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أداة
دعم األطفال املعرضني للخطر ومتكني الفتيات

توفر هذه األداة توجيهات إضافية حول تعزيز العمل اإلنساني الشامل مع األطفال واملراهقني الذين يعملون 
واملنخرطني يف أو املعرضني خلطر عمل األطفال / أسوأ أشكال عمل األطفال، مع إيالء اهتمام خاص للفتيات.

تشاور مع األطفال املنخرطني يف عمل األطفال ومقّدمي الرعاية لهم
تشاور بشكل مبارش مع األطفال واملراهقني حول احتياجاتهم وأولوياتهم وتطلّعاتهم يف سياق األزمة اإلنسانية. }

تشــاور مع األطفال واملراهقني وأهلهم / مقدمي الرعاية حول أنواع الخدمات واألنشــطة التي يحتاجون إليها أو التي تثري  }

اهتاممهــم، وكيــف ميكن تقدميهــا عىل أفضل وجه.

تشــاور بشــكل منفصــل مــع الفتيــات )املراهقــات( ومقدمــات الرعايــة حــول العوائق املرتبطــة بالنوع االجتامعــي التي متنع  }

الفتيــات من الحصــول عىل الخدمات.

قم بالتوعية املستهدفة لألطفال املعرضني للخطر ولعائالتهم 
قم بتوعية محّددة للفئات املعرّضة للخطر التي تعيش خارج املناطق املستهدفة العادية أو املعزولة أو غري القادرة عىل أو غري  }

املسموح لها الحصول عىل الخدمات املنتظمة ألسباب أخرى. 

قم بتوعية مستهدفة للفتيات اللوايت يصعب الوصول إليهن مثل الفتيات امللتزمات املنزل والفتيات املتزوجات واألمهات  }

الشابات.

أرشِك األقران املوثوق بهم أو أعضاء املجتمع من اإلناث يف توعية الفتيات املعرّضات للخطر. }

طّور أوقات ومواقع مرنة لتقدمي اخلدمات لألطفال املنخرطني يف عمل األطفال أو املعرضني له
قّدم املساعدة ونظّم األنشطة يف األماكن التي يعيش أو يعمل فيها األطفال الذين يعملون أو يف أماكن أخرى يسهل الوصول  }

إليها ومعروفة من األطفال املنخرطني يف عمل األطفال. خذ يف عني االعتبار األمور التالية:

استخدام املساحات اآلمنة واملراكز املجتمعية أو املراكز املؤقتة لتقديم خدمات محلية إضافية؛	 

استخدام مقاربات متنقلة إليصال الخدمات؛	 

توفري وسائل النقل لألطفال وعائالتهم للوصول إىل الخدمات؛	 

توفري الخدمات يف األماكن التي يعمل فيها األطفال أو بالقرب منها.	 

تأكد من مرونة جداول تقديم الخدمات واألنشطة الزمنية ومواقيتها لتكون يف متناول األطفال املنخرطني يف عمل األطفال،  }

وتأكد من توافرها خالل فرتات االسرتاحة أثناء العمل أو خارج ساعات العمل العادية أو يف أيام عطلة نهاية األسبوع.

فّكر يف املتطلبات التشغيلية للجداول الزمنية واألوقات املرنة مبا يف ذلك عىل سبيل املثال ال الحرص أماكن لتقديم الخدمات  }

ووسائل النقل وسالمة املوظفني وأمنهم. 

حّدد املساحات اآلمنة يف املجتمع املحيل التي ميكن استخدامها إلجراء محادثات رسيّة مع األطفال املنخرطني يف عمل األطفال /  }

أسوأ أشكال عمل األطفال.

تحالف
حامية الطفل

يف العمل اإلنساين
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اجعل احملتوى واألنشطة واخلدمات مالئمة الحتياجات األطفال املنخرطني يف عمل األطفال
تأكد من شمولية األنشطة ومراعاتها النوع االجتامعي والعمر.  }

قم بتكييف األنشطة والخدمات لتتالءم مع احتياجات األطفال املنخرطني يف عمل األطفال وتجارب حياتهم. ينطبق هذا األمر  }

بشكٍل خاص عىل األطفال املنخرطني يف أسوأ أشكال عمل األطفال والذين قد تختلف تجارب حياتهم إىل حدٍّ كبري عن أقرانهم 

وقد يكونون أكرث نضًجا منهم ولديهم مهارات واحتياجات واهتاممات مختلفة عنهم.

عند العمل مع مجموعات األطفال املنخرطني )سابًقا( يف أسوأ أشكال عمل األطفال، تأكد من شموليّة املجموعات ومراعاتها  }

للنوع االجتامعي والعمر، وتأكد من أّن عدد املشاركني لكّل ميّس تسمح لألخري بإيالء اهتامم فردي للمشاركني ذوي 

االحتياجات الخاصة.

قّدم دعاًم مخصًصا لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة، مبا يف ذلك األطفال الذين يعانون من صعوبات يف التواصل واللغة،  }

ليتمّكنوا من املشاركة يف األنشطة.

تأكّد من أّن أنشطة الربنامج ال تزيد عبء العمل املنزيل لألطفال، وبخاصة الفتيات منهم. }

اجعل البيئة أكرث أمانًا للفتيات من خالل تعزيز املجموعات أو الصفوف ذات أحجام مناسبة واملراحيض اآلمنة والخاصة  }

وضامن اختيار املرشدين أو امليسين أو املعلمني بشكل متوازن بني اإلناث والذكور.

أنشئ مساحات آمنة للفتيات فقط أو أوقات مخصصة لهّن داخل املساحات الحالية حيث ميكن للفتيات املراهقات االلتقاء  }

واملشاركة يف األنشطة وتلّقي الخدمات.

أنشئ آليات لتلقي املالحظات تتضمن قنوات مالمئة لألطفال واملراهقني متّكن األطفال الذين يعملون من اإلبالغ بشكل خاص  }

ورسي عن العوائق واألخطار واملخاوف املتعلقة بالحامية.

تأكد من مراعاة التدخالت لوضع النزاع وتعزيزها التامسك االجتامعي وذلك بهدف الوقاية من )مزيد من( األذى الذي يلحق  }

باألطفال املنخرطني يف عمل األطفال أو املعرضني لخطر عمل األطفال، وال سيام األطفال يف وضع النزاع )املسلح(.

صّمم أنشطة مخصصة للمراهقني املنخرطني يف عمل األطفال أو املعرضني خلطر عمل األطفال
أرشِك املراهقني يف تصميم األنشطة وتنفيذها. }

ادعم املراهقني )الذين يعملون( لالنضامم إىل شبكات األقران اإليجابية واملشاركة يف مقاربات التعلّم بني األقران. }

ركّز عىل األدوار القيادية التي ميكن أن يؤديها املراهقون يف األنشطة الجامعية عىل مستوى املجتمع املحيل ويف الوقاية من  }

العزلة االجتامعية أو اإلقصاء أو وصمة العار ضد األقران.

ادعم املراهقني وبخاصة الفتيات منهم للمبادرة وقيادة األنشطة الداعمة الحرتام الذات وشبكات الدعم االجتامعي وذلك  }

بهدف الوقاية من عمل األطفال ودعم إعادة دمج املراهقني املبَعدين عن عمل األطفال / أسوأ أشكال عمل األطفال وإعادة 

تأهيلهم.

أرشِك املراهقني يف أنشطة التوعية يف املجتمع املحيل مبا يف ذلك تطوير الرسائل الرئيسية واملشاركة يف حمالت أو مبادرات بناء  }

السالم )عرب اإلنرتنت(.

ادعم املراهقني فوق الحد األدىن لسن العمل لتطوير مهارات القابلية للتوظيف مثل التواصل مع أصحاب العمل أو إعداد  }

السرية الذاتية أو التحضري ملقابالت العمل.

عالج العوائق املحتملة التي تعيق االندماج االجتامعي مع األقران / العائلة أو التامسك االجتامعي يف املجتمع املحيل والتي قد  }

تؤثر عىل املراهقني املنخرطني يف عمل األطفال / أسوأ أشكال عمل األطفال.
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ادعم املراهقني الذين يتلقون خدمات إدارة الحاالت للمشاركة بشكل هادف يف عمليات التخطيط للحالة واتخاذ القرارات  }

بشأن الخدمات والدعم الذي يتلقونه ويف تعافيهم من عمل األطفال / أسوأ أشكال عمل األطفال.

ادعم املراهقني الذين يحتاجون إىل رعاية بديلة للحصول عىل ترتيبات الرعاية التي يختارونها، مبا يف ذلك العيش املستقل  }

تحت اإلرشاف أو ترتيبات املعيشة الجامعية، وذلك بحسب الفرص اآلمنة واملمكنة املتاحة محليًّا. 

ا للفتيات املراهقات قّدم دعًما مخصّصً
عّزز أنشطة األقران والشبكات االجتامعية واإلرشاد والقدوات للفتيات. }

عّزز التعلّم االجتامعي والعاطفي واملهارات األخرى من خالل املهارات الحياتية واملهارات املهنية والتعليم بني األقران وفرص  }

القيادة.

أخلق فرًصا للفتيات لرصد احتياجات الحامية الخاصة بهن ومعالجتها، مبا يف ذلك من خالل مجموعات )األقران( املحلية أو  }

اللجان أو الدوريات األمنية وذلك حسب االقتضاء.

أخلق فرًصا لتمكني الفتيات اقتصاديًا من خالل مثاًل االنخراط يف فرص سبل كسب العيش وإدارة األعامل التجارية الصغرية  }

ومحو األمية املالية.

ادعم صحة الفتيات من خالل توفري املعلومات واملواد الخاصة بالحقوق والصحة الجنسية واإلنجابية وإدارة النظافة الصحية  }

أثناء الدورة الشهرية ومعلومات وخدمات التغذية كجزء من برامج أوسع.

أخلق فرًصا ومساحًة للفتيات للمشاركة والقيادة، عىل سبيل املثال، من خالل لجان أو هيئات مشاريع أو مجتمعية، مدعومًة  }

بتدابري تهدف إىل بناء ثقة الفتيات ومهارات الخطابة العامة والتفاوض.

ارفع نسبة وصول املراهقات املتزوجات واألمهات الشابات إىل الخدمات بهدف الوقاية من عمل األطفال / أسوأ أشكال  }

عمل األطفال وذلك من خالل تقديم الخدمات العامة وخدمات رعاية األطفال وفًقا ملواقيت مرنة ويف أماكن مختلفة حسب 

الحاجة.

وّفر معلومات مخصصة لألطفال املنخرطني يف عمل األطفال وعائالتهم ومجتمعاتهم احمللية
حّدد الحاجة إىل املعلومات والثغرات فيها، مبا يف ذلك املعلومات املضلّلة واألعراف االجتامعية املؤذية حول عمل األطفال. }

تشاور مع األطفال والعائالت واملجتمعات املحلية حول قنوات املعلومات املفضلة للوصول إىل املعلومات ومشاركة الرسائل  }

األساسية.

وفّر معلومات دقيقة وآمنة ورسية عن الخدمات وكيفية وصول األطفال الذين يعملون إليها. }

استخدم املنهجيات الصديقة لألطفال والشاملة ملشاركة املعلومات وزيادة الوعي، مثل رسد القصص ولعب األدوار واأللعاب  }

والتامرين الخاّلقة.

قم بدعوة مزودي الخدمات لحضور أنشطة عاّمة ومرتكزة إىل املجموعات ولتقديم املعلومات بطرق غري رسمية.  }

ابِن الّثقة مع األطفال الذين يعملون ومقدمي الرعاية لهم
وظّف عاملني ومتطوعني من نفس مجتمع األطفال الذين يعملون ودّربهم، ويجب أن يتحّدثوا نفس اللغة وأن تكون لديهم  }

تجارب مامثلة لتجارب األطفال الذين يعملون أو أن يكونوا قدوة لألطفال املنخرطني يف عمل األطفال.

اقِض الوقت يف األماكن التي يعمل فيها األطفال وقم ببناء عالقة معهم قبل االنخراط معهم لتقديم الخدمات. }

قم بالتّواصل وبناء الثّقة مع أهل األطفال امللتزمني باملنزل ومقدمي الرعاية لهم، وال سيّام الفتيات )املراهقات(، من أجل  }

إرشاكهم يف األنشطة أو الخدمات. 

أرشِك املرشدين االجتامعيني واملرشفني عليهم يف التخطيط للتواصل مع األطفال الذين يعيشون ويعملون يف بيئات يحتمل أن  }

تكون غري مرشوعة أو خطرة.
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حافظ دامئًا عىل سالمة املرشدين االجتامعيني الشخصية وال تعرّض املوظفني أو الزمالء أبًدا لخطر األذى. }

أظِهر التزاًما ملساعدة العائالت عىل تلبية احتياجاتهم األساسية بواسطة مساعدة ملموسة. يف نفس الوقت، قم بإدارة التوقّعات  }

واحرص عىل عدم اإلفراط يف تقديم الوعود بتوفري الخدمات التي ال ميكن تقدميها.

ابدأ عىل صعيد صغري: أهدف إىل إقامة اتّصاٍل مصّغر ولكن مستمر مع األطفال الذين يعملون يف األنشطة أو الخدمات. }

كن صبوًرا وموثوقًا: تواصل بشكل مستمّر وقّدم الدعم بانتظام.  }

ال تجمع معلومات غري رضورية وكن حذًرا عند جمع املعلومات الحساسة. }

عوِّض األطفال أو عائالتهم عن الدخل املفقود عندما يشاركون باألنشطة مثل التعليم أو التدريب، عند االقتضاء. قم ذلك بحذر  }

وبالتشاور مع رشكاء التنسيق.

أشرك املمسكني بزمام املجتمع
أرشِك مقّدمي الّرعاية وغريهم من املمسكني بزمام املجتمع مثل القادة املحليني والدينيني و«األبطال« املعيّنني يف وضع  }

اسرتاتيجيات لزيادة الوعي والتوعية وتحويل مواقف املجتمع املحيل حول عمل األطفال / أسوأ أشكال عمل األطفال وتعزيز 

الوصول إىل التعليم لجميع األطفال واملراهقني.

ادعم املنظامت املحلية )النسائية( التي تقدم الخدمات والدعم لألطفال واملراهقني، مبا يف ذلك الخدمات املخّصصة للفتيات  }

املعرّضات للخطر والّناجيات من العنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي.

درّب موظفي املجتمع املحيل وغريهم من العاملني يف الخطوط األمامية عىل العمل مع املراهقني من خالل تدريبهم عىل  }

التعامل مع مرحلة منو املراهقني واالحتياجات الخاصة بهذه الفئة العمرية وقدرات املراهقني واملخاطر والحواجز الخاصة 

بالنوع االجتامعي والتي تواجه الفتيات املراهقات وكيفية إرشاك املراهقني بشكل هادف يف جميع مراحل دورة الربنامج 

واألنشطة واالسرتاتيجيات املحتملة املتاحة لدعم املراهقني.

تصدَّ للعنف اجلنسي والقائم على النوع االجتماعي واستجب له
أرشِك املراهقني، ال سيام الفتيات منهم، يف تصميم اسرتاتيجيات ملعالجة األعراف االجتامعية والجندرية املؤذية التي تزيد من  }

مخاطر عمل األطفال عىل الفتيات، مثل العمل املنزيل واالستغالل الجنيس التجاري، والتخفيف من هذه األخطار.

خفِّف من خطر متكني الفتيات والشابات )االقتصادي( واملرتبط بالعنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي - عىل سبيل  }

املثال، قد يعمد أفراد عائلة الفتيات أو رشكائهن إىل العنف ألخذ أرباحهّن أو كعقوبة عىل انتهاكهّن األعراف املتعلّقة باألدوار 

الجندرية التقليدية والهيمنة الذكورية.

ادعم أنشطة التامسك االجتامعي يف املجتمع املحيل التي تعزز الدمج وتقلّل من وصمة العار وتتصدى للتمييز ضد الفتيات  }

املراهقات املنخرطات )سابًقا( يف أسوأ أشكال عمل األطفال مثل الفتيات املرتبطات )سابًقا( بالقوات والجامعات املسلحة أو 

اللّوايت تعرّضن لإلستغالل الجنيس التجاري.

أرشك الصبيان والرجال كرشكاء وحلفاء يف تعزيز املساواة بني الجنسني بالنسبة إىل املراهقات، مبا يف ذلك حصولهّن عىل التعليم  }

ومنع عمل األطفال / أسوأ أشكال عمل األطفال والعنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي. 


