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Overview
لمحة عامة

للعمــال  القانونــي  للتوظيــف  العمــل  صاحــب  دليــل  ملخــص  مــن   الهــدف 
اليافعيــن مــن عمــر ١٦ ســنة وحتــى ١٨ ســنة هــو تزويد مســؤولي الشــركة بقائمة 
مراجعــة للتأكــد مــن امتثــال الشــركة لقواعــد ومتطلبــات العمــل الــذي يقــوم 
بــه اليافعيــن الذيــن تبلــغ أعمارهــم مــن ١٦-١٨ ســنة. نظــًرا �ن هــؤالء ا�شــخاص 
ســيكون لديهــم ســنوات عديــدة فــي ســوق العمــل ، يجــب علينــا االعتنــاء بهــم 
مــن اليــوم ا�ول للعمــل أو عندمــا يعملــون كمتدربيــن وطــالب تحــت التعليــم 
والتدريــب. با²ضافــة إلــى ذلــك ، يتزايــد مطالبــة العمــالء والمورديــن فــي ا�ســواق 
العالميــة بمورديهــم الفرعييــن لتوثيــق أن عمالهــم لديهــم أماكــن عمــل 

الئقة.
تــم إعــداد هــذا الدليــل  بنــاًء علــى أفضــل الممارســات التــي وضعتهــا وزارة 

العمل ا�ردنية والقوانين الدولية 



أوًال : ساعات العمل

• يحدد تشريع كل دولة االعمال التي ال يجوز  تشغيل االيافعين فيها من الجنسين قبل بلوغهم سن 

الثانية عشرة من العمر وال يجوز تشغيل اليافعين في ا�عمال الصناعية قبل سن الخامسة عشر وذلك 
فيما عدا المتدرجين منهم .

• ال يجوز تشغيل اليافعين قبل السابعة عشرة في الصناعات الخطرة أو الضارة بالصحة التي تحددها 
التشريعات والقرارات واللوائح داخل كل دولة . 

• ال يجوز أن تزيد ساعات العمل في اليوم لليافعين الذين يقل سنهم عن خمسة عشر عن ست ساعات 
تتخللها فترة او اكثر للراحة ال تقل مدتها عن ساعة وبحيث ال يعمل الحدث أكثر من أربع ساعات متتالية. 

• يحق لليافعين الذين يعملون بمقتضى عقد التدرج الحصول على أجر عادل أو منحه مالئمة أثناء فترة 
تدرجها 

• تعتبر ساعات العمل التي يمضيها اليافع في التدريب أثناء ساعات العمل العادية ضمن ساعات العمل . 

• ال يجوز تكليف اليافعين باي عمل إضافي او تشغيلهم با²نتاج أو أثناء الليل فيما عدا بعض االعمال التي 
يحددها التشريع في كل دولة .  

• يجب اجراء الكشف الطبي على اليافعين قبل التحاقهم بأي عمل للتأكد من لياقتهم الطبية كما 
يجب إعادة الكشف عليهم في الفترات الدورية التي يحددها التشريع والقرارات واللوائح في كل دولة

• يمنح اليافعين دون السابعة عشر إجازة سنوية تزيد عن االجازة السنوية التي تمنح للعمل البالغين 
ويحدد تشريع الدولة مقدار االجازة السنوية ا²ضافية ، وال يجوز تجزئة أو تأجيل االجازة المقررة لليافعين. 



أوًال : ساعات العمل

• كل يافع يملك الحق في أن يكون محميا من االستغالل االقتصادي ومن تأدية والقيام بأي عمل من 
الممكن أن يكون مؤذيا له أو يعرضه لمخاطر جسيمه أو يتدخل في تعلمه ودراسته ، أو يضر بصحة أو 

تطور اليافع الجسمي والعقلي والروحي والمعنوي والنفسي او االجتماعي ) وهذا ينطبق بالضرورة على 
كل يافع في سن السابعة عشر أو أقل ويحميه من أي شكل من اشكال العمل . 

• يحظر تشغيل اليافع  

١. أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد على ان يعطى فترة للراحة ال تقل عن ساعة واحدة بعد اربع 
ساعات متصلة 

٢. بين الساعة الثامنة مساء والسادسة صباحا 
٣. في أيام ا�عياد الدينية والعطل الرسمية وأيام العطلة ا�سبوعية 

• على  صاحب العمل قبل تشغيل أي يافع أن يطلب منه أو من وليه تقديم المستندات التالية : 
١. صورة مصدقة عن شهادة الميالد 

٢. شهادة بلياقة اليافع الصحية صادرة عن طبيب مختص ومصدقة من وزارة الصحة 
٣. موافقة ولي امر اليافع الخطية على العمل في المؤسسة . وتحفظ هذه المستندات في ملف خاص 

لليافع مع بيانات كافية عن محل إقامته وتاريخ استخدامه والعمل الذي استخدم فيه وأجره واجازاته 

• نص على معاقبة صاحب العمل المخالف لالحكام الخاصة بعمل اليافعين أو أي نظام أو قرار صادر 

بمقتضاه بغرامة ال تقل عن (٣٠٠) دينار وال تزيد على (٥٠٠) دينار ، وال يجوز للمحكمة تخفيض العقوبة عن 
حدها ا�دنى أو االخذ باالسباب المخففة التقديرية 

• يعاقب با�شغال الشاقة المؤقتة مدة ال تزيد على عشر سنوات وبغرامة ال تقل ن خمسة آالف دينار وال 

تزيد على عشرين ألف دينار كل من استقطب او نقل او قام بإيواء او استقبال من هم دون الثامنة عشرة 
متى كان ذلك بغرض استغاللهم ولو لم يقترن هذا االستغالل بالتهديد او بالقوة او استعمالها أو غير 

ذلك من الطرق .  



االعمال الخطرة أو المرهقة 
أو المضرة بالصحة  

• ال يجوز تشغيل اليافع الذي لم يكمل الثامنة عشر من عمره في االعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة 
بالصحة وتحدد هذه ا�عمال بقرارات يصدرها الوزير بعد استطالع آراء الجهات الرسمية المختصة . 

• قرار وزير العمل ا�عمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة لليافعين لسنة ٢٠١١ والذي تضمن ا�عمال 
التي تنضوي على المخاطر التالية : 

• المخاطر الجسدية 
• المخاطر النفسية واالجتماعية 

• المخاطر ا¤خالقية 
• المخاطر الكيمياوية 

• المخاطر الفيزيائية 
• المخاطر البيولوجية والجرثومية ( فيروسات / بكتيريا / طفيليات وغيرها ) 

• المخاطر االرغونومية ( تالؤم االنسان مع اªلة وأدوات العمل ) 
• مخاطر آخرى 



السالمة والصحة 
المهنية لعمل ا¤حداث

• ا¤هداف العامة للسالمة والصحة المهنية 
١. حماية موارد وعناصر ا²نتاج البشرية والمالية والمادية من ا²صابات والحوادث 

ــن  ــوب العاملي ــي قل ــة ف ــان والطمأنين ــت اÏم ــي لتثبي ــج علم ــة كمنه ــة المهني ــالمة والصح ــدف الس ٢. ته
أثنــاء قيامهــم بأعمالهــم والحــد مــن نوبــات القلــق والفــزع التــي تنتابهــم وهــم يتعايشــون بحكــم 
ضروريــات الحيــاة مــع أدوات ومــواد وآالت يكمــن بيــن ثناياهــا الخطــر الــذي يهــدد حياتهــم وتحــت ظــروف 

غير آمنة تعرض حياتهم بين وقت وآخر �خطار فادحة 
٣. توفيــر وتنفيــذ كافــة اشــتراطات الســالمة والصحــة المهنيــة التــي تكفــل توفيــر بيئــة آمنــة تحقــق 

الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي 
٤. تقليل  التكاليف الناجمة عن الحوادث وا²صابات وزيادة مستوى ا�داء وا²نتاج 

ــات واالمــراض المهنيــة والحفــاظ علــى  ٥. منــع تعريــض العناصــر البشــرية والممتلــكات للحــوادث واالصاب
المنشآت وأجهزتها ومعداتها من التلف والضياع 

ــة  ــليمة وآمن ــل س ــة عم ــر بيئ ــكات وتوفي ــان والممتل ــة االنس ــات لحماي ــوادث وا²صاب ــبة الح ــض نس ٦. خف
والمحافظة عليها بشكل مستمر 

• صنفت المخاطر المهنية إلى  أربعة أصناف رئيسية وحسب العوامل المسببة لها  ومنها :

١. المخاطر الفيزيائية :  وتشمل ( التباين في ضغط الهواء ، الضجيج ، واالهتزاز ، واالنارة ، الكهرباء )
٢. المخاطر الكيماوية  وتشمل المذيبات العضوية والغير عضوية والغازات واالبخرة واالغبرة 

٣. المخاطــر البيولوجيــة : تعتبــر االمــراض المهنيــة الناتجــة عــن العوامــل البيولوجيــة والتــي تســببها 
البكتيريــا والفيروســات والطفيليــات مــن أكثــر االمــراض التــي يصــاب بهــا العمــال فــي أماكــن العمــل وذلــك 

نتيجة لقلة االلتزام بشروط النظافة العامة ونظافة الطعام 
٤. المخاطر االرغونومية



تفتيش الجهة الرقابية 
على عمل اليافعين       

• ويهدف تفتيش العمل إلى 

ــم  ــاء قيامه ــال اثن ــة العم ــل وحماي ــروف العم ــة بظ ــة المتعلق ــكام القانوني ــق االح ــن تطبي ــق م ١. التحق
بعملهم 

٢. تقديم المعلومات التقنية والمشورة الصحاب العمل والعمال بشأن مراعاة ا�حكام القانونية 
٣. تشجيع التعاون بين أصحاب العمل وممثليهم من جهة والعمل ونقاباتهم من جهة أخرى 

٤. االهتمام بتأمين شروط السالمة والصحة المهنية في العمل 
٥. جمــع المعلومــات الخاصــة بتنظيــم ســوق العمــل بمــا فــي ذلــك عــدد العمــال وفئاتهــم وحاجاتهــم 

التدريبية واي أمور أخرى تتعلق بشروط االستخدام 

• مهام  مفتش العمل : 

أوال : المهمــة الرقابيــة والتحقــق مــن تطبيــق أحــكام قانــون العمــل ا�ردنــي وا�نظمــة والتعليمــات 
والقرارات الصادرة بموجبه فيما يتعلق

• شروط العمل ( ساعات العمل ، ا�جور ، االجازات ، .. الخ ) 
• ظروف العمل ( السالمة والصحة المهنية ) 

ثانيا : المهمة الوقائية 
• تقديم النصح والمشورة للعمال وأصحاب العمل والمساهمة في توعيتهم 

• تشــجيع التعــاون بيــن أصحــاب العمــل والعمــال وتحســين العالقــات ا²نســانية واالســهام بالتنميــة 
االقتصادية 

• آليات اجراء المقابالت مع العمال و اليافعين العاملين وأصحاب العمل 
١. يتم مقابلة اليافعين العاملين وأصحاب العمل من خالل الزيارة التفتيشية الميدانية 

٢. يمتلك مفتشو العمل صفة الضابطة العدلية فيما يخص تطبيق احكام قانون العمل 
٣. يتــم تعبئــة االســتمارة الخاصــة بالزيــارة التفتيشــية ويقــوم مفتــش العمــل بتوثيــق كافــة المعلومــات 

الخاصة بالحدث العامل وصاحب العمل 
٤. يســتطيع مفتــش العمــل الطلــب مــن صاحــب العمــل تقديــم أي وثائــق او مســتندات لغايــات التحقــق 

من تطبيق القانون 
٥. فــي حــاالت خاصــة وعندمــا يكــون اليافعيــن عرضــة لالســتغالل فــي بيئــة العمــل تتــم المقابــالت وفــق 

إجراءات خاصة 


