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أداة
ما نحتاج إلى معرفته عن عمل األطفال

الغرض: تقّدم هذه األداة - ما نحتاج إلى معرفته - أجزاًء من املعلومات التي نحتاج إلى معرفتها عن وضع عمل 
األطفال من أجل التخطيط الستجابة استراتيجية. توفر هذه األداة إطاًرا لتحليل الوضع مبا يف ذلك مراجعة 

البيانات الثانوية وجمع البيانات األولية.

كيفية استخدام هذه األداة: توّفر هذه األداة نظرة عامة عن جميع املعلومات التي نحتاج إلى معرفتها باإلضافة إلى 
أسئلة تفصيلية ميكن استخدامها يف مراجعة البيانات الثانوية أو يف تقييم االحتياجات. اتبع اخلطوات التالية:
1. راجع إطار عمل ما نحتاج إلى معرفته وحّدد أجزاء املعلومات املوجودة بالفعل حول وضع عمل األطفال يف 

السياق.
2. حّدد األجزاء الناقصة من املعلومات وحّدد األولويات بالنسبة إلى األجزاء التي يجب ايجادها لتخطيط 

االستجابة واتخاذ القرارات االستراتيجية.
3. اجمع املعلومات الناقصة. حّدد أفضل مقاربة للتقييم مثل مراجعة أكثر شمواًل للبيانات الثانوية و/ أو تقييم 

سريع أو متعّمق لالحتياجات.

ال تهدف هذه األداة إلى ايجاد جميع أجزاء املعلومات؛ فنادًرا ما تكون هناك حاجة إلى معلومات متعّمقة حول 
جميع املواضيع. وعندما يكون الوقت واملوارد محدودين، من املهم اختيار أجزاء املعلومات الضرورية التخاذ 

القرارات االستراتيجية وحسب.

كيفية حتديد أولويات مواد ما نحتاج إلى معرفته: اطرح األسئلة التالية:
ا إىل االطالع عىل هذه القضية التخاذ قرار برنامجي حاسم يف هذه املرحلة؟ إذا كانت اإلجابة »ال«، ال 	  السؤال 1: هل نحتاج حقًّ

تشمل هذه املعلومة. إذا كانت اإلجابة »نعم«، انتقل إىل السؤال الثاين.

السؤال 2: هل نتوقع جمع معلومات موثوقة حول هذه القضية مع الوقت واملوارد وفرص جمع البيانات املتاحة؟ إذا كانت اإلجابة 	 

»ال«، ال تشمل هذه املعلومة.

املثل 1: بعد مرور ستة أسابيع على حالة طوارئ سريعة الظهور، لديك فرصة لشمل أسئلة عمل األطفال يف التقييم 

السريع حلماية الطفل. سيتّم جمع البيانات من خالل مراجعة البيانات الثانوية ومقابالت ومالحظات املخبرين 
الرئيسيني على مستوى املجتمع. يقترح أحدهم شمل املاّدة التالية مّما نحتاج إلى معرفته »التغييرات يف أمناط 
األشكال احلالية لعمل األطفال وحجمه بسبب حالة الطوارئ«. تطرح السؤال األول على املجموعة: »هل هذه 

املعلومات حاسمة للقرارات البرامجية يف هذه املرحلة من حالة الطوارئ؟ اإلجابة هي »نعم« على االرجح. ثم تطرح 
السؤال الثاني: »بالنظر إلى املنهجية املختارة، هل نتوقع احلصول على معلومات موثوقة حول هذه املاّدة مّما نحتاج 
إلى معرفته؟«. قد تكون اإلجابة على السؤال الثاني »نعم«. لذلك، يجب شمل هذه املاّدة مّما نحتاج إلى معرفته يف 

هذا التقييم.

تحالف
حامية الطفل

يف العمل اإلنساين



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

2

املثل 2: أمامك فرصة لشمل أسئلة عمل األطفال يف تقييم أولي سريع متعّدد القطاعات وذلك يف غضون 14 يوًما 

من حالة الطوارئ السريعة الظهور. يقترح أحدهم شمل هذه املاّدة مّما نحتاج إلى معرفته »ظروف العمل لدى 
األطفال املنخرطني بعمل األطفال«. تطرح السؤال األول على املجموعة: » هل هذه املعلومات حاسمة للقرارات 

البرامجية يف هذه املرحلة من حالة الطوارئ؟« اإلجابة هي »ال« على األرجح ألنه قد يكون من املهم أواًل جمع 
املعلومات األساسية عن عمل األطفال مثل أكثر أنواع عمل األطفال شيوًعا يف السياق أو نطاق عمل األطفال 

احملتمل يف أعقاب األزمة. باإلضافة إلى ذلك، نظًرا لطبيعة التقييم املتعّددة القطاعات والسريعة، فمن غير املرجح 
أن يتّم تقييم أماكن العمل جلمع هذه املعلومات احملّددة. نتيجة لذلك، من املرجح أن تكون اإلجابة على السؤالني 

هي »ال«، لذلك ال ينبغي شمل هذه املاّدة مّما نحتاج إلى معرفته يف هذا التقييم. 

ما نحتاج إىل معرفته عن عمل األطفال: نظرة عامة موجزة

ما نحتاج إىل معرفتهاملستوى

الطفل

الهشاشة أمام عمل األطفال، 

الوصول إىل االحتياجات 

والخدمات األساسية، اآلمال 

والتطلعات

شكل هشاشة األطفال تجاه عمل األطفال	 

أمناط عمل األطفال وحجمه قبل األزمة وأثنائها	 

تأثري عمل األطفال السلبي عىل األطفال	 

دور حامية الطفل والتعليم وسبل كسب الشباب للعيش يف الهشاشة أمام عمل األطفال	 

مشاركة الفتيات وقدرتهم عىل اتخاذ القرار	 

العائلة وبيئة تقديم الرعاية

عوامل الخطر والحامية عىل 

مستوى مقدمي الرعاية والعائلة  

األمن الغذايئ األرسي وسبل كسب العيش مبا يف ذلك االحتياجات األساسية وفرص املدرّة 	 

للدخل للبالغني

آليات التكيّف للعائالت لتلبية االحتياجات األساسية مبا يف ذلك األسباب التي تجعل العائالت 	 

تتغاىض عن عمل األطفال

العائلة وبيئة الرعاية مبا يف ذلك عوامل الخطر والحامية لعمل األطفال واألعراف الجندرية 	 

التي تؤثر عىل الفتيات

دور عالقات املراهقات الحميمية مع الرشكاء واألزواج يف عمل األطفال 	 

املجتمع املحيل

عوامل الخطر والحامية يف 

بيئة املجتمع املحيل واألعراف 

االجتامعية وخدمات املجتمع 

املحيل

إمكانات املجتمع املحيّل عىل 

حامية األطفال من عمل األطفال

األعراف االجتامعية والجندرية واملامرسات الثقافية التي تؤثر عىل قبول عمل األطفال	 

إمكانات الخدمات والدعم عىل مستوى املجتمع املحيل	 

الوصول إىل املعلومات حول عمل األطفال	 

املجتمع

القوانني والّسياسات 

والترّشيعات والخدمات والبيئة 

التمكينيّة 

سياسات وترشيعات عمل األطفال عىل املستويني الوطني واإلقليمي	 

الجهات الفاعلة يف عمل األطفال عىل جميع املستويات وقدراتها	 

أنظمة عمل األطفال الرسمية وغري الرسمية وأبرز نقاط القوة والثغرات الرئيسية فيها	 

بيانات عمل األطفال وأنظمة إدارة املعلومات	 

السياق اإلنساين

شكل األزمات والقدرة عىل 

االستجابة 

خصائص السياق اإلنساين الرئيسية	 

أخطار عمل األطفال املرتبطة بالعمل اإلنساين	 

املخاطر الطبيعية املحتملة وأخطار الكوارث وإجراءات التخفيف املرتبطة بها	 
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ما نحتاج إىل معرفته عن عمل األطفال: األسئلة الّنموذجيّة

ما  نحتاج

إىل معرفته

التعليقاتاألسئلة

شكل هشاشة 

األطفال تجاه عمل 

األطفال

1. من هم األطفال األكرث عرضة 

لخطر )أنواع معينة من( عمل 

األطفال يف سياق األزمة؟

1. ما هي األخطار املحّددة عىل 

الفتيات؟

2. ما هي األخطار املحّددة عىل 

األطفال األصغر سنًّا واألكرب سنًّا؟

3. ما هي األخطار املحّددة عىل 

األطفال ذوي اإلعاقة؟

4. ما هي األخطار املحّددة 

عىل األطفال من الفئات الهّشة 

األخرى؟

تحليل البيانات الخاصة بالسياق عن عدد األطفال لتحديد الفئات املعرّضة للخطر. انظر دامئًا 

إىل:

النوع االجتامعي والعمر واإلعاقة	 

الوصول إىل التعليم وزواج األطفال وحالة االنفصال )العيش مع أحد الوالدين أو 	 

كليهام أو بدونهام/ مقدمي الرعاية األصليني( وحالة العمل

عوامل الهشاشة األخرى ذات الصلة يف السياق )مثاًل االنتامء إىل الالجئني أو النازحني 	 

داخليًا أو املهاجرين أو مجموعة األقليات(.

استخدم البيانات السكانية الحالية أو اإلحصاءات الحديثة لتحديد مجموعات معيّنة معرّضة 

لخطر عمل األطفال مثل:

األطفال األصغر سنًّا )الذين ترتاوح أعامرهم بني 5 و9 أعوام( واملراهقني الصغار )من 	 

10 إىل 14 عاًما( أو املراهقني األكرب سنًّا )من 15 إىل 17 عاًما(

الفتيات والصبيان واألطفال من ذوي الهويات الجندرية األخرى	 

األطفال واملراهقني ذوي اإلعاقة	 

الفتيات املتزوجات أو املطلقات واألمهات الشابات	 

األطفال الالجئني أو النازحني داخليًا أو املهاجرين أو عدميي الجنسية أو املنتمني إىل 	 

مجموعة أقلية.

أمناط عمل 

األطفال وحجمه 

قبل األزمة وأثنائها

2. ما هي خصائص عمل األطفال 

يف السياق ما قبل األزمة؟

1. ما هي أنواع عمل األطفال 

األكرث شيوًعا وما مدى انتشارها؟

2. ما هي الدوافع الرئيسية لعمل 

األطفال قبل األزمة؟

ما هي أشكال عمل األطفال / 

أسوأ أشكال عمل األطفال األكرث 

شيوًعا قبل األزمة؟

كم عدد األطفال )التقديري( املنخرطني يف عمل األطفال / أسوأ أشكال عمل األطفال 	 

قبل األزمة؟

ما هي الدوافع الرئيسية لعمل األطفال قبل األزمة عىل مستوى الفرد والعائلة 	 

واملجتمع املحيل واملجتمع؟

استخدم دامئًا اإلطار الترشيعي الوطني والدويل لجمع البيانات حول عمل األطفال مبا 	 

يف ذلك معايري عمل األطفال والعمل الخِطر وأسوأ أشكال عمل األطفال األخرى.

3. ما هي خصائص عمل األطفال 

أثناء األزمة؟

1. ما هي أنواع عمل األطفال 

التي تتزايد أو تظهر حديثًا نتيجة 

األزمة؟ 

2. ما هي عوامل الخطر والحامية 

الرئيسية لعمل األطفال؟

كيف يؤدي اعتالل صحة األطفال 

و / أو أهلهم / مقدمي الرعاية 

واعاقتهم إىل زيادة التعرّض لعمل 

األطفال؟

ما هي أنواع عمل األطفال / أسوأ أشكال عمل األطفال التي تتزايد أو تظهر حديثًا 	 

أثناء األزمة؟

كم عدد األطفال )التقديري( املنخرطني يف عمل األطفال / أسوأ أشكال عمل األطفال 	 

أثناء األزمة؟

ما هي عوامل الخطر والحامية الرئيسية املرتبطة بعمل األطفال والتي تظهر أثناء 	 

األزمة عىل مستوى الفرد والعائلة واملجتمع املحيل واملجتمع؟

كيف تؤثر الهجرة / النزوح عىل أنواع العمل التي ينخرط فيها األطفال؟	 

هل يجمع الصبيان والفتيات بني العمل واملدرسة؟	 

هل عبودية الدين أو الرق موجودين بأي شكل من األشكال مبا يف ذلك لتغطية ديون 	 

العائلة أو اإليجار؟

أين تقع األماكن املشرتكة التي يعمل فيها األطفال )مثل املنزل والسكن الخاص 	 

واملؤسسات الخاصة والشوارع ومواقع العمل الخِطرة(؟

هل يختلف العمل والظروف بالنسبة إىل مجموعات مختلفة من األطفال، مثاًل 	 

الفتيات والصبيان واألطفال األصغر سنًّا واملراهقني؟

كيف تغرّيت اتجاهات عمل األطفال وأمناطه خالل فرتة األزمة؟	 

ما هي العوامل التي أّدت إىل تفاقم الوضع مع مرور الوقت؟	 
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ما  نحتاج

إىل معرفته

التعليقاتاألسئلة

تأثري عمل األطفال 

السلبي عىل 

األطفال

4. ما هي آثار عمل األطفال 

السلبية عىل األطفال؟ 

فكر عىل سبيل املثال بالتايل:

ما هي املخاطر واألخطار الرئيسية التي يتعرّض لها األطفال يف مختلف أنواع العمل؟	 

ما هي التبعات الرئيسية لعمل األطفال )جسدية ومعرفية ونفسية واجتامعية 	 

وتعليمية(؟

ما هي تبعات عمل األطفال الصحيّة مبا يف ذلك املرض واإلصابة واإلعاقة والوفاة؟	 

ما الذي يعتربه األطفال واألهل واملجتمعات املحلية أخطر التأثريات املرتتبة عن عمل 	 

األطفال؟

ما هي التأثريات الطويلة املدى عىل األطفال املنخرطني يف عمل األطفال؟	 

5. ما هي أخطار الحامية املرتبطة حامية الطفل

بأخطار عمل األطفال؟

1. ما هي العوامل التي تؤثر عىل 

الخطر عىل الفتيات؟

2. كيف يقارن هذا بني الفئات 

العمرية املختلفة؟

3. ما هي أخطار الحامية املحّددة 

ملجموعات التنوع األخرى؟

فكر عىل سبيل املثال بالتايل:

عوامل الخطر املتعلّقة بحامية الطفل واملرتبطة بعمل األطفال / أسوأ أشكال عمل 	 

األطفال مثل الضيق النفيس-االجتامعي والعنف واإلساءة واإلهامل واستغالل األطفال 

يف عائالتهم واالنفصال العائيل واالرتباط بالجامعات / القوات املسلحة واالستغالل 

الجنيس التجاري واالتجار.

العنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي مبا يف ذلك زواج األطفال والزواج املبكر 	 

والزواج القرسي والطالق والتّخيل عن الفتيات املتزوجات والعنف الجنيس.

عوامل الحامية التي تساهم يف شعور األطفال )الذين يعملون( باألمان.	 

توافر شهادات امليالد وغريها من التسجيل والتوثيق املدين.	 

الضيق النفيس-االجتامعي وآليات التكيّف )اإليجابية / السلبية( لألطفال املنخرطني يف 	 

عمل األطفال / أسوأ أشكال عمل األطفال.

6. ما هو تأثري األزمة عىل التعليم التعليم

)املشاركة ومستويات التعليم( 

لدى األطفال واملراهقني؟

1. ما هي العوامل التي تؤثر 

عىل مستويات مشاركة الفتيات 

وتعلّمهّن؟

2. كيف يقارن هذا بني الفئات 

العمرية املختلفة ومجموعات 

التنوع األخرى؟

قم بتغطية جميع أنواع التعليم ذات الصلة: التعليم الرسمي وغري النظامي وغري الرسمي 

وخدمات تنمية الطفولة املبكرة والتعليم االستدرايك والتعليم والتدريب املهني والتقني.

فكر عىل سبيل املثال بالتايل:

هل املدارس / مرافق التعلّم مغلقة بسبب حالة الطوارئ وما هي احتاملية إعادة 	 

فتحها؟

هل تغريت نسبة األطفال خارج املدرسة منذ حالة الطوارئ؟ ملاذا؟	 

ما هي العوائق التي تحول دون الذهاب إىل املدرسة / مرافق التعلّم وخاصة بالنسبة 	 

إىل الفتيات والفئات املعرّضة للخطر؟

ما هي مواقف املجتمع املحيل تجاه التعليم؟	 

هل يوفّق األطفال بني العمل واملدرسة؟	 

ما هي املوارد الالزمة لدعم األطفال املنخرطني يف عمل األطفال للوصول إىل التعلّم؟	 

ما هي معدالت مقارنة نسب الترسب / االلتحاق قبل األزمة وبعدها؟	 

كيف يُنظر إىل عمل األطفال وكيف تتّم االستجابة له داخل املدارس وقطاع التعليم 	 

األوسع؟

ما هي احتياجات وآراء وأولويات األطفال الذين يعملون بالفعل وغريهم من األطفال 	 

غري امللتحقني باملدرسة وكذلك األطفال املعرّضني لخطر الترسب من املدرسة، مبا يف 

ذلك املراهقات؟
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ما  نحتاج

إىل معرفته

التعليقاتاألسئلة

سبل كسب 

الشباب للعيش

7. ما هو تأثري األزمة عىل الفرص 

االقتصادية وسبل كسب العيش 

للمراهقني الذين تزيد أعامرهم 

عن الحد األدىن لسن العمل وتقّل 

عن 18 عاًما؟

1. ما هي العوامل التي تؤثر عىل 

فرص املراهقات؟

2. كيف تتّم املقارنة بني 

املجموعات املختلفة؟

فكر عىل سبيل املثال بالتايل:

ما هي فرص العمل الالئق املتاحة للمراهقني الذين تزيد أعامرهم عن الحد األدىن 	 

للسن القانوين للعمل وتقّل عن 18 عاًما؟

هل فرص التدريب والتلمذة والعمل متاحة للمراهقني يف سن العمل.	 

وصول املراهقني )غري املصحوبني بذويهم( إىل املساعدة النقدية وبالقسائم.	 

دور الفتيات والنساء يف تلّقي موارد العائلة االقتصادية وإدارتها.	 

محو األمية املالية للمراهقني وخاصة الفتيات.	 

آراء وتوقعات األطفال فيام يتعلّق بتعليمهم وتوظيفهم )يف املستقبل(.	 

مشاركة الفتيات 

وقدرتهّن عىل 

اتخاذ القرار

  8. كيف تقيض الفتيات 

)املراهقات( أوقاتهن يف املنزل 

وخارجه

فكر عىل سبيل املثال يف مقدار الوقت النسبي الذي تقضيه يف:

األعامل املنزلية مثل التنظيف وجمع املياه ورعاية األقارب	 

عمل مدفوع األجر	 

أوقات الفراغ / اللعب / الرتفيه	 

التعليم / الدراسة	 

األنشطة يف املنزل وخارجه.	 

9. ما هي أنواع القرارات التي 

يكون للمراهقات رأي فيها )وما 

مدى تأثري رأيهن( يف املنزل 

وخارجه؟

فّكر يف العوامل التي تؤثر عىل قدرة الفتيات عىل اتخاذ القرار عىل املستويات التالية	 

الفردي )مثل الذهاب إىل املدرسة وماذا تدرس ونوع العمل الذي تريد االنخراط فيه(.	 

األرسة )مثل كيفية تقسيم العمل غري املدفوع داخل األرسة ومن يذهب إىل املدرسة 	 

ومن يعمل(.

مكان العمل )مثل أن يكون لهن رأي يف عملهن والتحّرر من عمل األطفال(.	 

10. كيف يقارن كل ما سبق 

بني األنواع االجتامعية املختلفة 

والفئات العمرية ومجموعات 

التنوع األخرى؟

فكر بالتايل:

املراهقات األصغر سنًّا )من 10 إىل 14 عاًما( واألكرب سنًّا )من 15 إىل 17 عاًما( مقابل 	 

املراهقني الصبيان األصغر واألكرب سنًّا

املراهقني ذوي اإلعاقة	 

الفتيات املتزوجات أو املطلقات واألمهات الشابات مقابل الفتيات غري املتزوجات 	 

)بعد(

املراهقون الالجئون / النازحون مقابل املراهقني غري النازحني )عند االقتضاء(.	 
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ما  نحتاج

إىل معرفته

التعليقاتاألسئلة

األمن الغذايئ 

األرسي وسبل 

كسب العيش

11. إىل أي مدى تتّم تلبية 

احتياجات العائالت األساسية؟

1. ما هي العوامل التي تعّزز 

الوصول إىل االحتياجات 

األساسية؟

2. ما هي العوامل التي تحّد 

من الوصول إىل االحتياجات 

األساسية؟

3. كيف يقارن هذا بني 

املجموعات السكانية املختلفة؟

فكر عىل سبيل املثال بالتايل:

كيف يؤثر وضع األمن والسالمة يف املجتمع املحيل عىل الوصول إىل االحتياجات 	 

األساسية.

القدرة عىل امتالك املوارد والدخل واألصول و / أو ملكية األرض والوصول إىل األسواق 	 

وسبل كسب العيش.

الوصول إىل األمن الغذايئ أو الحامية االجتامعية أو املساعدة النقدية وبالقسائم أو أي 	 

دعم اقتصادي آخر للعائالت املعرضة للخطر.

التغذية وتشمل الفتيات الحوامل واألمهات الشابات.	 

احتياجات املأوى لألطفال وخاصة األطفال املتنّقلني أو غري املصحوبني بذويهم.	 

احتياجات املياه وخدمات الرصف الصحي والنظافة الصحية للمراهقني / الفتيات مبا يف 	 

ذلك احتياجات النظافة الصحية أثناء الدورة الشهرية.

االحتياجات الصحية أو الطبية لألطفال مبا يف ذلك األطفال الذين يعملون.	 

12. ما هي الفرص الرئيسية 

لتوليد الدخل للبالغني يف 

املجتمعات املحلية املستهدفة؟

1. كيف يقارن هذا بني مختلف 

الفئات السكانية املعرّضة للخطر؟

فكر عىل سبيل املثال بالتايل:

ما هو تأثري األزمة عىل سوق العمل وكيف يؤثر ذلك عىل دخل األرسة؟	 

القطاعات والصناعات الرئيسية التي ميكن للبالغني العمل فيها والقيود املحتملة عىل 	 

املجموعات املعرّضة للخطر.

التدريب والخدمات املالية وغريها من الخدمات املساندة ذات الصلة بهذه القطاعات 	 

)املنتجات / الخدمات(.

13. ما هي آليات تكيّف العائالت 

لتلبية االحتياجات األساسية؟

فكر عىل سبيل املثال بالتايل:

من هو املسؤول يف األرسة عن الدخل مبا يف ذلك األطفال.	 

قدرة األرسة عىل امتالك املوارد والدخل واألصول و / أو ملكية األرض.	 

وصول األرسة إىل األمن الغذايئ وسبل كسب العيش والحامية االجتامعية وشبكات 	 

األمان.

الوصول إىل الحامية االجتامعية أو املساعدة النقدية وبالقسائم أو أي دعم اقتصادي 	 

آخر للعائالت املعرضة للخطر.

شبكات الدعم االجتامعي داخل العائلة أو املجتمع املحيل أو يف دول االنتشار.	 

14. ما هي األسباب الرئيسية 

لتغايض العائالت عن عمل 

األطفال؟

فكر عىل سبيل املثال بالتايل:

فقر دخل األرسة	 

األعراف االجتامعية والجندرية أو املامرسات الثقافية	 

عوامل الجذب أو الدفع الخاصة باألزمة مثل الرصاع أو الهجرة أو انفصال العائلة.	 
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ما  نحتاج

إىل معرفته

التعليقاتاألسئلة

العائلة وبيئة 

الرعاية

15. ما مدى توافر الرعاية األبوية 

وجودتها بالنسبة إىل املراهقني؟

1. ما هي العوامل التي تؤثر 

عىل الرعاية األبوية للفتيات 

املراهقات؟

2. كيف يقارن هذا بني األنواع 

االجتامعية املختلفة والفئات 

العمرية ومجموعات التنوع 

األخرى؟

فكر عىل سبيل املثال بالتايل:

عوامل الخطر والحامية يف العالقة بني األطفال ومقدمي الرعاية لهم )مثل ضيق األهل 	 

والعنف والغياب واإلهامل ومهارات التنشئة األبويّة والتواصل واألنشطة املشرتكة(.

توافر الدعم االجتامعي والعاطفي ملقدمي الرعاية )مثل غياب الرشيك ودعم الرشيك 	 

ودعم األقران والدعم االجتامعي للعائلة وتعاطي املخدرات / الكحول(.

توافر رعاية بديلة جيدة قامئة عىل العائلة للمراهقني / الفتيات املنفصلون عن ذويهم.	 

مستوى الوعي حول حقوق الطفل وأثر عمل األطفال املؤذي.	 

األعراف االجتامعية والجندرية التي تؤثر عىل كيفية تقدير الوالدين للتعليم وتغاضيهم 	 

عن عمل األطفال.

16. ما هي آراء مقّدمي الرعاية 

وتوقعاتهم بشأن أدوار املراهقني 

ومسؤولياتهم )الخاصة بالنوع 

االجتامعي(؟

فكر عىل سبيل املثال بالتايل:

األدوار واملسؤوليات والتوقعات املُلقاة عىل عاتق املراهقات وتلك امللقاة عىل 	 

املراهقني الصبيان.

آراء األهل / مقدمي الرعاية وتوقعاتهم فيام يتعلّق باملراهقات وخاصة تعليم الفتيات 	 

وزواج األطفال والحمل والتوظيف.

قبول العنف )القائم عىل النوع االجتامعي( ضد الفتيات املتزوجات.	 

العالقات 

الحميميّة

17. ما هي آراء وتوقعات الرشكاء 

/ األزواج / األصهار بشأن عمل 

الفتيات املراهقات؟

فكر عىل سبيل املثال بالتايل:

األدوار واملسؤوليات والتوقعات امللقاة عىل عاتق املراهقات )املتزوجات( يف األرسة.	 

آراء وتوقعات األقارب باملصاهرة واألزواج / الرشكاء فيام يتعلّق بعمل الفتيات 	 

املراهقات.

عوامل الخطر الناتج عن انخراط الفتيات يف عمل األطفال / أسوأ أشكال عمل األطفال 	 

مبا يف ذلك االستغالل الجنيس التجاري املرتبط بالعالقات الحميمية أو املرتَكب ضمن 

العالقات الحميمية.

عوامل الحامية يف العالقات الحميمية التي ميكن أن تساعد يف الوقاية من عمل 	 

األطفال / أسوأ أشكال عمل األطفال.

إمكانات املجتمع املحيل عىل حامية األطفال من عمل األطفال
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ما  نحتاج

إىل معرفته

التعليقاتاألسئلة

العائلة وبيئة 

الرعاية

18.ما هي اإلمكانات املوجودة يف 

املجتمع املحيل والتي تساعد عىل 

الوقاية من عمل األطفال؟

فكر عىل سبيل املثال بالتايل:

هل اتخذت املجتمعات املحلية إجراءات لحامية األطفال من عمل األطفال / أسوأ 	 

أشكال عمل األطفال؟ ماّم تتكون هذه اإلجراءات؟

ما هي الخدمات الرسمية وغري الرسمية للتعليم الرسمي وغري النظامي وسبل كسب 	 

العيش )للشباب( وحامية الطفل؟

ما هي املجموعات املحلية الرئيسية التي ميكن أن تساعد يف الوقاية من عمل األطفال؟ 	 

فّكر يف حامية الطفل ومكافحة االتجار ومجموعات حقوق املرأة ومجموعات األطفال 

/ املراهقني / الشباب ومجموعات االدخار إلخ.

هل هناك خدمات محّددة لالجئني أو النازحني داخليًا أو املهاجرين واألقليات األخرى؟	 

كيف ميكن لألطفال واملراهقني الذين يعملون، والسيام الفتيات، املشاركة يف العمل 	 

عىل مستوى املجتمع املحيل؟

19. ما هي األعراف االجتامعية 

والجندرية واملامرسات الثقافية 

التي تؤثّر عىل عمل األطفال؟

فكر بالتايل:

ما هو موقف املجتمعات املحلية تجاه عمل األطفال / أسوأ أشكال عمل األطفال؟ هل 	 

تغرّي هذا املوقف منذ حالة الطوارئ؟

هل هناك اختالفات بني املعتقدات واملواقف الثقافية ملختلف املجموعات السكانية 	 

املتأثرة بحالة الطوارئ مبا يف ذلك املترضرين بشكل مبارش وغري مبارش؟

ما هي األعراف االجتامعية والجندرية التي تتغاىض عن عمل األطفال وما هي األعراف 	 

التي تساعد عىل الوقاية من عمل األطفال؟

20. ما هي أكرب مصادر التوتر 

املجتمعي املتعلقة بالعمل أو 

سبل كسب العيش؟

فكر عىل سبيل املثال بالتايل:

ما هي القضايا املتعلّقة بالعمل التي تسبب التوتر أو الرصاع داخل املجتمعات املحلية 	 

أو بينها؟

ماذا يحدث نتيجة التوتر وكيف يؤثر ذلك عىل األطفال )الذين يعملون(؟	 

ما هي الفرص املتاحة إلدارة التوترات وتعزيز التامسك االجتامعي؟	 

الوصول إىل 

املعلومات

21. كيف يتلقى األطفال 

والعائالت واملجتمعات املحلية 

املعرضة للخطر معلومات حول 

عمل األطفال؟

فكر عىل سبيل املثال بالتايل:

كيف يتلقى األطفال والعائالت واملجتمعات املحلية املهّمشة املعلومات؟ هل توجد 	 

اختالفات بني املجموعات السكانية مثل الجئ / مضيف أو ريفي / حرضي؟

ما هي أفضل قنوات التواصل مع األطفال املنخرطني يف عمل األطفال وعائالتهم؟	 

هل حدث تغيري يف قنوات التواصل التي ميكن أن تصل إىل األطفال املنخرطني يف عمل 	 

األطفال )القنوات الجديدة والقدمية التي مل تعد قابلة للتطبيق(؟

سياسات 

وترشيعات عمل 

األطفال

22.ما هي أحكام اإلطار القانوين 

الوطني لعمل األطفال؟

23. ما هي االتفاقيات 

اإلقليمية أو العاملية بشأن عمل 

األطفال؟ 

هل توجد خطط وطنية لعمل األطفال أو دون وطنية تهدف إىل القضاء عىل عمل 	 

األطفال؟

ما هي األحكام والفجوات القانونية املتعلّقة مبا ييل: الحد األدىن لسن العمل والعمل 	 

الخفيف والعمل الالئق )األنواع والظروف والساعات واألجر( وأسوأ أشكال عمل 

األطفال مبا يف ذلك قامئة األعامل الخِطرة؟

ما هي األحكام والفجوات القانونية املتعلّقة بـأسوأ أشكال عمل األطفال وخدمات 	 

االستجابة مبا يف ذلك العدالة / الدعم القانوين للناجني من العنف الجنيس والقائم عىل 

النوع االجتامعي واألطفال املرتبطون بالقّوات والجامعات املسلّحة وغريها من أسوأ 

أشكال عمل األطفال؟

ما هي األحكام القانونية للوصول إىل التعليم والعمل الالئق والخدمات األساسية 	 

لالجئني والنازحني داخليًا ومجموعات املهاجرين وطالبي اللجوء وعدميي الجنسية؟
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ما  نحتاج

إىل معرفته

التعليقاتاألسئلة

الجهات الفاعلة 

يف عمل األطفال 

وإمكاناتها

24. ما هي الجهات الفاعلة يف 

مجال عمل األطفال والخدمات 

املوجودة حاليًا لدعم األطفال 

املنخرطني يف عمل األطفال أو 

املعرضني لخطره؟ 

اجِر مسح للخدمات إىل جانب أنواع مقدمي الخدمة ذات الصلة ومعايري األهلية الخاصة 

بهم:

الحكومة واألمم املتحدة واملنظامت غري الحكومية املحلية والوطنية والدولية 	 

واملنظامت أو الشبكات املحلية والجهات الفاعلة يف القطاع الخاص وجمعيات العامل 

وأصحاب العمل

الجهات الفاعلة حسب املناطق الجغرافية والقطاع واملجموعة املستهدفة.	 

قم بتغطية الخدمات يف املجاالت التالية:	 

التعليم الرسمي وغري النظامي وغري الرسمي وتنمية الطفولة املبكرة	 

حامية الطفل وخدمات العنف القائم عىل النوع االجتامعي	 

الصحة مبا يف ذلك الصّحة العقلية والدعم النفيس االجتامعي والحقوق والصحة 	 

الجنسية واإلنجابية والنظافة الصحية أثناء الدورة الشهرية

األصول االقتصادية والخدمات املالية )مثل القروض( و / أو فرص سبل كسب العيش	 

الخدمات القانونية / دعم العدالة.	 

25. ما هي نوعية هذه الخدمات 

وما مدى أمانها وسهولة الوصول 

إليها لألطفال املنخرطني يف عمل 

األطفال وخاصة أسوأ أشكال عمل 

األطفال؟ 

فكر عىل سبيل املثال بالتايل:

ما إذا كانت الخدمات توفّر خدمات مستجيبة لألطفال واملراهقني )مثل املصّممة 	 

خصيًصا لتناسب العمر أو االحتياجات الخاصة بالنوع االجتامعي مبا يف ذلك املراهقني 

املعرضني للخطر مثل ذوي اإلعاقة أو الالجئني(.

ما إذا كانت الخدمات متلك املعلومات املطلوبة واإلمدادات واملوظفني املدربني 	 

والخدمات الرضورية للوقاية من عمل األطفال أو االستجابة له.

ما إذا كانت التكاليف أو املسافة أو الحواجز األخرى تعيق إمكانية وصول األطفال 	 

املنخرطني يف عمل األطفال وأسوأ أشكال عمل األطفال إىل هذه الخدمات.

أنظمة عمل 

األطفال

26. ما هي اإلمكانات والفجوات 

يف األنظمة الرسمية وغري الرسمية 

التي تحمي األطفال من عمل 

األطفال؟

فكر عىل سبيل املثال بوجود األمور التالية وعملها:

آليات التنسيق املحلية أو الوطنية )دون الوطنية( املتعلّقة بعمل األطفال	 

مراسيم التوظيف وأنظمة تطبيق قانون عمل األطفال أثناء األزمة	 

األنظمة غري الرسمية عىل مستوى املجتمع املحيّل مبا يف ذلك أماكن العمل التي ميكن 	 

أن تحمي األطفال من عمل األطفال.

إدارة البيانات 

واملعلومات

27. كيف يتم جمع بيانات عمل 

األطفال وتخزينها ومشاركتها 

واستخدامها؟

فكر عىل سبيل املثال يف:

ما هي منصات جمع البيانات املوجودة بالفعل والتي ميكنها جمع البيانات حول عمل 	 

األطفال؟

ما هو الدعم الذي تحتاجه للعمل بفعالية؟	 

ما هي أنشطة التقييم / الرصد التي يتّم التخطيط لها والتي ميكن أن تاُلئم عمل 	 

األطفال؟

ما إذا كانت عمليات جمع البيانات وتخزينها ومشاركتها تتّم بأمان.	 

كيف ميكن استخدام األدلة املوجودة لدعم الربمجة أو التأثري عىل العمل.	 
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ما  نحتاج

إىل معرفته

التعليقاتاألسئلة

الّسياق اإلنساين

شكل األزمات 

والقدرة عىل 

االستجابة

28. ما هي الخصائص الرئيسية 

للّسياق اإلنساين؟

فكر عىل سبيل املثال بالتايل:

كيف تؤثّر األزمة عىل األمن الغذايئ األرسي ووصول النازحني واملجتمعات املضيفة إىل 	 

االحتياجات األساسية.

كيف تتأثّر املجتمعات النازحة واملضيفة بشكل مختلف.	 

كيف تؤثّر أخطار الرصاع أو األمراض املعدية عىل الوصول إىل املجتمعات املحلية 	 

والتفاعل معها.

29. هل هناك أي أخطار تتعلّق 

بعمل األطفال مرتبطة بالعمل 

اإلنساين؟ 

فكر عىل سبيل املثال بالتايل:

هل تَعي الجهات الفاعلة اإلنسانية أخطار عمل األطفال وخطوات الوقاية من هذه 	 

األخطار والتخفيف منها؟

هل لدى الجهات الفاعلة اإلنسانية إجراءات الحامية والوقاية من االستغالل واإلساءة 	 

والتّحرّش الجنيس للوقاية من سوء سلوك املوظفني الذي قد يؤّدي إىل عمل األطفال / 

أسوأ أشكال عمل األطفال وهواجس أخرى تتعلّق بالحامية؟

هل توجد مؤرشات عىل أّن العمل اإلنساين يساهم يف زيادة مستويات / شّدة عمل 	 

األطفال؟

30. ما هي املخاطر الطبيعية 

الرئيسية وغريها من األخطار 

وإجراءات التخفيف املرتبطة بها 

واملتعلّقة بنزاع )اضايف( والكوارث 

و / أو النزوح؟ 

فكر عىل سبيل املثال بالتايل:

خطر حاالت الطوارئ واألزمات املتكّررة )مثل الرصاع واالضطرابات االجتامعية و / أو 	 

السياسية والعنف أو املخاطر الطبيعية والنزوح الجامعي( وكيفية تأثريها عىل األطفال 

وخاصة الفتيات.

خطر حاالت الطوارئ البطيئة الظهور )مثل انعدام األمن الغذايئ والجفاف إلخ.( 	 

وكيفية تأثريها عىل األطفال وخاصة الفتيات.

إجراءات التخفيف املعروفة بفعاليتها يف الوقاية من أخطار عمل األطفال.	 


