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ملخص تنفيذي

فيمــا أفــرزت أزمــة اللجــوء الســوري حــى اآلن مــا يزيــد علــى 4.8 مليــون الئج 
ســوري، اســتقبل األردن مــن هــؤالء مــا يقــارب 1.3 مليــون1، بلــغ عــدد األطفال 
ــل )51.4 %(2. وإىل  ــف بقلي ــن النص ــد ع ــا يزي ــًا، أي م ــوايل 668 ألف ــم ح منه
جانــب هــؤالء، تمّكــن 16 ألــف الئج فلســطيين مــن ســوريا مــن دخــول األردن، 

وبلغــت نســبة األطفــال مــن هــؤالء 41 %. 

ــوريا  ــي س ــن الج ــر م ــها كث ــي يعيش ــة ال ــية الصعب ــاع املعيش ــل األوض ويف ظ
ــة  ــاعدات املمنوح ــة املس ــدم كفاي ــع ع ــة م ــف املعيش ــاع تكالي يف األردن، وارتف
لالجئــني لتوفــر أساســيات احليــاة الكريمــة لهــم؛ تضطــر العائــالت إىل دفــع 
أطفالهــا إىل ســوق العمــل إمــا بشــكل جــزيئ بعد الــدوام املــدريس، أو حى بشــكل 
كلــي مــن خــالل التفــرغ للعمــل وتــرك مقاعــد الدراســة، وهــو األمــر الــذي يلقــى 
أيضــًا ترحيــب أربــاب العمــل، الذين يســتفيدون مــن العمالــة الرخيصــة لهؤالء 
ــ�ة،  ــدارس األردني ــوريني يف امل ــة الس ــول الطلب ــة قب ــد أنظم ــا تزي ــال. كم األطف
أحيانــًا، مــع ضعــف البــى التحتيــ�ة يف هــذه املــدارس وضيقهــا باألعــداد الكبــرة 
ــل،  ــوق العم ــراط يف س ــوريني إىل االخن ــال الس ــه األطف ــن توج ــة، م ــن الطلب م
بــداًل مــن االلتحــاق بمقاعــد الدراســة. وتقــّدر أعــداد األطفــال الالجئــني مــن 

ســوريا والذيــن يعملــون يف األردن ب60 ألفــًا علــى األقــل.

عمالــة  مفهــوم  فــإن  الدوليــة«  العمــل  »منظمــة  تعريــف  وحســب 
ــر  ــاء أج ــل لق ــه الطف ــماين يب�ذل ــري أو جس ــد فك ــين »كل جه ــال يع األطف
ــي،  ــت أو موس ــريض أو مؤق ــم أو ع ــكل دائ ــواء كان بش ــر، س ــدون أج أو ب
ــي،  ــتوى العقل ــى املس ــه عل ــارًا ل ــون ض ــه، ويك ــن طفولت ــل م ــرم الطف وحي
أو اجلســدي، أو االجتماعــي، أو األخــاليق، أو املعنــوي. والــذي يعــرض 
دراســته، وحيرمــه مــن فرصــة املواظبــة علــى التعلــم والدراســة، مــن خالل 
إجبــاره علــى تــرك املدرســة قبــل األوان، أو أن يســتلزم منــه محاولــة اجلمع 

ــاعات«3. ــل لس ــف الطوي ــل املكث ــدريس، والعم ــدوام امل ــني ال ــا ب م

ــا  ــب م ــل، حبس ــط، ب ــل فق ــوريا ال إىل العم ــن س ــون م ــال الالجئ ــر األطف ويضط
تظهــره عينــ�ات البحــث يف هــذا التقريــر والشــهادات الــي ُجمعــت مــن األطفــال 
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يف أماكــن مختلفــة مــن األردن، إىل قبــول العمــل لســاعات طويلــة وشــاقة، تزيــد 
عــن 8 ســاعات يوميــًا، وملعظــم -إن لــم يكــن كل- أيــام األســبوع، مقابــل أجــور 
متدنيــ�ة، تــراوح بــني 150-90 دينــ�ارًا للشــهر الواحــد )211-127$(، وهــو 
أقــل بكثــر مــن احلــد األدىن لألجــور املنصــوص عليــه يف قانــون العمــل األردين. 
كمــا يكــون األطفــال املنخرطــون يف ســوق العمــل عرضــة لظــروف عمــل خطــرة، 

ويف كثــر مــن األحيــان لالســتغالل وأشــكال مختلفــة مــن العنــف.

ــى  ــان  عل ــوق اإلنس ــورية حلق ــبكة الس ــطي والش ــن االورومتوس ــل كل م وعم
جمــع املعلومــات اخلاصــة بهــذا التقريــر مــن خــالل زيــارات ميدانيــ�ة ألماكــن 
عمــل األطفــال يف مناطــق مختلفــة يف شــمال األردن واألغــوار، حيــث يكــر 
العاملــني أنفســهم وبعائالتهــم،  عمــل األطفــال، وإىل االلتقــاء باألطفــال 
إضافــة إىل أربــاب العمــل واملشــغلني. فضــاًل عــن التواصــل مــع اجلهــات 
الرســمية وغــر الرســمية ذات الصلــة بعمــل األطفــال الالجئــني، ومنهــا وزارة 
ــة  ــدة للطفول ــم املتح ــة األم ــميني، ومنظم ــني الرس ــ�ة، واملفتش ــل األردني العم
اإلحصــاءات  ومقارنــة  حتليــل  إىل  إضافــة  األنــروا.  ووكالــة  )اليونيســف(، 
املختلفــة الصــادرة عــن اجلهــات الرســمية يف هــذا الســياق، للوصــول إىل 
ــال  ــة األطف ــرة عمال ــة ظاه ــم وطبيع ــداد وحج ــن أع ــة ع ــورة دقيق ــرب ص أق

الالجئــني مــن ســوريا يف األردن.

ــان  ــوق اإلنس ــورية حلق ــبكة الس ــطي والش ــد األورومتوس ــدف املرص ويه
مــن خــالل هــذا التقريــر إىل تســليط الضــوء علــى هــذه الظاهــرة، ومــا 
ــل، وإىل  ــتهم للعم ــالل ممارس ــاكات خ ــن انته ــال م ــؤالء األطف ــ�ه ه يعاني
الرســمية  الدوليــة  واملنظمــات  األردنيــ�ة  اململكــة  حكومــة  دور  رصــد 
الــي  االنتهــاكات  ومتابعــة  الســوريني  األطفــال  عمالــة  مــن  احلــد  يف 
يتعرضــون لهــا أثنــ�اء ممارســتهم للعمــل، بهــدف معاجلــة اخللــل ودفعهــا 
إىل الوقــوف عنــد مســؤولياتها يف هــذا اإلطــار بموجــب الزتاماتهــا الدوليــة. 
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خلفية: وضع الالجئني من سوريا يف األردن

ــبء  ــا( الع ــ�ان واألردن وتركي ــوري )لبن ــوار الس ــت دول اجل ــارس( 2011، حتمل ــوريا يف آذار )م ــة يف س ــر األزم ــذ تفج من
 األكــر مــن الالجئــني الســوريني، الذيــن وصــل عددهــم حــى اآلن إىل مــا يزيــد عــن 4.8 مليــون الئج، اســتقبلت األردن 

منهم ما يقارب 1.3 مليون، منهم 638,633 الجئًا سورّيًا مسّجاًل لدى املفوضية العليا لشؤون الالجئني4.

وبلــغ تدفــق الالجئــني الســوريني إىل األردن ذروتــه يف األشــهر األربعــة األوىل مــن عــام 2013، حيــث بلــغ متوســط عددهم 
ــا  ــ�ة حدوده ــلطات األردني ــت الس ــث أغلق ــام 2014؛ حي ــة ع ــى نهاي ــق ح ــتمر التدف ــهريًا، واس ــف الئج ش ــوايل 50 أل ح

الريــة مــع ســوريا بشــكل نســي، ولــم تســمح إال بمــرور احلــاالت االســتثن�ائي�ة، حبكــم »األوضــاع غــر املســتتب�ة«5.  

ــر  ــم وأك ــم يف العال ــر مخي ــاين أك ــري )ث ــي؛ الزع ــوء، وه ــات اللج ــوريني يف األردن يف مخيم ــني الس ــن الالجئ ــن 20 % م ويقط
مخيمــات الالجئــني يف الشــرق األوســط(، ســاير ســي، مريجــب الفهــود، واألزرق6. يف حــني يتمركــز تواجــد الالجئــني 
الســوريني يف مــدن وقــرى شــمال األردن، وبدرجــات أقــل يف مناطــق الوســط7. كمــا تعيــش بعــض العائــالت حالــًة مــن عــدم 
االســتقرار نتيجــة لتنقلهــم املوســي بــني منطقــة األغــوار يف الشــتاء ومنطقــة الشــمال يف الصيــف، وفقــًا ملواســم العمــل 

ــام. ــكنون اخلي ــث يس ــرارة، حي ــات احل ــًا- ودرج ــي غالب -الزراع

ونتيجــًة لعــدم كفايــة املســاعدات الدوليــة املمنوحــة لهــم، يعــاين معظــم الالجئــون الســوريون يف األردن من ظروف معيشــية 
ــم،  ــار بينه ــدل اإلجي ــع ب ــم يف توزي ــة منه ــالت، رغب ــدة عائ ــني ع ــدة ب ــقة الواح ــم الش ــم لتقاس ــأ بعضه ــة. ويلج ــة للغاي صعب

لعــدم قدرتهــم علــى دفــع إجيــار الســكنات8، والــي ارتفعــت ألكــر مــن 200 % منــذ بــدء أزمــة اللجــوء الســوري إىل األردن.

وحــى اليــوم، لــم تقــم اململكــة األردنيــ�ة بالتوقيــع علــى اتفاقيــة جنيــف اخلاصــة بالالجئــني )1951(، غــر أنهــا -مــن 
ناحيــة أخــرى- قامــت بالتوقيــع علــى مذكــرة تفاهــم مــع املفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئــني )UNHCR( عــام 
ــطتها يف األردن  ــة مباشــرة أنش ــذه املذكــرة، يمكــن للمفوضي ــب ه ــام 2014. وبموج ــ�ًا يف الع ــم تعديلهــا جزئي 1997، وت
فيمــا يتعلــق بتوفــر احلمايــة واملســاعدات الدوليــة لالجئــني، وتمتنــع األردن، وفقــًا للمذكــرة، عــن طــرد أي الئج يتــم 
قبولــه مــن قبــل املفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئــني كطالــب جلــوء، بشــرط احرامــه لألنظمــة والقوانــني املعمــول بهــا 
ــاص ويف  ــابه اخل ــل حلس ــق العم ــة، وح ــ�ة والعرقي ــالئج الديني ــوق ال ــق حبق ــواد تتعل ــة م ــن االتفاقي ــة. وتتضم يف اململك

املهــن احلــرة وفــق األنظمــة والقوانــني املعمــول بهــا، وإعفــاء الالجئــني مــن غرامــات جتــاوز اإلقامــة.
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وعــالج،  ومــأكل  وملبــس   مســكن  مــن  املعيشــة،  تكاليــف  توفــر  مســؤولية  تقــع  ذاتهــا؛  لالتفاقيــة  ووفقــًا 
احلــاالت  يف  أنــه  االتفاقيــة  اشــرطت  املقابــل؛  يف  بهــا.  تعمــل  الــي  لألســس  ووفقــًا  املفوضيــة  مكتــب  علــى 
التعــاون  واملفوضيــة(  )األردن  االتفــاق  طــريف  علــى  جيــب  األردن،  إىل  لالجئــني  كبــر  تدفــق  فيهــا  جيــري  الــي 
متطلبــات  مــع  للتعامــل  مشــركة  آليــة  ووضــع  الطــوارئ،  حلــاالت  الســريعة  االســتجابة  أجــل  مــن  الكامــل، 
الالجئــني.  وحمايــة  وأمــن  الصحيــة،  واخلدمــات  اإليــواء،  وخدمــات  الصــي،  والصــرف  وامليــاه،  الغــذاء،   توفــر 

ــني يف  ــب العامل ــل لألجان ــروط العم ــم ش ــق عليه ــه ينطب ــوريني يف األردن، فإن ــني الس ــل لالجئ ــق العم ــق حب ــا يتعل وفيم
األردن. حيــث جيــب عليهــم احلصــول علــى تصاريــح عمــل، وفقــط ضمــن املهــن املســموح العمــل بهــا للعمالــة الوافــدة 
ــر  ــام غ ــة أم ــن املغلق ــن امله ــبي�ة، م ــ�ة، واملحاس ــة، واملكتبي ــ�ة، اإلداري ــة، والطبي ــن التعليمي ــّد امله ــث ُتع إىل األردن9. حي

ــام 2016 10. ــدة إىل األردن 11 قطاعــًا ع ــة الواف ــام العمال ــن املغلقــة أم األردنيــني، حيــث بلــغ مجمــوع امله

هــذا كلــه علــى مســتوى الالجئــني القادمــني مــن ســوريا الذيــن حيملــون اجلنســية الســورية، أمــا عنــد احلديــث عــن 
ــ�ة  ــمية األردني ــلطات الرس ــض الس ــث ترف ــا. حي ــف كلي ــر مختل ــإن األم ــوريا، ف ــن س ــني م ــطينيني القادم ــني الفلس الالجئ
ــؤولية  ــق بمس ــرى تتعل ــة وأخ ــباب ديمغرافي ــل( 2012، ألس ــان )ابري ــهر نيس ــذ ش ــوريا إىل األردن، من ــطينيي س ــول فلس دخ
ــا  ــب م ــم )194(، حبس ــدة رق ــم املتح ــة لألم ــة العام ــرار اجلمعي ــذا لق ــني، تنفي ــؤالء الالجئ ــة ه ــل معضل ــن ح ــرائي�ل” ع “إس
أعلنتــ�ه الســلطات األردني�ة.هــذا احلــال أجلــأ الفلســطينيني القادمــني مــن ســوريا، منــذ ذلــك احلــني، إىل القيــام -أحيانــًا- 
باســتخدام وثائــق هويــة ســورية مــزورة، أو االســتعانة بشــبكات تهريــب غــر قانونيــ�ة، فيمــا تقــوم الســلطات األردنيــ�ة بإلقــاء 

القبــض علــى مــن تكتشــف دخولهــم إىل األردن بهــذه الصــورة أو باســتخدام وثائــق مــزورة، وترّحلهــم إىل ســوريا. 

ومــن قرابــة 520 ألــف الئج فلســطيين كانــوا مســجلني لــدى األنــروا يف ســوريا قبــل انــدالع األزمــة عــام 2011، تمّكــن 
قرابة 16,000 الجئــًا منهــم مــن دخــول األردن11، غــر أن هــؤالء ال يســتطيعون العيــش يف مخيمــات اللجــوء اخلاصــة 
بالســوريني، إال إن كانــوا يملكــون وثائــق ســورية مــزورة لــم تكتشــفها الســلطات، وليــس أمــام هــؤالء مــن خيــار ســوى 
ــدول  ــك، أن ال ــن ذل ــوأ م ــوين. واألس ــكل قان ــل بش ــتطيعون العم ــا ال يس ــ�ة، كم ــرى األردني ــدن والق ــقق يف امل ــتئجار ش اس
الماحنــة واملنظمــات الدوليــة لــم تولهــم العنايــة املطلوبــة، وال حيصــل هــؤالء علــى مســاعدات إنســاني�ة إال مــن عــدد قليل 

مــن الــوكاالت، كمــا يعيشــون يف خــوف دائــم مــن اكتشــاف أمرهــم؛ مــا ســيعين ترحيلهــم إىل ســوريا. 

وقــد زادت الســلطات األردنيــ�ة مــن رقابتهــا وتشــديدها فيمــا يتعلــق بالالجئــني الفلســطينيني القادمــني مــن ســوريا يف املــدة 
األخــرة، وذلــك مــن خــالل إجــراء الفحــص البيومــري لالجئــني القادمــني مــن ســوريا، وإعــادة فحــص الســوريني الذيــن يعيشــون 
يف مخيــم الزعــري ويف املــدن، وحبيــث خيضــع الالجئــون ملســح القزحيــة مــن قبــل كل مــن وكالــة األنــروا والســلطات احلكوميــة لكــي 
يتمكنــوا مــن احلصــول علــى بطاقــة اخلدمــات مــن وزارة الداخليــة، الــي يســتخدمها الالجئــون للحصــول علــى الطعــام وبعــض 

اخلدمــات األخــرى، وبالتــايل، يمكــن للســلطات أن تكتشــف أن هــؤالء فلســطينيون، وأن هوياتهــم الســورية مــزورة.
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إحصاءات عمالة األطفال الالجئني من سوريا يف األردن

يزيــد عــدد األطفــال مــن الالجئــني الســوريني يف األردن عــن النصــف )51.4 %(12، أي بمجمــوع قرابــة 668 ألــف 
طفــل. وتبلــغ نســبة اإلنــاث مــن هــؤالء حــوايل )48.6 %(، يف حــني تبلــغ نســبة الذكــور )51.4 %(. وبمعــى آخــر، فــإن 
)25 %( مــن مجمــوع الالجئــني الســوريني يف األردن هــم مــن األطفــال اإلنــاث، و )26.4 %( هــم مــن األطفــال الذكور. 
وعلــى مســتوى فلســطينيي ســوريا يف األردن، يبلــغ عــدد األطفــال مــن هــؤالء قرابــة )6560( طفــاًل، أي بنســبة 41 % 

مــن مجمــوع هــؤالء13، وتبلــغ نســبة الذكــور منهــم، حبســب ســجالت وكالــة األنــروا )UNRWA(، 49 %، و51 % إنــاث.

وعلــى الرغــم مــن وجــود القوانــني الدوليــة واملحليــة الــي حتظــر عمالــة األطفــال، إال أّن ظاهــرة عمــل األطفــال الالجئني من 
ســوريا ال تــزال ظاهــرة ومزتايــدة يف الشــارع األردين. ورغــم أن آخــر دراســة احصائيــ�ة يف األردن خبصــوص عمالــة األطفــال 
ــ�ة.  ــًا لإلحصائي ــل يف األردن وفق ــل عام ــف طف ــاك 33 أل ــد كان هن ــدة، فق ــورية بم ــة الس ــل األزم ــام 2007، أي قب ــت ع كان
ومــع موجــة اللجــوء الســوري إىل اململكــة، فــإن هــذه األرقــام قــد تفاقمــت مــع دخــول الكثــر مــن األطفــال الســوريني ســوق 
ــن  ــّكل 70 % م ــوريني تش ــال الس ــة األطف ــبة عمال ــة أن نس ــات احلكومي ــن التصرحي ــد م ــّح العدي ــل يف األردن. وترج العم

مجمــوع عمالــة األطفــال يف األردن، مؤكــدة أن هنــاك حــوايل 60 ألــف طفــل ســوري قــد اخنرطــوا بســوق العمــل14. 

ويف مقابلــة أجراهــا  فريــق البحــث مــع رئيــس قســم مكافحــة عمالــة األطفــال اخلــاص بــوزارة العمــل األردنيــ�ة، الســيدة 
ــال يف  ــة األطف ــتوى عمال ــان يف مس ــادة أو النقص ــتوى الزي ــد مس ــة حتدي ــب” صعوب ــزت “الطي ــب”، ع ــيرين الطي “ش
ــت  ــك؛ قال ــع ذل ــل األردين. وم ــوق العم ــال يف س ــة األطف ــاالت عمال ــط ح ــني بضب ــني اخلاص ــاب املفتش األردن إىل غي
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“الطيــب”، إنــه قــد تــم ضبــط 1273 طفــاًل عامــاًل خــالل عــام 2015، منهــم 516 طفــاًل مــن حملــة اجلنســية الســورية 
)40 %(. ويف العــام 2014، تــم ضبــط  887 حالــة طفــل عامــل يف األردن، حــوايل النصــف )48 %( منهــم مــن حملــة 
ــمال األردن.  ــدن ش ــال يف م ــة األطف ــدل عمال ــدًا يف مع ــاك تزاي ــب إىل أن هن ــارت الطي ــا أش ــورية15.  كم ــية الس اجلنس

حيــث تــم ضبــط العــدد األكــر يف العاصمــة عّمــان، ثــم إربــد، ثــم الزرقــاء.  
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دوافع عمالة األطفال الالجئني من سوريا يف األردن: 

ــورية  ــالت الس ــع العائ ــاهمت يف دف ــية س ــل أساس ــا عوام ــن اعتب�اره ــي يمك ــية ال ــباب الرئيس ــن األس ــة م ــاك مجموع هن
ــذا  ــم ه ــن أه ــل، وم ــراط يف العم ــهم لالخن ــال أنفس ــت األطف ــل، أو دفع ــوق العم ــم يف س ــزج بأطفاله ــة يف األردن إىل ال الالجئ

ــل:  العوام

1. غالء تكاليف املعيشة وغياب الدخل الكايف لألسر: 

بســبب األعــداد الكبــرة مــن الالجئــني، تعجــز املنظمــات الدوليــة، وال ســيما املفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئــني 
ــام  ــن القي ــورية يف األردن، ع ــية الس ــة اجلنس ــن حمل ــني م ــاعدة لالجئ ــم املس ــن تقدي ــؤولة ع ــي املس )UNHCR(، وه
ــورية  ــة س ــف عائل ــوى ل25 أل ــة س ــاعدات نقدي ــم مس ــن تقدي ــن م ــم تتمك ــة، ل ــات املفوضي ــب بي�ان ــا. فبحس بواجباته
يف األردن يف العــام )2015(16، بمعــى أنــه، علــى افــراض أن كل عائلــة تتكــون مــن 5 أفــراد يف املتوســط، فهــذا يعــين أن 

ــن يف األردن. ــوريني املوجودي ــوع الس ــن مجم ــة 10 % م ــين قراب ــوري، يع ــف س ــملت 125 أل ــة ش ــاعدات النقدي املس

ــم  ــن تقدي ــؤولة ع ــدة املس ــة الوحي ــي اجله ــروا، وه ــة األن ــت وكال ــد أعلن ــوريا يف األردن، فق ــطينيي س ــد فلس ــى صعي ــا عل أم
املســاعدة لهــؤالء، أن 80 % مــن فلســطينيي ســوريا يف األردن حيتاجــون ملســاعدات األنــروا )وقيمتهــا 40$ شــهريا للشــخص 
الواحــد، و25$ بــدل إجيــار للشــخص(.17 وأشــارت الوكالــة كذلــك إىل أن 30 % مــن األســر الفلســطيني�ة الســورية يف األردن 

تعيلهــا نســاء، إمــا بســبب وفــاة الــزوج، أو عجــزه عــن العمــل بســبب اإلصابــة، أو ترحيلــه مــن قبــل الســلطات األردنيــ�ة.

و يف ظــل عــدم كفايــة املســاعدات املمنوحــة مــن قبــل املنظمــات الدوليــة لســّد احتي�اجــات احليــاة الرئيســية 
لالجئــني الســوريني وفلســطينيي ســوريا يف األردن، يعــد غيــاب الدخــل الــكايف وارتفــاع أســعار املعيشــة مــن أهــم 
األســباب الــي تدفــع األطفــال الالجئــني مــن ســوريا إىل العمــل، مــن أجــل تمكينهــم مــن دفــع إجيــارات منازلهــم، 
وتســديد الفواتــر، وتوفــر احلاجــات األساســية األخــرى لألســرة. خصوصــًا مــع وصــف العاصمــة األردنيــ�ة عّمــان، 
بأنهــا األغلــى يف منطقــة الشــرق األوســط وأفريقيــا، حســب التقريــر الســنوي لوحــدة االســتخبارات االقتصاديــة   

ــام 2015. ــ�ة، لع ــت” الريطاني ــة “إيكونومس ــة ملجل  )EIU(التابع
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يف   مزرعــة   يف   منطقــة   “ديرعــال”   يف   األغــوار   الوســطى،   التقــى   فريــق   املرصــد  
 األورومتوســطي   بالطفــل   الســوري   مجــد  )9(  ســنوات  وعائلتــه . 

ــ�ار   يف   ــف   دين ــل   نص ــة   مقاب ــار   يف   املزرع ــف   الثم ــده   يف   قط ــه   ووال ــد   إخوت ــاعد   مج    ويس
 الســاعة . وكان   مجــد   طالبــاً   نظاميــاً   يف   ســوريا   قبــل   اللجــوء   إىل   األردن،   ولكنــه   لــم  
ــا،   ــدون   فيه ــي   يتواج ــة   ال ــدارس   يف   املنطق ــود   م ــدم   وج ــة   يف   األردن   لع ــق   باملدرس  يلتح
 حيــث   أن   املزرعــة   تبعــد   5   كــم   عــن   أحــد   الشــوارع   الرئيسية . تســكن   العائلــة   يف   خيمــة  

 عنــد   صاحــب   املزرعــة   مقابــل   حراســة   املزرعــة   والعمــل،   ويوفــر   لهــم   صاحــب   املزرعــة  

 امليــاه   والكهربــاء   ويدفــع   لهــم   أجــوراً   زهيــدة  . وعلــى   الرغــم   مــن   أن   والــد   مجــد   كان  
ــة   ــن   التعليمي ــث   أن   امله ــة   حي ــل   يف   الزراع ــر   للعم ــد   اضط ــه   ق ــوريا،   إال   إن ــاً   يف   س  مدرّس

ــ�ة  .  ــني   األردني ــاً   للقوان ــب   وفق ــال   األجان ــام   العم ــة   أم ــن   املغلق ــن   امله  م

2. صعوبة االلتحاق باملقاعد الدراسية:  

يوجــد حاليــًا 60 ألــف طفــل ســوري غــر قــادر علــى االلتحــاق باملدرســة، بســبب عــدم وجــود مقاعــد دراســية كافيــة 
ــة  ــة يف منظم ــة الطفول ــج حماي ــؤول برام ــو مس ــان”، وه ــق خ ــد رفي ــر “محم ــا ذك ــب م ــ�ة، حبس ــدارس األردني يف امل
األمــم املتحــدة للطفولــة – اليونيســف، يف مقابلــة خاصــة مــع فريقنــا. وتــؤدي صعوبــة التحــاق األطفــال الســوريني 

بمقاعــد الدراســة يف األردن إىل دفــع األطفــال باجتــاه البديــل الــذي يتمثــل يف ســوق العمــل.

ووفقــًا لتصرحيــات وزيــر الربيــ�ة والتعليــم األردين، الســيد “محمــد الذنيبــ�ات”، فــإن وزارة الربيــ�ة والتعليــم تقــوم 
ــوفقًا لتقديــرات عــام 2015ـ مــن أجــل  بإنفــاق حــوايل 250 مليــون دينــ�ار أردين ســنويًا )قرابــة 352 مليــون دوالر( ـ
تقديــم اخلدمــات التعليميــة للســوريني، وقامــت ببنــ�اء خمســة اآلف غرفــة صفيــة منــذ بدايــة اللجــوء الســوري إىل 
األردن، وزادت نســبة املــدارس ذات الصفــوف املكتظــة إىل %46 خــالل عــام 2013، حبيــث تــم اســتيعاب 126 ألــف 
ــام  ــة إىل نظ ــل 98 مدرس ــت بتحوي ــه قام ــ�ات” أن وزارت ــر “الذنيب ــ�ة. وذك ــدارس األردني ــل يف امل ــوري باملجم ــل س طف
الفرتــني خــالل عــام 2015، وســتقوم بتحويــل 100 مدرســة أخــرى خــالل عــام 2016، ضمــن اتفــاق للــوزارة مــع 

منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة )اليونيســف( واإلحتــاد االورويب.

غــر أن مشــكلة عــدم التحــاق األطفــال الســوريني باملــدارس يف األردن ال تتوقــف عنــد نقــص البــى التحتيــ�ة املؤهلــة 
والتحديــات الــي تواجههــا احلكومــة األردنيــ�ة يف هــذا املجــال، بــل تعــود كذلــك إىل أن بعــض العائــالت الســورية غر 
قــادرة علــى تغطيــة التكاليــف الــي تســتتبع التحــاق أطفالهــم باملــدارس. وعلــى الرغــم مــن أن احلكومــة األردنيــ�ة 
تعامــل الطلبــة الســوريني معاملــة الطالــب األردين، مــا يعــين أنهــم ال يدفعــون أي رســوم ســوى 25 دينــ�ارًا ) $35( 
للطــالب يف املرحلــة الثانويــة، إضافــة إىل أن املفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئــني توفــر الفــرص التعليميــة لألطفــال 
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املقيمــني يف املخيمــات، غــر أن نســبة املتواجديــن يف هــذه املخيمــات هــي حــوايل %10 فقــط مــن مجمــوع الالجئــني 
الســوريني يف االردن، ممــا يعــين أن معظــم األطفــال مــن الالجئــني الســوريني ال تطالهــم الرامــج التعليميــة الــي 

تقــوم بهــا املنظمــات الدوليــة داخــل مخيمــات اللجــوء.

يف   إحــدى   مــزارع   قريــة   الكرامــة   يف   محافظــة   البلقــاء  
البحــث   بالطفــل   ) جنــوب   عّمــان ( ،   التقــى   فريــق  
 الســوري    » حســني   هــواد   األحمــد «   ) 41   عامــاً ( ،   وهــو  
ــث   ــراد،   حي ــن   8   أف ــة   م ــرته   املكّون ــد   ألس ــل   الوحي  املعي
 يعمــل   يف   زراعــة   وقطــف   اخلضــروات   مقابــل   دينــ�ار  
 واحــد   لــكل   ســاعة   عمــل .  بــدأ   الطفــل   حســني   العمــل  
 يف   ســن   21   عامــًا،   منــذ   اضطــرار   عائلتــه   إىل   اللجــوء  
 إىل   األردن   بعــد   تعــرض   والدتــه   إلصابــة   بقذيفــة   يف  

 ســوريا،   وكان   قبــل   جلوئــه   طالبــاً   نظاميــاً   يف   مــدارس   ســوريا،   وقــد   أنهــى   دراســته   حــى   الصــف   الســابع   األســايس . ويعزي  
 حســني   الســبب   الرئيــي   الــذي   يمنعــه   مــن   االلتحــاق   باملدرســة   إىل   الظــروف   املعيشــية   الصعبــة   الــي   يعــاين   منهــا   هــو  
 وعائلتــه .  ويرغــب   يف   العــودة   الســتكمال   تعليمــه   يف   حــال   حتســن   الظــروف   الماديــة   لعائلتــه   وعــدم   اضطــراره   للعمــل .  

ــع   ــف   والربي ــي   الصي ــل   يف   فصل ــو   يعم ــني”،   فه ــل   “حس ــب   الطف وحبس
 يف   مــزارع   املفــرق،   حيــث   يقــوم   بقطــف   ثمــار   املحاصيــل،   ويف   الشــتاء  
 ينتقــل   مــع   عائلتــه   إىل   مناطــق   االغــوار   األكــر   دفئــًا،   حيــث   يعيــش  
ــم   ــكن   جبواره ــة،   وتس ــب   املزرع ــا   صاح ــل   به ــة   يتكف ــه   يف   خيم ــع   عائلت  م
 العديــد   مــن   العائــالت   يف   خيــم   مشــابهة .  ومــع   أن   “حســني”   هــو   الطفــل  
 الوحيــد   الــذي   يعمــل   يف   هــذه   املزرعــة   مــن   بــني   100   شــخص  ) أردنيــني  
 وســوريني ( ،   إال   أنــه   يفضــل   العمــل   يف   األغــوار    لـــ   “ســهولة   حصولــه   علــى  
 عمــل   بالرغــم   مــن   أنــه   طفل” . أثنــ�اء   حديثنــ�ا   مــع   الطفــل   “حســني”،  
ــدا   أن   ــث   ب ــعاف   أويل،   حي ــ�ة   إس ــات،   أو   حقيب ــر   كمام ــدون   توف ــة   ب ــل   الزراعي ــرش   املحاصي ــون   ب ــم   يقوم ــال   وه ــا   العم  الحظن

ــة .  ــالمة   العام ــدات   الس ــى   مع ــر   عل ــة   ال   تتواف  املزرع

ويضــاف إىل مــا ســبق، أن حالــة عــدم االســتقرار والتنقــل املوســي لبعــض العائــالت بــني األغــوار وشــمال األردن أدى 
إىل عجــز الكثــر مــن األطفــال الالجئــني الســوريني عــن االلتحــاق باملــدارس النظاميــة. 
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ويعــاين أطفــال الالجئــني الفلســطينيني مــن ســوريا، يف بعــض األحيــان، مــن عــدم القــدرة علــى االلتحــاق باملــدارس 
ــن  ــع ع ــال بالطب ــطينيتهم، فض ــاف فلس ــن انكش ــًا م ــك، أو ختوف ــة لذل ــ�ة الالزم ــم األوراق الثبوتي ــدم امتالكه ــبب ع بس
ــروا يف  ــة األن ــة لوكال ــدارس التابع ــاق بامل ــق يف االلتح ــون احل ــال يمتلك ــؤالء األطف ــن أن ه ــم م ــادي. وبالرغ ــبب الم الس
األردن، إال أن األرقــام الــي تتحــدث عنهــا األنــروا غــر مبشــرة يف هــذا الســياق. فبينمــا بلــغ عــدد األطفــال الفلســطينيني 
مــن ســوريا يف األردن أكــر مــن 6500 طفــل، بلــغ عــدد األطفــال الفلســطينيني الالجئــني مــن ســوريا واملســجلني يف 

مــدارس األنــروا، 827 طالبــًا فقــط18.

ففــي   أحــد   املــزارع   يف   منطقــة   الكرامــة   يف   غــور   األردن،   التقــى   فريقنــا    مــع   الــالئج   الســوري »    أحمــد   شــاهر « ،   وهــو   رجــل  
 ســّتيين   مســؤول   عــن   مجموعــة   مــن   العائــالت،   بمــا   فيهــم   أوالده   وأحفــاده،   الذيــن   يعيشــون   يف   خيــام   داخــل   املزرعــة،  

 ويعملــون   مقابــل   أجــر   زهيــد . 

حبــــســــب   “الشــاهر”،   يعــــمل   يف   املــزرعــــة   جــمــــيع  
 األطفــال   املوجوديــن،   الذكــور   واإلنــاث،   ابتــ�داءً   مــن  
ــم   ــرواح   أجوره ــل  . وت ــف   املحاصي ــعة،   يف   قط ــن   التاس  س

ــدة،   ــاعة   الواح ــ�ار   يف   الس ــ�ار   والدين ــف   الدين ــني   نص ــا   ب  م

 أو   دين�اريــن   يف   اليــوم   الواحــد،   وفقــاً   لطبيعــة   عمــل  
ــال   ــاق   األطف ــدم   التح ــبب   ع ــاهر   س ــزي   ش ــل  . ويع  الطف
 باملدرســة   إىل   صعوبــة   الظــروف   املعيشــية   وعــدم   كفايــة  
 املســاعدات   املمنوحــة   لهــم،   وتنقلهــم   املوســي   الــذي  

 جيعــل   مــن   الصعــب   التحاقهــم   باملــدارس   يف   إحــدى   املناطــق  . وحــني   ســؤال   “الشــاهر”   إذا   كان   هنــاك   رقابــة   أو   زيــارات  

 ملفتــي   وزارة   العمــل   إىل   املــكان،   قــال   لنــا   إن   ذلــك   لــم   حيــدث . 
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3. رغبة أرباب العمل: 

يفّضــل كثــر مــن أربــاب العمــل تشــغيل األطفــال الســوريني، بــداًل مــن تشــغيل البالغــني، ألنهــم يقبلــون بأجــر أقــل مقابل 
ســاعات عمــل أطــول، مــع رغبــة بعــض األســر يف تشــغيل أطفالهــا مقابــل أجــر يتــم االتفــاق عليــه مــع صاحــب العمــل. 

ــال   إنــه   يفّضــل   تشــغيل   ــال   الســوريني   لديــه،   ق ــوم   بتشــغيل   األطف ــا   يق ــهادة  ) ع . ن ( ،   وهــو   صاحــب   كافتري ــاً   لش فوفق
ــر،   ــون   لســاعات   أطــول   دون   تذم ــل   ويعمل ــراً   أق ــون   أج ــم   يطلب ــراً   ألنه ــخص   أردين،   نظ ــغيل   ش ــوري   علــى   تش ــل   س  طف
 “فبــدالً   مــن   أشــّغل   اثنــني   أردنيــني،   أشــّغل   واحــد   ســوري”،   حســبما   يقــول .  ويؤكــد   صاحــب   هــذه   الكافتريــا   علــى   أنــه  

ــرة” .  ــت   كب ــة   ليس ــوال   فاملخالف ــع   األح ــل،   ويف   جمي ــن   وزارة   العم ــش   م ــة   تفتي ــة   جلن ــه   أي ــبق   أن   زارت ــم   يس  “ل

وحــني   ســألناه   إن   كان   األطفــال   الذيــن   يعملــون   لديــه   حيصلــون   علــى   إجــازات،   أجــاب :  “ال،   ال   أذكــر   أن   أحــدا   منهــم   طلــب  
 إجــازة .  لكــن   حنــن   ال   نقّصــر   معهــم” . 

 ويتــم التواصــل بــني أربــاب العمــل عــادًة واأليــدي العاملــة عــن طريــق “الشــاويش”، وهــو شــخص يتــم توظيفــه مــن 
قبــل أصحــاب العمــل يف األردن مــن أجــل توظيــف الســوريني، ويتلقــى علــى ذلــك أجــرة حســب طبيعــة عملــه. يكــون 
“الشــاويش” مســؤواًل عــن العمــال الســوريني الذيــن يقــوم بتوظيفهــم، حيــث يضمــن لهــم احلصــول علــى أجورهــم 

مــن قبــل صاحــب العمــل. 

التقــى   فريــق البحث   بــ”الشــاويش”   حســن،   والــذي   يعمــل   يف   محافظة  
 البلقــاء   يف   األردن،   وهــو   مســؤول   عــن   40   عامــًا،   مــن   ضمنهــم 14    
 عائلــة   تقريبــ�اً  . ويتلقى   الشــاويش   حســن   15   دينــ�اراً   يوميــاً  (21  $  )  من  

 صاحــب   العمــل   مقابل   قيامه   بهــذه   املهمة . 

وعندمــا   ســئل   إذا   مــا   كان   يقــوم   بإجيــاد   وظائــف   لألطفــال،   ذكــر   “حســن”   أنــه   قــام   بإجيــاد   فــرص   عمــل   ألطفــال )  ذكــور  
 وإنــاث  ( تــرواح   أعمارهــم   بــن   ســن   18-13   عامــاً  . وحبســبه   يتلقــى   هــؤالء   األطفــال   دينــ�اراً    أردينــ�اً    (1.41  $ )  مقابــل  

 ســاعة   العمــل،   وحيصلــون   علــى   أجرتهــم   أســبوعياً   مــن   خــال   “الشــاويش”  . ويف   حــال   لــم   يدفــع   صاحــب   العمــل  

 للشــاويش   المــال،   يقــوم   الشــاويش   بدفــع   األجــرة   لهــم   مــن   حســابه   اخلاص . ويــروي   الشــاويش   حســن   أنــه   قــد   تعرض  
ــاص  .  ــابه   اخل ــن   حس ــال   م ــرة   العم ــع   أج ــا   لدف ــر   عنده ــل،   واضط ــاب   العم ــد   أصح ــن   أح ــداع   م ــة   خ  حلال



16

ظروف عمل األطفال من سوريا يف األردن: 

	 :ساعات عمل طويلة

ــام  ــة ع ــل الدولي ــة العم ــا منظم ــة أجرته ــة. ويف دراس ــاعات طويل ــل لس ــن العم ــوريون يف األردن م ــال الس ــاين األطف يع
2014 علــى محافظــات عّمــان و املفــرق وإربــد، تبــنّي أن حــوايل 80  %مــن عينــ�ة الدراســة يعملــون مــا بــني 7-6 أيــام يف 
األســبوع، أي بــدون إجــازات بشــكٍل عــام. وفيمــا يتعلــق بعــدد ســاعات العمــل، فقــد أوضحــّت الدراســة أن   46 %مــن 

األطفــال الســوريني الذكــور يعملــون أكــر مــن 44 ســاعة يف األســبوع، أي بمعــدل 6.5 ســاعة يف اليــوم19
وتســبب ســاعات العمــل الطويلــة اإلرهــاق لألطفــال العاملــني، عــدا عــن تأثــرات صحيــة وجســدية بعيــدة املــدى. 
وقــد أشــارت دراســة منظمــة العمــل الدوليــة املذكــورة إىل أن 63  %مــن األطفــال الســوريني الذيــن تــم مقابلتهــم أكــدّوا 

أنهــم يشــعرون باإلرهــاق والتعــب الشــديدين بســبب ســاعات العمــل الطويلــة بشــكل يــويم20. 

يف   محــل   لبيــع   املشــروبات   يف   منطقــة   “القويســمة”   الصناعيــة   جنــوب   عّمــان،  
ــاً ، (   ــي”   14 )  عام ــد   الغ ــوري   “عب ــل   الس ــاء   بالطف ــن   االلتق ــث  م ــق   البح ــن   فري  تمك
 والــذي   يعمــل   يف   توصيــل   املشــروبات   البــاردة   والســاخنة   للزبائــن  . يعمــل   “عبــد  

ــاءً   ــابعة   مس ــى   الس ــاً   وح ــابعة   صباح ــاعة   الس ــن   الس ــًا،   م ــاعة   يومي ــي”   12   س  الغ
 مقابــل   أجــرة   أســبوعية   ُتقــّدر   ب   44   دينــ�ار   ، (62  $ )  تذهــب   كلهــا   لوالــد   عبــد  

 الغــي،   والــذي   يعيــل   أســرة   مكوّنــة   مــن   ثمانيــ�ة   أفــراد  . وخــال   12   ســاعة   مــن  
 العمــل،   ال   يوفــر   صاحــب   العمــل   ل”عبــد   الغــي”   ســوى   وجبــة   واحــدة،   كمــا   أخربنــا  
ــي”   ــد   الغ ــر   “عب ــاق،   ذك ــب   واإلره ــه   التع ــدى   علي ــه . وبوجه   ب ــل   نفس ــب   العم  صاح

ــث   ــنوات،   حي ــل   3   س ــرته   إىل   األردن   قب ــأت   أس ــذ   أن   جل ــل   من ــدأ   العم ــد   ب ــه   كان   ق ــة  -  أن ــ�ا   بصعوب ــّرغ   ملقابلتن ــذي   تف   -وال
 عمــل   يف   البدايــة   يف   محــل   ميكانيــك   لســاعات   عمــل   طويلــة   جــدًا،   منــذ   اخلامســة   فجــراً   وحــى   الســابعة   مســاًء،   أي 14    

 ســاعة   يوميــًا،   مقابــل   40   دينــ�ار   يف   األســبوع .(56  $ )  

“عبــد   الغــي”،   الــذي   قــال   لنــا   أيضــاً   إنــه   كان   طالبــاً   نظاميــاً   يف   ســوريا   قبــل   بــدء   األزمــة،   ولتواجــد   أســرته   يف   العاصمــة  
ــن   ــده  - م ــب   وال ــل -  إىل   جان ــر   إىل   العم ــو   فاضط ــا   ه ــ�ة،   أم ــدارس   األردني ــاق   بامل ــن   االلتح ــه   م ــض   إخوت ــن   بع ــان،   تمك  عّم

 أجــل   املســاعدة   يف   إعالــة   األســرة . كنا   قــد   الحظنــا   انتشــار   التدخــن   بــن   األطفــال   العاملــن  . ســألنا   “عبــد   الغــي”   عــن  
 ذلــك،   فأخربنــا   أن   صاحــب   املحــل   يقــوم   ببيعهــم   الســجائر   وتوفــر   مــكان   لهــم   للتدخــن   داخــل   املحــل   حــى   ال   يراهــم   أحــد  

 ممــن   يعرفهــم   أو   يعــرف   عائاتهــم . 
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علــى الرغــم مــن ســاعات العمــل الطويلــة، فــإن معظــم األطفــال الســوريني يتقاضــون أقــل مــن احلــد األدىن لألجــور 
املنصــوص عليــه يف القانــون األردين )190 دينــ�ار شــهريًا للعامــل األردين )267$(، و150 دينــ�ار شــهريًا لألجانــب )$211((.

وأشــارت دراســة أعدتّهــا منظمــة العمــل الدوليــة، إىل أن أجــور األطفــال الســوريني العاملــني يف األردن تــرواح مــا بــني 
)5-3( دنانــر يوميــًا، أي أن معــدل مــا يتقاضونــه يف الشــهر الواحــد يــرواح مــا بــني 90 إىل 150 دينــ�ار شــهريا21.  وفيمــا 

يعمــل العديــد مــن األطفــال ألكــر مــن 8 ســاعات يوميــًا، حُيــرم معظمهــم مــن أجــور العمــل اإلضــايف22.

كمــا يعــاين األطفــال الســوريون العاملــون مــن تأخــر موعــد اســتالم أجورهــم ملــدد قــد تصــل إىل 20 يومــًا مــن تاريــخ 
االســتحقاق. ويتعــرض العديــد مــن األطفــال للخــداع واالســتغالل مــن قبــل بعــض أربــاب العمــل الذيــن حيرمونهــم 
مــن أجورهــم بعــد انتهــاء العمــل. فوفقــًا لدراســة أجرتهــا منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة وتن�اولــت األطفال الســوريني 
العاملــني يف مخيــم الزعــري- أكــر مخيــم لالجئــني الســوريني يف األردن-، بلغــت نســبة األطفــال الســوريني الذيــن لــم 

يتقاضــوا أجــرًا لقــاء عملهــم 2423.% .

التقــى   فريــق   البحــث   بالطفــل   الســوري   “ســليم”   املــوايل 14   عامــاً   ،  وهــو   يعمــل  
ــاء”   ــة   “البلق ــط   محافظ ــي   يرب ــارع   رئي ــى   ش ــة   عل ــات   الزراعي ــع   املنتج ــل   وبي  يف   نق

 بالعاصمــة   عّمــان  . تتجــاوز   ســاعات   عملــه   8    ســاعات   يف   اليــوم،   حيــث   يبــ�دأ   عملــه  
ــة،   ــات   زراعي ــن   منتج ــه   م ــا   حيمل ــع   م ــع   جمي ــى   بي ــد   ح ــاً   ويمت ــابعة   صباح ــذ   الس  من

ــات،   ــن   منتج ــه   م ــا   حمل ــكل   م ــه   ل ــروط   ببيع ــه   مش ــرة   عمل ــتالمه   ألج ــث   أن   اس  حي

ــد .  ــوم   الواح ــط  (2.80  $  )  للي ــن   فق ــل   دين�اري ــك   مقاب  وذل

ويؤكــد   ســليم  : “لــن   أتقــاىض   قرشــاً   واحــداً   مــن   صاحــب   العمــل   إذا   لــم   أبــع   كافــة   املنتجــات   الزراعيــة   الــي   أحملهــا”.  
ــراد   ــن   9   أف ــريت   م ــون   أس ــة  . وتتك ــب   إىل   املدرس ــن   أذه ــم   أك ــوريا   ل ــى   يف   س ــة،   ح ــب   إىل   املدرس ــا   ال   أذه ــف  : “أن  ويضي

 نســكن   يف   الشــونة   اجلنوبيــ�ة،   وجميعنــا   نعمــل   بمــا   يف   ذلــك   إخــويت   األصغــر   ســّنًا”  . وتبعــد   منطقــة   اخليــام   الــي   يعيــش  
 فيهــا   ســليم   وعائلتــه   عــن   أقــرب   منطقــة   حيويــة   توجــد   فيهــا   محــالت   تموينيــ�ة   حنــو   5   كــم . 
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ويف   إحــدى   املــزارع،   التقــى   فريقنــا   بالطفــل   “ســعد”)    9ســنوات( ،   وهــو  
ــة   ــن   محافظ ــأت   م ــت   جل ــرداً   كان ــن   12   ف ــة   م ــورية   مكوّن ــرة   س ــل   يف   أس  طف

 إدلــب   يف   ســوريا   إىل   األردن   عــام  . 2012   ومنــذ   ذلــك   احلــني   تتنقــل   العائلــة  
ــن   ــاً   ع ــول   حبث ــايق   الفص ــرق   يف   ب ــتاء   واملف ــاء   يف   الش ــة   البلق ــني   محافظ ــا   ب  م

 الــدفء   وفــرص   العمــل،   حيــث   يعمــل   جميــع   أفرادهــا   يف   املــزارع   ورعــي  
 األغنــام،   وذلــك   “مــن   أجــل   توفــر   احتي�اجــات   األســرة”   حســبما   يقــول  

 األب   “أبــو   تامــر”؛   والــذي   التقينــ�اه   يف   اخليمــة   الــي   يســكن   فيهــا  
ــات   ــراش   وال   اخلدم ــا   الف ــر   فيه ــث   ال   يتواف ــرته،   حي ــراد   أس ــع   أف  م

 األساســية   مــن   مــاء   وكهربــاء  . وتنــ�ام   العائلــة   فقــط   علــى   ســجادة  
 موجــودة   يف   أرضيــة   اخليمــة  . يقــول   “أبــو   تامــر”  : “اإلغاثــات   الــي  

 حنصــل   عليهــا   مــن   املنظمــات   الدوليــة   ال   تكفــي   إلعالــة   أســرة  

 مكوّنــة   مــن   12   شــخصًا”  . ويضيــف  : “حنــن   حنصــل   علــى   معونــة  

 قدرهــا   140   دينــ�ار   شــهرياً   فقــط  . كيــف   ســتكفي   140   دينــ�اراً  
 ل   12فــردًا؟   وكمــا   تــرى؛   نعيــش   يف   خيمــة   ال   تتوفــر   فيهــا   مقومــات  

ــراش” .  ــى   ف ــاء   أو   ح ــاء   أو   كهرب ــن   م ــية   م ــاة   األساس  احلي

ويعمــل   الطفــل   “ســعد”   ذو   التســعة   أعــوام   مــع   أخيــه   ذو   اإلثــين   عشــر   ربيعــاً   يف   قطــف   املحاصيــل   الزراعيــة   ورعــي  
 األغنــام  . وروى   والدهمــا   “أبــو   تامــر”   أن   ولديــه   عمــال   مــدة   لــدى   أحــد   أربــاب   العمــل،   وهــو   صاحــب   رؤوس   أغنــام،   وكانــا  
 يعمــالن   لســاعات   طويلــة،   ويضطــران   للمبيــت   يف   غرفــة   غــر   قابلــة   لالســتخدام   اآلديم  -  حســب   وصفــه   ، - وذلــك   مــن  
 أجــل   حراســة   األغنــام  . ويضيــف   “أبــو   تامــر”  : “كان   االتفــاق   أن   حيصــال   علــى   250   دينــ�ار   أردين   مقابــل   عملهــم   ملــدة   شــهر،  

 إال   أن   صاحــب   العمــل   يف   النهايــة   لــم   يعطهــم   ســوى   70   دينــ�ارًا” . 

ــك   إىل   ــبب   ذل ــر”   س ــو   تام ــزي   “أب ــوا   إىل   األردن،   ويع ــذ   وصل ــة   من ــوا   إىل   املدرس ــم   يذهب ــه   ل ــعد   وإخوت ــر   أن   س جديــر   بالذك
 حاجتهــم   الماســة   للمــال   مــن   أجــل   توفــر   احلاجــات   االساســية   وعــدم   اســتقرار   مــكان   ســكنهم   بســبب   تنقّلهــم   املوســي  

ــاً   ــراً   صعب ــت   “أم ــكان   ثاب ــة   يف   م ــم   بمدرس ــل   التحاقه ــا   جيع ــدفء،   مم ــل   وال ــن   العم ــاً   ع ــمال   حبث ــوار   والش ــني   األغ ــا   ب  م

 للغايــة”  . يقــول   “أبــو   تامــر”  : “لألســف   اصبــح   لدينــ�ا   جيــل   أيّم،   أبنــ�ايئ   ال   يذهبــون   للمدرســة،   ومــن   الصعــب   أن   يذهبــوا  
ــوا   يف   املــدارس   عندمــا   كنــا   يف   ســوريا” .  ــ�ا   كل   شــهرين   أو   ثــالث   نكــون   يف   مــكان   مــا،   مــع   أن   كل   ابنــ�ايئ   كان  ألنن
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	:ظروف عمل خطرة

يعمــل األطفــال الســوريون يف مختلــف القطاعــات الــي توفــر لهــم فرصــة عمــل، مثــل: املحــالت التجاريــة، املطاعــم، 
ــم  ــن معظ ــ�ة ع ــة املهني ــالمة والصح ــدات الس ــب مع ــا. وتغي ــاءات، وغره ــع اإلنش ــك، مواق ــع ، امليكاني ــزارع، املصان امل
هــذه القطاعــات، مــا يشــّكل بيئــ�ة خطــرة علــى األطفــال العاملــني ويعرضهــم إىل إصابــات عمــل جســدية قــد تســبب 

إعاقــات مســتديمة أو حــاالت وفــاة.

وحبســب دراســة ملنظمــة العمــل الدوليــة، فــإن حــوايل 36.9  % مــن عينــ�ة الدراســة )البالغــة 368 طفــاًل عامــاًل( أقــرّوا 
أنهــم تعرضــوا إىل إصابــات عمــل اســتدعت تدخــاًل طبيــ�ًا، وكشــف 4.8  % مــن هــؤالء أنهــم أصبحــوا عاجزيــن بشــكل 

دائــم عــن العــودة إىل العمــل نتيجــة إلصابــة عمــل كانــوا قــد تعرضــوا لهــا24.

وفيمــا يتعلــق باألطفــال العاملــني يف القطــاع الزراعــي يف مخيــم الزعــري حتديــدًا -والــذي أجريــت عليــه دراســة ملنظمــة 
األمــم املتحــدة للطفولــة )اليونيســف(-، تبــني أن األطفــال العاملــني هنــاك عرضــة لــألذى اجلســدي. حيــث أكــّد  89 
% مــن األطفــال الذكــور العاملــني، و 65  % مــن اإلنــاث العامــالت، أنهــم يتعرضــون إىل درجــات حــرارة مرتفعــة طــوال 
اليــوم جتعلهــم عرضــة لإلصابــة بضربــات شــمس أثنــ�اء عملهــم يف املــزارع. وأكــد 82 % مــن األطفــال أنهــم يتعرضــون 
للدخــان والغبــار بشــكل مســتمر يؤثــر علــى ســالمة التنفــس. وقــال 17 % إنهــم أجــروا علــى العمــل بمعــدات خطــرة أو 
ــر 9 %  ج

ٌ
ــ�ة، وأ ــات كهربائي ــة لصدم ــ�ة الدراس ــن عين ــرض 11 % م ــا تع ــة. كم ــاحات ضيق ــل يف مس ــون للعم ــم حُيبس أنه

منهــم للعمــل دون إضــاءة فعالــة25، وكان بعــض األطفــال عرضــة للمبيــ�دات الكيمياويــة اخلطــرة.  

ويعمــل العديــد مــن األطفــال يف بيئــ�ات أكــر خطــورة، كقطاعــات اإلنشــاء واملصانــع، حيــث جُيــر األطفــال يف كثــر مــن 
األحيــان علــى العمــل يف تشــغيل آالت خطــرة، أو حمــل معــدات ثقيلــة، أو العمــل يف مرتفعــات عاليــة. وحبســب مفتــي 

وزارة العمــل األردنيــ�ة، يعمــل  6 % مــن األطفــال الســوريني يف قطاعــات البنــ�اء26. 

وإىل جانــب ذلــك، يتعــرض األطفــال العاملــون أحيانــًا للعنــف اللفظــي، اجلســدي، أو اجلنــي. ووفقــًا لدراســة 
اليونيســف فــإن ربــع األطفــال العاملــني أكــّدوا أنهــم قــد تعرضــوا لالعتــداء اللفظــي، يف حــني ذكــر حــوايل 15  % منهــم 
أنهــم تعرضــوا إىل العنــف اجلســدي. وفيمــا يتعلــق باالعتــداء اجلنــي، كشــف 5 % مــن األطفــال العاملــني أنهــم كانــوا 

قــد تعرضــوا لشــكل مــن أشــكال االعتــداء اجلنــي أثنــ�اء العمــل27.

ويف مقابلــة مــع فريــق البحــث، قالــت »لينــ�دا كلــش«، مديــرة مركــز تمكــني يف األردن، والــذي خيتــص بتقديــم املســاعدة 
للعمــال يف األردن، إن مركزهــا »تعامــل مــع حالتــني إلنــاث ســوريات يعملــن يف املنــازل«، وحبســب »كلــش« فــإن 
ــالن  ــ�ا تعم ــًا، وكانت ــن 18 عام ــل م ــا أق ــان عمرهم ــد، والفتات ــرى بالتأكي ــاالت أخ ــاك ح ــين أن هن ــني يع ــود احلالت »وج
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لســاعات طويلــة مقابــل 100 دينــ�ار و110 دينــ�ار يف الشــهر«. وتضيــف »كلــش«: »األكيــد أن هنــاك انتهــاكات داخــل 
املنــازل لهــذه الفئــة، وظــروف العمــل لهــذه الفئــة غــر نظاميــة، فــإْن تعرضــن النتهــاك قــد يــرددن يف تقديــم شــكوى إىل 

اجلهــات املختصــة«.

ويذكــر »    زيــن   العابديــن « ،   وهــو   طفــل   ســوري   (15 )  عامــا   يعمــل   يف   أحــد   املقاهــي   يف   مدينــ�ة   املفــرق -  شــمال   شــرق   األردن ، -   
ــده   كان   قــد   ــرد   عليهــا « ،   خوفــاً   مــن   طــرده   مــن   العمــل،   حيــث   أن   وال ــة   دون   أن   يســتطيع   ال ــا »    كلمــات   إهان ــه   يســمع   أحيان  أن
ــن   ــن  . ول » زي ــوايل   عام ــل   ح ــه   قب ــراد   عائلت ــع   أف ــأيت   إىل   األردن   م ــل   أن   ي ــص « ،   قب ــ�ة »    حم ــتهدف   مدين ــف   اس ــب   يف   قص  أصي
 العابديــن    « أخ   آخــر   يعمــل   معــه،   وهــو   مــا   يهــّون   عليــه   مشــاق   عملــه   كمــا   يقــول  . ويضيــف »   : يل   15   صديقــاً   يعملــون   بأعمــال  

 قــد   تكــون   أصعــب   مــن   عملــي   باملقهــى،   فمنهــم   البليــط   والدهــن   ومنهــم   مــن   يعمــل   يف   محــات   البقالــة   واأللبســة .  « 

المصدر :منظمة العمل الدولية ووزارة العمل األردنية
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تعامل األردن مع ظاهرة عمالة األطفال من سوريا: 

ــل،  ــوق الطف ــة حبق ــة اخلاص ــة الدولي ــى االتفاقي ــة عل ــباّقة إىل املصادق ــدول الس ــن ال ــد األردن م ــدأ، تع ــث املب ــن حي م
ــق  ــى ح ــم )32( عل ــادة رق ــدًا  الم ــة وحتدي ــص االتفاقي ــام 1991. و تن ــذ ع ــة من ــزتام باالتفاقي ــى االل ــت عل ــث صادق حي
الطفــل يف احلمايــة مــن االســتغالل االقتصــادي أو أداء أي عمــل يرجــح أن يكــون خطــرًا أو يمّثــل إعاقــة لتعليــم الطفــل 
ــدول  ــؤولية ال ــة بمس ــت االتفاقي ــا قض ــي، كم ــوي أو االجتماع ــرويح أو املعن ــي أو ال ــدين أو العقل ــوه الب ــى نم ــر عل أو يؤث
عــن حتديــد الســن األدىن للعمــل، و وضــع نظــام مناســب لســاعات العمــل وظروفــه، كمــا تقــع علــى الدولــة مســؤولية 
فــرض العقوبــات املناســبة مــن أجــل ضمــان نفــاذ هــذه املعايــر. وصادقــت األردن أيضــًا علــى البرتوكوليــني اإلضافيــني 
اخلاصــنّي بمعاهــدة حقــوق الطفــل. وتنــص هــذه البرتوكــوالت بشــكل أســايس على منــع جتنيــ�د األطفــال يف الصراعات 

املســلحة، وحتريــم االجتــار بالنســاء واألطفــال28. 

ــة  ــدة خاص ــى 24 معاه ــة عل ــت باملصادق ــام 1956، وقام ــذ ع ــة من ــل الدولي ــة العم ــوًا يف منظم ــد األردن عض ــا تع كم
ــا: ــة. أهمه ــل الدولي ــة العم بمنظم

املعاهــدة رقــم 182، والــي حتــدد احلــد األدىن لســن العمــل، وهــو ســن إتمــام التعليــم اإللــزايم )اليقــل عــن 15 - 
عامــًا(، وتمنــع عمــل األطفــال مــا بــني ســن السادســة عشــرة والثامنــة عشــرة يف األعمــال اخلطــرة.

ــال*1 -  ــة األطف ــكال عمال ــوأ أش ــر أس ــى حظ ــص عل ــي تن ــابقة، وال ــدة الس ــة للمعاه ــم 138 املكمل ــة رق واتفاقي
ووجــوب اختــاذ االجــراءات الالزمــة مــن أجــل القضــاء عليهــا، وكذلــك تؤكــد علــى حــق التعليــم املجــاين األســايس 

لألطفــال، وإعــادة تأهيــل األطفــال العاملــني واحلــرص علــى دمجهــم باملجتمــع29. 

وعلــى املســتوى املحلــي، يقــي قانــون العمــل األردين، المــادة رقــم )73(، بمنــع تشــغيل األطفــال دون ســن السادســة 
عشــرة عامــًا، حيــث تقــول هــذه المــادة:

“مــع مراعــاة االحــكام املتعلقــة بالتدريــب املهــين ال جيــوز بــاي حــال تشــغيل احلــدث الــذي لــم يكمــل السادســة عشــرة 
مــن عمــره بــاي صــورة مــن الصــور”.

كما قامت األردن يف عام 1997 باعتماد قائمة تضم 29 مهنة خطرة حيظر العمل بها ملن هم دون سن الثامنة عشرة30.

*1 تضم أسوأ أشكال عمالة األطفال وفقاً لالتفاقية )182(، المادة )3(:  
) أ( كافة أشكال الرق أو الممارسات الشبيهة بالرق، كبيع األطفال واالتجار بهم، وعبودية الدين، والقنانة، والعمل القسري أو اإلجباري، بما في ذلك التجنيد القسري أو اإلجباري لألطفال الستخدامهم 

في الصراعات المسلحة؛
)ب( استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه ألغراض الدعارة، أو إلنتاج مواد إباحية أو أداء عروض إباحية؛ 

)ج( استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه لمزاولة أنشطة غير مشروعة، وبخاصة إنتاج المخدرات واالتجار بها وذلك كما هو محدد في المعاهدات الدولية ذات الصلة؛
)د( األعمال التي يرجح أن تؤدي، بطبيعتها أو بفعل الظروف التي تُزاول فيها، إلى اإلضرار بصحة األطفال أو سالمتهم أو سلوكهم األخالقي. 
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وعلــى املســتوى العملــي، تقــع مســؤولية التعامــل مــع ظاهــرة عمالــة األطفــال علــى وزارة العمــل األردنيــ�ة. وقــد قامــت 
ــام 2001،  ــال ع ــة األطف ــة عمال ــاص ملكافح ــم خ ــتحداث قس ــة باس ــل الدولي ــة العم ــع منظم ــاون م ــل بالتع وزارة العم
وبلــغ عــدد مفتــي وزارة العمــل لعــام 2015 وفقــًا لرئيــس مكافحــة عمالــة األطفــال “شــيرين الطيــب” 230 مفتشــًا، 
مــع التأكيــد علــى عــدم وجــود مفتشــني خاصــني بضبــط حــاالت عمالــة األطفــال. ووفقــًا للتقريــر الســنوي الصــادر 
ــال يف  ــة األطف ــى عمال ــش عل ــالت تفتي ــالق حم ــت بإط ــل قام ــإن وزارة العم ــام 2014، ف ــ�ة ع ــل األردني ــن وزارة العم ع

قطاعــات املقاهــي واملطاعــم و صيانــة وإصــالح املركبــات.

ـرة مركــز تمكــني للدعــم واملســاندة، املختــص بتقديــم املســاعدة القانونيــ�ة للعمــال يف  وتــرى »لينــ�دا كلــش«، مدـي
األردن، أن اإلشــكال األســايس فيمــا يتعلــق بعمالــة األطفــال يف األردن ال يكمــن يف القانــون ذاتــه، بقــدر مــا إنــه يكمــن يف 

تنفيــذ القوانــني الــي تبقــى يف كثــر مــن األحيــان »حــرًا علــى ورق وال قيمــة لهــا ألنهــا ال تنفــذ بشــكل عملــي«. 

ويالحــظ أن وزارة العمــل األردنيــ�ة عــادًة مــا تت�أخــر يف إصــدار تقاريرهــا الدوريــة والســنوية، مــا ُيضعــف مــن مســتوى 
الرقابــة وإدراك حجــم املشــكلة وتصاعدهــا أو احنســارها مــن عــام إىل آخــر. فمثــاًل، التقريــر الســنوي األخــر لــوزارة العمل 

األردنيــ�ة كان للعــام 2014. وعــادًة مــا يصــدر التقريــر الســنوي للعــام بعــد عــام ونصــف تقريبــ�ًا مــن انتهائــه.

ــم  ــا يت ــ�ة، فيم ــام إحصائي ــة وأرق ــات مهم ــر معلوم ــن نش ــان، ع ــض األحي ــع يف بع ــادًة، وتمتن ــل ع ــر وزارة العم ــا تت�أخ كم
ــوريني يف األردن،  ــني الس ــار الالجئ ــة أخب ــة بتغطي ــ�دات«، واملختص ــة عبي ــة »هب ــة. الصحفي ــات الماحن ــا للجه توفره
قالــت يف مقابلــة مــع فريقنــا إن وزارة العمــل مقصــرة فيمــا يتعلــق بالبي�انــات اخلاصــة بالســوريني ونشــرها، ورأت أن 
نشــر هــذه البي�انــات »مــا زال ياخــذ أبعــادًا عديــدة وال يلــزتم بشــفافية تزوديهــا لإلعالميــني«. وهــو األمــر الــذي ينطبــق 
ــن  ــوريني م ــوريني والس ــة الس ــدد الطلب ــن ع ــاءات ع ــدار إحص ــق بإص ــا يتعل ــم، فيم ــ�ة والتعلي ــى وزارة الربي ــك عل كذل
أصــل فلســطيين، ممــا يعيــق قــدرة املنظمــات علــى فهــم مــدى تغطيــة التعليــم جلميــع األطفــال وأســباب تراجعــه أو 

فشــله يف بعــض املناطــق عــن غرهــا.
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تتمحــور مســؤولية وزارة العمــل يف ســياق عمالــة األطفــال حــول معاقبــة أربــاب العمــل الذيــن خيالفــون القانــون األردين 
ــاب  ــة أصح ــط ومخالف ــق ضب ــكاليات تعي ــدة إش ــادًة ع ــياق ع ــذا الس ــق ه ــم. ويراف ــال لديه ــغيل األطف ــالل تش ــن خ م

العمــل، ومــن ذلــك: 

قلــة عــدد املفتشــني، وبالتــايل الزيــارات التفتيشــية الــي تســاعد على ضبــط ومالحظة أربــاب العمــل املنخرطني 	.أ
يف تشــغيل األطفــال لديهــم، عــدا عــن عــدم وجــود مفتشــيني خاصــني بضبــط حــاالت عمالــة األطفــال يف ســوق 

األردين.  العمل 
عــدم وجــود عقوبــات رادعــة ملــن يقــوم بتشــغيل األطفــال لديــه؛ حيــث تقتصــر العقوبــة -يف أســوأ األحــوال- 	.أ

ــرة  ــًا للفق ــل األردين. ووفق ــون العم ــة لقان ــال باملخالف ــغيل األطف ــوم بتش ــذي يق ــل ال ــب العم ــم صاح ــى تغري عل
)أ( مــن المــادة )77( مــن قانــون العمــل األردين، فــإن قيمــة الغرامــة يف هكــذا حــاالت ال تزيــد عــن )500( دينــ�ار 
ــبه  ــا يكس ــر مم ــي أقــل بكث ــة، إذا ه ــر رادع ــة غ ــذه العقوب ــد ه ــل، تع ــاب العم ــبة ألصح أردين )704$(. وبالنس

أصحــاب العمــل مــن تشــغيلهم لألطفــال.
ــر  ــان بتحذي ــم األحي ــى يف معظ ــث ُيكتف ــال. حي ــو احل ــون ه ــا يك ــادرًا م ــة ن ــم بالغرام ــك، أن احلك ــن ذل ــم م األه
صاحــب العمــل أو توجيــه النصــح و اإلرشــاد لــه. ووفقــًا للتقريــر الســنوي اخلــاص بــوزارة العمــل لعــام 2014، 

ــل31.  ــاب العم ــاد ألصح ــح وإرش ــذار و 335 نص ــم حتريــر 799 إن ــة، ت ــل 285 مخالف ــه مقاب فإن
ــون العمــل األردين، ال يتــم منــح حمايــة لألطفــال العاملــني ضمــن املشــروعات األســرية أو يف قطــاع 	.أ وفقــًا لقان

الزراعــة، وهــو القطــاع الــذي يعمــل فيــه عــدد ليــس بالقليــل مــن األطفــال الســوريني32. وإىل اآلن، لــم تصــدر 
ــه،  ــني في ــن العامل ــ�ة ع ــة القانوني ــب املظل ــا غي ــة، مم ــاع الزراع ــني يف قط ــاص بالعامل ــام اخل ــل النظ وزارة العم
ــة. ــة ومتداول ــراف مقبول ــاكات إىل أع ــول االنته ــث تتح ــال، حي ــى األطف ــرة عل ــ�ة خط ــه بيئ ــد جيعل ــذا بالتأكي وه
وممــا يزيــد مــن ضعــف احلمايــة املمنوحــة للطفــل، وال ســيما حــال العمــل بالزراعــة، أن العمــل يف هــذه البيئــ�ات 
يكــون غالبــًا يف أماكــن بعيــدة عــن رقابــة الدولــة وعــن املــدارس أيضــًا، ويعمــل األطفــال فيهــا لســاعات كبــرة ويف 
ظــروف مناخيــة صعبــة خباصــة يف فصــل الصيــف. واألكــر خطــورة هــو تعرضهــم إىل املبيــ�دات واملــواد الكيماوية 
مــا جيعــل صحتهــم يف خطــر مســتمر. باإلضافــة إىل إمكانيــ�ة التحــرش فيهــم بدنيــ�ًا أو جنســيًا، ألنهــم يعملــون يف 

مســاحات شاســعة برفقــة عــدد كبــر مــن العمــال األكــر منهــم ســنًا. 
ــغل 	.أ ــن يش ــة بم ــورية مقارن ــية الس ــة اجلنس ــن حمل ــااًل م ــّغل أطف ــن يش ــني م ــل ب ــل يف التعام ــز وزارة العم تمي

أطفــااًل مــن حملــة اجلنســية األردنيــ�ة. ففــي حــال كان الطفــل الــذي يتــم ضبطــه ســوريًا، يكتفــي مفتشــو وزارة 
ــة  ــر مخالف ــم حتري ــل، يت ــل. يف املقاب ــب العم ــق صاح ــراء حب ــاذ أي اج ــوء، دون اخت ــم جل ــاله إىل مخي ــل بإرس العم
لصاحــب العمــل يف حــال كان الطفــل العامــل أردين اجلنســية. وهــي ظاهــرة أكــّد علــى وجودهــا الســيد »محمــد 

ــث. ــق البح ــع فري ــه م ــف(، يف مقابلت ــة يف )اليونيس ــة الطفول ــج حماي ــؤول برام ــان«، مس ــق خ رفي
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ــية 	.أ ــوالت تفتيش ــا جب ــوم فيه ــي تق ــاالت ال ــك احل ــ�ة، يف تل ــزة املعني ــع األجه ــاون م ــل، بالتع ــاول وزارة العم ال حت
ــؤالء  ــون ه ــ�ة أن يك ــول إمكاني ــال ح ــكل فع ــتقصاء بش ــني، االس ــال العامل ــن االطف ــددا م ــا ع ــن خالله ــط م تضب

ــوزارة. ــال ال ــن أعم ــ�ة ع ــا غائب ــى خطورته ــألة عل ــذه املس ــظ أن ه ــر. ويالح ــار بالبش ــا اجت ــال ضحاي األطف
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بعــد أن يتــم ضبــط الطفــل العامــل مــن قبــل وزارة العمــل، يتــم تمريــره إىل وزاريت التنميــة االجتماعيــة والربيــ�ة، مــن أجل 
مســاعدته والتعامــل مــع حالتــه. حبيــث تقــوم وزارة التنميــة االجتماعيــة بدراســة كل حالــة علــى حــدة بهــدف معرفــة 
أصــول الطفــل والظــروف الــي قادتــه إىل العمــل. ويف حــال تــم اســتنت�اج أن ســبب عملــه يعــود لظــروف اقتصاديــة أو 

اجتماعيــة صعبــة داخــل عائلتــه أو محيطــه، يتــم وضعــه يف “دار الرعايــة” عمــاًل بقانــون األحــداث األردين.

ووفقــًا لتصريــح املتحــدث باســم وزارة التنميــة االجتماعيــة، الســيد فــواز الرطــروط؛ يوجــد عــدد ال بــأس بــه مــن 
األطفــال الســوريني الذيــن تــم ضبطهــم مــن قبــل وزارة العمــل يف دار الرعايــة. ويمكــن إعــادة الطفــل إىل عائلتــه فقــط 

ــه مــع عــدم زّجــه يف ســوق العمــل مــرة أخــرى33.   ــوزراة أنهــا تســتطيع العنايــة ب إذا تأكــدت ال

وتمتلــك وزارة العمــل  شــبكة اتصــال مــع 20 مكتــب اتصــال خــاص بعمالــة األطفــال منتشــرين يف أحنــاء األردن، 
وتقــوم هــذه املكاتــب بتحويــل الطفــل الــذي يتــم ضبطــه إىل أحــد مراكــز الدعــم االجتماعــي مــن أجــل تقديــم برامــج 
مختلفــة للطفــل، تشــمل التعليــم غــر النظــايم. ويف بعــض احلــاالت، يتــم التعــاون مــع منظمــات غــر حكوميــة تهــدف 
إىل مكافحــة عمالــة األطفــال مــن أجــل تقديــم املســاعدة الالزمــة للطفــل الــذي يتــم ضبطــه مــن قبــل وزارة العمــل34. 
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دور املنظمات الدولية 
يف التعامل مع ظاهرة عمالة األطفال من سوريا يف األردن:

تقــع علــى عاتــق املنظمــات الدوليــة الرســمية، وال ســيما املفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئــني )UNHCR(، ومنظمــة 
األمــم املتحــدة للطفولــة – اليونيســف، املســؤولية األساســية يف متابعــة والعمــل علــى احلــد مــن ظاهــرة عمالــة 

ــوريني يف األردن. ــني الس ــني الالجئ ــال ب األطف

ويتمثــل العــبء املنــوط باملفوضيــة يف توفــر املســاعدات الكافيــة لتأمــني حيــاة األســر الســورية املســجلة لديهــا 
ــات  ــد االلزتام ــل س ــن أج ــل م ــم للعم ــع أطفاله ــة إىل دف ــة دون احلاج ــاة الكريم ــس احلي ــم أس ــر له ــا يوف ــني، بم كالجئ
ــهرية  ــاعدات الش ــض املس ــح بع ــني  تمن ــؤون الالجئ ــا لش ــة العلي ــن أن املفوضي ــم م ــى الرغ ــر. وعل ــى األس ــة عل المالي
لالجئــني، إال أن معظــم شــهادات الالجئــني أكــّدت أن مــا حيصلــون عليــه غــر كاف ملجابهــة االرتفــاع الكبــر يف األســعار 

ــدارس.  ــال إىل امل ــال األطف ــف إرس ــا تكالي ــا فيه ــر، بم ــى األس ــة عل ــف الواقع ــة التكالي ــع كاف ودف

ويف مقابلــة أجراهــا فريــق البحــث مــع الســيد “محمــد رفيــق خــان”، مســؤول برامــج حمايــة الطفولــة يف منظمــة األمــم 
املتحــدة للطفولــة – اليونيســف يف األردن، أكــد “خــان” علــى أن اليونيســف تعمــل مــن خــالل محوريــن أساســيني مــن 
ــة  ــاعدة مالي ــم مس ــل األول يف تقدي ــني الســوريني؛ يتمث ــني الالجئ ــال ب ــة األطف ــرة عمال ــن ظاه ــد م ــة احل ــل محاول أج
شــهرية قدرهــا 20 دينــ�ارًا أردنيــ�ًا )28$( للطفــل الواحــد، بهــدف أن تقــوم األســر الســورية باســتخدام المــال مــن أجــل 
إرســال أطفالهــا للمــدارس وعــدم زجهــم يف ســوق العمــل. وحبســب “خــان” تغطــي هــذه املســاعدات 56 ألــف طفــل 

ســوري الئج مــن األســر األكــر حاجــة، وهــؤالء يتــم حتديدهــم وفــق معايــر معينــ�ة وضعتهــا اليونيســف.

فيمــا يتمثــل املحــور اآلخــر يف تقديــم برامــج تعليميــة لألطفــال العاملــني يف مخيــم الزعــري حتديــدًا، بالتعــاون مع مؤسســة 
ــال  ــ�ة لألطف ــارات احلياتي ــض امله ــم بع ــج إىل تعلي ــذه الرام ــدف ه ــة )Save the children(. وته ــل الدولي ــاذ الطف إنق
ــف  ــوم اليونيس ــدارس يف األردن، تق ــق بامل ــر ملتح ــل غ ــف طف ــة 92 أل ــوع قراب ــن مجم ــة. وم ــن األمّي ــد م ــني، واحل العامل
ــال  ــني األطف ــال ب ــة األطف ــع عمال ــتطيع من ــة ال نس ــان: “يف النهاي ــول خ ــم. ويق ــًا منه ــايس ل32 ألف ــم أس ــم تعلي بتقدي
الســوريني بشــكل كامــل، فهــي قــرار األهــل يف النهايــة إذا مــا كانــوا يريــدون إرســال أبن�ائهــم إىل العمــل، ولكــن نأمــل مــن 

خــالل هــذه الرامــج إىل منــح األطفــال العاملــني بعــض املهــارات احلياتيــ�ة الــي ستســاعدهم عندمــا يكــرون”. 

ــر الدعــم لألطفــال الســوريني،  ــدين األردين واجلمعيــات بتوف ومــن ناحيــة أخــرى، تقــوم بعــض منظمــات املجتمــع امل
بهــدف دفعهــم إىل االلتحــاق باملــدارس وعــدم اللجــوء إىل العمــل. فمثــال، يف مدينــي إربــد واملفــرق، تقــوم “جمعيــة املركــز 
ــغ  ــهري يبل ــادي ش ــم م ــم دع ــم، بتقدي ــول العال ــالمية” ح ــة اإلس ــة اإلغاث ــع “منظم ــاون م ــة، بالتع ــاليم” اخلري اإلس
ــذا  ــي ه ــة. ويغط ــل يف املدرس ــى الطف ــة أن يبق ــتمرار اإلغاث ــرط الس ــوري. ويش ــل س ــكل طف ــ�ًا ل ــ�ارًا أردني ــدره 30 دين ق

الدعــم 7000 طفــل ســوري يف مدينــّي إربــد واملفــرق. 
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التوصيات: 

 يدعو كل من  املرصد األورومتوسطي حلقوق اإلنسان والشبكة السورية حلقوق اإلنسان احلكومة األردني�ة - 
        متمثلة بــ:   

 وزارة العمل األردني�ة إىل: 	
- زيادة عدد املفتشني وختصيص مفتشني للكشف عن حاالت عمالة األطفال يف سوق العمل األردين. 

ــورية،  ــال الس ــة األطف ــن عمال ــر م ــر الكث ــث تنتش ــي، حي ــاع الزراع ــية إىل القط ــارات التفتيش ــف الزي - تكثي
ــاع. ــذا القط ــني يف ه ــاص بالعامل ــام اخل ــدار النظ ــراع يف إص واإلس

- عــدم التميــز بــني تشــغيل األطفــال الســوريني واألطفــال األردنيــني وفــرض عقوبــات متســاوية علــى 
صاحــب العمــل الــذي يقــوم بتشــغيل األطفــال باملخالفــة للقانــون. 

- تعديــل نظــام املخالفــات وفــرض عقوبــات رادعــة حبــق أصحــاب العمــل الذيــن يقومــون بتشــغيل األطفــال 
لديهــم واســتغاللهم، وعــدم االكتفــاء باإلنــذارات. 

- إصدار إحصاءات سنوية، من أجل تسهيل متابعة مدى تطور أزمة عمالة األطفال يف األردن والتعامل معها. 
- تمكــني األيــدي العاملــة الســورية مــن احلصــول علــى عمــل يف جميــع املهــن، ورفــع احلظــر عــن املهــن املغلقــة 
أمــام العمالــة األجانــب، مــن أجــل االســتفادة مــن املهــارات الوافــدة وتوفــر فــرص عمــل لهــم، علــى األقــل يف 

نطــاق خدمــة الالجئــني ألنفســهم.

 وزارة الربي�ة والتعليم األردني�ة إىل:  	
تهيئ�ة البى التحتي�ة وبن�اء صفوف دراسية جديدة، من أجل توفر مقاعد دراسية كافية جلميع الطلبة من - 

الالجئني السوريني. 
إجياد فرص تعليم مهين وتقين لألطفال الذين ترواح أعمارهم بني 61-81، يف - 
حال عدم امكاني�ة إدماجهم باملدارس النظامية.- 

ندعو املفوضية العليا لشؤون الالجئني لزيادة الدعم المادي املقّدم للعائالت السورية الالجئة بما يتن�اسب - 
مع ارتفاع تكاليف املعيشة، ويوفر أسس احلياة الكريمة جلميع أفراد األسرة. وإىل الضغط على السلطات 

األردني�ة وبالتعاون مع وكالة األنروا من أجل ضمان معاملة أطفال فلسطينيي سوريا يف األردن أسوة بأقرانهم 
 من السوريني.

ندعو منظمة األمم املتحدة للطفولة إىل العمل على ضمان جميع احلقوق األساسية جلميع األطفال من - 
 الالجئني من سوريا، ومن ذلك: 
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زيادة السعة التعليمية، خصوصًا التعليم البديل، وال سيما التعليم األسايس، جلميع األطفال من الالجئني - 
 من سوريا، لضمان حصولهم جميعًا على احلد االدىن من التعليم.

 تعميم مشروع الدعم المايل الذي تقدمه لعدد من األطفال ضمن العائالت األكر حاجة، لتشمل جميع - 
 األطفال من الالجئني السوريني وفلسطينيي سوريا.

رفع الدعم المادي املقدّم من أجل تغطية كافة تكاليف الطفل ضمن أسرته، بما فيها تكاليف التحاقه باملقاعد - 
الدراسية. والتواصل مع احلكومة األردني�ة لتحسني الظروف االقتصادية واالجتماعية لهؤالء الالجئني بما 

يقلل من عوزهم وحاجتهم للعمل.
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