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ملخص تنفيذي
فيمــا أفــرزت أزمــة اللجــوء الســوري حــى اآلن مــا يزيــد علــى  4.8مليــون الئج
ســوري ،اســتقبل األردن مــن هــؤالء مــا يقــارب  1.3مليــون ،1بلــغ عــدد األطفال
ً
منهــم حــوايل  668ألفــا ،أي مــا يزيــد عــن النصــف بقليــل ( .2)% 51.4وإىل
ّ
جانــب هــؤالء ،تمكــن  16ألــف الئج فلســطيين مــن ســوريا مــن دخــول األردن،
وبلغــت نســبة األطفــال مــن هــؤالء .% 41
ويف ظــل األوضــاع املعيشــية الصعبــة الــي يعيشــها كثــر مــن الجــي ســوريا
يف األردن ،وارتفــاع تكاليــف املعيشــة مــع عــدم كفايــة املســاعدات املمنوحــة
لالجئــن لتوفــر أساســيات احليــاة الكريمــة لهــم؛ تضطــر العائــات إىل دفــع
أطفالهــا إىل ســوق العمــل إمــا بشــكل جــزيئ بعد الــدوام املــدريس ،أو حىت بشــكل
كلــي مــن خــال التفــرغ للعمــل وتــرك مقاعــد الدراســة ،وهــو األمــر الــذي يلقــى
ً
أيضــا ترحيــب أربــاب العمــل ،الذين يســتفيدون مــن العمالــة الرخيصــة لهؤالء
األطفــال .كمــا تزيــد أنظمــة قبــول الطلبــة الســوريني يف املــدارس األردني ـ�ة،
ً
أحيانــا ،مــع ضعــف البــى التحتيـ�ة يف هــذه املــدارس وضيقهــا باألعــداد الكبــرة
مــن الطلبــة ،مــن توجــه األطفــال الســوريني إىل االخنــراط يف ســوق العمــل،
ً
ّ
بــدال مــن االلتحــاق بمقاعــد الدراســة .وتقــدر أعــداد األطفــال الالجئــن مــن
ً
ســوريا والذيــن يعملــون يف األردن ب 60ألفــا علــى األقــل.
وحســب تعريــف «منظمــة العمــل الدوليــة» فــإن مفهــوم عمالــة
األطفــال يعــي «كل جهــد فكــري أو جســماين يب�ذلــه الطفــل لقــاء أجــر
أو بــدون أجــر ،ســواء كان بشــكل دائــم أو عــريض أو مؤقــت أو موســي،
ً
وحيــرم الطفــل مــن طفولتــه ،ويكــون ضــارا لــه علــى املســتوى العقلــي،
أو اجلســدي ،أو االجتماعــي ،أو األخــايق ،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
مــا بــن الــدوام املــدريس ،والعمــل املكثــف الطويــل لســاعات».3
ويضطــر األطفــال الالجئــون مــن ســوريا ال إىل العمــل فقــط ،بــل ،حبســب مــا
تظهــره عينـ�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  8ســاعات يوميــا ،وملعظــم -إن لــم يكــن كل -أيــام األســبوع ،مقابــل أجــور
ً
متدنيــ�ة ،تــراوح بــن  90-150دينــ�ارا للشــهر الواحــد ( ،)$127-211وهــو
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.
وعمــل كل مــن االورومتوســطي والشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى
جمــع املعلومــات اخلاصــة بهــذا التقريــر مــن خــال زيــارات ميدانيـ�ة ألماكــن
عمــل األطفــال يف مناطــق مختلفــة يف شــمال األردن واألغــوار ،حيــث يكــر
عمــل األطفــال ،وإىل االلتقــاء باألطفــال العاملــن أنفســهم وبعائالتهــم،
ً
إضافــة إىل أربــاب العمــل واملشــغلني .فضــا عــن التواصــل مــع اجلهــات
الرســمية وغــر الرســمية ذات الصلــة بعمــل األطفــال الالجئــن ،ومنهــا وزارة
العمــل األردني ـ�ة ،واملفتشــن الرســميني ،ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة
(اليونيســف) ،ووكالــة األنــروا .إضافــة إىل حتليــل ومقارنــة اإلحصــاءات
املختلفــة الصــادرة عــن اجلهــات الرســمية يف هــذا الســياق ،للوصــول إىل
أقــرب صــورة دقيقــة عــن أعــداد وحجــم وطبيعــة ظاهــرة عمالــة األطفــال
الالجئــن مــن ســوريا يف األردن.
ويهــدف املرصــد األورومتوســطي والشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان
مــن خــال هــذا التقريــر إىل تســليط الضــوء علــى هــذه الظاهــرة ،ومــا
يعانيــ�ه هــؤالء األطفــال مــن انتهــاكات خــال ممارســتهم للعمــل ،وإىل
رصــد دور حكومــة اململكــة األردنيــ�ة واملنظمــات الدوليــة الرســمية
يف احلــد مــن عمالــة األطفــال الســوريني ومتابعــة االنتهــاكات الــي
يتعرضــون لهــا أثنـ�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
منــذ تفجــر األزمــة يف ســوريا يف آذار (مــارس)  ،2011حتملــت دول اجلــوار الســوري (لبن ـ�ان واألردن وتركيــا) العــبء
األكــر مــن الالجئــن الســوريني ،الذيــن وصــل عددهــم حــى اآلن إىل مــا يزيــد عــن  4.8مليــون الئج ،اســتقبلت األردن
ًّ
ً
ّ ً
سوريا
منهم ما يقارب  1.3مليون ،منهم  638,633الجئا
مسجال لدى املفوضية العليا لشؤون الالجئني.4
وبلــغ تدفــق الالجئــن الســوريني إىل األردن ذروتــه يف األشــهر األربعــة األوىل مــن عــام  ،2013حيــث بلــغ متوســط عددهم
ً
حــوايل  50ألــف الئج شــهريا ،واســتمر التدفــق حــى نهايــة عــام 2014؛ حيــث أغلقــت الســلطات األردني ـ�ة حدودهــا
الربيــة مــع ســوريا بشــكل نســي ،ولــم تســمح إال بمــرور احلــاالت االســتثن�ائي�ة ،حبكــم «األوضــاع غــر املســتتب�ة».5
ويقطــن  % 20مــن الالجئــن الســوريني يف األردن يف مخيمــات اللجــوء ،وهــي؛ الزعــري (ثــاين أكــر مخيــم يف العالــم وأكــر
مخيمــات الالجئــن يف الشــرق األوســط) ،ســايرب ســي ،مريجــب الفهــود ،واألزرق .6يف حــن يتمركــز تواجــد الالجئــن
ً
الســوريني يف مــدن وقــرى شــمال األردن ،وبدرجــات أقــل يف مناطــق الوســط .7كمــا تعيــش بعــض العائــات حالــة مــن عــدم
ً
االســتقرار نتيجــة لتنقلهــم املوســي بــن منطقــة األغــوار يف الشــتاء ومنطقــة الشــمال يف الصيــف ،وفقــا ملواســم العمــل
ً
الزراعــي غالبــا -ودرجــات احلــرارة ،حيــث يســكنون اخليــام.ً
ونتيجــة لعــدم كفايــة املســاعدات الدوليــة املمنوحــة لهــم ،يعــاين معظــم الالجئــون الســوريون يف األردن من ظروف معيشــية
صعبــة للغايــة .ويلجــأ بعضهــم لتقاســم الشــقة الواحــدة بــن عــدة عائــات ،رغبــة منهــم يف توزيــع بــدل اإلجيــار بينهــم،
لعــدم قدرتهــم علــى دفــع إجيــار الســكنات ،8والــي ارتفعــت ألكــر مــن  % 200منــذ بــدء أزمــة اللجــوء الســوري إىل األردن.
وحــى اليــوم ،لــم تقــم اململكــة األردني ـ�ة بالتوقيــع علــى اتفاقيــة جنيــف اخلاصــة بالالجئــن ( ،)1951غــر أنهــا -مــن
ناحيــة أخــرى -قامــت بالتوقيــع علــى مذكــرة تفاهــم مــع املفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئــن ( )UNHCRعــام
ً
 ،1997وتــم تعديلهــا جزئي ـ�ا يف العــام  .2014وبموجــب هــذه املذكــرة ،يمكــن للمفوضيــة مباشــرة أنشــطتها يف األردن
ً
فيمــا يتعلــق بتوفــر احلمايــة واملســاعدات الدوليــة لالجئــن ،وتمتنــع األردن ،وفقــا للمذكــرة ،عــن طــرد أي الئج يتــم
قبولــه مــن قبــل املفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئــن كطالــب جلــوء ،بشــرط احرتامــه لألنظمــة والقوانــن املعمــول بهــا
يف اململكــة .وتتضمــن االتفاقيــة مــواد تتعلــق حبقــوق الــائج الديني ـ�ة والعرقيــة ،وحــق العمــل حلســابه اخلــاص ويف
املهــن احلــرة وفــق األنظمــة والقوانــن املعمــول بهــا ،وإعفــاء الالجئــن مــن غرامــات جتــاوز اإلقامــة.
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ً
ووفقــا لالتفاقيــة ذاتهــا؛ تقــع مســؤولية توفــر تكاليــف املعيشــة ،مــن مســكن وملبــس ومــأكل وعــاج،
ً
علــى مكتــب املفوضيــة ووفقــا لألســس الــي تعمــل بهــا .يف املقابــل؛ اشــرطت االتفاقيــة أنــه يف احلــاالت
الــي جيــري فيهــا تدفــق كبــر لالجئــن إىل األردن ،جيــب علــى طــريف االتفــاق (األردن واملفوضيــة) التعــاون
الكامــل ،مــن أجــل االســتجابة الســريعة حلــاالت الطــوارئ ،ووضــع آليــة مشــركة للتعامــل مــع متطلبــات
توفــر الغــذاء ،وامليــاه ،والصــرف الصــي ،وخدمــات اإليــواء ،واخلدمــات الصحيــة ،وأمــن وحمايــة الالجئــن.
وفيمــا يتعلــق حبــق العمــل لالجئــن الســوريني يف األردن ،فإنــه ينطبــق عليهــم شــروط العمــل لألجانــب العاملــن يف
األردن .حيــث جيــب عليهــم احلصــول علــى تصاريــح عمــل ،وفقــط ضمــن املهــن املســموح العمــل بهــا للعمالــة الوافــدة
ُ ّ
إىل األردن .9حيــث تعــد املهــن التعليميــة ،والطبي ـ�ة ،اإلداريــة ،واملكتبي ـ�ة ،واملحاســبي�ة ،مــن املهــن املغلقــة أمــام غــر
ً
األردنيــن ،حيــث بلــغ مجمــوع املهــن املغلقــة أمــام العمالــة الوافــدة إىل األردن  11قطاعــا عــام .10 2016
هــذا كلــه علــى مســتوى الالجئــن القادمــن مــن ســوريا الذيــن حيملــون اجلنســية الســورية ،أمــا عنــد احلديــث عــن
الالجئــن الفلســطينيني القادمــن مــن ســوريا ،فــإن األمــر مختلــف كليــا .حيــث ترفــض الســلطات الرســمية األردني ـ�ة
دخــول فلســطينيي ســوريا إىل األردن ،منــذ شــهر نيســان (ابريــل)  ،2012ألســباب ديمغرافيــة وأخــرى تتعلــق بمســؤولية
“إســرائي�ل” عــن حــل معضلــة هــؤالء الالجئــن ،تنفيــذا لقــرار اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة رقــم ( ،)194حبســب مــا
ً
أعلنتـ�ه الســلطات األردني�ة.هــذا احلــال أجلــأ الفلســطينيني القادمــن مــن ســوريا ،منــذ ذلــك احلــن ،إىل القيــام -أحيانــا-
باســتخدام وثائــق هويــة ســورية مــزورة ،أو االســتعانة بشــبكات تهريــب غــر قانونيـ�ة ،فيمــا تقــوم الســلطات األردنيـ�ة بإلقــاء
القبــض علــى مــن تكتشــف دخولهــم إىل األردن بهــذه الصــورة أو باســتخدام وثائــق مــزورةّ ،
وترحلهــم إىل ســوريا.
ّ
ومــن قرابــة  520ألــف الئج فلســطيين كانــوا مســجلني لــدى األنــروا يف ســوريا قبــل انــدالع األزمــة عــام  ،2011تمكــن
ً
قرابة  16,000الجئــا منهــم مــن دخــول األردن ،11غــر 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
اســتئجار شــقق يف املــدن والقــرى األردني ـ�ة ،كمــا ال يســتطيعون العمــل بشــكل قانــوين .واألســوأ مــن ذلــك ،أن الــدول
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 بالالجئــن الفلســطينيني القادمــن مــن ســوريا يف املــدة
األخــرة ،وذلــك مــن خــال إجــراء الفحــص البيومــري لالجئــن القادمــن 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 الالجئــن الســوريني يف األردن عــن النصــف ( ،12)% 51.4أي بمجمــوع قرابــة  668ألــف
طفــل .وتبلــغ نســبة اإلنــاث مــن هــؤالء حــوايل ( ،)% 48.6يف حــن تبلــغ نســبة الذكــور ( .)% 51.4وبمعــى آخــر ،فــإن
( )% 25مــن مجمــوع الالجئــن الســوريني يف األردن هــم مــن األطفــال اإلنــاث ،و ( )% 26.4هــم مــن األطفــال الذكور.
ً
وعلــى مســتوى فلســطينيي ســوريا يف األردن ،يبلــغ عــدد األطفــال مــن هــؤالء قرابــة ( )6560طفــا ،أي بنســبة % 41
مــن مجمــوع هــؤالء ،13وتبلــغ نســبة الذكــور منهــم ،حبســب ســجالت وكالــة األنــروا ( ،% 49 ،)UNRWAو % 51إنــاث.

ّ
وعلــى الرغــم مــن وجــود القوانــن الدوليــة واملحليــة الــي حتظــر عمالــة األطفــال ،إال أن ظاهــرة عمــل األطفــال الالجئني من
ســوريا ال تــزال ظاهــرة ومزتايــدة يف الشــارع األردين .ورغــم أن آخــر دراســة احصائي ـ�ة يف األردن خبصــوص عمالــة األطفــال
ً
كانــت عــام  ،2007أي قبــل األزمــة الســورية بمــدة ،فقــد كان هنــاك  33ألــف طفــل عامــل يف األردن وفقــا لإلحصائي ـ�ة.
ومــع موجــة اللجــوء الســوري إىل اململكــة ،فــإن هــذه األرقــام قــد تفاقمــت مــع دخــول الكثــر مــن األطفــال الســوريني ســوق
ّ
ّ
العمــل يف األردن .وترجــح العديــد مــن التصرحيــات احلكوميــة أن نســبة عمالــة األطفــال الســوريني تشــكل  % 70مــن
مجمــوع عمالــة األطفــال يف األردن ،مؤكــدة أن هنــاك حــوايل  60ألــف طفــل ســوري قــد اخنرطــوا بســوق العمــل.14
ويف مقابلــة أجراهــا فريــق البحــث مــع رئيــس قســم مكافحــة عمالــة األطفــال اخلــاص بــوزارة العمــل األردنيـ�ة ،الســيدة
“شــيرين الطيــب” ،عــزت “الطيــب” صعوبــة حتديــد مســتوى الزيــادة أو النقصــان يف مســتوى عمالــة األطفــال يف
األردن إىل غيــاب املفتشــن اخلاصــن بضبــط حــاالت عمالــة األطفــال يف ســوق العمــل األردين .ومــع ذلــك؛ قالــت
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ً
ً
ً
“الطيــب” ،إنــه قــد تــم ضبــط  1273طفــا عامــا خــال عــام  ،2015منهــم  516طفــا مــن حملــة اجلنســية الســورية
( .)% 40ويف العــام  ،2014تــم ضبــط  887حالــة طفــل عامــل يف األردن ،حــوايل النصــف ( )% 48منهــم مــن حملــة
ً
اجلنســية الســورية .15كمــا أشــارت الطيــب إىل أن هنــاك تزايــدا يف معــدل عمالــة األطفــال يف مــدن شــمال األردن.
حيــث تــم ضبــط العــدد األكــر يف العاصمــة ّ
عمــان ،ثــم إربــد ،ثــم الزرقــاء.
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دوافع عمالة األطفال الالجئني من سوريا يف األردن:
هنــاك مجموعــة مــن األســباب الرئيســية الــي يمكــن اعتب�ارهــا عوامــل أساســية ســاهمت يف دفــع العائــات الســورية
الالجئــة يف األردن إىل الــزج بأطفالهــم يف ســوق العمــل ،أو دفعــت األطفــال أنفســهم لالخنــراط يف العمــل ،ومــن أهــم هــذا
العوامــل:
 .1غالء تكاليف املعيشة وغياب الدخل الكايف لألسر:
بســبب األعــداد الكبــرة مــن الالجئــن ،تعجــز املنظمــات الدوليــة ،وال ســيما املفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئــن
( ،)UNHCRوهــي املســؤولة عــن تقديــم املســاعدة لالجئــن مــن حملــة اجلنســية الســورية يف األردن ،عــن القيــام
بواجباتهــا .فبحســب بي�انــات املفوضيــة ،لــم تتمكــن مــن تقديــم مســاعدات نقديــة ســوى ل 25ألــف عائلــة ســورية
يف األردن يف العــام ( ،16)2015بمعــى أنــه ،علــى افــراض أن كل عائلــة تتكــون مــن  5أفــراد يف املتوســط ،فهــذا يعــي أن
املســاعدات النقديــة شــملت  125ألــف ســوري ،يعــي قرابــة  % 10مــن مجمــوع الســوريني املوجوديــن يف األردن.
أمــا علــى صعيــد فلســطينيي ســوريا يف األردن ،فقــد أعلنــت وكالــة األنــروا ،وهــي اجلهــة الوحيــدة املســؤولة عــن تقديــم
املســاعدة لهــؤالء ،أن  % 80مــن فلســطينيي ســوريا يف األردن حيتاجــون ملســاعدات األنــروا (وقيمتهــا  $40شــهريا للشــخص
الواحــد ،و $25بــدل إجيــار للشــخص) 17.وأشــارت الوكالــة كذلــك إىل أن  % 30مــن األســر الفلســطيني�ة الســورية يف األردن
تعيلهــا نســاء ،إمــا بســبب وفــاة الــزوج ،أو عجــزه عــن العمــل بســبب اإلصابــة ،أو ترحيلــه مــن قبــل الســلطات األردني ـ�ة.

ّ
و يف ظــل عــدم كفايــة املســاعدات املمنوحــة مــن قبــل املنظمــات الدوليــة لســد احتي�اجــات احليــاة الرئيســية
لالجئــن الســوريني وفلســطينيي ســوريا يف األردن ،يعــد غيــاب الدخــل الــكايف وارتفــاع أســعار املعيشــة مــن أهــم
األســباب الــي تدفــع األطفــال الالجئــن مــن ســوريا إىل العمــل ،مــن أجــل تمكينهــم مــن دفــع إجيــارات منازلهــم،
وتســديد الفواتــر ،وتوفــر احلاجــات األساســية األخــرى لألســرة .خصوصـ ًـا مــع وصــف العاصمــة األردنيـ�ة ّ
عمــان،
بأنهــا األغلــى يف منطقــة الشــرق األوســط وأفريقيــا ،حســب التقريــر الســنوي لوحــدة االســتخبارات االقتصاديــة
)(EIUالتابعــة ملجلــة “إيكونومســت” الربيطانيــ�ة ،لعــام .2015
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يف مزرعــة يف منطقــة “ديرعــا” يف األغــوار الوســطى ،التقــى فريــق املرصــد
األورومتوســطي بالطفــل الســوري مجــد ) (9ســنوات وعائلتــه.
يفقطــفالثمــاريفاملزرعــةمقابــلنصــفدينــ�اريف
ويســاع دمجــ دإخوتــ هووالــده 
ً
ً
نظاميــايفســورياقبــلاللجــوءإىلاألردن،ولكنــهلــم


طالبــا
الســاعة.وكانمجــد
يفاألردنلعــدموجــودمــدارسيفاملنطق ـةال ـييتواجــدونفيهــا،
قباملدرس ـ ة 
يلتح ـ 
نأحـدالشــوارعالرئيسية.تســكنالعائلـةيفخيمـة
معـ 
5كـ 
ناملزرعـ ةتبعـ د 
ثأ 
حيـ 
باملزرعـ ةمقابـلحراسـةاملزرعـةوالعمــل،ويوفـ رلهـمصاحـباملزرعـة
عنـ دصاحـ 
ً
امليــا هوالكهربــا ءويدفــ علهــمأجــورازهيــدة .وعلــىالرغــممــنأنوالــدمجــدكان
ّ ً
مدرسـ ـايفســوريا،إ الإن ـ هق ـداضط ـرللعم ـليفالزراع ـةحي ـثأنامله ـنالتعليمي ـة
ً
لاألجان ـبوفقـ ـاللقوان ـناألردني ـ�ة .
ناملغلق ـةأمــامالعمــا 
نامله ـ 
م ـ 
 .2صعوبة االلتحاق باملقاعد الدراسية:
ً
يوجــد حاليــا  60ألــف طفــل ســوري غــر قــادر علــى االلتحــاق باملدرســة ،بســبب عــدم وجــود مقاعــد دراســية كافيــة
يف املــدارس األردنيــ�ة ،حبســب مــا ذكــر “محمــد رفيــق خــان” ،وهــو مســؤول برامــج حمايــة الطفولــة يف منظمــة
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.
ً
ووفقــا لتصرحيــات وزيــر الرتبي ـ�ة والتعليــم األردين ،الســيد “محمــد الذنيب ـ�ات” ،فــإن وزارة الرتبي ـ�ة والتعليــم تقــوم
ً
ً
بإنفــاق حــوايل  250مليــون دين ـ�ار أردين ســنويا (قرابــة  352مليــون دوالر) ـــوفقا لتقديــرات عــام 2015ـ مــن أجــل
تقديــم اخلدمــات التعليميــة للســوريني ،وقامــت ببنـ�اء خمســة اآلف غرفــة صفيــة منــذ بدايــة اللجــوء الســوري إىل
األردن ،وزادت نســبة املــدارس ذات الصفــوف املكتظــة إىل  46%خــال عــام  ،2013حبيــث تــم اســتيعاب  126ألــف
طفــل ســوري باملجمــل يف املــدارس األردني ـ�ة .وذكــر “الذنيب ـ�ات” أن وزارتــه قامــت بتحويــل  98مدرســة إىل نظــام
الفرتتــن خــال عــام  ،2015وســتقوم بتحويــل  100مدرســة أخــرى خــال عــام  ،2016ضمــن 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 التحتيـ�ة املؤهلــة
والتحديــات الــي تواجههــا احلكومــة األردنيـ�ة يف هــذا املجــال ،بــل تعــود كذلــك إىل أن بعــض العائــات الســورية غري
قــادرة علــى تغطيــة التكاليــف الــي تســتتبع التحــاق أطفالهــم باملــدارس .وعلــى الرغــم مــن أن احلكومــة األردني ـ�ة
ً
تعامــل الطلبــة الســوريني معاملــة الطالــب األردين ،مــا يعــي أنهــم ال يدفعــون أي رســوم ســوى  25دينـ�ارا ( )$35
للطــاب يف املرحلــة الثانويــة ،إضافــة إىل أن املفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئــن توفــر الفــرص التعليميــة لألطفــال
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املقيمــن يف املخيمــات ،غــر أن نســبة املتواجديــن يف هــذه املخيمــات هــي حــوايل  10%فقــط مــن مجمــوع الالجئــن
الســوريني يف االردن ،ممــا يعــي أن معظــم األطفــال مــن الالجئــن الســوريني ال تطالهــم الربامــج التعليميــة الــي
تقــوم بهــا املنظمــات الدوليــة داخــل مخيمــات اللجــوء.
ىمــزار عقريــةالكرامــةيفمحافظــ ةالبلقــا ء
يفإحــد 
ب ّ
ل
ى فريــق البحــث بالطفــ 
عمــان ، )التقــ 
(جنــو 
ً
4عامـ ـا) ،وه ـو
نهــوا داألحم ـ د» 1( 
ي «حس ـ 
الســور 
املعي ـلالوحي ـ دألســرتهّ 
ن8أفــراد،حي ـث
املكون ـةم ـ 
يعمــليفزراعــ ةوقطــفاخلضــرواتمقابــلدينــ�ار
ل
نالعم ـ 
لحس ـ 
لســاعةعم ـل.بــدأالطف ـ 
واح ـدلــك 
ً
ىلاللجــو ء
يفســن21عامــا ،منــذاضطــرا رعائلتــ هإ 
يف
ن بعــ د تعــرض والدتــه إلصابــ ة بقذيفــة  
إىل األرد 
ً
ً
سســوريا ،وقـدأنهـىدراســتهحـىالصـفالســابعاألســايس.ويعز 
ي
يفمــدار 
ســوريا،وكانقبـلجلوئـ هطالبـ ـانظاميـ ـا 
ييمنع ـهم ـنااللتحــاقباملدرس ـةإىلالظــروفاملعيشــيةالصعب ـةال ـييعــاينمنه ـاه ـو
يالــذ 
بالرئي ـ 
حس ـنالســب 
لحتس ـ 
لتعليم ـ هيفحــا 
يفالعــود ةالســتكما 
ب 
وعائلت ـه.ويرغ ـ 
نالظــروفالمادي ـ ةلعائلت ـهوعــدماضطــرارهللعم ـل.
ل“حســن”،فهــويعمــليففصلــيالصيــفوالربيــع
بالطفــ 
وحبســ 
يفمــزار عاملفــرق،حيــثيقــومبقطــفثمــاراملحاصيــل،ويفالشــتاء
ً
ل مــ ع عائلتــ ه إىل مناطــق االغــوار األكــر دفئــا ،حيــث يعيــش
ينتقــ 
باملزرعــة،وتســكنجبواره ـم
يفخيم ـةيتكف ـلبه ـاصاح ـ 
م ـ ععائلت ـ ه 
نالعائــاتيفخيـممشــابهة.ومـعأن“حســن”هـوالطفـل
العديـ دمـ 
ليفهــذهاملزرع ـةم ـنب ـن100شــخص( أردني ـن
ييعم ـ 
الوحي ـدالــذ 
وســوريني، )إ الأنـهيفضـلالعمـليفاألغــوار لــ“ســهولةحصولـهعلـى
عمــلبالرغــ ممــنأنــهطفل .”أثنــ�اءحديثنــ�امــعالطفــل“حســن”،
الحظن ـ االعمــا 
لوه ـ ميقومــو نبــرشاملحاصي ـلالزراعي ـ ةبــدونتوف ـركمامــات،أوحقيب ـ�ةإســعافأويل،حي ـثبــداأن
ىمعــداتالســام ةالعام ـة.
املزرع ـ ة التتواف ـ رعل ـ 
ويضــاف إىل مــا ســبق ،أن حالــة عــدم االســتقرار والتنقــل املوســي لبعــض العائــات بــن األغــوار وشــمال األردن أدى
إىل عجــز الكثــر مــن األطفــال الالجئــن الســوريني عــن االلتحــاق باملــدارس النظاميــة.
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ل
ففـيأحـداملــزارعيفمنطقـةالكرامـةيفغــوراألردن،التقـىفريقنـامـعالــائجالســوري«أحمـدشــاهر»،وهـورجـ 
ّ
يفخيــا مداخـلاملزرعــة،
ن 
نالعائــات،بمـافيهـمأوالدهوأحفــاده،الذيـنيعيشــو 
ينمســؤولعـنمجموعـ ةمـ 
ســتي 
لأجـرزهيـد.
نمقابـ 
ويعملــو 
حبــــســــب“الشــاهر”،يعــــمليفاملــزرعــــةجــمــــيع
�داءمــن
األطفــا لاملوجوديــن،الذكــورواإلنــاث،ابتــ ً
س ـنالتاســعة،يفقط ـفاملحاصي ـل .وتــرواحأجوره ـم
مــابــننصــفالدينــ�ا روالدينــ�ا ريفالســاعةالواحــدة،
ً
ل
وفقــا لطبيعــة عمــ 

أو دين�اريــن يف اليــوم الواحــد،
ل
قاألطفــا 
الطفــل .ويعــزيشــاهرســببعــدمالتحــا 
باملدرس ـةإىلصعوب ـ ةالظــروفاملعيشــيةوعــدمكفاي ـ ة
املســاعداتاملمنوحــةلهــم،وتنقلهــماملوســيالــذي
جيعـلمـنالصعـبالتحاقهـمباملــدارسيفإحــدىاملناطـق .وحـنســؤا ل“الشــاهر”إذاكانهنــا كرقابـةأوزيــارات
ملفتــيوزارةالعمــلإىلاملــكان،قــا للنــاإنذلــكلــمحيــدث.
ويعــاين أطفــال الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا ،يف بعــض األحيــان ،مــن عــدم القــدرة علــى االلتحــاق باملــدارس
ً
بســبب عــدم امتالكهــم األوراق الثبوتي ـ�ة الالزمــة لذلــك ،أو ختوفــا مــن انكشــاف فلســطينيتهم ،فضــا بالطبــع عــن
الســبب المــادي .وبالرغــم مــن أن هــؤالء األطفــال يمتلكــون احلــق يف االلتحــاق باملــدارس التابعــة لوكالــة األنــروا يف
األردن ،إال أن األرقــام الــي تتحــدث عنهــا األنــروا غــر مبشــرة يف هــذا الســياق .فبينمــا بلــغ عــدد األطفــال الفلســطينيني
مــن ســوريا يف األردن أكــر مــن  6500طفــل ،بلــغ عــدد األطفــال الفلســطينيني الالجئــن مــن ســوريا واملســجلني يف
ً
مــدارس األنــروا 827 ،طالبــا فقــط.18
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 .3رغبة أرباب العمل:
ّ
ً
يفضــل كثــر مــن أربــاب العمــل تشــغيل األطفــال الســوريني ،بــدال مــن تشــغيل البالغــن ،ألنهــم يقبلــون بأجــر أقــل مقابل
ســاعات عمــل أطــول ،مــع رغبــة بعــض األســر يف تشــغيل أطفالهــا مقابــل أجــر يتــم االتفــاق عليــه مــع صاحــب العمــل.
ً
ّ
لاألطفــا لالســورينيلديــه،قــا لإن ـهيفض ـلتشــغيل
بكافتريي ـ ايقــو مبتشــغي 
فوفقـ ـالشــهادة( ع.ن، )وه ـوصاح ـ 
ً
ً
نأجــراأقــلويعملــونلســاعاتأطــولدونتذمــر،
ميطلبــو 
صأردين،نظــراألنهــ 
ىتشــغيلشــخ 
يعلــ 
طفــلســور 
ّ
ّ
ً
لواح ـ دســوري” ،حســبمايقــول.ويؤك ـدصاح ـبهــذهالكافتريي ـاعل ـىأن ـه
نأشــغلاثن ـنأردنيــن،أشــغ 
ـدالم ـ 
“فبـ 
يفجمي ـعاألحــوا لفاملخالف ـةليس ـتكبــرة”.
نوزار ةالعمــل،و 
شم ـ 
نزارت ـ هأي ـةجلن ـ ةتفتي ـ 
قأ 
“ل ـميســب 
نأحــدامنهـمطلـب
ىإجــازات،أجــاب“:ال،الأذكـرأ 
نعلـ 
نلديـهحيصلــو 
نيعملــو 
لالذيـ 
ناألطفــا 
نكا 
وحـنســألناهإ 
نالّ 
نقصـ رمعهــم”.
نحنـ 
إجــازة.لكـ 
ً
ويتــم التواصــل بــن أربــاب العمــل عــادة 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” مســؤوال عــن العمــال الســوريني الذيــن يقــوم بتوظيفهــم ،حيــث يضمــن لهــم احلصــول علــى أجورهــم
مــن قبــل صاحــب العمــل.
التقـىفريــق البحثبــ”الشــاويش”حســن،والــذييعمـليفمحافظة
ً
البلقــاءيفاألردن،وهــومســؤولعــن40عامــا،مــنضمنهــم14
ً
ً
ً
�ارايوميـ ـا )($21من
عائلـةتقريبـ �ا .ويتلقىالشــاويشحسـن15دينـ 
صاحـبالعمـلمقابلقيامهبهــذهاملهم ة.
فلألطفــال ،ذكـ ر“حســن”أنـهقــا مبإجيــادفــرصعمـلألطفــا ل(ذكــور
لإذامـ اكانيقــو مبإجيــا دوظائـ 
وعندمـاســئ 
ً
ً
ً
حأعماره ـمب ـنس ـن1 3-18عامـ ـا .وحبســب هيتلق ـىهــؤالءاألطفــا لدين ـ�ارا أردين ـ �ا )($1.41مقاب ـل
وإنــاث )تــروا 
ً
أســبوعيامــنخــال“الشــاويش” .ويفحــا للــميدفــعصاحــبالعمــل

ســاعةالعمــل،وحيصلــونعلــىأجرتهــم
ص.ويــرويالشــاويشحسـنأنـهقـدتعرض
للشــاويشالمــال،يقــومالشــاويشبدفـعاألجــرةلهـممـنحســابهاخلا 
نأح ـ دأصحــا 
حلال ـةخــدا عم ـ 
بالعمــل ،واضط ـرعنده ـالدف ـعأجــرةالعمــا لم ـنحســابهاخلــاص .
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ظروف عمل األطفال من سوريا يف األردن:
ساعات عمل طويلة:
يعــاين األطفــال الســوريون يف األردن مــن العمــل لســاعات طويلــة .ويف دراســة أجرتهــا منظمــة العمــل الدوليــة عــام
ّ
 2014علــى محافظــات ّ
عمــان و املفــرق وإربــد ،تبــن أن حــوايل % 80مــن عينـ�ة الدراســة يعملــون مــا بــن  6-7أيــام يف
ّ
ـكل عــام .وفيمــا يتعلــق بعــدد ســاعات العمــل ،فقــد أوضحــت الدراســة أن % 46مــن
األســبوع ،أي بــدون إجــازات بشـ ٍ
19
األطفــال الســوريني الذكــور يعملــون أكــر مــن  44ســاعة يف األســبوع ،أي بمعــدل  6.5ســاعة يف اليــوم
وتســبب ســاعات العمــل الطويلــة اإلرهــاق لألطفــال العاملــن ،عــدا عــن تأثــرات صحيــة وجســدية بعيــدة املــدى.
وقــد أشــارت دراســة منظمــة العمــل الدوليــة املذكــورة إىل أن % 63مــن األطفــال الســوريني الذيــن تــم مقابلتهــم أكـ ّ
ـدوا
أنهــم يشــعرون باإلرهــاق والتعــب الشــديدين بســبب ســاعات العمــل الطويلــة بشــكل يــويم.20
يفمحــللبيــعاملشــروباتيفمنطقــة“القويســمة”الصناعيــةجنــوب ّ
عمــان،
ً
نااللتقــاءبالطف ـلالســوري“عب ـدالغــي”(14عامـ ـا)،
نفري ـقالبحــثم ـ 
تمك ـ 
يفتوصيــلاملشــروباتالبــاردةوالســاخنةللزبائــن .يعمــل“عبــ د
ل 
ييعمــ 
والــذ 
ً
ً
نالســاعةالســابعةصباحـ ـاوح ـىالســابعةمسـ ً
ـاء
الغــي ”1 2ســاع ةيوميــا،م ـ 
ُ ّ
مقابــلأجــرةأســبوعيةتقــدرب44دينــ�ار($ 62)،تذهــبكلهــالوالــدعبــد
ّ
الغــي،والــذييعيــلأســرةمكونــةمــنثمانيــ�ةأفــراد .وخــال12ســاعةمــن
العمــل،اليوف ـرصاح ـبالعم ـلل”عب ـدالغــي”ســوىوجب ـةواحــدة،كم ـاأخربن ـا
لنفس ـه.وبوجهبــدىعلي ـهالتع ـبواإلرهــاق،ذك ـر“عب ـدالغــي”
صاح ـبالعم ـ 

 -والــذ 
نجلــأتأســرتهإىلاألردنقب ـل3ســنوات،حي ـث
يتفـ ّـرغملقابلتن ـ�ابصعوب ـ ة -أن ـهكانق ـدبــدأالعم ـلمن ـ ذأ 
ً
ً
كلســاعاتعم ـلطويل ـ ةجــدا،من ـذاخلامس ـةفجــراوح ـىالســابعةمسـ ً
ـاء،أي1 4
لميكاني ـ 
يفالبداي ـ ةيفمح ـ 
ل 
عم ـ 
ً
يفاألســبوع($ 56).
4دينــ�ار 
ســاعةيوميــا،مقابــل 0
ً
ً
ً
يقــا للن ـاأيضـ ـاإن ـ هكانطالبـ ـانظاميـ ـايفســورياقب ـلبــدءاألزمــة،ولتواج ـدأســرتهيفالعاصم ـ ة
“عب ـدالغــي”،الــذ 
ّ
ن
قباملــدارساألردني ـ�ة،أم ـاه ـوفاضط ـرإىلالعم ـل-إىلجان ـبوالــده -م ـ 
ضإخوت ـ هم ـنااللتحــا 
عمــان،تمك ـنبع ـ 
ن
يفإعال ـ ةاألســرة.كناق ـدالحظن ـاانتشــا رالتدخ ـنب ـناألطفــا لالعامل ـن .ســألنا“عب ـدالغــي”ع ـ 
لاملســاعدة 
أج ـ 
باملحـ 
نصاحـ 
ذلــك،فأخربنـاأ 
مأحـ د
رمــكانلهـمللتدخـنداخـلاملحـلحـى اليراهـ 
مالســجائ روتوفـ 
ليقــومببيعهـ 
مم ـنيعرفه ـمأ ويعــرفعائالته ـم.
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أجور متدني�ة:
علــى الرغــم مــن ســاعات العمــل الطويلــة ،فــإن معظــم األطفــال الســوريني يتقاضــون أقــل مــن احلــد األدىن لألجــور
ً
ً
املنصــوص عليــه يف القانــون األردين ( 190دينـ�ار شــهريا للعامــل األردين ( ،)$267و 150دينـ�ار شــهريا لألجانــب (.))$211
ّ
أعدتهــا منظمــة العمــل الدوليــة ،إىل أن أجــور األطفــال الســوريني العاملــن يف األردن تــرواح مــا بــن
وأشــارت دراســة
ً
( )3-5دنانــر يوميــا ،أي أن معــدل مــا يتقاضونــه يف الشــهر الواحــد يــرواح مــا بــن  90إىل  150دينـ�ار شــهريا .21وفيمــا
ً ُ
يعمــل العديــد مــن األطفــال ألكــر مــن  8ســاعات يوميــا ،يــرم معظمهــم مــن أجــور العمــل اإلضــايف.22
ً
كمــا يعــاين األطفــال الســوريون العاملــون مــن تأخــر موعــد اســتالم أجورهــم ملــدد قــد تصــل إىل  20يومــا مــن تاريــخ
االســتحقاق .ويتعــرض العديــد مــن األطفــال للخــداع واالســتغالل مــن قبــل بعــض أربــاب العمــل الذيــن حيرمونهــم
ً
مــن أجورهــم بعــد انتهــاء العمــل .فوفقــا لدراســة أجرتهــا منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة وتن�اولــت األطفال الســوريني
العاملــن يف مخيــم الزعــري -أكــر مخيــم لالجئــن الســوريني يف األردن ،-بلغــت نســبة األطفــال الســوريني الذيــن لــم
ً
يتقاضــوا أجــرا لقــاء عملهــم . %.2423
ً
عامــا،وهــويعمــل
التقــىفريــقالبحــثبالطفــلالســوري“ســليم”املــوايل  14
تالزراعيــةعلــىشــارعرئيــييربــطمحافظــة“البلقــاء”
لوبيــ عاملنتجــا 
يفنقــ 
بالعاصمـ ة ّ
عمــا ن .تتجــاوزســاعاتعملـه8ســاعاتيفاليــوم،حيـثيبـ�دأعملـه
ً
ىبي ـ عجمي ـ عم ـاحيمل ـهم ـنمنتجــاتزراعيــة،
من ـذالســابع ةصباحـ ـاويمت ـدح ـ 
طببيع ـهلــكلم ـاحمل ـهم ـنمنتجــات،
ثأ ناســتالمهألجــر ةعمل ـ همشــرو 
حي ـ 
ط )( $ 2.80لليــومالواح ـد.
وذل ـكمقاب ـلدين�اري ـنفق ـ 
ً
ً
مأبـعكافـةاملنتجــاتالزراعيـةالـيأحملهــا”.
بالعمـلإذالـ 
ىضقرشــاواحــدامـنصاحـ 
نأتقــا 
ويؤكـ دســليم “:لـ 
نأذهــبإىلاملدرســة .وتتكــونأســريتمــن9أفــراد
مأكــ 
ىلاملدرســة،حــىيفســوريالــ 
بإ 
ويضيــف “:أنــا الأذهــ 
ًّ
نســكنيفالشــونةاجلنوبيـ�ة،وجميعنـانعمـلبمـايفذلـكإخــويتاألصغـرســنا” .وتبعـدمنطقـةاخليــامالـييعيـش
فيه ـاســليموعائلت ـهع ـنأقــربمنطق ـةحيوي ـ ةتوج ـ دفيه ـامحــاتتمويني ـ� ةحن ـو5ك ـم.
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ل“ســعد”(9ســنوات)،وهــو
ىاملــزارع،التقــىفريقنــابالطفــ 
ويفإحــد 
ً
ّ
نمحافظ ـة
طف ـليفأســرةســوري ةمكون ـةم ـن12فــرداكان ـتجلــأتم ـ 
لالعائل ـة
ىلاألردنعــام 2 012.ومن ـذذل ـكاحل ـنتتنق ـ 
يفســورياإ 
إدل ـب 
ً
حبثــاعــن
ل 
قيفبــايقالفصــو 
مــابــنمحافظــةالبلقــا ءيفالشــتا ءواملفــر 
الــدفءوفــرصالعمــل،حيــثيعمــلجميــعأفرادهــايفاملــزارعورعــي
األغنــام،وذلــك“مــنأجــلتوفــراحتي�اجــاتاألســرة”حســبمايقــول
يالتقين ـ�اهيفاخليم ـةال ـييســكنفيه ـا
ب“أب ـ وتامــر”؛والــذ 
األ 
ثاليتواف ـرفيه ـاالفــراشوالاخلدمــات
م ـ عأفــرا دأســرته،حي ـ 
األساســيةم ـنمــاءوكهربــاء .وتن ـ�ا مالعائل ـةفق ـطعل ـىســجادة
ل“أبـوتامــر” “:اإلغاثــاتالـي
موجــود ةيفأرضيـةاخليمـة .يقــو 
حنصــلعليهــامــناملنظمــاتالدوليــةالتكفــيإلعالــةأســرة
ً
ّ
ن1 2شــخصا” .ويضي ـف “:حن ـنحنص ـلعل ـىمعون ـة
مكون ـ ةم ـ 
ً
ً
شــهريافقــط .كيــفســتكفي140دينــ�ارا

قدرهــا140دينــ�ار
ً
ل12فــردا ؟وكمـاتــرى؛نعيـشيفخيمـةالتتوفـرفيهـامقومــات

احليــا ةاألساســيةمــنمــاءأوكهربــاءأ وحــىفــراش”.
ً
ويعمــلالطفــ 
فاملحاصيــلالزراعيــةورعــي
يفقطــ 
ربيعــا 

يعشــر
ل“ســعد”ذ والتســعةأعــوا ممــ عأخيــهذ واإلثــ 
سأغنــام،وكان ـا
برؤو 
ىأح ـ دأربــابالعمــل،وه ـوصاح ـ 
امــد ةلــد 
نولدي ـهعم ـ 
ىوالدهم ـا“أب ـوتامــر”أ 
األغنــام .ورو 
ن
يم -حسـبوصفـه-،وذلـكمـ 
يعمــانلســاعاتطويلــة،ويضطــرانللمبيـتيفغرفـةغـرقابلـةلالســتخداماآلد 
أجـلحراسـةاألغنــام .ويضيـف“أبـوتامــر” “:كاناالتفــاقأنحيصـاعلـى250دينـ�ارأردينمقابـلعملهـمملــدةشــهر،
ً
ى70دين ـ�ارا”.
يفالنهاي ـ ةل ـميعطه ـمســو 
إ الأنصاح ـبالعم ـل 
ىل
كإ 
ي“أب ـ وتامــر”ســببذل ـ 
ىلاملدرس ـةمن ـ ذوصلــواإىلاألردن،ويعــز 
ميذهبــواإ 
نســع دوإخوت ـ هل ـ 
جدي ـربالذك ـرأ 
ّ
ي
ماملوسـ 
نأجـلتوفـراحلاجــاتاالساســي ةوعــدماســتقرارمــكانســكنهمبســببتنقلهـ 
حاجتهـمالماسـةللمــا لمـ 
ً
ً
ً
مبمدرســةيفمــكانثابــت“أمــرا
لالتحاقهــ 
لوالــدفء،ممــاجيعــ 
حبثــاعــنالعمــ 
ناألغــوا روالشــما ل 
مــابــ 
صعبــا

فاصبـحلدينـ�اجيـل ّ
أم،أبنـ�ايئ اليذهبــونللمدرســة،ومـنالصعـبأنيذهبــوا
للغايــة ” .يقــول“أبـ وتامــر” “:لألسـ 
يفاملــدارسعندم ـاكن ـايفســوريا”.
يئكانــوا 
نمــا،م ـعأنكلابن ـ�ا 
نيفمــكا 
ثنكــو 
لشــهرينأوثــا 
ألنن ـ�اك 
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ظروف عمل خطرة:
يعمــل األطفــال الســوريون يف مختلــف القطاعــات الــي توفــر لهــم فرصــة عمــل ،مثــل :املحــات التجاريــة ،املطاعــم،
املــزارع ،املصانــع  ،امليكانيــك ،مواقــع اإلنشــاءات ،وغريهــا .وتغيــب معــدات الســامة والصحــة املهني ـ�ة عــن معظــم
ّ
هــذه القطاعــات ،مــا يشــكل بيئـ�ة خطــرة علــى األطفــال العاملــن ويعرضهــم إىل إصابــات عمــل جســدية قــد تســبب
إعاقــات مســتديمة أو حــاالت وفــاة.
ً
ً
ـا) أقـ ّ
ـروا
وحبســب دراســة ملنظمــة العمــل الدوليــة ،فــإن حــوايل  % 36.9مــن عينـ�ة الدراســة (البالغــة  368طفــا عامـ
ً
ً
أنهــم تعرضــوا إىل إصابــات عمــل اســتدعت تدخــا طبيـ�ا ،وكشــف  % 4.8مــن هــؤالء أنهــم أصبحــوا عاجزيــن بشــكل
دائــم عــن العــودة إىل العمــل نتيجــة إلصابــة عمــل كانــوا قــد تعرضــوا لهــا.24
ً
وفيمــا يتعلــق باألطفــال العاملــن يف القطــاع الزراعــي يف مخيــم الزعــري حتديــدا -والــذي أجريــت عليــه دراســة ملنظمــة
ّ
األمــم املتحــدة للطفولــة (اليونيســف) ،-تبــن أن األطفــال العاملــن هنــاك عرضــة لــأذى اجلســدي .حيــث أكــد 89
 %مــن األطفــال الذكــور العاملــن ،و  % 65مــن اإلنــاث العامــات ،أنهــم يتعرضــون إىل درجــات حــرارة مرتفعــة طــوال
اليــوم جتعلهــم عرضــة لإلصابــة بضربــات شــمس أثن ـ�اء عملهــم يف املــزارع .وأكــد  % 82مــن األطفــال أنهــم يتعرضــون
للدخــان والغبــار بشــكل مســتمر يؤثــر علــى ســامة التنفــس .وقــال  % 17إنهــم أجــروا علــى العمــل بمعــدات خطــرة أو
ٌ
ُ
أنهــم يبســون للعمــل يف مســاحات ضيقــة .كمــا تعــرض  % 11مــن عين ـ�ة الدراســة لصدمــات كهربائي ـ�ة ،وأجــر % 9
منهــم للعمــل دون إضــاءة فعالــة ،25وكان بعــض األطفــال عرضــة للمبيـ�دات الكيمياويــة اخلطــرة.
ُ
ويعمــل العديــد مــن األطفــال يف بيئـ�ات أكــر خطــورة ،كقطاعــات اإلنشــاء واملصانــع ،حيــث يــر األطفــال يف كثــر مــن
األحيــان علــى العمــل يف تشــغيل آالت خطــرة ،أو حمــل معــدات ثقيلــة ،أو العمــل يف مرتفعــات عاليــة .وحبســب مفتــي
وزارة العمــل األردنيـ�ة ،يعمــل  % 6مــن األطفــال الســوريني يف قطاعــات البنـ�اء.26
ً
ً
وإىل جانــب ذلــك ،يتعــرض األطفــال العاملــون أحيانــا للعنــف اللفظــي ،اجلســدي ،أو اجلنــي .ووفقــا لدراســة
ّ
اليونيســف فــإن ربــع األطفــال العاملــن أكــدوا أنهــم قــد تعرضــوا لالعتــداء اللفظــي ،يف حــن ذكــر حــوايل  % 15منهــم
أنهــم تعرضــوا إىل العنــف اجلســدي .وفيمــا يتعلــق باالعتــداء اجلنــي ،كشــف  % 5مــن األطفــال العاملــن أنهــم كانــوا
قــد تعرضــوا لشــكل مــن أشــكال االعتــداء اجلنــي أثن ـ�اء العمــل.27
ويف مقابلــة مــع فريــق البحــث ،قالــت «لينـ�دا كلــش» ،مديــرة مركــز تمكــن يف األردن ،والــذي خيتــص بتقديــم املســاعدة
للعمــال يف األردن ،إن مركزهــا «تعامــل مــع حالتــن إلنــاث ســوريات يعملــن يف املنــازل» ،وحبســب «كلــش» فــإن
ً
«وجــود احلالتــن يعــي أن هنــاك حــاالت أخــرى بالتأكيــد ،والفتاتــان عمرهمــا أقــل مــن  18عامــا ،وكانتــ�ا تعمــان
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لســاعات طويلــة مقابــل  100دينـ�ار و 110دينـ�ار يف الشــهر» .وتضيــف «كلــش»« :األكيــد أن هنــاك انتهــاكات داخــل
ْ
املنــازل لهــذه الفئــة ،وظــروف العمــل لهــذه الفئــة غــر نظاميــة ،فــإن تعرضــن النتهــاك قــد يــرددن يف تقديــم شــكوى إىل
اجلهــات املختصــة».

قاألردن-،
ييفمدينـ� ةاملفــرق-شــما لشــر 
لســوري(15)عامـ ايعمـليفأحـداملقاهـ 
نالعابديـن»،وهـوطفـ 
ويذكـر«زيـ 
ً
نطــردهم ـنالعمــل،حي ـثأنوالــدهكانق ـد
أن ـهيســمعأحيان ـا«كلمــاتإهان ـ ةدونأنيســتطيعالــر دعليه ـا» ،خوفـ ـام ـ 
نم ـعأفــرا دعائلت ـهقب ـلحــوايلعام ـن .ول«زي ـن
ىلاألرد 
يتإ 
نيــأ 
فاســتهدفمدين ـ�ة«حم ـص»،قب ـلأ 
أصي ـبيفقص ـ 
ً
نبأعمــا ل
قعملـ هكمـايقــول .ويضيـف« :يل15صديقـ ـايعملــو 
نعليـ همشــا 
العابديـن»أخآخـ ريعمـلمعــه،وهـ ومـايهـ ّـو 
يفمحــاتالبقال ـةواأللبس ـة ».
ق ـدتكــونأصع ـبم ـنعمل ـيباملقهــى،فمنه ـمالبلي ـطوالده ـنومنه ـمم ـنيعم ـل 
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تعامل األردن مع ظاهرة عمالة األطفال من سوريا:
ّ
مــن حيــث املبــدأ ،تعــد األردن مــن الــدول الســباقة إىل املصادقــة علــى االتفاقيــة الدوليــة اخلاصــة حبقــوق الطفــل،
ً
حيــث صادقــت علــى االلــزام باالتفاقيــة منــذ عــام  .1991و تنــص االتفاقيــة وحتديــدا المــادة رقــم ( )32علــى حــق
ً
ّ
الطفــل يف احلمايــة مــن االســتغالل االقتصــادي أو أداء أي عمــل يرجــح أن يكــون خطــرا أو يمثــل إعاقــة لتعليــم الطفــل
أو يؤثــر علــى نمــوه البــدين أو العقلــي أو الــرويح أو املعنــوي أو االجتماعــي ،كمــا قضــت االتفاقيــة بمســؤولية الــدول
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 أيضــا علــى البرتوكوليــن اإلضافيــن
ّ
اخلاصــن بمعاهــدة حقــوق الطفــل .وتنــص هــذه البرتوكــوالت بشــكل أســايس على منــع جتنيـ�د األطفــال يف الصراعات
املســلحة ،وحتريــم االجتــار بالنســاء واألطفــال.28
ً
كمــا تعــد األردن عضــوا يف منظمــة العمــل الدوليــة منــذ عــام  ،1956وقامــت باملصادقــة علــى  24معاهــدة خاصــة
بمنظمــة العمــل الدوليــة .أهمهــا:
	-املعاهــدة رقــم  ،182والــي حتــدد احلــد األدىن لســن العمــل ،وهــو ســن إتمــام التعليــم اإللــزايم (اليقــل عــن 15
ً
عامــا) ،وتمنــع عمــل األطفــال مــا بــن ســن السادســة عشــرة والثامنــة عشــرة يف األعمــال اخلطــرة.
	-واتفاقيــة رقــم  138املكملــة للمعاهــدة الســابقة ،والــي تنــص علــى حظــر أســوأ أشــكال عمالــة األطفــال
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ووجــوب اختــاذ االجــراءات الالزمــة مــن أجــل القضــاء عليهــا ،وكذلــك تؤكــد علــى حــق التعليــم املجــاين األســايس
لألطفــال ،وإعــادة تأهيــل األطفــال العاملــن واحلــرص علــى دمجهــم باملجتمــع.29
وعلــى املســتوى املحلــي ،يقــي قانــون العمــل األردين ،المــادة رقــم ( ،)73بمنــع تشــغيل األطفــال دون ســن السادســة
ً
عشــرة عامــا ،حيــث تقــول هــذه المــادة:
“مــع مراعــاة االحــكام املتعلقــة بالتدريــب املهــي ال جيــوز بــاي حــال تشــغيل احلــدث الــذي لــم يكمــل السادســة عشــرة
مــن عمــره بــاي صــورة مــن الصــور”.
كما قامت األردن يف عام  1997باعتماد قائمة تضم  29مهنة خطرة حيظر العمل بها ملن هم دون سن الثامنة عشرة.30
* 1تضم أسوأ أشكال عمالة األطفال وفقا ً لالتفاقية ( ،)182المادة (:)3
( ﺃ) ﻜﺎﻓﺔ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺭﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﻴﻬﺔ ﺒﺎﻟﺭﻕ ،ﻜﺒﻴﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﺒﻬﻡ ،ﻭﻋﺒﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ،ﻭﺍﻟﻘﻨﺎﻨﺔ ،ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻘﺴﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻱ ،ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺠﻨﻴﺩ ﺍﻟﻘﺴﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻱ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﻡ
ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ؛
(ﺏ) ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻁﻔل ﺃﻭ ﺘﺸﻐﻴﻠﻪ ﺃﻭ ﻋﺭﻀﻪ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺩﻋﺎﺭﺓ ،ﺃﻭ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻭﺍﺩ ﺇﺒﺎﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺩﺍﺀ ﻋﺭﻭﺽ ﺇﺒﺎﺤﻴﺔ؛
(ﺝ) ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻁﻔل ﺃﻭ ﺘﺸﻐﻴﻠﻪ ﺃﻭ ﻋﺭﻀﻪ ﻟﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ،ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎر ﺒﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ؛
(ﺩ) ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺠﺢ ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻱ ،ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘُﺯﺍﻭل ﻓﻴﻬﺎ ،ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﺼﺤﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺃﻭ ﺴﻼﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ.
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وعلــى املســتوى العملــي ،تقــع مســؤولية التعامــل مــع ظاهــرة عمالــة األطفــال علــى وزارة العمــل األردنيـ�ة .وقــد قامــت
وزارة العمــل بالتعــاون مــع منظمــة العمــل الدوليــة باســتحداث قســم خــاص ملكافحــة عمالــة األطفــال عــام ،2001
ً
ً
وبلــغ عــدد مفتــي وزارة العمــل لعــام  2015وفقــا لرئيــس مكافحــة عمالــة األطفــال “شــيرين الطيــب”  230مفتشــا،
ً
مــع التأكيــد علــى عــدم وجــود مفتشــن خاصــن بضبــط حــاالت عمالــة األطفــال .ووفقــا للتقريــر الســنوي الصــادر
عــن وزارة العمــل األردني ـ�ة عــام  ،2014فــإن وزارة العمــل قامــت بإطــاق حمــات تفتيــش علــى عمالــة األطفــال يف
قطاعــات املقاهــي واملطاعــم و صيانــة وإصــاح املركبــات.
وتــرى «لينــ�دا كلــش» ،مديــرة مركــز تمكــن للدعــم واملســاندة ،املختــص بتقديــم املســاعدة القانونيــ�ة للعمــال يف
األردن ،أن اإلشــكال األســايس فيمــا يتعلــق بعمالــة األطفــال يف األردن ال يكمــن يف القانــون ذاتــه ،بقــدر مــا إنــه يكمــن يف
ً
تنفيــذ القوانــن الــي تبقــى يف كثــر مــن األحيــان «حــرا علــى ورق وال قيمــة لهــا ألنهــا ال تنفــذ بشــكل عملــي».
ً
ويالحــظ أن وزارة العمــل األردني ـ�ة عــادة مــا تت�أخــر يف إصــدار تقاريرهــا الدوريــة والســنوية ،مــا ُيضعــف مــن مســتوى
ً
الرقابــة وإدراك حجــم املشــكلة وتصاعدهــا أو احنســارها مــن عــام إىل آخــر .فمثــا ،التقريــر الســنوي األخــر لــوزارة العمل
ً
ً
األردنيـ�ة كان للعــام  .2014وعــادة مــا يصــدر التقريــر الســنوي للعــام بعــد عــام ونصــف تقريبـ�ا مــن انتهائــه.
ً
كمــا تت�أخــر وزارة العمــل عــادة ،وتمتنــع يف بعــض األحيــان ،عــن نشــر معلومــات مهمــة وأرقــام إحصائي ـ�ة ،فيمــا يتــم
توفريهــا للجهــات الماحنــة .الصحفيــة «هبــة عبي ـ�دات» ،واملختصــة بتغطيــة أخبــار الالجئــن الســوريني يف األردن،
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 أبعــادا عديــدة وال يلــزم بشــفافية تزوديهــا لإلعالميــن» .وهــو األمــر الــذي ينطبــق
كذلــك علــى وزارة الرتبي ـ�ة والتعليــم ،فيمــا يتعلــق بإصــدار إحصــاءات عــن عــدد الطلبــة الســوريني والســوريني مــن
أصــل فلســطيين ،ممــا يعيــق قــدرة املنظمــات علــى فهــم مــدى تغطيــة التعليــم جلميــع األطفــال وأســباب تراجعــه أو
فشــله يف بعــض املناطــق عــن غريهــا.
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إجراءات حبق صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل األطفال:
تتمحــور مســؤولية وزارة العمــل يف ســياق عمالــة األطفــال حــول معاقبــة أربــاب العمــل الذيــن خيالفــون القانــون األردين
ً
مــن خــال تشــغيل األطفــال لديهــم .ويرافــق هــذا الســياق عــادة عــدة إشــكاليات تعيــق ضبــط ومخالفــة أصحــاب
العمــل ،ومــن ذلــك:
.أقلــة عــدد املفتشــن ،وبالتــايل الزيــارات التفتيشــية الــي تســاعد على ضبــط ومالحظة أربــاب العمــل املنخرطني
يف تشــغيل األطفــال لديهــم ،عــدا عــن عــدم وجــود مفتشــيني خاصــن بضبــط حــاالت عمالــة األطفــال يف ســوق
العمل األردين.
.بعــدم وجــود عقوبــات رادعــة ملــن يقــوم بتشــغيل األطفــال لديــه؛ حيــث تقتصــر العقوبــة -يف أســوأ األحــوال-
ً
علــى تغريــم صاحــب العمــل الــذي يقــوم بتشــغيل األطفــال باملخالفــة لقانــون العمــل األردين .ووفقــا للفقــرة
(أ) مــن المــادة ( )77مــن قانــون العمــل األردين ،فــإن قيمــة الغرامــة يف هكــذا حــاالت ال تزيــد عــن ( )500دينـ�ار
أردين ( .)$704وبالنســبة ألصحــاب العمــل ،تعــد هــذه العقوبــة غــر رادعــة ،إذا هــي أقــل بكثــر ممــا يكســبه
أصحــاب العمــل مــن تشــغيلهم لألطفــال.
ً
األهــم مــن ذلــك ،أن احلكــم بالغرامــة نــادرا مــا يكــون هــو احلــال .حيــث ُيكتفــى يف معظــم األحيــان بتحذيــر
ً
صاحــب العمــل أو توجيــه النصــح و اإلرشــاد لــه .ووفقــا للتقريــر الســنوي اخلــاص بــوزارة العمــل لعــام ،2014
فإنــه مقابــل  285مخالفــة ،تــم حتريــر  799إنــذار و  335نصــح وإرشــاد ألصحــاب العمــل.31
ً
.توفقــا لقانــون العمــل األردين ،ال يتــم منــح حمايــة لألطفــال العاملــن ضمــن املشــروعات األســرية أو يف قطــاع
الزراعــة ،وهــو القطــاع الــذي يعمــل فيــه عــدد ليــس بالقليــل مــن األطفــال الســوريني .32وإىل اآلن ،لــم تصــدر
وزارة العمــل النظــام اخلــاص بالعاملــن يف قطــاع الزراعــة ،ممــا غيــب املظلــة القانوني ـ�ة عــن العاملــن فيــه،
وهــذا بالتأكيــد جيعلــه بيئ ـ�ة خطــرة علــى األطفــال ،حيــث تتحــول االنتهــاكات إىل أعــراف مقبولــة ومتداولــة.
وممــا يزيــد مــن ضعــف احلمايــة املمنوحــة للطفــل ،وال ســيما حــال العمــل بالزراعــة ،أن العمــل يف هــذه البيئـ�ات
ً
ً
يكــون غالبــا يف أماكــن بعيــدة عــن رقابــة الدولــة وعــن املــدارس أيضــا ،ويعمــل األطفــال فيهــا لســاعات كبــرة ويف
ظــروف مناخيــة صعبــة خباصــة يف فصــل الصيــف .واألكــر خطــورة هــو تعرضهــم إىل املبيـ�دات واملــواد الكيماوية
ً
ً
مــا جيعــل صحتهــم يف خطــر مســتمر .باإلضافــة إىل إمكاني ـ�ة التحــرش فيهــم بدني ـ�ا أو جنســيا ،ألنهــم يعملــون يف
ً
مســاحات شاســعة برفقــة عــدد كبــر مــن العمــال األكــر منهــم ســنا.
ّ
ً
.ثتميــز وزارة العمــل يف التعامــل بــن مــن يشــغل أطفــاال مــن حملــة اجلنســية الســورية مقارنــة بمــن يشــغل
ً
ً
أطفــاال مــن حملــة اجلنســية األردنيـ�ة .ففــي حــال كان الطفــل الــذي يتــم ضبطــه ســوريا ،يكتفــي مفتشــو وزارة
العمــل بإرســاله إىل مخيــم جلــوء ،دون اختــاذ أي اجــراء حبــق صاحــب العمــل .يف املقابــل ،يتــم حتريــر مخالفــة
ّ
لصاحــب العمــل يف حــال كان الطفــل العامــل أردين اجلنســية .وهــي ظاهــرة أكــد علــى وجودهــا الســيد «محمــد
رفيــق خــان» ،مســؤول برامــج حمايــة الطفولــة يف (اليونيســف) ،يف مقابلتــه مــع فريــق البحــث.
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.جال حتــاول وزارة العمــل ،بالتعــاون مــع األجهــزة املعنيــ�ة ،يف تلــك احلــاالت الــي تقــوم فيهــا جبــوالت تفتيشــية
تضبــط مــن خاللهــا عــددا مــن االطفــال العاملــن ،االســتقصاء بشــكل فعــال حــول إمكاني ـ�ة أن يكــون هــؤالء
األطفــال ضحايــا اجتــار بالبشــر .ويالحــظ أن هــذه املســألة علــى خطورتهــا غائب ـ�ة عــن أعمــال الــوزارة.
إجراءات حبق الطفل العامل:
بعــد أن يتــم ضبــط الطفــل العامــل مــن قبــل وزارة العمــل ،يتــم تمريــره إىل وزاريت التنميــة االجتماعيــة والرتبيـ�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” عمــا بقانــون األحــداث األردين.
ً
ووفقــا 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
إذا تأكــدت الــوزراة أنهــا تســتطيع العنايــة بــه مــع عــدم ّ
زجــه يف ســوق العمــل مــرة أخــرى.33
وتمتلــك وزارة العمــل شــبكة اتصــال مــع  20مكتــب 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 العمــل.34
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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 الالجئــن ( ،)UNHCRومنظمــة
األمــم املتحــدة للطفولــة – اليونيســف ،املســؤولية األساســية يف متابعــة والعمــل علــى احلــد مــن ظاهــرة عمالــة
األطفــال بــن الالجئــن الســوريني يف األردن.
ويتمثــل العــبء املنــوط باملفوضيــة يف توفــر املســاعدات الكافيــة لتأمــن حيــاة األســر الســورية املســجلة لديهــا
كالجئــن ،بمــا يوفــر لهــم أســس احليــاة الكريمــة دون احلاجــة إىل دفــع أطفالهــم للعمــل مــن أجــل ســد االلزتامــات
الماليــة علــى األســر .وعلــى الرغــم مــن أن املفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئــن تمنــح بعــض املســاعدات الشــهرية
ّ
لالجئــن ،إال أن معظــم شــهادات الالجئــن أكــدت أن مــا حيصلــون عليــه غــر كاف ملجابهــة االرتفــاع الكبــر يف األســعار
ودفــع كافــة التكاليــف الواقعــة علــى األســر ،بمــا فيهــا تكاليــف إرســال األطفــال إىل املــدارس.
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 خــال محوريــن أساســيني مــن
أجــل محاولــة احلــد مــن ظاهــرة عمالــة األطفــال بــن الالجئــن الســوريني؛ يتمثــل األول يف تقديــم مســاعدة ماليــة
ً
ً
شــهرية قدرهــا  20دينـ�ارا أردنيـ�ا ( )$28للطفــل الواحــد ،بهــدف أن تقــوم األســر الســورية باســتخدام المــال مــن أجــل
إرســال أطفالهــا للمــدارس وعــدم زجهــم يف ســوق العمــل .وحبســب “خــان” تغطــي هــذه املســاعدات  56ألــف طفــل
ســوري الئج مــن األســر األكــر حاجــة ،وهــؤالء يتــم حتديدهــم وفــق معايــر معينـ�ة وضعتهــا اليونيســف.
ً
فيمــا يتمثــل املحــور اآلخــر يف تقديــم برامــج تعليميــة لألطفــال العاملــن يف مخيــم الزعــري حتديــدا ،بالتعــاون مع مؤسســة
إنقــاذ الطفــل الدوليــة ( .)Save the childrenوتهــدف هــذه الربامــج إىل تعليــم بعــض املهــارات احلياتي ـ�ة لألطفــال
العاملــن ،واحلــد مــن ّ
األميــة .ومــن مجمــوع قرابــة  92ألــف طفــل غــر ملتحــق باملــدارس يف األردن ،تقــوم اليونيســف
ً
بتقديــم تعليــم أســايس ل 32ألفــا منهــم .ويقــول خــان“ :يف النهايــة ال نســتطيع منــع عمالــة األطفــال بــن األطفــال
الســوريني بشــكل كامــل ،فهــي قــرار األهــل يف النهايــة إذا مــا كانــوا يريــدون إرســال أبن�ائهــم إىل العمــل ،ولكــن نأمــل مــن
خــال هــذه الربامــج إىل منــح األطفــال العاملــن بعــض املهــارات احلياتي ـ�ة الــي ستســاعدهم عندمــا يكــرون”.
ومــن ناحيــة أخــرى ،تقــوم بعــض منظمــات املجتمــع املــدين األردين واجلمعيــات بتوفــر الدعــم لألطفــال الســوريني،
بهــدف دفعهــم إىل االلتحــاق باملــدارس وعــدم اللجــوء إىل العمــل .فمثــا ،يف مدينــي إربــد واملفــرق ،تقــوم “جمعيــة املركــز
اإلســايم” اخلرييــة ،بالتعــاون مــع “منظمــة اإلغاثــة اإلســامية” حــول العالــم ،بتقديــم دعــم مــادي شــهري يبلــغ
ً
ً
قــدره  30دين ـ�ارا أردني ـ�ا لــكل طفــل ســوري .ويشــرط الســتمرار اإلغاثــة أن يبقــى الطفــل يف املدرســة .ويغطــي هــذا
الدعــم  7000طفــل ســوري يف مدينـ ّ
ـي 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. تكثيــف الزيــارات التفتيشــية إىل القطــاع الزراعــي ،حيــث تنتشــر الكثــر مــن عمالــة األطفــال الســورية،واإلســراع يف إصــدار النظــام اخلــاص بالعاملــن يف هــذا القطــاع.
 عــدم التميــز بــن تشــغيل األطفــال الســوريني واألطفــال األردنيــن وفــرض عقوبــات متســاوية علــىصاحــب العمــل الــذي يقــوم بتشــغيل األطفــال باملخالفــة للقانــون.
 تعديــل نظــام املخالفــات وفــرض عقوبــات رادعــة حبــق أصحــاب العمــل الذيــن يقومــون بتشــغيل األطفــاللديهــم واســتغاللهم ،وعــدم االكتفــاء باإلنــذارات.
 إصدار إحصاءات سنوية ،من أجل تسهيل متابعة مدى تطور أزمة عمالة األطفال يف األردن والتعامل معها. تمكــن األيــدي العاملــة الســورية مــن احلصــول علــى عمــل يف جميــع املهــن ،ورفــع احلظــر عــن املهــن املغلقــةأمــام العمالــة األجانــب ،مــن أجــل االســتفادة مــن املهــارات الوافــدة وتوفــر فــرص عمــل لهــم ،علــى األقــل يف
نطــاق خدمــة الالجئــن ألنفســهم.
وزارة الرتبي�ة والتعليم األردني�ة إىل:
	-تهيئ�ة البىن التحتي�ة وبن�اء صفوف دراسية جديدة ،من أجل توفري مقاعد دراسية كافية جلميع الطلبة من
الالجئني السوريني.
	-إجياد فرص تعليم مهين وتقين لألطفال الذين ترتواح أعمارهم بني  ،81-61يف
	-حال عدم امكاني�ة إدماجهم باملدارس النظامية.
ّ
	-ندعو املفوضية العليا لشؤون الالجئني لزيادة الدعم المادي املقدم 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 ،خصوصا التعليم البديل ،وال سيما التعليم األسايس ،جلميع األطفال من الالجئني
ً
من سوريا ،لضمان حصولهم جميعا على احلد االدىن من التعليم.
	 -تعميم مشروع الدعم المايل الذي تقدمه لعدد من األطفال ضمن العائالت األكرث حاجة ،لتشمل جميع
األطفال من الالجئني السوريني وفلسطينيي سوريا.
ّ
املقدم من أجل تغطية كافة تكاليف الطفل ضمن أسرته ،بما فيها تكاليف التحاقه باملقاعد
	-رفع الدعم المادي
الدراسية .والتواصل مع احلكومة األردني�ة لتحسني الظروف االقتصادية واالجتماعية لهؤالء الالجئني بما
يقلل من عوزهم وحاجتهم للعمل.
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