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دليل العمل عرب الوكاالت ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا - سبل الوقاية واإلستجابة يف حاالت عمل األطفال يف العمل اإلنساين

أداة
عوامل اخلطر واحلماية لعمل األطفال

تعرض هذه اللمحة العامة عوامل اخلطر واحلماية الشائعة يف البيئات اإلنسانية. من املهّم حتديد عوامل اخلطر واحلماية يف السياق 
احملدد من أجل فهم أفضل للعوامل التي تؤدي إلى عمل األطفال. فعلى سبيل املثال، قد يُعتبر صغر العمر عامل خطر يف سياق )مثًل، 

يف احلاالت التي تشهد انخراط األطفال الصغار الذين تتراوح أعمارهم بني خمس وتسع سنوات يف عمل األطفال يف الزراعة إلى 
جانب عائلتهم (؛ بينما يصبح هذا العامل عامل حماية يف احلاالت التي تتيح عادًة للمراهقني )الذين تتراوح أعمارهم بني 10 و17 

عاًما( البدء بالعمل على توفير الدخل للعائلة. باإلضافة إلى ذلك، يجب تذّكر أّن عمل األطفال ليس نتيجة عامل خطر محدد واحد 
- بل هو عادًة مزيج بني عدد من عوامل اخلطر املتراكمة على مختلف مستويات اإلطار االجتماعي والبيئي، وغياب عوامل حماية 

تفوق عوامل اخلطر القائمة أو حتمي منها. وبالتالي، من الضروري تقييم التفاعل بني عوامل اخلطر وعوامل احلماية وحتليله لتحديد 
األشخاص األكثر عرضة للخطر.

الطفل الفرد
عوامل اخلطر

· اجلنس / العمر )حسب السياق(	
· غياب مقدمي رعاية ثابتني ومتجاوبني	
· إعاقة /عاهة، اعتلل الصحة البدنية أو 	

العقلية
· عدم الوصول إلى فرص التعليم اجليد	
· دمج املدرسة والعمل	
· تدني احترام الذات وثقة بالنفس محدودة	
· شعور باملسؤولية لرعاية العائلة / املساهمة 	

يف دخل العائلة
· انخراط يف سلوكيات خطيرة، مثل تعاطي 	

املخدرات
· وصول محدود إلى أنشطة اجتماعية 	

وترفيهية
· وصول محدود إلى خدمات الدعم النفسي 	

واالجتماعي
· نازح )الجئ، طالب جلوء، مهاجر(	
· عدمي اجلنسية	
· عدم وجود شهادة الوالدة والوثائق األخرى	
· انفصال العائلة، 	
· العنف أو اإلساءة أو اإلهمال أو االستغلل	
· ضائقة نفسية اجتماعية	
· االرتباط بقّوة أو جماعة مسلّحة	
· معرفة محدودة باملخاطر والسلمة املهنية 	
· وصول محدود إلى معدات احلماية أو 	

التدريب أو اإلشراف
· وجود إخوة منخرطني يف عمل األطفال	

عوامل احلماية

· اجلنس / العمر )حسب السياق(	
· ارتباط صحي مع مقدمي الرعاية	
· صحة بدنية وعقلية جيدة	
· ل و/أو يَحضر و/أو يُكِمل 	 يف املدرسة )ُمسجَّ

الدراسة( مبا يف ذلك برامج تنمية الطفولة 
املبكرة والتعليم الرسمي / غير الرسمي 

والتعليم والتدريب يف املجال التقني واملهني
· املشاركة يف أنشطة اجتماعية وترفيهية آمنة 	

ومناسبة
· علقات آمنة وإيجابية مع العائلة واألقران	
· احترام الذات وثقة بالنفس ايجابية	
· مهارات حياتية قوية مبا يف ذلك مهارات 	

اجتماعية وعاطفية
· وعي باملخاطر وبعمل األطفال وبحقوق الطفل 	

وباخْلدمات املتاحة
· فهم جيد للسلمة واحلماية يف مكان العمل	
· مشاركة يف عمل مناسب وآمن لألطفال	
· وضع قانوني ووثائق قانونّية	

تحالف
حامية الطفل

يف العمل اإلنساين
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البيئة العائلية وبيئة تقدمي الرعاية
عوامل اخلطر

· غير موجود يف بيئة عائلية/ رعاية آمنة مثل 	
غياب مقدم رعاية ثابت ومتجاوب

· الفقر وصدمات دخل األسرة 	
· بطالة مقدم )مقدمي( الرعاية	
· غياب مقدم )مقدمي( الرعاية / املعيل 	

)املعيلني( األساسي )األساسيني( أو وفاته أو 
اعتلل صحته أو إصابته بعاهة 

· مشاكل يف صحة مقّدم)ي( الرعاية الرئيسي 	
)الرئيسيني( العقلية

· إهمال ورقابة محدودة من قبل األهل	
· انخراط أفراد العائلة يف عمل غير قانوني أو 	

استغللي
· دعم مقدمي الرعاية متدني للتعليم بسبب 	

األوضاع املالية أو املتعلّقة بالسلمة أو 
األعراف اجلندرية أو غيرها من األسباب

· عدم فهم اإلطار القانوني لعمل األطفال 	
ومخاطرها وعواقبها 

· األعراف االجتماعية واجلندرية التي تتغاضى 	
عن عمل األطفال أو تشجع عليها

· العنف أو اإلساءة داخل العائلة 	

عوامل احلماية
· موجود يف بيئة عائلية / رعاية آمنة	
· عمل البالغني يف العائلة أو دخلهم مناسب 	

وآمن
· أسرة آمنة غذائًيا	
· الوصول إلى اخلدمات واملعلومات األساسية	
· شبكات اجتماعية )عائلية( قوّية	
· تقدير مقدم)ي( الرعاية التعليم بشكل ايجابي	
· األعراف االجتماعية واجلندرية التي ترفض 	

عمل األطفال وتقّدر التعليم، مبا يف ذلك 
تعليم الفتيات

· معرفة اإلطار القانوني والوصول إلى فرص 	
احلصول على عمل خفيف أو الئق لألطفال

املجتمع احمللي
عوامل اخلطر

· يعيش املجتمع احمللي يف املنطقة املتضررة من 	
األزمة أو املتأثرة بالنزاع أو انعدام األمن

· فقدان سبل كسب العيش أو الوصول إلى 	
األرض

· انعدام األمن الغذائي أو االعتماد على 	
املساعدات

· العنف داخل املجتمع احمللي	
· تفاقم عدم املساواة والتمييز بني اجلنسني	
· معّوقات حتول دون حصول األطفال األكبر 	

سًنا ممن هم فوق احلد األدنى لسن العمل 
ولكن دون 18 عاًما على العمل اللئق واآلمن

· األعراف االجتماعية واجلندرية التي تتغاضى 	
عن عمل األطفال أو تشجع عليها

· عمل األطفال املرتبطة مبسارات الهجرة أو 	
العمل املوسمي

· فقدان فرص التعليم والتدريب يف املجتمع 	
احمللي أو وجود معوقات تعيق الوصول إلى 

التعليم املتاح
· زيادة تهميش الفئات املستبعدة	
· توفير املساعدة اإلنسانية بشكل غير كفوء 	

وغير ملئم، مبا يف ذلك غياب اإلجراءات 
الوقائية يف مجال املساعدة اإلنسانية للوقاية 

من عمل األطفال
· محدودية الدعم االجتماعي وأنظمة حماية 	

الطفل و/ أو الرعاية االجتماعية يف املجتمع 
احمللي

عوامل احلماية
· شبكات دعم اجتامعي قوية داخل املجتمع املحيل، 	

عىل سبيل املثال أماكن عمل وخدمات وجريان وأماكن 
دينية

· وجود مجموعات ومنظامت عىل مستوى املجتمع 	
املحيل تدعم األطفال الذين يعملون ومتّكنهم

· فرص تعلّم ترتكز عىل املجتمع املحيّل مبا يف ذلك 	
التعليم الرسمي وغري الرسمي والتعليم غري النظامي

· فرص إيجابية لألطفال واملراهقني للمشاركة يف 	
مجموعات األقران وغريها من أنشطة الدعم االجتامعي

· فرص الحصول عىل عمل الئق للشباب والبالغني، مبن 	
فيهم ذوو اإلعاقة

· وجود الدعم للعائالت أو األفراد املعرّضني للخطر	
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املجتمع 

عوامل اخلطر
· انعدام األمن والصراع	
· الثغرات يف التشريعات والسياسات املتعلّقة بعمل األطفال 	

أو مبجموعات محّددة مثل اللجئني أو املهاجرين
· عدم اعتراف الدولة بحّق مجموعات سّكانية محّددة 	

)مثل عدميي اجلنسية أو األقليات العرقية( بالعمل 
واحلصول على حقوق اإلنسان األخرى

· األعراف االجتماعية التي تتغاضى عن عمل األطفال	
· أمناط الهجرة والعمل االستغللي	
· أنظمة محدودة ملراقبة التعليم وعمل األطفال وإنفاذ 	

القانون
· االقتصادات غير الرسمية والعمل غير املنّظم	
· إمكانية محدودة لوصول اللجئني وطالبي اللجوء 	

واملهاجرين وغيرهم من الفئات املستبعدة إلى سوق العمل 
النظامي

· خدمات مرهَقة مبا يف ذلك خدمات إنفاذ القانون 	
واملرشدين االجتماعيني والعدالة وغيرها من اخلدمات 

األساسية
· إرادة سياسية و/أو استثمار محدودين لتنفيذ السياسات 	

املتعلّقة بعمل األطفال
· وجود جهات فاعلة جديدة مثل اجلماعات املسلحة أو 	

املهربني

عوامل احلماية

· إطار قانوني وسياسات قوية وشاملة متعلّقة بعمل 	
األطفال

· خدمات ذات موارد جّيدة وتنفيذ السياسات	
· خدمات ملئمة لألطفال وشاملة جلميع األطفال 	

املعّرضني خلطر عمل األطفال أو املنخرطني بعمل 
األطفال

· احلماية االجتماعية وشبكات األمان	
· أنظمة فّعالة ملراقبة التعليم وعمل األطفال وإنفاذ القانون	
· توافر العمل اللئق للبالغني والشباب ممن هم دون سن 	

18 وفوق احلّد األدنى لسن االلتحاق بالعمل
· وجود جهات فاعلة وأصحاب مصلحة جدد مثل املنظمات 	

اإلنسانية التي تعزز القدرات واخلدمات


