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 من أطفال إلى عّمال

 ضاف إلى واقع اللجوء املرير""واقع مؤلم ي  

 2018شباط  23

 يضطّر للعمل في األردّن إلعالة أسرته، يقول: "كنت أتمّنى أن أكون مع أصدقائي في املدرسة؛       
ً
َمر طفل ذو أحَد عشَر ربيعا ع 

ولكن والدي مريض، وأمي تقول إن مستتتتتتتتتتتتتتتمقبوي سو في العمل ولوأ في الدراستتتتتتتتتتتتتتتة، وأ وال ال تتتتتتتتتتتتتتت     لد  ا إعاقة  ستتتتتتتتتتتتتتتيطة، و  

املواصتتتتتتتتتتوج، ولعدد وعود  قود معنا، لملل  أعمل أ ا ىاإلمتتتتتتتتتتاية إلى عمل والدي؛ ل ي  تستتتتتتتتتتمطيع الملساس إلى املدرستتتتتتتتتتة  ستتتتتتتتتت  

 . "نسمطيع تأم ن ما يلزمنا من عوج أل وال ال      ولنعوش

حيث لم تحم ِالقراراج وا ّتفاقياج  2طفل ستتتتتتتوري يعوشتتتتتتتون في األردّن. 1ألف١١حال الطفل عمر يشتتتتتتتبه حال ما يقارس من     

قة ىالومتتتتتتتتع ا قم تتتتتتتتادي والتشتتتتتتتترلعاج ا  ل
ّ
ر ، ألستتتتتتتتباس ممعل

ّ
ية والدولية الوال تمنع وتجّرد استتتتتتتتم ول األطفال في العمالة املبك

َسر.
 
سر السورية في األردّن، وعدد وياء  املنظماج اإلنسا ية لوحمياعاج األساسية الضرورية لأل

 
 وا عمماعي املت ّدي لأل

 يفي ظّل سملا الومتع املت ّدي أصتبا الطفل الستور  -
ً
، و كعامل اا يا

ً
 كطال  ججوء أو 

ً
 مضتاعفا

ً
ي في األردن يمحّمل عبئا

، و في  ال  األحيان يمّم إج اط األطفال ىأعمال   تتناستت  وأعمارسم اججستتدية ةكاج داد  
ً
وكمستتؤول عن أستتر  اال ا

 ما ت
ً
 ون ستتتتتتتتتتتتتتتاعاج العمل طويلة والنجار  والبناء والزراعة( وتضتتتتتتتتتتتتتتتّر ىالنمو البدني والعقوي وا عمماعي للطفل. و البا

 .
ً
 واألعور ممدّ ية عدا

ل ا لمحاط ىالمعليم في  -
ّ
ر عوى ظاسر  عمالة األطفال سو المعليم: حيث يشتتتتتتت 

ّ
عّد إشتتتتتتت الية، ويؤا والستتتتتتت   اي ر الملي ي 

 ىو ار  الت
ً
لة
ّ
 ىية األردّن إحدى املشتتكوج األستتاستتية لألطفال الستتوري ن، عوى الر م من إصتتدار اج  ومة األرد ية ةمم 

والمعليم( تعليماج ىقبول أي طفل  جئ ستتتتتتوري في املدارو اج  ومية دون المقّيد ىاألوراط ال بوتية الرستتتتتتمية. إ  أن 

 ىأن يستتتتوي ذوي الطفل ومتتتتعبم القا وني ىمد    تمجاو  ستتتتمة أستتتتاىيع، 
ً
وهي يت       كايية سملا لقرار  عاء مشتتتتروطا

املوموع منمل عّد  سنواج، والس    روعبم من ا خّيماج ىطرط     ر م محاولة العوائل السورية العمل عوى سملا 

 وأوراط اجخروج القا و ية 
ً
قا و ية، و ق تتتتتتتد سنا الكفيل األردني او التستتتتتتتّرس من دون اج  تتتتتتتول عوى أوراط ابوتية أو 

 للقوا  ن األرد ية، مّما ي تتتتّع  عملية تستتتتوية ومتتتتعة واستتتتمخراج األ 
ً
عّد مخالفا ، وسملا كله ي 

ً
وراط الو مة لألطفال اا يا

الوال تخّولبم ا لمحتتاط ىتتاملتتدارو، ألج م م تتتتتتتتتتتتتتتّجلون عوى لوائا ا خّيمتتاج ومتتدارو ا خّيمتتاج، ولتتمللتت  قبولبم أصتتتتتتتتتتتتتتتبا 

 في املدارو األرد ية  ارج ا خّيماج ومتتتتمن املدارو األرد ية، ولبملا الستتتت   
ً
 جد أن نستتتتبة امللمحق ن ىاملدارو صتتتتعبا

 ( من نسبة األطفال املتسّرب ن من املدارو.%1قرار آ ف الملكر لم تمجاو  ةمنمل اتخاذ و ار  الت ىية ال
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يضتتتتتتاف إل  ا أن منظمة اليو وستتتتتتف،  ططبا ومشتتتتتتارلعبا، لمجّن  عمالة األطفال وإج اقبم ىاملدارو،  تزال قاصتتتتتتر   -

ل   المعتتتاون مع منظمتتتاج المعليم     النظتتتامي للمتستتتتتتتتتتتتتتتّرب ن لن يؤستتتّ
ً
الطتتتالتتت  لولمحتتتاط عن تحقيق املرعو من تتتا، يم و

ى تتتتتتتفوف عليا تلماال ىاججامعاج؛ سو يقم تتتتتتتر عوى محو أمية القراء  والكماىة، كما أن اشتتتتتتتت اط اليو وستتتتتتتف أن ت ون 

 ىاألطفال  ٣املستتتتتتتتاية املطلوبة ى ن ىوت الطفل ومدرستتتتتتتتمه 
ً
 م  فا

ً
كيلو مت  حوى تقّدد له ىدل مواصتتتتتتتتوج؛ يعّد شتتتتتتتترطا

 إلى أقرس مدرسة. كيلو مت   للوصول  ٢الملين يضطّرون للس   

يضتتتتتتتتتتتتتتتاف إلى سملد األستتتتتتتتتتتتتتتباس، عدد تدري  ال ادر المعليتال عوى المعامل مع حا ج العنف  تيجة اكمظا  ال تتتتتتتتتتتتتتتفوف  -

% من الطوس الستتتتتتتتتتوري ن يمعّرمتتتتتتتتتتون للمنّمر واإلستتتتتتتتتتاء  70ىالطوس، ىاإلمتتتتتتتتتتاية إلى أن دراستتتتتتتتتتة للبن  الدولي قالت أن 

 
ً
 عوى سومت م وحفظ كرامة الملاج.اللفظية، وسو ما دعا األطفال للتسّرس حفاظا
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