الآثار ال�سلبية على حماية املوقع الأثري

م�س�ؤوليتنا

�إن الأطفال العاملني يف املوقع الأثري عادة ال يتمتعون بالوعي الذي ي�ؤهلهم
حلماية املواقع االثرية واحلفاظ عليها.
ميار�س ه�ؤالء الأطفال �سلوك ًا غري �صديق للآثار والرتاث والبيئة ب�شكل
عام من خالل حتطيم ال�صخور امللونة من اجل بيعها على ال�سياح ،او الكتابة
واحلفر عليها �أو ت�سلق املرتفعات ال�صخرية وقطع الأ�شجار والنباتات و�إ�شعال
النار داخل املوقع الأثري والتبول وق�ضاء احلاجة داخل الكهوف وترك النفايات
وعدم االهتمام بنظافة املوقع.

علينا �أن ن�سهم يف احلد من ظاهرة عمالة الأطفال يف البرتاء واعادتهم اىل
مدار�سهم من خالل:
 عدم ال�شراء من الأطفال الذين يعملون كباعة متجولني او يف حمالتالتحف او املحالت العامة.
 عدم �أخذ و�سيلة نقل يرافقها طفل. عدم التعاطف مع احلاح االطفال ومالحقتهم. -التبليغ عن �أي خمالفة ميار�سها االطفال بحقك او بحق املوقع االثري.

العودة اىل املدار�س:
البرتاء بدون عمالة الأطفال

�إن ممار�سة هذه ال�سلوكيات ت�سهم يف �إ�ستعادة ه�ؤالء
االطفال مل�ستقبلهم ويف عودتهم �إىل املدار�س ،ويف
حماية الرتاث االن�ساين.

الآثار ال�سلبية على التنمية ال�سياحية
قد ي�سهم عمل بع�ض االطفال يف ال�سياحة يف توفري بع�ض الدخل املادي ،لكن
معظم االطفال العاملني ي�أتون من عائالت تعمل يف ال�سياحة ،وال تعاين ظروف ًا
اقت�صادي ًة تدفعها لعمل االطفال.
عمل االطفال يف ال�سياحة و�سلوكهم مع ال�سياح املتمثل يف مالحقتهم واالحلاح
عليهم بال�شراء ،ي�شكل ظاهرة �سلبية تفقد ال�سائح احلق يف التمتع باملوقع،
وتفقد الرحلة ال�سياحية الكثري من جاذبيتها وترتك ذكريات �سلبية.
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مقدمة

االطفال يف �سوق العمل

منذ �سنوات طويلة ،وعلى مدى اجيالُ ،حرم مئات االطفال من االوالد
والبنات من حقهم يف التعليم ومن الطفولة ال�سليمة واملعافاة نتيجة جاذبية
العمل يف االن�شطة 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�س�ؤولني عن هذه الظاهرة،
وعلينا جميعا حتمل م�س�ؤولية وقفها وامل�ساهمة يف �إعادة ه�ؤالء االطفال اىل
مقاعد الدرا�سة يف مدار�سهم.

بيئة عمل الأطفال يف البرتاء

�أطفال يف خطر
يزيد معدل عمالة الأطفال يف لواء البرتاء عن املعدل الوطني ب�سبب جاذبية
االن�شطة ال�سياحية ،ون�صف ه�ؤالء الأطفال العاملني يف ال�سياحة ال يذهبون �إىل
املدار�س نهائي ًا ،ما جعل ن�سبة الت�سرب من املدار�س تزيد نحو ثالثة �أ�ضعاف يف
املدار�س القريبة من الأن�شطة ال�سياحية عن املعدالت الوطنية.
جتذب العديد من االن�شطة ال�سياحية الأوالد والبنات يف �سن املدار�س للعمل
كباعة متجولني ومرافقني للدواب من خيول وحمري وجمال وباعة يف املحالت
التجارية وباعة للتحف وعمال ومت�سولني.
يعمل ه�ؤالء االطفال يف ظروف �صعبة وقا�سية ما يجعلنا ن�صنفهم حتت فئة
(االطفال املعر�ضون للخطر) يعملون يف بيئة غري مالئمة اجتماعيا و�صحيا
ونف�سيا.

متنع القوانني الأردنية عمل االطفال وتعاقب عليه ،فقد منع ذلك قانون
العمل والعمال وقانون االثار وقانون ال�سياحة ،وفر�ض قانون التعليم العام
الزامية التعليم اىل �سن � 15سنة ،و�صادق الأردن على االتفاقيات واالعالنات
الدولية املتعلقة بحقوق االطفال عامة وبعمل االطفال خا�صة ،منها اتفاقية
حقوق الطفل الدولية ،واتفاقية احلد االدنى ل�سن العمل واالتفاقية الدولية
رقم (� )182سنة  1999اخلا�صة بحظر �أ�سو�أ ا�شكال عمل االطفال ،حيث كان
االردن من اوائل دول العامل املوقعة عليها.

 االطفال الذين يرتكون املدار�س من �أجل العمل يفقدون حقهم يف امل�ستقبل
حينما يفقدون حقهم يف التعليم.
 الطفل العامل غالبا ما يت�سم بفقدان ال�شعور بالأمل والكرامة االن�سانية،
والنظرة العدوانية ما يقوده اىل اخلروج عن القانون بالعنف واجلرمية.
 االطفال العاملون بعيدا عن اال�سرة يتعر�ضون ملخاطر �سلوكية منها :االنحراف،
والتعر�ض لالعتداء اجلن�سي او املمار�سة اجلن�سية غري ال�سوية وال�سرقة،
وتعاطي املخدرات وامل�شروبات الروحية.
 االطفال العاملون يعانون من االكتئاب والقلق واخلوف الذي تظهر نتائجه
م�ستقبال.

احلرمان من امل�ستقبل
ان اكرث من  % 60من االطفال العاملني يف البرتاء يعانون امية الكتابة
والقراءة ،وهناك  % 85من االطفال الذين يعملون ب�شكل مو�سمي ويعودوا اىل
املدار�س يعانون من �ضعف التح�صيل.
ان جتربة ال�سياحة الطويلة يف البرتاء اثبتت ان ال�شباب من �أبناء املجتمعات
املحلية الذين مل ينخرطوا يف العمل بال�سياحة يف �سن مبكرة واكملوا تعليمهم
قد وفرت لهم ال�سياحة فر�صا متقدمة للعمل الكرمي وبدخل عال اكرث با�ضعاف
من اولئك الذين انخرطوا بالعمل يف �سن مبكرة.

البرتاء مدينة اثرية وا�سعة متتد على م�ساحة املحمية االثرية ( 264كلم)2
وهناك عدة م�سارات حلركة ال�سياح يف املدينة ،الأمر الذي ي�ؤدي :يجعل
ظروف عمل االطفالتعر�ض لأ�شعة ال�شم�س �صيف ًا والربد القار�ص �شتا ًء.
 ال�شعور بالعط�ش واجلوع �أثناء العمل. عدم توفر مرافق �صحية يف �أماكن العمل. عدم توفر النظافة ال�شخ�صية. التعر�ض للمر�ض. -التعر�ض لاليذاء.

