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أداة 
اإلعاقة وعمل األطفال1  

تُعتبر الروابط بني اإلعاقة وعمل األطفال معّقدة، وال يزال من الصعب احلصول على دليل واضح على العالقة 
السببية – وبشكل خاص ال تزال مسألة ما إذا كان األطفال ذوو اإلعاقة أكثر عرضة لالنخراط يف عمل األطفال 
يف كثير من األحيان بدون إجابة. ولكن، قد يساعد حتليل العوامل األخرى املرتبطة ارتباًطا وثيًقا باإلعاقة وعمل 

األطفال مثل الفقر والوصول إلى التعليم يف فهم الروابط بني اإلعاقة واحتمالية التعّرض لعمل األطفال.

عمل األطفال كسبب من أسباب اإلعاقة
رمبا تكون أكثر العالقات املُعترف بها بني اإلعاقة وعمل األطفال هي أّن األطفال املنخرطني يف عمال األطفال، 
ال سيما املنخرطني يف أعمال خِطرة، معّرضون بشكل كبير لإلصابة بإعاقة. ميكن أن تؤدي األعمال اخلِطرة يف 

ظروف العمل اخلطيرة أو غير الصحية إلى إصابات واعتالل الصحة واإلعاقة الدائمة.

اإلعاقة كعامل خطر لعمل األطفال
قد يكون البحث يف مسألة تعّرض األطفال ذوو اإلعاقة أكثر من غيرهم لعمل األطفال أمًرا صعًبا اذ غالًبا ما 

تؤّدي عوامل أخرى مثل الفقر وإمكانية الوصول إلى التعليم دورها يف هذا اجملال وقد يكون فّك ارتباط العالقات 
املتداخلة بينهما معّقد. فمثلًا غالًبا ما تكون امكانية وصول األطفال ذوو اإلعاقة إلى التعليم اجلامع محدودة 

وتكون بالتالي مهاراتهم ضعيفة وفرصهم للعثور على عمل الئق محدودة، مّما يجعلهم أكثر عرضة لعمل األطفال. 
قد تفرض اإلعاقة تكاليف إضافية مثل تكاليف الرعاية الصحية والتي ميكن أن تدفع العائالت إلى الفقر وتزيد 

من خطر االنخراط يف عمل األطفال. قد يسّبب الفقر أيًضا اإلعاقة ألنه قد يؤدي إلى اإلهمال وسوء التغذية 
واحلرمان من الرعاية الصحية والعنف ضد األطفال وعمل األطفال. يف حني يبدو أّن األدلة العاملية تؤّكد أّن 

األطفال ذوي اإلعاقة أكثر عرضة لعمل األطفال، فإن هذا ليس هو احلال دائًما. وجدت دراسة يف إندونيسيا2  
أّن األطفال ذوي اإلعاقة الذين كانوا خارج املدرسة لم يشاركوا يف األنشطة االقتصادية أو األسرية؛ بل وجدت 

الدراسة أّنهم غير نشطني يف املنزل. لذلك من املهم دائًما تقييم االرتباطات يف كّل سياق محّدد. 

إعاقة األهل وعمل األطفال 
يف بعض األحيان يتم التغاضي عن دور إعاقة األهل يف عمل األطفال يف الدراسات. يُعتبر استبعاد البالغني ذوي 

اإلعاقة اقتصادّيًا واجتماعّيًا ومحدودية احلماية االجتماعية من عوامل اخلطر القوية التي تؤّدي إلى عمل األطفال 
وال سيما أسوأ أشكال عمل األطفال.
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التدابير الرئيسية ملعاجلة اإلعاقة يف برامج عمل األطفال3:  
اجمع بيانات مصّنفة حسب اإلعاقة

 تأكد من أّن مؤرشات عمل األطفال / أسوأ أشكال عمل األطفال وجهود جمع البيانات ميكن تصنيفها حسب حالة اإلعاقة4.   	

صّمم أدوات جمع البيانات بطريقة جامعة وال تسبّب وصمة عار - عىل سبيل املثال، أدوات مكيّفة لألشخاص ذوي االعاقات  	

وتدريب جامعي البيانات عىل العمل مع األشخاص الذين يعيشون مع اإلعاقة.

حلّل البيانات املصّنفة حسب اإلعاقة ملعاينة الروابط بني اإلعاقة وعمل األطفال. 	

صّمم استراتيجيات وبرامج جامعة لعمل األطفال:
اشمل العائالت التي لديها أطفال أو بالغني يعيشون مع إعاقات ضمن معايري الهشاشة للمساعدة اإلنسانية وبرامج الوقاية من عمل  	

األطفال.

اعمل مع منظامت اإلعاقة الوطنية والدولية لتعزيز التدخالت الجامعة للوقاية من عمل األطفال واالستجابة لها، مثل: 	

فرص التعليم اجلامع والتدريب الوظيفي لألطفال ذوي اإلعاقة؛	 
رعاية إعادة التأهيل، مبا يف ذلك العالج الفيزيائي والدعم النفسي لألطفال ذوي اإلعاقة الذين كانوا 	 

منخرطني سابًقا يف عمل األطفال؛
زيادة الوعي واتخاذ التدابير لوقاية األطفال ذوي اإلعاقة من االنخراط يف عمل األطفال.	 

قم مبنارصة فرص سبل كسب العيش الجامعة للبالغني ذوي اإلعاقة كوسيلة للحد من انخراط أطفالهم يف أنشطة عمل األطفال توازيًا  	

مع فرص سبل كسب العيش الجامعة للبالغني ذوي اإلعاقة، 

قم مبنارصة فرص سبل كسب العيش الجامعة للمراهقني ذوي اإلعاقة الذين تجاوزوا الحد األدىن لسن العمل. 	
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