
العودة اىل املدار�س:
البرتاء بدون عمالة الأطفال

�إن ممار�سة هذه �ل�سل�كيات ت�سهم يف �إ�ستعادة ه�ؤالء 
�الطفال مل�ستقبلهم ويف ع�دتهم �إىل �ملد�ر�س، ويف 

حماية �لرت�ث �الن�ساين.

م�س�ؤوليتنا 

 علينا اأن ن�سهم يف احلد من ظاهرة عمالة الأطفال يف البرتاء واعادتهم اىل 
مدار�سهم من خالل:

- عدم ال�سراء من الأطفال الذين يعملون كباعة متجولني او يف حمالت 
التحف او املحالت العامة.

- عدم اأخذ و�سيلة نقل يرافقها طفل.
- عدم التعاطف مع احلاح الطفال ومالحقتهم.

- التبليغ عن اأي خمالفة ميار�سها الطفال بحقك او بحق املوقع الثري.

الآثار ال�سلبية على حماية امل�قع الأثري 
 

   اإن الأطفال العاملني يف املوقع الأثري عادة ل يتمتعون بالوعي الذي يوؤهلهم 
حلماية املواقع الثرية واحلفاظ عليها.

ب�سكل  والبيئة  والرتاث  لالآثار  �سديق  غري  �سلوكًا   الأطفال  هوؤلء  ميار�س    
عام من خالل حتطيم ال�سخور امللونة من اجل بيعها على ال�سياح، او الكتابة 
واحلفر عليها اأو ت�سلق املرتفعات ال�سخرية وقطع الأ�سجار والنباتات واإ�سعال 
النار داخل املوقع الأثري والتبول وق�ساء احلاجة داخل الكهوف وترك النفايات 

وعدم الهتمام بنظافة املوقع.

الآثار ال�سلبية على التنمية ال�سياحية 

    قد ي�سهم عمل بع�س الطفال يف ال�سياحة يف توفري بع�س الدخل املادي، لكن 
معظم الطفال العاملني ياأتون من عائالت تعمل يف ال�سياحة، ول تعاين ظروفًا 

اقت�ساديًة تدفعها لعمل الطفال.
   عمل الطفال يف ال�سياحة و�سلوكهم مع ال�سياح املتمثل يف مالحقتهم والحلاح 
باملوقع،  التمتع  يف  احلق  ال�سائح  تفقد  �سلبية  ظاهرة  ي�سكل  بال�سراء،  عليهم 

وتفقد الرحلة ال�سياحية الكثري من جاذبيتها وترتك ذكريات �سلبية.
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 مقدمة 
 

الولد  من  الطفال  مئات  ُحرم  اجيال،  مدى  وعلى  طويلة،  �سنوات  منذ      
نتيجة جاذبية  واملعافاة  ال�سليمة  الطفولة  التعليم ومن  والبنات من حقهم يف 

العمل يف الن�سطة ال�سياحية يف مدينة البرتاء وما حولها.
    ولال�سف ما تزال هذه الظاهرة تنمو مع ازدهار ال�سياحة ما يجعلنا جميعا من 
�سلطات حكومية وجمتمعات حملية وا�سر و�سياح م�سوؤولني عن هذه الظاهرة، 
اىل  الطفال  هوؤلء  اإعادة  وامل�ساهمة يف  وقفها  م�سوؤولية  وعلينا جميعا حتمل 

مقاعد الدرا�سة يف مدار�سهم.

اأطفال يف خطر 
 

    يزيد معدل عمالة الأطفال يف لواء البرتاء عن املعدل الوطني ب�سبب جاذبية 
الن�سطة ال�سياحية، ون�سف هوؤلء الأطفال العاملني يف ال�سياحة ل يذهبون اإىل 
املدار�س نهائيًا، ما جعل ن�سبة الت�سرب من املدار�س تزيد نحو ثالثة اأ�سعاف يف 

املدار�س القريبة من الأن�سطة ال�سياحية عن املعدلت الوطنية.
  جتذب العديد من الن�سطة ال�سياحية الأولد والبنات يف �سن املدار�س للعمل 
كباعة متجولني ومرافقني للدواب من خيول وحمري وجمال وباعة يف املحالت 

التجارية وباعة للتحف وعمال ومت�سولني.
  يعمل هوؤلء الطفال يف ظروف �سعبة وقا�سية ما يجعلنا ن�سنفهم حتت فئة 
و�سحيا  اجتماعيا  بيئة غري مالئمة  يعملون يف  للخطر(  املعر�سون  )الطفال 

ونف�سيا.

قانون  ذلك  منع  فقد  عليه،  وتعاقب  الطفال  عمل  الأردنية  القوانني  متنع 
العام  التعليم  قانون  وفر�س  ال�سياحة،  وقانون  الثار  وقانون  والعمال  العمل 
الزامية التعليم اىل �سن 15 �سنة، و�سادق الأردن على التفاقيات والعالنات 
اتفاقية  منها  الطفال خا�سة،  وبعمل  عامة  الطفال  بحقوق  املتعلقة  الدولية  
الدولية  والتفاقية  العمل  ل�سن  الدنى  احلد  واتفاقية  الدولية،  الطفل  حقوق 
رقم )182( �سنة 1999 اخلا�سة بحظر اأ�سواأ ا�سكال عمل الطفال، حيث كان 

الردن من اوائل دول العامل املوقعة عليها.

  بيئة عمل الأطفال يف البرتاء
   

اثرية وا�سعة متتد على م�ساحة املحمية الثرية )264 كلم2(  البرتاء مدينة   
:يجعل  يوؤدي  الذي  الأمر  املدينة،  يف  ال�سياح  حلركة  م�سارات  عدة  وهناك  

ظروف عمل الطفالتعر�س لأ�سعة ال�سم�س �سيفًا والربد القار�س �ستاًء.
- ال�سعور بالعط�س واجلوع اأثناء العمل.

- عدم توفر مرافق �سحية يف اأماكن العمل.
- عدم توفر النظافة ال�سخ�سية.

- التعر�س للمر�س.

- التعر�س لاليذاء.

الطفال يف �س�ق العمل 

�  الطفال الذين يرتكون املدار�س من اأجل العمل يفقدون حقهم يف امل�ستقبل 
حينما يفقدون حقهم يف التعليم.

�  الطفل العامل غالبا ما يت�سم بفقدان ال�سعور بالأمل والكرامة الن�سانية، 
والنظرة العدوانية ما يقوده اىل اخلروج عن القانون بالعنف واجلرمية.

�  الطفال العاملون بعيدا عن ال�سرة يتعر�سون ملخاطر �سلوكية منها :النحراف، 
ال�سوية وال�سرقة،  او املمار�سة اجلن�سية غري  والتعر�س لالعتداء اجلن�سي 

وتعاطي املخدرات وامل�سروبات الروحية.
�  الطفال العاملون يعانون من الكتئاب والقلق واخلوف الذي تظهر نتائجه 

م�ستقبال.

احلرمان من امل�ستقبل 
   

الكتابة  امية  يعانون  البرتاء  يف  العاملني  الطفال  من   %  60 من  اكرث  ان     
والقراءة، وهناك 85 % من الطفال الذين يعملون ب�سكل مو�سمي ويعودوا اىل 

املدار�س يعانون من �سعف التح�سيل.
    ان جتربة ال�سياحة الطويلة يف البرتاء اثبتت ان ال�سباب من اأبناء املجتمعات 
املحلية الذين مل ينخرطوا يف العمل بال�سياحة يف �سن مبكرة واكملوا تعليمهم 
قد وفرت لهم ال�سياحة فر�سا متقدمة للعمل الكرمي وبدخل عال اكرث با�سعاف 

من اولئك الذين انخرطوا بالعمل يف �سن مبكرة.


