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أداة
عمل األطفال بني الالجئني والنازحني داخلًيا واملهاجرين
األخطار التي يتعّرض لها األطفال الالجئني والنازحني داخلًيا واملهاجرين

غياب الوثائق الرسمية مثل وثيقة امليالد أو وثائق الهوية وغياب التسجيل أو الوثائق املطلوبة للتعليم أو الحامية 	 

االجتامعية.

محدودية الوصول إىل املدارس االبتدائية أو الثانوية بسبب عدم األهلية ونقص املعلومات حول كيفية التسجيل يف 	 

املدرسة ومكانه وسوء جودة التعليم والتنمر والتمييز يف املدارس أو الحواجز اللغوية أو املناهج غري املألوفة أو 

العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف املدرسة.

محدودية الوصول إىل التعليم والتدريب املهني والتقني بسبب محدودية التوافر أو بسبب العوائق التي تحول 	 

دون تلبية متطلبات الدخول أو نقص التمويل لرسوم الدخول أو النقل أو املعدات أو املسارات املحدودة للحصول 

عىل الشهادة أو العمل الالئق عند التخرج.

غياب الحامية القانونية من عمل األطفال مبا يف ذلك أسوأ أشكال عمل األطفال.	 

عدم الظهور يف البيانات واإلحصاءات الوطنية ودون الوطنية.	 

الحقوق املقيّدة يف العمل ومحدودية الوصول إىل العمل الالئق أو سبل كسب العيش ذات االكتفاء الذايت.	 

التوترات االجتامعية نتيجة النعدام األمن االجتامعي واالقتصادي وتهميش الالجئني أو عندما يشعر السكان 	 

املضيفون أن الالجئني يضغطون عىل فرص العمل.

التدابير الرئيسية حلماية األطفال يف سياقات الالجئني والنازحني داخلًيا واملهاجرين

عّزز احلوار الهادف حول السياسات
قم باملنارصة إىل جانب الحكومة والرشكاء الوطنيني / املحليني والجهات الفاعلة اإلنسانية لدمج الالجئني والنازحني  	

داخلًيا واملهاجرين بشكل أفضل يف االستجابة اإلنسانية والسياسات والترشيعات، مبا يف ذلك تدابري التصّدي للتايل:

الدوافع الرئيسية الكامنة وراء عمل األطفال بني األطفال الالجئني والنازحني داخليًا واملهاجرين؛	 

الحواجز التي تعيق التعليم والعمل الالئق والتوظيف والوثائق املدنية واالحتياجات األساسية والخدمات 	 

األساسية األخرى بالنسب إىل األطفال الالجئني والنازحني داخليًا واملهاجرين وعائالتهم.

عّزز اخلدمات واألنظمة لتشمل مجموعات الالجئني والنازحني داخلًيا واملهاجرين 
ادعم مقدمي الخدمات لتوسيع خدماتهم املقّدمة لالجئني والنازحني داخليًا واملهاجرين لشملهم يف: 	

برامج األمن الغذايئ وسبل كسب العيش وبرامج التعزيز االقتصادي؛	 

حامية األطفال و / أو أنظمة رصد عمل األطفال؛	 

أنظمة التسجيل املدين وإحصاءات األحوال املدنية مبا يف ذلك خدمات تسجيل املواليد؛	 

فرص التعليم والتعليم والتدريب املهني والتقني والشهادات األخرى؛	 

الحامية االجتامعية وشبكات األمان؛	 

فرص عمل الئقة للبالغني.	 

تحالف
حامية الطفل

يف العمل اإلنساين
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قم بتكييف الخدمات مع احتياجات مجموعات الالجئني والنازحني داخليًا واملهاجرين الخاصة من خالل: 	

معالجة حواجز اللغة من خالل تقديم خدمات الرتجمة ودروس اللغة؛	 

التكيّفات الثقافية؛	 

تعزيز الربامج املتنّقلة مبا يف ذلك التواصل االجتامعي مع السكان يف املناطق التي يصعب الوصول إليها أو 	 
األماكن التي تفتقر إىل الخدمات.

عّزز االتساق بني الخدمات الوطنية واإلنسانية بحيث يتّم دعم األطفال الالجئني والنازحني داخليًا واملهاجرين  	

وعائالتهم بشكٍل كاٍف مبجرد انتهاء املساعدة اإلنسانية.

قّدم الدعم الفني والتشغييل للجهات الفاعلة الرئيسية يف أسوأ أشكال عمل األطفال مبا يف ذلك مسؤويل الحدود  	

واملرشدين االجتامعيني ومقدمي الرعاية املؤقتة واملسؤولني اآلخرين الذين يعملون مع األطفال واملراهقني املنخرطني 

بأسوأ أشكال عمل األطفال أو املعرّضني لخطره لضامن تقديم الخدمات مبا يتامىش مع املعايري اإلنسانية الدنيا.

اشمل األطفال الالجئني والنازحني داخليًا واملهاجرين يف خدمات إدارة الحاالت

اشمل األطفال الالجئني والنازحني داخليًا واملهاجرين يف إدارة حاالت حامية الطفل و / أو أنظمة رصد عمل األطفال،  	

حيثام وجدت، ويف آليات اإلحالة املشرتكة بني الوكاالت ذات الصلة:

قم مبسح أنظمة إدارة الحاالت والجهات الفاعلة الوطنية واملحلية، مع مالحظة أدوارها ومسؤولياتها تجاه الالجئني 	 

والنازحني داخليًا واملهاجرين.

اعمل مع الجهات الفاعلة الرئيسية لوضع اإلجراءات التشغيلية املوّحدة إلدارة حاالت األطفال الالجئني والنازحني داخليًا 	 

واملهاجرين املنخرطني يف عمل األطفال أو املعرّضني لخطره ووّسع خدمات إدارة الحاالت الحالية.

عند وجود أنظمة منفصلة لألطفال الالجئني والنازحني داخليًا واملهاجرين، عىل سبيل املثال، يف سياقات مخيامت 	 

الالجئني أو النازحني داخليًا، تأكّد من ربط هذه األنظمة مع مقدمي الخدمات الوطنيني واعمل عىل جعلها متناغمة 

عىل املدى الطويل.

وفّر خدمات إدارة الحاالت املالمئة لألطفال املتنّقلني أو املهاجرين غري الرشعيني: 	

وفّر الخدمات )املتنقلة( والدعم لألطفال عىل طول طرق الهجرة، مبا يف ذلك مواقع االنطالق والعبور والوجهة.	 

متاشياً مع معايري إدارة الحالة وتوجيهاتها، اعمل بشكل تعاوين مع األطفال واملراهقني لتقييم مصلحتهم الفضىل وتحديد 	 
الحلول الدامئة، مع االنتباه بأن البعض قد تركوا عائالتهم للبحث عن عمل وقد ال يرغبون يف مل شملهم مع أهلهم.

وفّر الرعاية املؤقتة مبا يتامىش مع املعايري الدنيا والتوجيهات.	 

أعِط األولوية السرتاتيجيات الحّد من األذى لألطفال الذين يتبنّي أنّهم يعملون أو أنّهم منخرطون يف عمل األطفال.	 

قبل إعادة التموضع أو مل شمل العائلة، اجِر تقييم للمخاطر لتقييم مصلحة الطفل الفضىل واألخطار املحتملة املرتبطة 	 

بلم شمل العائلة، مبا يف ذلك خطر )أسوأ أشكال( عمل األطفال وأخطار الحامية األخرى مثل تكرار انفصال العائلة.

ادعم األطفال الالجئني والنازحني داخلًيا واملهاجرين فوق سّن العمل القانوني للوصول 
إلى التعليم الرسمي وغير النظامي وسبل العمل الالئق

ادعم األطفال فوق سّن العمل القانوين للوصول إىل تعليم رسمي وغري نظامي جيّد، مبا يف ذلك التعليم والتدريب  	

املهني والتقني وبرامج التدريب األخرى املتعلقة بالتوظيف، مبا يف ذلك برامج التتلمذ. 

ادعم األطفال وعائالتهم لتخطي العقبات التي تحول دون التعليم والعمل الالئق مثل الحد األدىن من متطلبات  	

الدخول والنقل والتكاليف األخرى واالعتامدات والوصول إىل توظيف الشباب بعد التخرج.

عّزز الوصول إىل التعليم الرسمي والتعليم والتدريب التقني واملهني الرسمي وغري ذلك من فرص التعلّم املعتمدة  	

لألطفال واملراهقني الالجئني والنازحني داخليًا واملهاجرين.

عّزز الوصول إىل فرص التعلّم والتدريب ذات الصلة ملجموعات الالجئني والنازحني داخليًا واملهاجرين والتي ميكن أن  	

تدعم عودتهم اآلمنة إىل أماكن نشأتهم، عند االقتضاء.
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عّزز التماسك االجتماعي بني السكان النازحني واجملتمعات املضيفة 
عّزز أنشطة التامسك االجتامعي عىل مستوى املجتمع: 	

قيّم كيفية تأثر األطفال الالجئني والنازحني داخليًا واملهاجرين املنخرطني يف عمل األطفال بالتوترات االجتامعية 	 

بني املجتمعات؛ عىل سبيل املثال، قد يتعرّضون أكرث للتحرّش يف الشوارع أو العنف يف املجتمع أو االعتقال أو 

االحتجاز التعسفي.

أرشِك األطفال )الذين يعملون( والعائالت واملجتمعات، وعند االقتضاء أرشك السلطات املحليّة، يف تحديد الحلول 	 

ملعالجة التوترات االجتامعية.

نظّم فعاليات وأنشطة اجتامعية شاملة عىل مستوى املجتمع تجمع األطفال )الذين يعملون( والعائالت من 	 

مجتمعات مختلفة مًعا وسّهل الحوار وعّزز التكامل بني املجتمعات. 

عّزز املساواة يف الوصول إىل الخدمات كاسرتاتيجية لتعزيز التامسك االجتامعي بني املجتمعات: 	

عّزز الخدمات الشاملة واملتساوية للجميع، مبا يف ذلك املجتمعات املضيفة ومجموعات الالجئني والنازحني 	 

داخلياً واملهاجرين.

عندما تكون الخدمات املحّددة واملقّدمة مخّصصة ملجموعات الالجئني و / أو النازحني داخليًا و / أو املهاجرين 	 

فقط، تأكّد من أن ذلك ال يؤدي إىل )املزيد من( تهميش املجتمعات املضيفة.

ادعم مقّدمي الخدمات لتوفري املعلومات حول جميع الخدمات املتاحة لنرش الوعي والفهم داخل املجتمع 	 

والوقاية من التوترات بني املجموعات.

عّزز التامسك االجتامعي بني املجتمعات حول مسائل التوظيف: 	

عّزز فرص العمل الشاملة واملتساوية للجميع مبا يف ذلك املجتمعات املضيفة ومجموعات الالجئني والنازحني 	 

داخليًا واملهاجرين.

ارفع مستوى الوعي بني مجموعات الالجئني والنازحني داخليًا واملهاجرين حول املسارات الحالية للتوظيف 	 

القانوين، مبا يف ذلك التسجيل املطلوب وتصاريح العمل للتوظيف ودروس اللغة والتعليم والتدريب التقني 

واملهني وشبكات األمان االجتامعي للعاطلني عن العمل.

عّزز دمج الالجئني والنازحني داخلياً واملهاجرين البالغني والشباب فوق سّن العمل القانوين يف فرص التنمية 	 

االقتصادية التي تقّدمها الجهات الفاعلة الوطنية والدولية والجهات املانحة والقطاع الخاص.

سلّط الضوء عىل الفوائد التي يضيفها الالجئون عىل القوى العاملة واالقتصاد املحيل.	 

طّور فرص تبادل املهارات بني املجموعات املختلفة لتعزيز املشاركة والتعلّم.	 

أرشِك ممثلني عن املجتمعات املضيفة وعن مجموعات الالجئني والنازحني داخليًا واملهاجرين يف تصميم الربامج 	 

ومناقشات السياسات حول الفرص االقتصادية.
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