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تحالف
حامية الطفل

يف العمل اإلنساين

أداة
قياس عمل األطفال يف السياقات اإلنسانية

 قد تكون بيانات عمل األطفال محدودة يف سياق األزمة، ال سيما عندما يتعلّق األمر بأسوأ أشكال عمل األطفال. يف الوقت عينه، تُعّد
 .هذه البيانات ضروريًة لتوجيه اتخاذ القرارات االستراتيجية وتخطيط االستجابة يف السياقات اإلنسانية
.حتتوي قائمة التحّقق هذه على التدابير األساسية لتحسني قياس عمل األطفال يف السياقات اإلنسانية

التدابري األساسية لقياس عمل األطفال يف السياقات اإلنسانية

اعتامد مقاربة شاملة تراعي الجندرية والعمر لقياس عمل األطفال

د من أّن جمع  	 يف السياقات التي )من املحتمل أن( ينترش فيها عمل األطفال غري مدفوع األجر، مثل األعامل املنزلية أو الزراعية داخل العائلة، تأكّ

ا عىل النشاط االقتصادي. البيانات ال يرتكز حرصيً

اشمل أشكال العمل املنزيل مدفوع األجر وغري مدفوع األجر يف جهود جمع بيانات عمل األطفال. 	

اجمع بيانات عن كيفية قضاء األطفال، وال سيام الفتيات، وقتهم خالل األسبوع من خالل تسجيل إجاميل عدد الساعات التي يعمل فيها األطفال يف  	

األسبوع، مبا يف ذلك الوقت الذي يقضونه يف األعامل املنزلية ومسؤوليات تقديم الرعاية وأشكال أخرى من العمل املنزيل.

ر يف كيف يسبّب الرتكيز عىل نوع واحد فقط من عمل األطفال )مثل الزراعة( خالل جمع البيانات إىل استبعاد )أسوأ( أشكال أخرى من عمل األطفال،  	 فكِّ

ال سيام يف املجتمعات ذات األنشطة االقتصادية املختلفة.

ا  	 خّفف من األخطار املتمثّلة يف النقص يف اإلبالغ عن أنواع عمل األطفال املرتبطة بالجندرية والعمر أثناء جمع البيانات، مثاًل، عندما يرتبط العمل ارتباطً

وثيًقا باألعراف االجتامعية والجندرية. عىل سبيل املثال، يف أغلب األحيان ال يُنظر إىل األدوار واملسؤوليات املنزلية ومسؤوليات تقديم الرعاية التي تقوم 

بها الفتيات املراهقات عىل أنّها »عمل« وال يتّم اإلبالغ عنها بشكِل كاٍف.

ا  	 انقل البيانات عن االقتصاد الرسمي وغري الرسمي. بشكٍل عام، تعمل املجموعات املستبعدة من االقتصاد الرسمي، مثل الالجئني والنازحني داخليً

واملهاجرين إىل حدٍّ كبريٍ يف االقتصاد غري الرسمي ويف القطاعات غري املنظّمة. قد يؤدي استبعاد االقتصاد غري الرسمي والقطاعات غري املنظّمة من جهود 

جمع البيانات إىل استبعاد أكرث الفئات هشاشًة.
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صّمم األدوات واملنهجيات املناسبة
استخدم املالحظة املبارشة كمنهجية لتقييم أماكن عمل األطفال ولتحديد املخاطر واألخطار املحتملة التي قد تشري إىل  	

عمل األطفال، مبا يف ذلك أسوأ أشكالها.

استخدم املقابالت الفردية أو األنشطة الجامعية الصديقة لألطفال، مثل مناقشات مجموعات الرتكيز أو استكشاف  	

الجسد أو أدوات التصنيف التشاركية أو استكشاف الخطر أو طرق أخرى لنقل خربات األطفال )الذين يعملون( املبارشة 

ومالحظاتهم.

حيثام أمكن، ثلّث بيانات عمل األطفال بني: 	

مراجعة البيانات الثانوية.	 

جمع البيانات األولية.	 

األدلة القصصية مبا يف ذلك بيانات املنظامت أو التقارير اإلعالمية حول عمل األطفال / أسوأ أشكال عمل األطفال.	 

صّمم جهود القياس بحيث ميكن جمع البيانات وتحليلها حسب الجنس والعمر واإلعاقة وحول السن اإللزامي للتعليم  	

والحّد األدىن لسّن العمل. حيثام كان ذلك ممكًنا ومناسًبا، صّنف البيانات حسب عوامل التنوع أو عوامل الخطر األخرى، 

مام سيساعد يف تحديد األطفال األكرث عرضًة لعوامل خطر محّددة. تجدر اإلشارة إىل أّن تصنيف البيانات قد يكشف 

األطفال األكرث هشاشة، وبالتايل تقرتح املعايري الدنيا لحامية الطفل فيام خّص تصنيف البيانات أنّه »يجب تحقيق 

التوازن بني تصنيف البيانات وبني شواغل السالمة والحامية حول جمع البيانات الحّساسة ومبدأ تقليل البيانات1«. 

اخرت طريقة مناسبة ألخذ العينات تشمل السكان األكرث هشاشًة. 	

  1. املعايري الدنيا لحامية الطفل صفحة 86. 
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طرق أخذ العينات
ا يف تحليل عمل األطفال بشكل جيّد. يف حني يعترب أخذ العينات  يُعّد أخذ العينات أحد الجوانب املنهجية املهّمة جدًّ

العشوائية منهجية شائعة، عندما يتعلّق األمر بعمل األطفال، قد تؤدي هذه املقاربة إىل استبعاد األطفال والعائالت األكرث 
عرضًة لعمل األطفال. قد تستبعد طرق أخذ العينات العشوائية األطفال والعائالت املهّمشني أو تتغاىض عنهم ألنّهم غري 

مرئيني بشكل واضح يف املجتمع أو ألنّهم يعملون من أجل البقاء عىل قيد الحياة وليس لديهم الوقت للمشاركة يف جمع 
البيانات. قد ال يتم الوصول إىل األطفال املنخرطني يف أسوأ أشكال عمل األطفال عىل وجه الخصوص من خالل طرق أخذ 

العينات الشائعة.

بهدف التأكّد من شمل العائالت األكرث هشاشًة، ميكن التفكري يف طرق أخذ العينات غري التقليدية: عىل سبيل املثال، أخذ 
العينات املدفوعة من املستجيب )يحّدد املستجيبون مستجيبني آخرين( وأخذ العينات من مكان وزمان محّددين  )يركز 

جمع البيانات عىل مناطق تنشط فيها عمل األطفال وميكن أن تُستخدم كمقاربة رئيسية لتحديد مجموعات األطفال التي 
يصعب الوصول إليها مثل األطفال الذين يعيشون و/أو يعملون يف الشوارع( وأخذ عينات توسيع نطاق النتائج )طريقة 

لتقدير حجم السكان املخفيني، عىل سبيل املثال، إذا كان املستجيب يعرف 300 شخًصا، ضمنهم طفلني يتعرضان لالستغالل 
الجنيس التجاري، فيمكننا حينئٍذ تقدير أن اثنني من ضمن 300 من إجاميل السكان يتعرضان لالستغالل الجنيس التجاري( 
وأخذ العينات بطريقة األرس وإعادة األرس )طريقة لتقدير العدد اإلجاميل لألطفال املنخرطني يف عمل األطفال املوجودين 

ضمن السكان( .

هذه ليست سوى بعض طرق أخذ العينات البديلة والصلبة إحصائيًا التي تسمح للباحثني بالوصول إىل عينة متثيلية عن 
األطفال املنخرطني يف عمل األطفال مبا يف ذلك أسوأ أشكال عمل األطفال. ميكن أن تكون البيانات قابلة للتعميم عىل 

السكان املستهدفني وميكن أن تفيد الربمجة واملنارصة بشكل فّعال. 

  2. ميكن العثور عىل مزيد من املعلومات حول أخذ عينات من السكان الذين يصعب الوصول إليهم أو املتنقلني يف مقاالت املجالت التالية: 

منصوريان ه. )Mansourian, H )2020.: »قياس فصل األطفال عن مقدمي الرعاية املعتادين يف السياقات اإلنسانية: الحالة التباع مقاربة 

شاملة للقياس، مع آثار عىل املامرسة.« قسم هيلربون للسكان والصحة العائلية ومدرسة ميلامن للصحة العامة: جامعة كولومبيا بولوم ت. 

 ،.Mendenhall M .وماندنهال م ،.Gunn S .وغان س ،.Dank M .ودانك م ،.Orlando J .وأورالندو ج ،.Cappa C .وكابا س ،.Pullum T

وريوردان ك. Riordan K. )2012(. »أنظمة واسرتاتيجيات تحديد األطفال خارج الرعاية العائلية وتعدادهم.« اإلساءة لألطفال وإهاملهم، 

2012 – 10 – 01، 36)10(: 701 – 710؛ بجورغهوغ إ. Bjørkhaug, I.، وهالتوي أ. Hatløy, A.، )2009(، »استخدام العينات املدفوعة من 

https://doi. ،96-109 ،)1(4 ،املستجيب بني مجموعة من األطفال الذين يعملون يف قطاع تعدين املاس يف سرياليون.« الصحة العامة العاملية

.org/10.1080/17441690701464207

3. بولوم  ت. وآخرون. )2012(. مرجع سابق ذكره.
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دّرب جامعي البيانات

د أن القامئني بالتعداد واملُقّيمني، وخاصًة الذين ال يتمّتعون بخربة سابقة يف مجال جمع بيانات عمل األطفال، يفهمون  	 تأكّ

مفاهيم عمل األطفال، مبا يف ذلك املصطلحات والتعريفات املحلية ويعرفون كيفية تفسري االستجابات وتسجيلها بدّقة.

د أن القامئني بالتعداد واملُقّيمني قادرين عىل احتساب عدد ساعات العمل يف األسبوع بدقٍة. 	 تأكّ

د أن املصطلحات والتعريفات قد تّم رشحها وفهمها املشاركون قبل جمع البيانات. 	 تأكّ

احصل عىل معلومات كاملة وموثوقة

ا، ثلّث املعلومات املقّدمة من قبل أفراد العائلة البالغني مع املعلومات  	 ا وممكًنا وآمًنا ومناسًب حيثام يكون ذلك مطلوبً

رّجح أن تكون املعلومات املقّدمة من األطفال الذين يعملون بشكل مبارش أكرث اكتاماًل  املقّدمة من األطفال واملراهقني – يُ

وموثوقيًة.

تأكد من أن جهود الجمع القامئة عىل األرسة، مثل الدراسة االستقصائية األرسية، ال تستبعد األطفال األكرث هشاشة الذين قد  	

يعيشون يف الشوارع أو يف املؤسسات أو يف الرعاية البديلة أو يف مكان عملهم.

توقع من العائالت تقديم معلومات موثوقة حول العمل  	 حيثام يكون عمل األطفال موضوًعا حساًسا أو محظوًرا أو عندما ال يُ

الذي يقوم به األطفال، ابحث عن طرق للتخفيف من حساسية السؤال. عىل سبيل املثال:

أدمج عمل األطفال ضمن االستبيانات األرسية العاّمة واألوسع نطاقًا.	 

ال تطرح أسئلًة محددًة حول عمل األطفال بل أسئلة تتعلّق بكّل طفل وبالغ يف األرسة، اسأل عن أنواع األنشطة )العمل / 	 

االقتصادية( التي يقومون بها وعدد الساعات يف األسبوع.

ر كيف ميكن أن يؤثر توقيت جمع البيانات عىل اإلبالغ عن مدى انتشار عمل األطفال وحجمه، ال سيام يف املجتمعات  	 فكّ

الريفية أو الزراعية حيث يرتبط عمل األطفال باألحداث املوسمية مثل فرتات الحصاد أو فرتات الفيضانات أو الجفاف.


