال�ق
"
Kه� الالج

" �U" ف!Yال� ا 	
الى االش�اص ذوU17  fاإلضافة �Uا في ذل- األش�اص غ

ي ال�عل
� أب	زها اتفاق
ة القcاء على . وق� ت!اولG اتفاق
ات م��لفة م*ألة ال�*اواة فاالعاقة 

< في م�ال ال�عل
� لعام 
واتفاق
ة حق ق ال>فل واتفاق
ة  حق ق  1960ج�
ع أشiال ال��

 . االش�اص ذوf االعاقة

< في ال�عل
� ال c�2ع لل�!ف
9 ال��ر��ي ال ارد 
وج�ی	 Uال9/	 أن م?�أ ال�*اواة وع�م ال��

ة واالج��اع
ة وال1قاف
ة وال ل� اف	 ال� ارد، فاالل�<امات في العه� ال�اص UالAق ق االق�4اد2
ال!اشKة ع" الFA في ال�*اواة في ال�عل
� ال�<امات ف ر�ة ت�gل ج ان, ال�عل
� /افة وت!4	ف 

< مه�ا /ان س??ه أو أساسه، مع األخU 9ع
" االع�?ار اع��اد ت�اب
	 خاصة 
إلى ح$	 ال��

واة فعل
ة ب
" ال	جل وال�	أة ولل��� عات ال�A	ومة م]ق�ة م" أجل ال ص ل إلى تAق
F م*ا

< Uال!*?ة لل�عل
� gU	� أال ت*��	 ه9ه اإلج	اءات Uع� بل غ 
ل
; ان�هاكًا للFA في ع�م ال��

< ال�فاوت الAاد في س
اسات 
األه�اف ال�ي ات�9ت م" أجلها. و�ع� شiال م" أشiال ال��



" في م اقع جغ	اف
ة اإلنفاق ال�ي ت]دf إلى اخ�الف ن ع
ة ال�عل�
� ب
" األش�اص ال�ق
�Uا في ذل- /ل  م��لفة. و�قع على عاتF ال�ول األY	اف أن ت	اق, ال�عل
� ع" /1,

 >

ال*
اسات وال�]س*ات وال?	امج وأن�ا� اإلنفاق وال��ارسات األخ	@ ح�ى ت�Aد أf ت�

AهA4ل� 	
 .18واقعي وت��9 ال��اب

إمiان
ة االل�Aاق ماد2ًا، 2�, أن i2 ن ال�عل
� م�احًا م" ال!اح
ة ال�اد2ة وأن تM ن  -2

ة م� اج�ة في أماك" 2*هل ال ص ل إل
ها و`>	�قة مأم نة، وذل- إما ع" �
ال�]س*ات ال�عل

ماك" سi" ال>ل?ة  أو م" خالل ألY	�F حc ر ال�راسة في م قع جغ	افي م!اس, 
 .19ل ص ل إلى ب	امج لل�عل
� ع" Uع�، وغ
	 ذل- م" ال سائل ال�M! ل ج
ا الع4	�ة م1ل ا

  

  ال�ولة في م8ال ال9$ في ال�عل%4 القان�ن%ة العامة على  �:اماتلاال ثان%ا: 

                                                                                                                                                                      
16
تنص خطة عمل فينا الدولية للشيخوخة إلى توفير تجهيزات لتسهيل دخول كبار السن للمؤسسات التعليمية وإتاحة فرص حصولهم  
منشورات البرنامج الدولي للدورات التدريبية في مجال حقوق -دائرة الحقوق –لى التعليم والتغلب على الصورة النمطية لكبار السن ع

  .314ص –، 2000اإلنسان برعاية المنتدى االسيوي لحقوق االنسان والتنمية،
17
البرامج المدرسية في كثير من البلدان اليوم بأن تعترف  ومن لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية :  14و 13التعليق رقم  

المعوقين يمكن أن يحصلوا على التعليم على خير وجه ضمن نظام التعليم العام
)34(

. وعلى ذلك، تقضي القواعد الموحدة بأنه "ينبغي 
ك ضمن أطر مدمجة، للمعوقين من للدول أن تعترف بمبدأ المساواة في فرص التعليم في المراحل االبتدائية والثانوية والجامعية، وذل

األطفال والشباب والكبار"
)35(

. ولتطبيق هذا النهج، ينبغي للدول أن تكفل تدريب المعلمين على تعليم األطفال المعوقين في مدارس 
األطفال الصم، عادية وتوفير المعدات والدعم الالزمين لتوصيل المعوقين إلى نفس مستوى تعليم أقرانهم من غير المعوقين. ففي حالة 

مثال، ينبغي االعتراف بلغة اإلشارات كلغة مستقلة، ينبغي أن يستطيع هؤالء األطفال الوصول إليها كما ينبغي مع االعتراف بما لها 
  من أهمية في بيئتهم االجتماعية الشاملة.

18
 حق في التعليم ،، ال1999لسنة 13.انظر تعليق لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على رقم  
19
من العهد االقتصادي واالجتماعي  13على المادة 1999لسنة  13.انظر تعليق لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية رقم  

 والثقافي.
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    ، �
�� عة م" االل�<امات ال!اشKة ع" الFA في ال�عل�U ال�ولة ال فاء Fوم"  2قع على عات

خالل ال!4 ص ال�ول
ة ال�ي ت!اولG الFA في ال�عل
� وع?	 تعل
قات ل�!ة الAق ق االق�4اد2ة 

�
وح�ا2ة االYفال م" االس�غالل في  شiل م" اشiال  واالج��اع
ة وال1قاف
ة gUأن الFA في ال�عل

ال1الث فإن ه!اك ال�<امات قان ن
ة عامة في م�ال الFA في ال�عل
� ت��1ل Uال�*� �ات  الع�ل 


" وعلى ال!A  ال Uاألع�الال���c!ة االل�<ام Uاالح�	ام واالل�<ام Uال�Aا2ة واالل�<ام iي:وال���  
 االل�<ام Uاالح�	ام : -1

ی�>ل, االل�<ام Uاالح�	ام م" ال�ول األY	اف أن ت�Aاشى ال��اب
	 ال�ي تع	قل أو ت�!ع  
ل�ي تع
F حF األف	اد في ال���ع UالFA في ال�عل
�، وال� قف ع" م�ارسة االن�هاكات ا
FA20اس���ام ما ه  م�اح له� م" م ارد م" اجل ال���ع به9ا ال.  

  
 االل�<ام Uال�Aا2ة : -2

ی�>ل, االل�<ام Uال�Aا2ة م" ال�ول األY	اف أن ت��9 ت�اب
	 ل�!ع الغ
	 س اء أكان ف	دًا   
  ،�
أم جهة أم م]س*ة أخ	@ م" ان�هاك حق ق الغ
	 igUل عام وت�Aی�ًا الFA في ال�عل
وفي الAاالت ال�ي �2ل ف
ها Y	ف ثالU xالAق ق االق�4اد2ة واالج��اع
ة وال1قاف
ة 

العامة أن تع�ل على م!ع ح�وث ان�هاكات أخ	@ وأن ت�c"  ی�ع
" على ال*ل>ات
االن�4اف القان ني لAcا2ا ه9ه االن�هاكات، و�*�ل<م االل�<ام Uال�Aا2ة ات�اذ خ> ات 
ف ر�ة م" ال�ولة لMفالة م!ع االن�هاكات ال اقعة على الAق ق االق�4اد2ة واالج��اع
ة 

الAاالت ال�ي ی<ع� ف
ها Y	ف ما أن وال1قاف
ة و/فالة س?ل ان�4اف قان ن
ة ن<�هة في 
ال�ولة أو أf جهة أخ	@ قامU Gان�هاك الAق ق االق�4اد2ة واالج��اع
ة وال1قاف
ة �Uا ف
ها 

�
  . 21الFA في ال�عل

": Uاإلع�الاالل�<ام  -3iوال�� 


" م" ال�ول أن ت��9 ت�اب
	 إ2�اب
ة ت�iِّ" األف	اد  Uاإلع�الی�>ل, االل�<ام  iوال��
ت*اع�ها على ال���ع UالFA في ال�عل
�. و�ق م ه9ا االل�<ام igUل أساسي وال��اعات و 

على ع!4	�" مه�
" ه�ا االل�<ام Uال�*ه
ل واالل�<ام Uال� ف
	. وق� أك�ت ل�!ة الAق ق 
) ح ل الFA في ال�عل
� "ان 13االق�4اد2ة واالج��اع
ة وال1قاف
ة في تعل
قها العام رق� (


	 ال���ع الMامل UالAق ق االق�4اد2ة االل�<ام Uال�*ه
ل �g2ل ات�*
اذ م?ادرات ا2�اب
ة ل�
واالج��اع
ة وال1قاف
ة، /�ا �g2ل االل�<ام Uال� ف
	 خ�مات م?اش	ة وغ
	 م?اش	ة تق�مها 

                                                           
20
.كذلك 18، ص2005للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، األمم المتحدة، جنيف ل.الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، دلي 

  من العهد االقتصادي. 13انظر تعليق لجنة الحقوق االقتصادية على المادة 
21
  .20، ص2005للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، األمم المتحدة، جنيف لالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، دلي 
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ال�ولة إلع�ال الFA". /�ا �g2ل االل�<ام Uاإلع�ال ات�اذ ال�ولة ال��اب
	 ال�g	�ع
ة 
  ل الFA . ك�ع�یل أو س" الق ان
" الالزمة إلع�ا


" األف	اد م" الAق ق االق�4اد2ة واالج��اع
ة وال1قاف
ة igUل عام  iا ی�>ل, ت��/
والFA في ال�عل
� igUل خاص ات�اذ خ> ات فعل
ة وفعالة م" اجل ب!اء ق�رات األف	اد 

ورفع ال عي ل�یه� AUق قه� وواج?اته� م" خالل ، ل
i ن ا قادر�" على م�ارسة حق قه�

ة نg	 اتفاق
ات حق!Y عات ال�	gال�U ادة ال عي�بها وز ��	ه� وال�ع!
 ق اإلن*ان ف
�ا ب

ال!ا|�ة له9ه الAق ق، وال�ع	�� Uاآلل
ات ال�ي م" ال��i" إت?اعها في حالة ان�هاك 
وذل- ح*, ما ورد في ال�عل
F العام لل�!ة الAق ق االق�4اد2ة واالج��اع
ة حق قه� 
  وال1قاف
ة.


انات ال�س��ر(hال9$ في ال�عل%4 ثان%ا : الG علقة�
  : في األردنع
ل  اال�فال  ومYاف9ة ة ال

  

     Gس	ها أن  ال�ادة ال*ادسة/
ال�ولة  الFA في ال�عل
� وت�Aی�ا في فق	تها ال1ان
ة وال�ي جاء ف

" تMفل الع�ل وال�عل
� ض�" ح�ود إمiان
اتها

ع األردن��  .وتMفل ال>�أن
!ة وتMاف] الف	ص ل

"FA2 لل��اعات تأس
; م�ارسها والق
ام عل
ها  : على انهم" ال�س� ر ) 19ك�ا نG4 ال�ادة (
�
 أف	ادها على أن ت	اعي األحiام العامة ال�!4 ص عل
ها في القان ن وت�cع ل	قاUة ل�عل

إل<امي  ساسيال�عل
� اال":على أن  20في ح
" أك�ت ال�ادة  الiA مة في ب	ام�ها وت ج
هها".

" وه  م�اني في
   ".م�ارس الiA مة لألردن

م" ال�س� ر االردني ان ت�c" ال�g	�عات ال�ي ت�4رها ال�ولة احiاما  9/23ل- اك�ت ال�ادة    

وم" ه!ا   لوش	وYا خاصة Uع�ل االح�اث وال!*اء مع ال�أك
� على ال<ام
ة ال�عل
� ال��اني لألYفا

فل في ال�عل
�  االل<امي وحقه في ع�م اس�غالله في الع�ل ل
iفل حF ال>ال�س� ر األردني  جاء 

ك�ا ل�  ح�ای�ه م" االس�غالل االق�4ادf مع ال� اث
F ال�ول
ة Uإق	اروه9ا ی]/� ان*�ام  ال�س� ر 

�2
< ال�س� ر والق ان
" األردن
ة األخ	@ ال!ا|�ة للFA في ال�عل
� ب
" ال9/ ر واإلناث في م�ال 


ة Uأن اعهااالل�Aاق في ال�	احل �
ك�ا ل� �2
< ال�س� ر والق ان
" األردن
ة األخ	@ ال!ا|�ة  ال�عل


ة Uأن اعها�
   .للFA في ال�عل
� ب
" ال9/ ر واإلناث في م�ال االل�Aاق في ال�	احل ال�عل

  الق�ان%" ال�� %ة ال ا�
ة لل9$ في ال�عل%4 ومYاف9ة ع
الة األ�فال:  ثال5ا: 

;فاRة ال 2�ص ال�اردة ف%ه وم�s  وتع�Rالته  1994ل� ة 3 قان�ن ال���%ة وال�عل%4 رق4 .1

  لل�9 م" ال���ب ال
�رسي
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ال�ولة Uإج	اء م	اجعة شاملة ل�g	�عاتها ال!ا|�ة للFA في ال�عل
� وذل- ل�cان ت افF تل�<م      
وان*�ام ه9ه ال�g	�عات مع ال�عای
	 ال�ول
ة ال!ا|�ة له9ا الFA، فإذا ما وج�ت أن تg	�عًا �2الف 

غا2ة ال�<اماتها ال�ول
ة في ه9ا ال��ال و�!�ه- حF األف	اد في ال4A ل على ال�عل
� أو ال A2قF ال
ال�	ج ة م!ه ف
� ج, عل
ها تع�یل ه9ا ال�g	�ع أو إلغائه أو س" ق ان
" ج�ی�ة ت�فF وال�<اماتها 

  ال�ول
ة. 
 Fوم" ه9ا ال�!>ل�
ل?
ان م�@ /فای�ه القان ن
ة لل�A م" ال�*	ب  فإن ق	اءة قان ن ال�̀	
ة وال�عل

  تي:/أ)م!ه على اآل10ال��رسي تgMف ع" القان ن ن^ في ال�ادة العاش	ة (
" �
  .الiA م
ة" ال��ارس في وم�اني ال<امي تعل
� االساسي ال�عل

وق� أح*" ال�g	ع االردني Uال!^ على إل<ام
ة ال�عل
� وم�ان
�ه. إال أن اإلل<ام
ة ت�>ل, أن 
ی��c" القان ن ض�انات وآل
ات ل�cان ه9ه اإلل<ام
ة ووضع ح� ل�" A2اول ان ی��اوز عل
ها.  

ات على ولي األم	 الf9  وال�عل
� �2ل  م" ن^ قان ني إال أن قان ن ال�̀	
ة  ی��c" وضع عق̀ 
ال 2ق م Uإرسال أYفاله الى ال��ارس. /�ا �2ل  القان ن م" أ2ة ض�انات أو آل
ات إلل�Aاق 
األYفال Uال��ارس وال�A م" |اه	ة ال�*	ب ال��رسي .أf ان القان ن  �2ل  م" أ2ة  ض�انات 

" القان ن وال�ي ت!^ على إل<ام
ة ال�عل
�. /�ا ان /�ا أن القان ن  ل�فع
ل ن^ ال�ادة العاش	ة م
  ل� �A2د ال�هة ال�ي ت� لى ال�?ل
غ ع" ع�م ال�Aاق ال>ل?ة Uال��ارس.

  
�� عة م" اإلج	اءات اإلدار�ة ل� اجهة �U تق م �
وفي ال اقع الع�لي فإن وزارة ال�̀	
ة وال�عل

 ائ� Uال>ل?ة ال��*̀	
" إلى م�ی	�ات ال�̀	
ة وال�عل
� ال�*	ب ال��رسي، ح
x تق م ال��ارس ب	فع ق
  وال�ي ت�اY, ب�ورها الAاك� اإلدارf ألخ9 تعه� على ولي األم	 Uإرسال ال>فل الى ال��رسة.

وتع� ه9ه اإلج	اءات غ
	 /اف
ة وال اقع الع�لي gi2ف ع" أن |اه	ة ال�*	ب ال��رسي في ازد2اد 
اإلشارة الى ان وزارة ال�̀	
ة وال�عل
� ق� وضعG أس*ا لف�ح م*��	 وم>	د.  إال انه وت��ر 

."
  ال�	اك< ال�*ائ
ة ل?	نامج تع<�< ال1قافة لل��*̀	
  ال
�علقة Gع
ل األ�فال:  1996لعام  8قان�ن الع
ل األردني وتع�Rالته رق4  .2

/ل على تع	�� ال�Aث Uانه  77و  76و 75و   74و 73و 2القان ن في ن^ ال�ادة  اك� 
وع�م  ج از تgغ
ل ال�Aث الU  f9عة م" ع�	ه ول� ی�� ال1ام!ة عg	/	ًا أو أن1ى بلغ ال*اش�^ ذ

على ع�م ج از  ال�أك
�ل� �i2ل ال*ادسة عg	ة م" ع�	ه Uأf حال م" االح ال  اضافة الى 
تgغ
ل ال�Aث الf9 ل� �i2ل ال1ام!ة عg	 م" ع�	ه في األع�ال ال�>	ة أو ال�	هقة أو ال�c	ة 

�Aة وتA4الU ة
د ه9ه األع�ال Uق	ارات �42رها ال ز�	 Uع� اس�>الع آراء ال�هات ال	س�
U>ل, ال�*�!�ات   على صاح, الع�ل وال�أك
� الع�ل لل�Aث ال���4ة. وت�Aی� ساعات و
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اc2ًا في ن4 ص القان ن على معاق?ة ال1? ت
ة وال>?
ة وم افقة ولي االم	  على الع�ل  وجاء 
  ال�اصة Uع�ل االح�اث  لألحiام  صاح, الع�ل

وه9ا م!*�� ما اوردته اتفاق
ات م!$�ة الع�ل ال�ول
ة  واتفاق
ة حق ق ال>فل والعه� ال�ولي  
  ال�اص UالAق  االق�4اد2ة واالج��اع
ة وال1قاف
ة 

 : 2014) ل� ة 32قان�ن االح�اث رق4 (  .3

ض�"   33في Uعs الAاالت  ن^ ال�ادة   لألح�اثاك� القان ن  على ال�Aا2ة وال	عا2ة  
إذا ل� i2" له وس
لة مg	وعة للع
� أو ل� i2" له عائل  خ4 صا في  .ب/د/و/ز/ك : الفق	ات

"
إذا /ان 2*���U ، fأf وس
لة م"  م]ت�" و/ان وال�ه أو اح�ه�ا م� ف
" أو م*� ن
" أو غائ?
   او اذا /ان Uائع م�� ال او  عاب1ا Uال!فا2ات  ال سائل

 2015) ل� ة 5تعل%
ات ال
ع�نات ال
ال%ة ل�عاRة وح
اRة األس� ال
�9اجة رق4 (  .4


ةن^ قان ن !Y ل; إدارة  )1986) ل*ـ!ـة (36رقـ� ( ص!�وق ال�ع نة ال��U على أن ت!ا�

ة  صالح
ة!Y قة لل�ع نة    ص!�وق ال�ع نة الA�*ات ال�Kی� الف�Aات الالزمة ل��
إص�ار ال�عل

 .22اس�Aقاقها لها ومق�ار أو ن ع ال�ع نة ال�*�Aقة لMل م" تل- الفKاتم" ال4!�وق وش	و� 
!اء عل
ه ت� إص�ار  ) 5تعل
�ات ال�ع نات ال�ال
ة ل	عا2ة وح�ا2ة األس	 ال��Aاجة رق� ( ̀و

  .201523ل*!ة

ولغا2ات ال�A م" |اه	ة ال�*	ب ال��رسي فق� أق	ت ه9ه ال�عل
�ات وتGA الف4ل ال*ادس م!ها 
) �Uا 2أتي 1/ و/18؛ إذ نG4 ال�ادة (ل�!ح ال�ع نات الgه	�ة االساس
ة العامةاألس; والg	و� 

:  

ال��Aاجة ع!�  لألس	ت�!ح ال�ع نات الgه	�ة االساس
ة ال�!4 ص عل
ها في ه9ه ال�عل
�ات "
  تAق
F الg	و� ال�ال
ة:


ة ال�?
!ة تال
ًا، ال�<ام األA4ة وال�	عا2ة االس	ا2ة وال�Aوال �
م" ض�"  وال 2ع� س	ة gU	و� ال�عل
 اف	اد األس	ة ال�*�Aق
" لل�ع نة /ل ف	د غ
	 مل�<م بها:

                                                           
22
على الرابط االلكتروني للموقع الرسمي للصندوق  والمنشور 1986) لسنة 36/ز) من قانون صندوق المعونة الوطنية رقم (8المادة( 
36-http://www.naf.gov.jo/node-  25/7/2016تاريخ زيارة الموقع. 

23
/ز) من قانون 8(صادرة بموجب أحكام المادة ، 2015) لسنة 5المعونات المالية لرعاية وحماية األسر المحتاجة رقم ( تعليمات .

 على الرابط االلكتروني للموقع االلكتروني لصندوق المعونة الوطنية . ومنشورة على 1986) لسنة36صندوق المعونة الوطنية رقم (

69-http://www.naf.gov.jo/node- 25/7/2016زيارة الموقع تاريخ 
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% م" 25ال�<ام األس	ة Uإرسال أب!ائها لل��ارس وع�م ال�*	ب م!ها): على ان A2*� ما ن*?�ه 
أج�الي ال�ع نة ال�*�Aقة لألس	ة ع" /ل ف	د یG?1 رس�
ا ت*̀	ه م" ال��رسة او ع�م ال�Aاقه بها 


ة على  ني ال��Aدع!� ال*" القان  Aال�راسة ألس?اب صU "
ل9ل-، و�*�1!ى م" ذل- غ
	 ال�ل�Aق
 ".ان ی�� اث?ات ذل- �U ج, تق	�	 Y?ي صادر ع" ال�	جع ال>?ي ال���^ ال�ع���

و�ع� ال� جه ال�g	�عي اعاله ت جها م�A دا لل*
اسة القائ�ة على إل<ام األس	 Uإرسال أب!ائها     

م!ها igUل واضح وص	�ح وذل- م" خالل ̀ر� ال�ع نات cU	ورة الى ال��رسة وع�م ال�*	ب 

إل�<ام األس	 gU	و� ال�عل
�. وه9ا أم	 ی� افF وال�!>F القان ني واالج��اعي أc2ا؛ فه9ه 

 Fو`ال�الي فإنه 2قع على عات Fالالئ �
ال�ع نات تق�م إب��اء لألس	 لغا2ات م*اع�تها على الع


ة وال�ول
ة أc2ا أن ی ف	وا له� الFA  ال ال�ی" او ال�*]ول
" ع" األYفال!Y عات ال�	gال� Fوف

Uعs األس	 ال��Aاجة لألYفال  اس�غاللفي ال�عل
� . /�ا أن ه9ا ال!^ م" شأنه أن �A2 م" 

  ك>	�F ل�Aق
F م رد إضافي.

وعالوة على ذل- فإن ه9ا ال!^ ی� افF مع ال�عای
	 ال�ول
ة لAق ق اإلن*ان في م�ال الFA في 

ال�عل
� وال�ي تل<م ال�ولة Uات�اذ اج	اءات في ال�
�ان ال�g	�عي م" شأنها تع<�< و/فالة الFA في 

 .�
  ال�عل

  : في االردن  الناظمة لمكافحة عمل االطفال والتسرب المدرسي  السياسات  


ة ال!ا|�ة االشارة الى ماه
ة?ل ق!Y ات ال
ع�الة االYفال وال�*	ب ال��رسي في ل�iافAة  ال*
اس

ال�ق�ی	ات اإلح4ائ
ة لع�د ون*?ة االYفال الى ال*iان في االردن  م"  ب
اناالردن ال ب�  ب�ا2ة 

مل
 ن Yفل  24 4.03 س!ة  شiلG ح الي  17- 5الفKة الع�	�ة  ح
x شiلG ن*?ة االYفال في 

Yفل   2.076 ه   م" الفKة ذاتها  ال9/ ر االYفال ع�د بلغ %42 م" م�� ع ال*iان  ب!*?ة 

ع�د االYفال  بلغم" جان, اخ	  م" ذات الفKة. Yفلة ان1ى  1.96 اما ع�د االناث  ذ/	

  م2016ح*, ن�ائج  م*ح ع�الة  االYفال لعام   75,982 العامل ن في االردن 

  Fة فق� بلغ ما ی�عل
   م" الفKة الع�	�ة في مAاف$ة ال�ف	ق ع�د االYفال  UاYار ال�راسة الAال

5-17 Gاف$ة  ذ/ ر 94248 و  اناث  90727م!ه�   184975 بلغ  س!ة بلغAاما في م

  .اناث  367110 ذ/ ر و    380653م!ه�   Y747763فل    بلغ ع�د االYفال  ا̀ر�

                                                           
24
  2016ر المسح الوطني لعمل االطفال في االردن تقري   
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ف
�ا ی�علU FاالYفال ال��* ل
" 25 2016اضافة الى اح4ائ
ات وزارة ال�!�
ة االج��اع
ة لعام  
Yفل  م!ه�  69في ال�Aاف$�
" ال�9/ رت
" فق� بلغ ع�د االYفال ال��* ل
" في مAاف$ة ال�ف	ق  

Yفل  م!ه�   22اناث  اما في مAاف$ة ا̀ر� فق� بلغ ع�د االYفال  ال��* ل
"  30ذ/ ر و   39
  اناث  17ذ/ ر و  5

ال�قابل    اضافة الى ما /gفه 26حالة   4000ال�*	ب ال��رسي في  االردن  حاالت  بلغG ̀و
ال ألف Yفل  90تق	�	 م�g	ك ل�!$�ة األم� ال���Aة لل>ف لة ووزارة ال�̀	
ة وال�عل
� إلى وج د 

   .أf شiل م" أشiال ال�عل
� في األردن ی�لق ن 

اح� اثار ال�*	ب ال��رسي وع�الة االYفال فق� اشارت  ح�اثوعلى اع�?ار ان ج! ح اال 
ال�ق�ی	ات االح4ائ
ة  ان ع�د االح�اث ال� ق ف
" في دور ال	عا2ة االج��اع
ة ل زارة ال�!�
ة 

  27حالة 2086بلغ   2016االج��اع
ة لعام 


ة االردن س
اسة اع���!Y4 ص و�U ة شاملةAافiفال مYار 2أتي ذل- ع�ل اال	إقU  ارYاإل

ال ضع  هات ال���4ة ل�راسة2ع��� ن$ام االحالة ب
" ال� الf9  28ال Y!ي ل�iافAة ع�ل األYفال

معال�ة ه9ه ال$اه	ة  Uاإلضافة الى الع�ل على لاالج��اعي واالق�4ادf وال�عل
�ي لل>فل العام

س*ات في ج�
ع أرجاء ال��لMة م" خالل ال	ص� ال�!�$� لها وات�اذ إج	اءاٍت ج�اع
ة م" ال�] 

   ال�!�
ة االج��اع
ة.ووزارة  وال�̀	
ة وال�عل
� س
�ا وزارة الع�ل ال�ع!
ة ال ل زاراتوا

ال��* ل
" ع�ل االYفال الع�ل  ة ال�!�
ة االج��اع
ة على مiافAةوزار تق م وم" جان, آخ	    


ة لل ضع االس	f  لل>فل العامل  وت�Aی� ال��خالت الالزمة داع�او �

 Uاإلضافة  29ال�راسات ال�ق

                                                           
25
 م  2016/  10احصائيات وزارة التنمية االجتماعية شهر   
26
 )  منظمة اليونيسيف2014التقرير القطري حول االطفال خارج المدارس "(  

27
 م 10/2016احصائية وزارة التنمية االجتماعية لغاية  شهر   

وتعزيز التكامل والترابط بين   دعم الشركاء الوطنيين لتحسين التنسيق الشامل، . 1اهداف العمل ضمن االطار الوطني لمكافحة عمل االطفال :   28

عزيز نظم الرصد مما سيؤدي الى ت   والتعليم ووزارة التنمية االجتماعية  الرصد من مختلف الجهات المعنية بما في ذلك مفتشي العمل ووزارات التربية  أنظمة 

تقديم الدعم . 2ماعية.الوطنية والتي تهدف الى دعم وحماية الطفل واالسرة وتحسين آليات ربط األطفال العاملين وأسرهم لتحسين وتوفير التعليم والحماية االجت

إغناء عملية اتخاذ القرارات وتوجيه    من اجلللتزويد صناع السياسات بالمعلومات  إلجراء مزيٍد من البحوث عن جوانب ظاهرة عمل األطفال واتجاهاتها 

تقديم الدعم بهدف إدراج كٍل من القضاء على عمل . 4 دعم وتعزيز قدرة الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية على تنفيذ اإلطار الوطني. 3 العمل المباشر

لمزيد من االطالع على انجازات  االطار الوطني يرجى زيارة  موقع  الوطنية األطفال وتعزيز القضايا المرتبطة بتشغيل الشباب في أطر السياسات اإلنمائية

   وزارة العمل  االلكتروني

  
29
  16/11/2016مقابلة مع وزارة التنمية االجتماعية    
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على انgاء ق*� في ال زارة لل�A م" ع�ل االYفال  واع�اد  ن$ام  ح�ا2ة ورعا2ة  الى  الع�ل

دل
ل ل�	اق?
" ال*ل ك  الع�ل على اع�اد و  ع�ل ال�ول
ةال>فل العامل Uال�عاون  مع م!$�ة  ال

"

"  به�ف ت<و��ه�  Uال�عل مات االساس
ة ح ل  ع�ل االYفال  وع والعامل
ق� االج��اع

   30ال�ورات ال���44ة  لل� ع
ة �c�U نه 

ال>فل   مف4ل ل�ار�خ تعل
� د س�لاع�ا لىم" جان?ها تق م وزارة ال�̀	
ة وال�عل
� Uالع�ل ع 

  31واق�	اح ال�ع� ال�عل
�ي الi�2 f9" تق��2ه . 

إص�ار تق	�ٍ	 ع" ال�*ح  32م2016ل�iافAة ع�ل االYفال لعام  ال Y!ي  ن�ج ع" االYار
ال�̀	
ة وال�عل
� والع�ل دل
ل ت�ر�?ي ل�	ش�f م�ارس  Uاإلضافة الى اع�اد ال Y!ي لع�ل األYفال

انة ع�َّان الM?	@ في تع<�< دور أمو  ال�!�
ةوح�ة مiافAة ع�ل األYفال في وزارة تع<�<  على
م" أمانة ع�ان  مف�ٍ�  279|اه	ة ع�ل األYفال ورص�ها وم!عها ع?	 مgار/ة  ال� ع
ة ع"

 @	?Mفال.  الYال ع�ل األ�  33في م
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

30
سبيل الحد  تقرير ورد للمركز يبين انجازات وزارة التنمية االجتماعية في ضبط االطفال المتسولين واالجراءات التي اتخذتها  في  

 من ظاهرة عمل االطفال 
31
 16/11/2016مقابلة   مع وزارة التربية والتعليم   
32
 لمزيد من االطالع على  االنجازات  يرجى زيارة الموقع االلكتروني  لمنظمة العمل الدولية .   
33
العمل على مكافحة عمل االطفال   يؤخد على االطار الوطني  لمكافحة عمل االطفال عدم اشراك مؤسسات المجتمع المدني  في    

  اضافة الى محدودية  عدد مفتشي العمل  المراقبين لرصد  ومكافحة عمل االطفال  
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  : في اال�ار ال�/+%قي  ن�ائج ال�راسة 

ع�ل االYفال  في مAاف$�ي ا̀ر� وال�ف	ق  ح
x ت� ج�ع ال?
انات  یل�^ ه9ا الق*�  خ4ائ^ 


ة ال�ق�مة في ه9ا الق*�  ب!اء على اس���ام ال�Aل
ل االح4ائ�Mمة العل م  يال>AU ال�اص


" وال�gار/
" في 
م" ق?ل ال?
انات ال! ع
ة ال�ق�مة م" ال�?A ث واس��Mالها SPSS االج��اع
ة

  ه9ه ال�راسة   ألغ	اض  ج�عها� م�� عات  ال�	/
<  ال�ي ت

  العامل%" في م9اف��ي ال
ف�ق وار��  ;4 ا�ه�تها ال�راسة : لأل�فالال`2ائ_ العامة  اوًال : 

%، 94.2) ان ال!*?ة األعلى م" األYفال العامل
" /انG لل9/ ر ح
x بلغG  1ی ضح الigل (

  %. 5.8في ح
" بلغG ن*?ة االناث 

  العامل
" ح*, ال�!; : ال� ز�ع ال!*?ي لألYفال1شiل 
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"/ان   ?
�مAاف$�ي ا̀ر� وال�ف	ق م" ال9ی" ت�G مقابل�ه� في  م" االYفال العامل
" اغل, ال�

   ال9/ ر

  : ال� ز�ع ال!*?ي لألYفال العامل
" ح*, الع�	2شiل 

  

عاما، تاله� األYفال  915ی" 2ع�ل ن ه� في ع�	 % م" األYفال ال   g/33.8فG ال!�ائج ان  

 9%، و/انG ال!*?ة األدنى لل9ی" في ع�	f 19.5عاما ح
x بلغG ن*?�ه�  14في ع�	 


عة ال�ه" ال�ي ت� رص�ها االن  % لMل م!ه�ا، 0.6س!ة ب!*?ة  17س! ات و?Y ع د  ذل- الى�و

94.2 

5.8 

 الجنس

 انثى ذكر

2.6 

0.6 

14.9 

33.8 

19.5 

9.7 

7.8 

2.6 

6.5 

0.6 

1.3 

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0

 لم يحدد

17.00

16.00

15.00

14.00

13.00

12.00

11.00

10.00

9.00

8.00

 العمر
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عg	ة، ما ل� ی?لغ س" ال	ش� ق?ل  /ل إن*ان ل� ی��اوز ال1ام!ةان ال�	/< ی]/�  ان  ال>فل ه  

وعل
ه فأن ال!*?ة االعلى في ه9ه ال�راسة لألYفال في ع�	  ذل- �U ج, القان ن ال�!>?F عل
ه.

  س!ة اال انه ما زال Yفال؟  15

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


ة3شiل *!�  : ال� ز�ع ال!*?ي لألYفال العامل
" ح*, ال

 

حيث بلغت  نت لألطفال العاملين من الجنسية  السوريةالنسبة األعلى كاكشفت النتائج ان  
وتعود  هذه النتيجة  الى  %، 45.5 األردنيين%، في حين بلغت نسبة األطفال العاملين 54.5

طبيعة التغيرات الديمغرافية التي طرأت على محافظتي اربد والمفرق  نتيجة االعداد الهائلة  من 

54.5 

45.5 

 الجنسية

 سوري سوري 
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ويبدوا ان االطفال  العاملين  يساعدون في تلبية  نفقات  اللجوء السوري  في كلتا المحافظتين. 
االسرة  ويعود ذلك الى عدم اكتراث االطفال السورين في الذهاب للمدارس بسبب  اختالف 
  المناهج المدرسية  وصعوبة فهمها    وعدم  جدوى التعلم   في المدارس من وجهة نظرهم .  

  توزيع االطفال حسب  عدد افراد العائلة  

افراد، وان  6% من األطفال العاملين كانوا من اسر تتكون من 20.1) ان 4يوضح الشكل (

افراد، وتساوت  7% تتكون اسرهم من 15.6افراد، و 5% منهم تتكون اسرهم من 17.5

  %.1.3فرداً حيث بلغت  16و 15و 13النسبة لالسر التي تتكون من 


" ه� م" ال9ی" ت	ت
?ه� ب
" اف	اد اس	ته� األول او 2$ه	 واضAُا ان ال!*?ة األك?	 لألYفال العامل

ال1اني او ال1الx ح
x ح4ل ا على اعلى ن*, وذل- 2ف*	 اع��اد االهل على األوالد ال9ی" 

دنى لل9ی" 2قع ت	ت
?ه� في ی ل�ون في ال?�ا2ه ل�*اع�ته� في ال�4	وف، في ح
" ال!*, األ


ة   . و/>	�قة لل� ض
ح ال!ق>ة فق� سKل االYفالاألدنىg
فق� /انG   ألس	ه�ع" االح ال ال�ع

العائلة  اضافة  م4	وف
"  انها س
Kة للغا2ة وانه� 2*اه� ن igUل اساسي في 
اجاUات ال�?A ث

وقلة دخل االس	ة وقلة ال�*اع�ات ال�اع�ة له�  م" ال�هات  اإل2�اراتالى  ارتفاع تMال
ف 

Uاإلضافة الى ان ه9ه ال$	وف س??G له�  االض>	اUات ال!ف*
ة وام	اض االك�Kاب  ال���لفة 


	 الى ان ه!ال- اس�غالل لألYفال االك?	 س!ا   مقارنة مع االصغ	 س!ا. g2 م�ا  .Fوالقل  

  

  

  

2.6 

0.6 

1.3 

1.3 

1.3 

3.2 

11.0 

6.5 

11.7 

15.6 

20.1 

17.5 

3.2 

3.9 

 لم يحدد

19.00

16.00

15.00

13.00

12.00

10.00

9.00

8.00

7.00

6.00

5.00

4.00

3.00

 عدد افراد العائلة
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 الحالة االجتماعية حسب العاملين لألطفال النسبي التوزيع: 5 شكل

 

  

ال�ي ف
ها االب واالم  لألس	) ان ال!*?ة االعلى م" ب
" األYفال العامل
" /انG 6ی?" الigل (

%، واالس	 13فMانG ال!*?ة معًا %، اما االس	 ال�ي ف
ها االب �" 74.7ح
x بلغG  م>لقان

ه9ا ی�ل على ان  ال�فM- و  %.12.3ال�ي ف
ها واح� م" االب او االم م� فى بلغG ن*?�ه� 

  �*	ب ال��رسي وع�الة االYفال. االس	f اح� اس?اب  ال

  

  

  

  

74.7 

13.0 

12.3 

 الحالة االجتماعية

 احدهما متوفى االم واالب معا  مطلقان 
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  آخر صف تم انهائه حسب العاملين لألطفال النسبي التوزيع: 7 شكل

 

خ�; األYفال العامل
" ت�اوزوا ال4ف ال*ادس ح
x بلغG ن*?�ه� ا|ه	ت ال!�ائج ان  

20.1 Gوال9ی" اج�ازوا ال4ف 16.9%، تاله� ال9ی" انه ا ال4ف ال�ام; ب!*?ة بلغ ،%

% آخ	 صف 13%، وت?ای!G ال!*, لل4ف ف األخ	@، في ح" ل� �A2د 14.9ال*اUع ن*?�ه� 

ت	/  ال��ارس دون ات�ام ال�عل
�  وت�ل ه9ه  ال!*,  على  ان  اغل, ال�?A ث
"اج�ازوه، 

  االل<امي. 

    - : 34المدرسي العوامل المؤدية إلى التسّرب   

                                                           
34

�عات ال قاش ال
�;:ة . 
9�ث%" Gاإلضافة الى ال
Hار;%" في م8+
   تع�+� االس+اب ال�اردة في هjه ال�راسة  وفقا  ل�جهات ن��  ال

 

13.0 

1.9 

5.8 

7.8 

14.9 

20.1 

16.9 

7.1 

6.5 

3.9 

1.9 

 لم يحدد

10.00

9.00

8.00

7.00

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

 آخر صف تم انهائه
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ت! عG الع امل واالس?اب ال�]د2ة الى ال�*	ب ال��رسي وع�الة االYفال داخل ال����ع االردني   

 أن الع امل ال�ي ت]دf إلىاال انه ل ح�  دته م��لف االدب
ات في ه9ا الgأنح*, ما اور 

�
واث	 ذل- في ازد2اد ع�د االYفال في  س ق الع�ل  داخل ال����ع  خالل   ال�*	ب م" ال�عل

�ة االثار  خ4 ص
ة عال
ة   وما 2عان
ه ال����ع االردني م" ن��G م�ا 2ع!
ه العام الAالي 
ن�

 عل
ها  م" اس�cافة ال�ي لAقU Gه   وال��2غ	اف
ه ج	اء ال�غ
	ات االج��اع
ة واالق�4اد2ةال�لAقة  


ا

" ال* ر�" والع	اق
Kلالج"  f9ال 	ااالمK?وال�!اف*ة في  اص?ح ع �
على  ف	ص الع�ل وال�عل

ال4A ل على ف	صة ع�ل وال�!اف; في ال4A ل على ال�*اع�ات وال�ع� ال�ق�م لالس	 الفق
	ة  


ة ال�Aل
ة !Y ع ال�ارgع ال�ولي وال����وع� ما ت�! ع اس?اب   وال��Aاجة م" ق?ل  م!$�ات ال�

  ال�*	ب ال��رسي  م" ال��راس الiA م
ة االردن
ة على ال!A  االتي : 
  


ل : واالق�2ادRة  وال92%ة االج�
اع%ة وال5قاف%ة الع�امل اوًال : Hوت   

1 f	االس -Mال�ف 	في  .  ازد2اد م$اه 	
و |اه	ة ال�* ل في الg ارع ان�gار وما له م" تأث

األYفال م	تM?ي ال�!ح وال�	ائ� وانع�ام ازد2اد ع�د ن*, األYفال ال9ی" ی�عاY ن ال���رات  ازد2اد

تigل ع امل Y	د ال�ي  اه	 هي م" اإلشiال
ات وج�
ع ه9ه ال$   ال	عا2ة ال�̀	 �ة ال�اصة به�,

أو ت*	ب نهائي م"  او ح	مان ت, على ذل- م" انق>اع ول
*G ج9ب لل��رسة وما ی�	 

  ال��رسة.

 وه  واع�?اره ل
*G ب�ل- ال�رجة م" األه�
ة, االج��اع
ة لل�عل
� ل�@ األس	 ال�iانة.  ضعف 2 

ال���1لة في م�Aودة دخل االس	 اضافة الى  قلة م*� @ ال�عل
�   ناتج م" ضغ Yات ال اقع

1
	 م" األس	 Uع�م إدراكه� ل��@ الc	ر الحلألب �"  وقلة Mال عي ال1قافي الالزم ل�@ ال 	قا ت ف

   م" ج	اء انق>اع أYفاله� ع" ال��رسة.


ة وان�gار األم	اض ال���لفة . 3A4فال  ت�ه ر األوضاع الYاال "
/أم	اض ال�هاز ال�!ف*ي ب

نA  االنق>اع ال��رسي  وج�
عها ع امل ت�فع  وال�g هات ال�لق
ة,وان اع م�ع�دة م" االعاقات 

  ك�> ة نA  ال�*	ب م!ه نهائ
ا.



25 

 

1
	 م!ها إلى االس�عانة  وم�Aودی�ه الى درجة /?
	ة ی�فع االس	ة قلة دخل االس	ة  .4Mی�فع ال

ل*ه لة ت |
ف االYفال م" ق?ل ا̀راب الع�ل ولالس�فادة م"    UأYفالها وزجها في س ق الع�الة

  .إضافيدخل  ادرار

ت الى تركه للمدرسة والنزول االسباب االسرية  واالجتماعية واالقتصادية  للطفل العامل التي اد  )1رقم ( بين الجدولي 

  الى سوق  العمل 

  النسبة  العدد  اإلجابة

  هل اسرتك على علم بانقطاعك عن الدراسة والتحاقك بالعمل

 96.8  149  نعم

 0.6  1 ال

 2.6  4 لم يحدد

 هل تعلم ان التعليم االساسي ( مدته عشر سنوات) الزامي في األردن

 27.3  42  نعم

 72.1  111 ال

 0.6  1 لم يحدد

 سبب في تركك للدراسة وعدم اهمية التعليم  هل شعورك بأنه ليس لك هدف في الحياة

 37.7  58  ال

 59.1  91 نعم

 3.2  5 لم يحدد

 إلى أي مدى تساهم في االنفاق على عائلتك

 52.6  81  انفاق كامل

 33.8  52 مساهمة جزئية

 12.3  19 ال انفق

 1.3  2 لم يحدد

 رغبة من عائلتك بزواجك (لإلناث فقط)هل سبب تركك للمدرسة 

 4.5  7  نعم

 95.5  147 لم يحدد

 هل عدم قدرة عائلتك على توفير (المصروف اليومي، والقرطاسية والمالبس) سبب في تركك للمدرسة

 74.0  114  نعم

 23.4  36 ال

 2.6  4 لم يحدد

 للمدرسة هل شعورك بأنك غير قادر على فهم المواد الدراسية كان سبب في تركك

 70.1  108  نعم

 27.9  43 ال

 1.9  3 لم يحدد
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/gفG ن�ائج ال�راسة ان اغل, االس?اب االج��اع
ة واالق�4اد2ة  وال9ات
ة ال�ي ادت ال�ي     


اة  وع�م اه�
ة ال�*	ب ال��رسي وع�الة االYفال هي Aه!ال- ه�ف في ال ;
والgع ر Uانه ل

  72.1 هل ال>فل ��Uة  ال<ام
ة ال�عل
� االساسي ب!*?ة یلي ذل-  جهل     74.1 ال�عل
�  ب!*?ة 

 الى  ال	غ?ة في  االنفاق على Uاإلضافة 70.1  هاج ال��رسي  ب!*?ة صع `ة فه� ال�! تل
ها و 

 52.6 االس	ة  ب!*?ة 

  :ةال����(الع�امل  ثان%ًا :  


� وال�4 �, ال�*��	 لفعال
ة  .1
ع�م مالءمة ال�?اني ال��رس
ة لل�عای
	، ع�م إق	ار آل
ة لل�ق
  .ال�!اهج ال��رس
ة ، ال?ع� ال�iاني  ل� قع ال��رسة ع" سi" ال>ل?ة

ع�م ق�رة ال!$ام ال�عل
�ي  م��1ال  Uال>اقة االس�
عاب
ة  لل��رس م" ش� ل  ال>ل?ة ال* ر�"  .2
ة اس�
عاب  
ة ال* ر�ة صع̀ *!�في س" الع�ل  اضافة الى ما اف�اه Uعs ال>ل?ة العامل
" م" ال


ف ال?
Kي في ال��رسة م" جان, اخ	 تع�?Mة وع�م الق�رة على ال�
	 ال�!اهج ال��رس
ة   االردن
اإلعاقات العقل
ة وال�*�2ة ل?عs  و ف
<� ل ج
ة م1ل  صع `ة تعل�  الق	اءة وال�MاUة الع امل 
ع�م ال��اUعة م" ق?ل   م" جان, ال�عل�
" ، ، Y	ق ال��ر�;  ال�لق
!ي وhدارة ال4ف35ال>ل?ة 

لل>ل?ة ال��*̀	
" ، وع�م ت اصله� مع  اس	 ال>ل?ة ، إه�ال  "ال�̀	 �
م�راء ال��راس وال�	ش�ی" 
�ة االح?ا� الf9 ت ّصل إل
ه Uع� مAاوالته الفاشلة في 
ال�عل� لل ل� إلى ح� ما أح
انًا وذل- ن�

واق!اعه للع دة الى ال��رسة : ف��فاق� األزمة igUل الفG ح�ى 2*��ّ	 االه�ال ه9ا على  م*اع�ته

ع �� إلى حائ� م*�ود. م�@ س!
" ف
4ل ال

ل�
 ل األYفال وه ا2اته� و/9ل- ضعف  اع�م ارت?ا� ال�!اهج AUاجات ال����ع وع�م تل?
�ه.3


ة,�
وق4 ر اإلش	اف  كفاءة ال�عل� م" ح
x اإلع�اد وال��ر�, وضعف /فاءة اإلدارة ال�عل

 ر اإلمiانات واالع��اد على أسال
, ال�ق �� القائ�ة على االم�Aانات ال�قل
�2ة وق4 وال� ج
ه,

  ال�̀	 �ة م" م?ان وت�ه
<ات وف	ص ال!gا� ال���لفة.

                                                           

تعرتف الربامج املدرسية يف كثري من البلدان اليوم )ن املعوقني ميكن أن  - 35احلق يف التعليم جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اعتمد�ا تعليقات عامة :14و 13املاد�ن  - زاي 35

للدول أن تعرتف مببدأ املساواة يف فرص التعليم يف املراحل االبتدائية والثانوية واجلامعية، . وعلى ذلك، تقضي القواعد املوحدة )نه "ينبغي )35(حيصلوا على التعليم على خري وجه ضمن نظام التعليم العام

دات والدعم . ولتطبيق هذا النهج، ينبغي للدول أن تكفل تدريب املعلمني على تعليم األطفال املعوقني يف مدارس عادية وتوفري املع)35(وذلك ضمن أطر مدجمة، للمعوقني من األطفال والشباب والكبار"

  استخدامها،االعرتاف بلغة اإلشارات كلغة مستقلة ينبغي أن يستطيع هؤالء األطفال  جيبالالزمني لتوصيل املعوقني إىل نفس مستوى تعليم أقراaم من غري املعوقني. ففي حالة األطفال الصم، مثال، 

  .ةكما ينبغي مع االعرتاف مبا هلا من أمهية يف بيئتهم االجتماعية الشامل
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ع�م اح�	ام ش�4
ة ال�ل�
9 وم
 له واه��اماته ال���لفة وضعف ال� جه ل�راسة الف	وق  . 4 


ف ال�!هج وY	ق ال��ر�; لها,
M9 وت
االنg>ة ال��رس
ة  وع�م اس�غالل أوجه  الف	د2ة ب
" ال�الم


ة�  م
9 إلى ال��رسة.في ج9ب ال�ال الالم!ه

ال	س ب ال��M	ر وع�م م�اUع�ه م" ق?ل إدارة ال��رسة أو ذوf ال�الم
9 م�ا c2عف ثقة  . 5 

  ال�ل�
9 و�فق�ه ال��عة م" وج ده في ال��رسة و�1?� حاف<ه على م�اUعة ال�راسة.


ع الف	صة لل ق ف . 6  c2 9 م�ا
انع�ام أو ضعف الع�ل ال��g	ك ب
" ال��رسة وأهل ال�ل�

 Gلها في ال قAاال ل�ال�الي ال ی�	ك م على ال�igالت ال�ي 2عاني م!ها ال�الم
9 ی م
ا, ̀و

  وأن ت	اك�ها الحقا ig2ل ح�	 ع1	ة أمام اس��	ار ال�ل�
9 في ال��رسة. ال�!اس,,

 5 . iع� ال��ارس ع" امUال>ل?ة "iة في سه لة ان س
,األم	 الf9 2ع�?	 م" ال�ع قات األساس

ال!ف*
ة وت�gی� م�اوفه م" ,م�ا ی<�� م" أع?اء ال>ال,  ان�قال ال�الم
9 م" والى ال��رسة


	 األس	ة وقلقه� على سالمة أYفاله�, االخ�>اف,Mم" ه� م وتف ��ی< 	ا أخK?ل عig�م�ا  و

  أوالده� إلى ال��رسة. 2*ه� في إح�ام ال ل�ی" ع" إرسال

 7 . f 	̀ش� ال�	قي  لل�
في م*ألة معال�ة Uعs القcا2ا ال�ي  لها عالقة   36غ
اب ال�ور الAق


عه� على ال�راسة �gفي ت "

عه� على ال�راسة ح
x ل� i2" ه!ال- دور لل�	ش�ی" ال�̀	 ��gب�

وال� اصل مع اس	ه�  /ان م" ب
" االس?اب ال�ي ش�ع�ه� على ال�*	ب ال��رسي  اضافة الى 


F ب
" ال�	ش� ال>البي وhدارة ال��رسة ضعف الو   ع�م ال��اUعة ال�ق
قة م" ال�	ش� ال>البي*!�

ال>ل?ة  ال9ی" ��2لM ن  ق�رات تعل� م�Aودة  او انه� ل
; إع�اد وتأه
ل  وقلة  ب	امج  وال�!<ل.


ف مع ج   ال��رسة  وما ن�ج ع" ذل- Mغ?ة  واالس�ع�اد لل�عل�  وع�م الق�رة على ال�	ل�یه� ال

س ب ال��M	ر في  ال4ف ال�راسي  /ان م" ب
" Uال�عل
� وال	  الالم?االةم"  الgع ر Uع�م 


  " على  ت	ك  ال��رسة .
الع امل ال�ي  ش�عG  ال�?A ث

)  االس?اب ال�̀	 �ة  لل>فل العامل ال�ي ادت الى ت	/ه لل��رسة وال!<ول الى 2ی?
" ال��ول رق� (

  س ق  الع�ل:
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 هل تعرضك للعقاب في المدرسة كان سببا في تركك للمدرسة

 60.4  93  نعم

 39.0  60 ال

 0.6  1 لم يحدد

 هل تعرضك للسخرية من زمالئك كان سبب في تركك للمدرسة

 40.9  63  نعم

 56.5  87 ال

 2.6  4 لم يحدد

هل صعوبة قبولك في مدارس وزارة التربية والتعليم كان سبب في عدم التحاقك بالمدرسة ولجؤك للعمل(سؤال 
 لالجئين)

 28.6  44  نعم

 16.2  25 ال

 55.2  85 لم يحدد

 سبب عدم القبول في مدارس وزارة التربية والتعليم (لالجئين)

 13.6  21  عدم وجود اوراق ثبوتية

 7.8  12 عدم وجود مقاعد دراسية كافية

 3.9  6 الجنسية

 74.7  115 لم يحدد

 هل تواصل (مدير المدرسة، المرشد التربوي) مع عائلتك إلرجاعك للمقاعد الدراسية

 5.8  9  نعم

 80.5  124 ال

 11.7  18 ال اعلم

 1.9  3 لم يحدد

 هل تواصل (مدير المدرسة، المرشد التربوي) مع عائلتك إلرجاعك للمقاعد الدراسية

 5.8  9  نعم

 80.5  124 ال

 11.7  18 ال اعلم

 1.9  3 لم يحدد

  هل حاولت أسرتك ارجاعك للمدرسة

 16.9  26  نعم

 77.3  119 ال

 5.8  9 لم يحدد

هل قام أحد من المعلمين أو ادارة المدرسة بتوجيهك نحو استكمال الدراسة حتى الصف العاشر ومن ثم اختيار 
 التخصص المناسب لقدراتك المهنية؟

 2.6  4  نعم

 89.6  138 ال

 7.8  12 لم يحدد
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االس?اب ال�̀	 �ة لل>فل العامل ال�ي ادت الى ت	/ه لل��رسة وال!<ول الى  اظهرت النتائج ان 

تعود الى عدة اسباب  في مقدمتها  عدم تلقي اي توجيهات من المعلمين والمدراء  س ق  الع�ل

يلي ذلك    89.3في  المدارس  لحث الطلبة على اتمام فترة التعليم االلزامي على االقل بنسبة 

 عدم تواصل  مدير المدرسة  او المرشد التربوي   ألقناع الطالب للعودة الى  المدرسة  بنسبة 

يلي ذلك   77.3 وعدم محاولة اسرة الطالب ايضا  إلرجاع  الطالب الى المدرسة بنسبة   80.5

  60.4 تعرض الطالب للعقاب المدرسي بنسبة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  جتماعية  والصحية لعمالة  االطفال وتسربهم من المدارس: االثار  النفسية واال

ا Uال>فل واالس	ة وت��� ل�>ال  /افة ر تلFA ض	  اثار ال�*	ب ال��رسي ال ��2لف اث!ان  Uأن  

  الAق
قةوت��لى ه9ه  ال��c	ر في ه9ه الع�ل
ة اال وه  ال>فل الع!4	 اج<اء ال����ع  اال ان 

لالع�	اف Uان االYفال  ما ت<ال اج*اده�  Y ر ال!�   م�ا 2�عله� اش� الفKات  تع	ضا الخ>ار 

�	د ان  ی  الع�ل وح ادثه. �U x
س	عان ما ت��� ال
ه ای�f   �	ك ال>فل ال�عل
� او A2	م  م!ه ح
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قفه رفاق او ی�ل  - لإلناثUال!*?ة  –وزجه في س ق الع�ل او  ال�<و�ج ال�?i	 ل��لقفه  ال����ع 

  x
  ال* ء  وت?�ا  ح
اة الع�و@ ال�	م
ة  لل�igالت وال�	ائ� االج��اع
ة  ح

1. f�*�لل>فل  :  و�أتي ذل-  م" شع ره  Uع�م  ال�!اسF العf c   و وال!ف*ي   تأث	 ال!�  ال

االك�	اث والالم?االة Uأه�
ة ال�عل�  وال�عل
�  ف
ف� ال>فل اح�	امه ل9اته  و�<�� م" واح��ال
ة   

�ة   لل�	وح  والM* ر واالصاUات ال���لفة تع	ضه 
م" ح	وق وال�هاUات جل�2ة   وق	ح الع
"  ن�

ال*ل?ي على ال�هاز الع4?ي   وال�أث
	والgع ر Uاإلجهاد  و ع�م ال�	/
<   ال�ع	ض للA	اة ال�gی�ة 

�ة الc ضاء ال�gی�ة . 
  37ن�

�ة    وال?لهارس
اال�الر�ا  ألم	اضعامل
" في الق>اع ال<راعي تع	ض االYفال ال  .2
وفق	 ال�م  ن�

االس�!gاق /أكل او  -  38ال<راع
ة  igUل م?اش	 او غ
	 م?اش	 ضه� وتعامله� مع ال�?
�اتل�ع	 

Uاالضافة الى  في ب
Kة الع�ل  دون غ*ل لها  هةوالفاكال�c	اوات  ول�!اوله� ال�أك الت - 

 الشعة ال�g; واالج اء ال���لفة .    تع	ضه�  /*ائ	 االYفال العامل
" في الق>اعات االخ	@ 

ق�رته    ت	اجع ق�رته على ال�> ر ال�ع	في  ف?��	د ان یل�FA ال>فل U* ق الع�ل  ت�	اجع   .3

 على الق	اءة وال�MاUة  واالب�اع 

�ة للع�ل ل*اعات Y �لة   2ع�?	 ال�*	ب ال��رسي اح�  ع امل    .4
واثار ال�فM- االس	f  ف!�

س اء  للع!ف  م"  2فق� ال>فل ارت?اYه Uأس	ته  وتغ
, رقاUة ال ادی" ع!ه  االم	 الf9  2ع	ضه

 م��اثل
" في ال*" او اك?	 م!ه س!ا  /ان اصاح, الع�ل  او م" ق?ل زمالءه   في الع�ل س اء 

ال�راسة افاد ال�gار/ ن  انه i�2" ان 2ع د الع�ل  في م�� عات ال�	/
< ال�ي عق�ها  له9ه  .5

Uالفائ�ة  على ال>فل م" ح
x ال�*اه�ة في تق �ة  ش�4
�ه واخ�الYه م" األك?	 س!ا  لM" ه9ا 

االم	 �A2ث م" وجهة ن$	ه� في  Uعs االع�ال  ال�ي ت�>ل, رقاUة االهل على ال>فل اال ان 

ن$	 ال�gار/
"  ف?
Kة الع�ل هي م	تع  للع�و@ االم	 ال �2ل  م" االثار ال*ل?
ة ح*, وجهة 

�عة له� على تعاYي ال���رات وال*�ائ	  واللغة ال?9یKة.  gة مK
ال�	م
ة ب
" االYفال و`

Uاإلضافة  الى  ما i�2" ان تع د Uه م" اثار سل?
ة على ال>فل نف*ه ح
x تأث	 على ص�Aه  

  ض>	اUات ال!ف*
ة  والع4?
ة.  ج*�ه وت!اسF ن�  اعcاؤه  واصاب�ه Uاألرق والقلF واال

                                                           
37
تم مالحظة هذ االثار على االطفال العاملين  الذين تمت مقابلتهم  في المدن الصناعية  وسوق الحسبة واالسواق الشعبية  ومجمع   

 الباصات  (  سوق البالة ) في كلتا المحافظتين.   
38
المرشد الوطني    - يل المبيدات الزراعية  يمكن االطالع على انواع واثار المبيدات ا الزراعية على صحة االنسان بالرجوع الى  دل  

  1994لالرشاد الزراعي الصادر عن وزارة الزراعة عام 
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 والنسب باألعداد عمل االطفال اثار): 3 (رقم   الجدول يبين

    النسبة  العدد  اإلجابة

 هل يعاملك صاحب العمل بشكل جيد ؟

 50.6  78  ال

 11.0  17 نعم

 38.3  59 لم يحدد

 نوع االساءة

 7.8  12  شتم

 1.3  2 تحرش

 7.1  11 ضرب

 83.8  129 لم يحدد

 هل تتعرض لإلرهاق والتعب والمشاكل الصحية بسبب عدم تناسب طبيعة عملك وقدراتك الجسدية ؟

 51.9  80  نعم

 46.1  71 ال

 1.9  3 لم يحدد

  طبيعة العمل

 25.3  39  تحميل وتنزيل

 3.2  5 مساعد

 59.1 91 بيع وشراء

 7.8  12 زراعة

 4.5  7 لم يحدد

 هل تعرضت ألي اصابة عمل خالل عملك؟

 15.6  24  ال

 83.1  128  نعم 

 1.3  2 لم يحدد

 نوع االصابة

 7.8  12  كسور

 0.6  1 سقوط على الراس

  90.9  140 رضوض

 0.6  1 لم يحدد

 هل تعرضت للتوقيف أو المالحقة من قبل االجهزة االمنية بسبب عملك؟

 7.1  11  نعم

 92.2  142 ال

 0.6  1 لم يحدد

 سبب التوقيف

 4.5  7  مشاجرة

 95.5  147 يحددلم 

 هل تتعاطى السجائر أوتستنشق المواد الكيماوية (اآلغو والتنر)؟

 31.2  48  نعم

 68.2  105 ال

 0.6  1 لم يحدد

 اين تقضي وقتك بعد العمل؟
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 83.8  129  العائلة

 14.3  22 االصدقاء

 1.3  2 اماكن التسلية

 0.6  1 لم يحدد

 100.0  154 المجموع

  

  

تعرضه إلصابات  اقعة على الطفل  نتيجة  لعمله هياظهرت نتائج الدراسة ان اكثر االثار الو 
يلي ذلك    68.2 تليها  تعاطيه  للسجائر واستنشاق المواد الكيماوية بنسبة  90.9 العمل بنسبة 

وعدم معاملة  صاحب العمل  له   51.9 تعرضه للتعب واالرهاق  والمشاكل الصحية بنسبة  

 50.6 معامله حسنة بنسبة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ال��ص%ات : 

  ال��ص%ات  ال��H(ع%ة :   :اوًال 

1.  �
م" خالل  ن^ قان ني  وم�ان�
ها2�اد ض�انات وال
ات قان ن
ة  ل�فع
ل م?�أ إل<ام
ة ال�عل

 ال��ارس.ی��c" وضع عق `ات على ولي األم	 الf9 ال 2ق م Uإرسال أYفاله الى 

 س" تg	�عات اضاف
ة ل�Aا2ة ال>فل  العامل في الق>اع الغ
	 م!$�     .2
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  ت�ص%ات ت�عل$ ب�/�(� ال+�امج  وال�%اسات:  ثان%ًا : 

و�i ن ذل- Uال� ع
ة ب�ور ال�	ش� وأس	ه� لل>ل?ة  ال� ج
ه واإلرشاد ال�̀	 f  تفع
ل ب	امج  .1

 f 	̀الت  ال�igة ولألهل في ال�
�
في ال��ارس ل�ا 2ق�مه م" م*اع�ة لإلدارة ال�عل


� ل��ال; أول
اء األم ر في ال��ارس. ال���لفة,� وال�أس
; ال

ز�ادة ال�*]ول
ة ال����ع
ة Uاش	اك م]س*ات ال����ع ال��ني ذات العالقة في مiافAة  .2

ع دته� لل��ارس ض�"   ع�ل االكفال وسA, االYفال العامل
" م" س ق الع�ل وض�ان

 ع�ل االYار ال Y!ي ل�iافAة ع�ل االYفال.


" الع�ل   ال�اUع
" ل زارة الع�ل  .3gة م" ق?ل مف�
g
1
ف  ال�Aالت ال�ف�Mت  

  :  ت�ص%ات ت�عل$ Gال8انE ال��ع�i وال5قافي   ثال5ًا :  

1. 
AU , ال�ه!ي�امج م]س*ة ال��ر	ل ال�ور االعالمي ل?
ال� ع
ة �c2" ا42ال   xتفع

االYفال في ال��ارس خ4 صًا  في ال�	حلة االع�اد2ة وال1ان �ة وت ع
�ه�  أل@ب?	ام�ها 

ال� جه م!ها إلى ذوf األYفال وال�	/
< على �U> رة الع�ل  Uاإلضافة  ز�ادة ال?	امج  

 ض	ورة ع دة أYفاله� إلى مقاع� ال�راسة.

2. �
1
ف ال�Aالت االعالم
ة لألYفال واالس	 ال* ر�ة فMت �Aقان ن الع�ل والU  Fا ی�عل

في ب	امج م]س*ة  18- 15االدنى  ل*" االس���ام  وادماج االفال ال* ر�" ال?الغ
" س" 

 ال��ر�, ال�ه!ي

ال� ع �ة ال ال�2ة ب�ور  الAاك� ال�ارf في   سA, االYفال العامل
" م" س ق الع�ل   .3

 واعادته� الى ال��رسة. 

  

  

  دراسات ال9الة : ) 1رق4 ( مل$9  

  حاالت ت4  مقابل�ها :  


ة    عاما 15(ر / م )    .1*!�2ع�ل في ال�!>قة ال4!اع
ة في مAاف$ة ا̀ر�  في اردني ال

ت	ك ال��رسة م!9 س!�
" U*?, ضعف  ال*ادسمAل م
iان
- س
ارات ول� �i2ل ال4ف 
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� الق	اءة وال�MاUة نهائ
ا �4
ل العل�ي ال 2Aال� �
اب اه م!ف4الن م!9 خ�*ة اع ام  2ع

 Uاإلضافةل� ی�لF اf ت�ر�, 4�U ص ال�ه!ة ال�ي 2ع�ل بها، واس	ته مi نة  ع  امه م

اشقاء وخ�; شق
قات ومع$� اشقائه وشق
قاته ت*̀	 ا م" ال��ارس ما  ا̀رعةالى وال�2ه م" 

ع!� Y	ح  س]ال  هل ت	غ, Uالع دة الى ال��رس في حال  ب
" ال4ف
" ال*اUع وال�اسع

>لع  اتاحة ل- الف	صة ذل-  اجاب انه   ال ی	غ, (  ش  ب�U fال��رسة انا  االن زل�ة ̀و

  ( fم4ار 


ة  Uائع على U*>ة في  س ق ال?اله في ا̀ر� م"  2ع�ل عاما14(  ن / ع )  .2*!�اردني ال

ال	اUع  ی�
� م�*	ب م" ال��رسة م" ال4ف س! ات  ل�2ه اس	ة ت�M ن م" س�ة اشقاء  3

م" ال*اعة  ال1ام!ة ص?احا ولغا2ة ال*ادسة  دنان
	 في ال
 م  2ع�ل 4االب  ی�قاضى  

م*اءا  Uاس�1!اء ی م واح� في االس? ع ع!�ما Y	ح  عل
ه  س]ال    ال*?, ع" ع�له وهل 

ی	غ, Uالع دة لل��رسة    اجاب (  انا اع�ل لMي  اع>ي ال�4ارf المي  ل��فع اال2�ار 

 .وما ب�f ارجع على ال��رسة النها م� مه�ة ) 


ة  2ع�ل ع�ال في  س ق ال�cار الgع?ي ( الA*?ه) في  13(ز/ع)  .3*!�عاما س رf ال

ال�ف	ق م�*	ب م" ال��رسة م" ال4ف ال1الx ل�2ه خ�*ة اشقاء 2ع
g ن  مع وال�ته في 


لة ا2ام االس? ع   ی�قاضى  خ�*ة دنان
	 في ال
 م  ع!�ما Y	ح عل
ه Y   2ع�ل "
غ	ف�

( اجاب  انا AU, ال��رسة U; ال��ی	  حiالي ما ف
� ت*اؤل  ل�اذ ال ت9ه, لل��رسة 

ال اح� 2ع�ل م" اهلي س اf وانا ال ح
� الf9 ال-  مiان  واخ�ي  مان ه
-  حiالها و 

 ). ی!فF على ال�!<ل ووال�f في س ر�ا


ة  2ع�ل Uائه في س ق ال�cار  الgع?ي  ( الA*?ة ) 14  (و .ك) .4*!�عاما س رf ال

اج?	ته�  |	وف الA, على  ال1الxمAاف$ة ال�ف	ق  م�*	ب م" ال��رسة م" ال4ف  


لة ا2ام Y   2ع�ل "
الل� ء  الى االردن    ل�2ه س?عة اشقاء 2ع
g ن  مع وال�ته في غ	ف�


ال ت9ه,  ا م  ع!�ما Y	ح عل
ه ت*اؤل  ل�اذاالس? ع   ی�قاضى  خ�*ة دنان
	 في ال

اتع	ض ل�cا2قات   في ال��رسة  وحاب اج
, م4ارf اساع� امي في  ألن!يلل��رسة (

.(G
 دفع ا2�ار ال?


ة   .5*!�عاما 2ع�ل في  اح�@ ال�<اع  في االغ ار ال�gال
ة في  12(ن/ع)  س رf ال

�ل ع�ال ل�2ه خ�*ة م" مAاف$ة ا̀ر�   م�*	ب م" ال��رسة   م" س!�
"   ب�ا الع
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وع!�  س]اله  ع" س?,  الع�ل   فأجاب  "  االشقاء  ج�
عه� ال ی9ه? ن الى ال��رسة 

."�
   نA"  نA, الع�ل م" واح!ا صغار  ألنه U*اع�نا على لق�ة الع


ة 2ع�ل في  ال* ق الgع?ي  لل�الU; ال�*�ع�لة ( ال?الة  16(ك/ن)   .6*!�عاما س رf ال

م�*	ب م" ال��رسة م" ا̀رعة س! ات  ل�2ة س?عة اشقاء  ا̀رعة م!ه�  ) في مAاف$ة ا̀ر�  

2ع�ل ن  وج�
عه� 42غ	ونه في الع�	  ب�ت عل
ه م$اه	 ال	ع, والقلF  م"   ق?ل 

ال?اح1
"  افاد انه  ال ی	غ, Uالع دة  الى ال��رسة لع�م اه�
�ها ح
x قال " ل
� اروح 

   ." fعلى ال��رسة وهي ما ب�>لع م4ار 

 

  

 

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  . 39)  قائ
ة Gاالتفاق%ات م �
ة الع
ل ال�ول%ة  ال
�عل$ Gع
ل  اال�فال2مل9$ رق4 ( 

                                                           
39
لمزيد من االطالع على  تفاصيل كل اتفاقية يمككن االطالع على الموقع االلكتروني االتي الخاص  بمكتبة منيسوتا لحقوق االنسان  

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo.html  

عل
ه gUأن ع�الة  Gما ن4   االتفاقية    الرقم 
  االYفال 
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)  بشأن الحد 5االتفاقية رقم (   1
االدنى  للسن  ( صناعة )  

  1919لسنة 

ال 2� ز اس���ام او تgغ
ل  2م / 

االح�اث دون س" ال	اUعة عg	ة في 

أf م!gاة ص!اع
ة عامة او خاصة 

او في أf م" ف	وعها ، Uاس�1!اء 

ال�!gات ال�ي ال 2ع�ل بها اال اف	اد 

  . م" نف; االس	ة
بشأن عمل  6االتفاقية رقم    2

االحداث  ليال  في الصناعة  
   1919لسنة 

ال 2� ز تgغ
ل االح�اث ال9ی"  .1

تقل س!ه� ع" ث�ان
ة عg	 عاما 

ل
ال في ال�!gات ال4!اع
ة االمة 

 او ال�اصة او في أf م" 

  ف	وعها
بشان الحد   7االتفاقية رقم    3

االدنى للسن ( العمل البحري 
   1920)  لسنة 

   2م /  

ال 2� ز اس���ام او تgغ
ل 

االح�اث ال9ی" تقل س!ه� ع" 

عg	ة على |ه	 سف"  ال	اUعة

اخ	@ غ
	 تل- ال�ي ال 2ع�ل 

  . عل
ها س @ اف	اد م" اس	ة واح�ة

 
بشان الحد   10االتفاقية رقم    4

االدنى للسن ( الزراعة  )  

  1921 ل*!ة

ال  2� ز تgغ
ل االح�اث   1م/  

Gال9ی  	gتقل س!ه�  ع" ا̀رعة ع

عاما   في اf م!gأة  زراع
ة  

 fاو خاصة  او ا  Gعامة /ان

  ف	ع  م" ف	وعها . 
gUأن   15االتفاق
ة رق�     5

ال�A االدنى لل*"  ( ال قادون 

وم*اع�و ال قادون ) ل*!ة 

1921   

ال 2� ز تgغ
ل االح�اث    1م/

دون س" ال1ام!ة عg	  على |ه	 

  و م*اع� وقادی" ال*ف"  / قادی"  ا

gUأن   16االتفاق
ة رق�    6

الفA^ ال>?ي لالح�اث  ( 

   1921الع�ل ال?A	f  ل*!ة 

ال 2� ز اس���ام اf   2م / 

اYفال  او اح�اث  تقل  س!ه�  

  fا 	على  |ه  	gع" ال1ام!ة ع

  سف" 
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gUأن  ال�A  33االتفاق
ة رق�    7

 	
االدنى  لل*"  لالع�ال غ

  1932ال4!اع
ة 

ال 2� ز تgغ
ل االح�اث   2م /

دون ال	اUعة عg	 م" الع�	  او 

االح�اث ف ق ال	اUعة عg	  ال9ی" 


ة    حال زالG الق ان
" او الل ائ!Y ال

تل<مه�  Uاالل�Aاق Uال��ارس 

االب��ائ
ة  
gUان  ال�A  58االتفاق
ة رق�    8

 f	A?االدنى  لل*" ( الع�ل ال

  م	اجعة ( 

2� ز اس���ام او تgغ
ل  ال  2م/

االح�اث ال9ی" تقل  س!ه�  ع" 

ال�ام*ة عg	  على  |ه	 

  ال*ف
!ة 
)  gUان 59االتفاق
ة رق� (   9

ال�A االدنى  لل*"            

(  ال4!اعة م	اجعة ) ل*!ة 

1937  

ال 2� ز اس���ام  او تgغ
ل   2م/

االح�اث  الf9 تقل  س!ه�  ع" 

ال�ام*ة  عg	   في اf م!gأة 

  ص!اع
ة 

gUان   77االتفاق
ة رق�    10

الفA^ ال>?ي لألح�اث   ( 

  1946ص!اعة ) ل*!ة  

ال 2� ز  اس���م االح�اث    2م/ 

والg?اب ال9ی" تقل س!ه�  ع"  

ال1انة  عg	ة في م!gأة  ص!اع
ة  

  F
ما یG?1 فY ^A?ي دق

لل
اق�ه�  للع�ل  الf9 س
*���م ن 

  ألدائه. 
ان الع�ل gU 79االتفاق
ة رق�    11

الل
لي لالح�اث (  ال�ه" 

  1946الغ
	 ص!اع
ة ) 

ال 2� ز اس���ام  او ع�ل   2م/


لة Y   عةUا	فال  دون الYاال

  Gء م" ال ق>�ال قG  او ل

واالYفال ف ق ال	اUعة عg	ة ما زال ا 


لة Y  االل<امي �
خاضع
" لل�عل


لة  ف�	ة  ال    يال قG  اث!اء الل
لY

اعة م�4لة تقل  ع" ا̀رع عg	ة س

ت�gل  الف�	ة  ب
" ال*اعة  ال1ام!ة 

  م*اءا وال*اعة  ال1ام!ة ص?احا 


