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التصدي لعمل األطفال أثناء تفّشي األمراض املعدية
هذه توجيهات للعاملني يف سياقات تفّشي األمراض املعدية. وحتّدد أخطار عمل األطفال املرتبطة بتفّشي األمراض 

املعدية والتدابير التي يوصى باتخاذها للوقاية من عمل األطفال واالستجابة له. تستند هذه التوجيهات إلى 
الدروس املستفادة من مجموعة متنوعة من حاالت تفّشي األمراض املعدية عاملّيًا، مبا يف ذلك جائحة مرض فيروس 

كورونا كوفيد-19. 1 عند مراجعة عوامل اخلطر، قد يكــــون من املفيد التمييز بني:
األمراض املعدية التي ال تتطلّب حجًرا صحّيًا أو عزلًا - مثل احلمى الصفراء وزيكا وحمى الضنك وشيكونغونيا 

وحمى الوادي املتصّدع؛ باإلضافة إلى األمراض املعدية التي قد تتطلب إجراءات احلجر الصحي أو العزل أو 
اإلغالق التام - مثل مرض فيروس كورونا واإليبوال وفيروس ماربورغ وحمى السا والكوليرا ومرض االلتهاب الرئوي 

احلاد )السارس( ومتالزمة الشرق األوسط التنفسية.

عوامل خطر عمل األطفال وتفشي األمراض املعدية

عوامل الخطر الناتجة عن تفّش األمراض املعدية

العوامل التي 

تزيد من أخطار 

عمل األطفال 

يف أثناء تفش 

األمراض املعدية

تشمل عوامل الدفع االقتصادية املسبّبة لعمل األطفال / أسوأ أشكال عمل األطفال: انخفاض دخل 	 

األرسة بسبب فقدان سبل كسب العيش أو مرض املعيل أو وفاته أو تكاليف صحيّة كبرية. تصبح هذه 

األسباب عوامل ألنه )1( يتوّجب عىل األطفال املساهمة يف دخل العائلة أو إعالة أنفسهم؛ )2( يتوّجب 

عىل األطفال الجمع بني التعليم والعمل؛ )3( يتوّجب عىل الفتيات واألطفال األصغر سنًّا تسلّم مسؤوليّة 

األعامل املنزلية ومسؤوليات رعاية أكرب؛ )4( يتوّجب عىل األطفال واملراهقني أن يصبحوا معيلني للعائلة؛ 

)5( يُحتّم عىل األطفال واملراهقني الهجرة بعيًدا عن منازلهم بحثًا عن عمل.

قد يؤدي إغالق املدارس إىل انخراط بعض األطفال واملراهقني يف العمل، مبا يف ذلك عمل األطفال / أسوأ 	 

أشكال عمل األطفال.

قد تدفع الخرافات واملعلومات الخاطئة حول خطر إصابة األطفال باملرض املزيد من األطفال واملراهقني 	 

إىل االنخراط يف عمل األطفال ألنهم يُعتربون أقل عرضة للخطر، لذا يتّم استخدامهم ليحلّوا محل العاملني 

البالغني.

قد يكلّف األهل األطفال باملزيد من املهام يف املنزل أو يف األعامل العائلية عند إغالق املدارس، ماّم قد 	 

يؤدي إىل عمل األطفال إذا كان العمل طوياًل جًدا أو ثقياًل جًدا.

محدودية توافر أو استمرارية فرص التعلّم )التعلّم عن بعد(.	 

محدودية توافر شبكات األمان االجتامعي للعائالت التي فقدت الدخل بسبب تفش األمراض املعدية.	 

تحالف
حامية الطفل

يف العمل اإلنساين

أداة
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عوامل الخطر املحّددة املتعلّقة بإجراءات اإلغالق التّام والحجر الصحي والعزل:

	 قد يجرب عزل مقّدم )مقدمي( الرعاية األساسيني و / أو املعيلني أو حجرهم الصحي األطفال عىل االنخراط يف عمل األطفال / 

أسوأ أشكال عمل األطفال وذلك نتيجًة لغياب إرشاف األهل والزدياد أعباء العمل املنزيل وتقديم الرعاية عىل األطفال السيّام 

الفتيات منهم ولغياب دخل األرسة.

	 قد تزيد إجراءات اإلغالق التام والحجر الصحي أعباء العمل املنزيل وتقديم الرعاية عىل األطفال السيام الفتيات منهم.

	 قد تؤدي تدابري اإلغالق التام والعزل والحجر الصحي إىل الحّد من توافر العاملني البالغني وذلك قد يتسبّب باضطرار األطفال 

إىل تلبية الطلب عىل عمل األطفال، سيّام فيام يتعلّق بالعمل داخل األرسة أو األعامل اململوكة من قبل العائلة.

	 قد تؤّدي حركيّة األطفال املحدودة إىل الحّد من وصولهم إىل التعليم الجيد والخدمات وعوامل الحامية األخرى التي تساعد 

عىل الوقاية من عمل األطفال.

	 زيادة الهجرة الريفية / الحرضية بسبب القيود املرتبطة باإلغالق التام - مثل انتقال األشخاص من املدن أو املناطق املتأثرة من 

اإلغالق التام. 

	 تقييد توافر أو امكانية تنقل مقّدمي الخدمات املحليني والجهات الفاعلة يف مجال إنفاذ القانون الذين ميكنهم الوقاية من 

عمل األطفال واالستجابة لها يف املجتمعات والقطاعات والصناعات املعرّضة للخطر.

العوامل التي 

تعرّض األطفال 

املنخرطني بالفعل 

يف عمل األطفال 

إىل خطر أكرب 

للتعرّض لألذى 

أثناء تفش 

األمراض املعدية

	 األطفال املنخرطون يف عمل األطفال هم أكرث عرضة إلمكانية انتقال املرض من إنسان إىل آخر يف حال عدم حصولهم عىل 

معدات الحامية املناسبة )مثل معقم اليدين أو قناع الوجه أو التباعد االجتامعي املناسب(، ويواجهون بالتايل خطرًا أكرب لإلصابة 

باملرض.

	 األطفال املنخرطون يف عمل األطفال هم أكرث عرضة لإلصابة باألمراض الحيوانية املصدر أو الطفيلية املعدية التي تنقلها 

الحيوانات أو الحرشات، السيام األطفال الذين يعملون يف الهواء الطلق وبدون معّدات حامية مناسبة للزراعة أو صيد األسامك أو 

يف الشوارع.

	 األطفال الذين يفقدون دخلهم الناتج عن عمل األطفال أثناء تفش األمراض املعدية هم أكرث عرضة لالنخراط يف أسوأ أشكال 

عمل األطفال مثل العمل غري املرشوع أو االتجار أو االستغالل الجنيس التجاري أو شكل من أشكال الرق.

	 األطفال املنخرطون يف عمل األطفال قد يكون لديهم وصول أقّل )حتى( إىل الخدمات الصحية واملعلومات التي يحتاجون إليها 

للبقاء آمنني ومحميني من أسوأ أشكال عمل األطفال.

عوامل الخطر املحّددة املتعلّقة بإجراءات اإلغالق التام والحجر الصحي والعزل:

	 يواجه األطفال املنخرطون يف عمل األطفال / أسوأ أشكال عمل األطفال خطرًا أكرب لالعتقال أو االحتجاز أو الغرامات عندما 

تجربهم طبيعة عملهم أو صاحب العمل عىل انتهاك إجراءات الحجر الصحي أو العزل أو اإلغالق التام.

	 العاملون املنزليون الذين يعملون مع عائالت يف الحجر الصحي هم أكرث عرضة لخطر اإلصابة باملرض.

	 قد يفقد األطفال املنخرطون يف عمل األطفال دخلهم بسبب إجراءات اإلغالق التام أو الحجر الصحي، ويصبحون عرضة 

لالنخراط يف أسوأ أشكال عمل األطفال لتلبية احتياجاتهم األساسية.

	 األطفال الذين يجمعون بني املدرسة وعمل األطفال قد ال يتمّكنون من حضور التعلّم عن بعد أو قد ال يحصلون عىل الدعم 

لحضوره، وبالتايل قد يكونون أكرث عرضًة للترسب من املدرسة بشكل دائم.

	 يؤثّر إغالق الخدمات األساسية لألطفال املنخرطني يف عمل األطفال مثل برامج التعلّم الرسيع واملدارس ومراكز التامس املشورة 

وإدارة الحاالت وبرامج الدعم النفيس واالجتامعي أو خدمات الصحة الوقائية، سلباً عىل فرص هؤالء األطفال للخروج من عمل 

األطفال.

	 قد يكون األطفال املنخرطون يف أسوأ أشكال عمل األطفال والذين يعانون من سوء التغذية أو اإلهامل أو املرض أو من عاهة 

جسدية أو الذين ال تلبّى احتياجاتهم األساسية أكرث عرضًة لإلصابة باملرض أو أقل احتاماًل للتعايف متاًما مبجرد إصابتهم باملرض.

	 األطفال املنخرطون يف أسوأ أشكال عمل األطفال هم أكرث عرضًة لألمراض املعدية، مبا يف ذلك األطفال الذين يعملون يف الزراعة 

واألطفال الذين يعملون يف سالسل القيمة الغذائية وإدارة املياه والنفايات واألطفال الذين يعيشون ويعملون يف الشوارع 

واألطفال املعرّضني لالستغالل الجنيس التجاري )عىل اإلنرتنت / خارج اإلنرتنت( واألطفال الذين يتّم االتجار بهم واألطفال 

املرتبطني بالقّوات والجامعات املسلّحة.

	 تقييد توافر أو امكانية تنقل مقّدمي الخدمات املحليني والجهات الفاعلة يف مجال إنفاذ القانون الذين ميكنهم الوقاية من 

عمل األطفال / أسوأ أشكال عمل األطفال واالستجابة له وإنقاذ األطفال أو إبعادهم من املجتمعات والقطاعات والصناعات 

املعرّضة للخطر.
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تكييف البرامج أثناء تفّشي األمراض املعدية
  تظهر التجربة اختالف طريقة تفشي األمراض املعدية؛ غير أّن الدروس املستفادة من األوبئة السابقة تسلّط 

الضوء على أهمّية التنسيق الوثيق بني القطاعات وبني الصحة )العامة( ومقدمي اخلدمات اآلخرين. عالوًة على 
ذلك، يتّم حتديد قدرة اجلهات الفاعلة على الوقاية من مخاطر عمل األطفال واالستجابة له، من خالل فهم املرض 

بشكل جّيد وكيفية انتقاله وترتيبات الوقاية منه والسيطرة عليه األساسية، باإلضافة إلى قدرة اجلهات الفاعلة 
على تكييف البرامج بسرعة. يوّضح هذا القسم األسئلة األساسية التي ميكن للجهات الفاعلة اإلنسانية التفكير 

فيها أثناء تكييف برامجها، باإلضافة إلى التدابير األساسية للوقاية من عمل األطفال واالستجابة له.

أسئلة التفكري األساسية عند تكييف املساعدة اإلنسانية مع سياقات األمراض املعدية
الوصول إلى األطفال والعائالت املتضّررة

هل ميكن للجهات الفاعلة اإلنسانية و / أو مقّدمي الخدمات الوصول إىل املجتمعات املترّضرة، مبا يف ذلك األطفال املعرّضني لخطر 	 

عمل األطفال؟

هل ميكن للجهات الفاعلة الوصول إىل األطفال الذين كانوا منخرطني يف عمل األطفال قبل األزمة؟	 

كيف ميكن الوصول إىل املشاركني يف الربنامج؟ )عىل سبيل املثال، شخصيًا وعن بُعد عرب الهاتف واإلنرتنت إلخ.(	 

املعلومات واالتصاالت والتكنولوجيا
هل تحصل املجتمعات املترّضرة عىل معلومات موثوقة حول املرض وترتيبات الوقاية منه؟	 

كيف تزيد املعلومات الخاطئة أو الخرافات املرتبطة باملرض األخطار عىل األطفال، وخاصة األطفال الذين يعملون؟	 

ما هي وسائل االتصال املتاحة واآلمنة واملستخدمة عىل نطاق واسع بني املشاركني يف الربنامج لتلّقي املعلومات أو الحصول عىل 	 

الدعم؟

املوظفون
كيف أثّر املرض وترتيبات الّصحة العامة عىل توافر املوظفني: عىل سبيل املثال، هل املوظفون موجودون يف الحجر الصحي أو العزل 	 

أو هل توافرهم محدود أو هل تغريت املهام أو األدوار؟

هل يتّم تطبيق ترتيبات الوقاية والرقابة لدعم سالمة املوظفني؟	 

هل يتمتّع املوظفون بالوعي الكايف حول املرض وطريقة انتقاله واألشخاص األكرث عرضة للخطر؟	 

هل يشعر املوظفون بالراحة والثقة حيال االستمرار يف العمل؟	 

توافر اخلدمات والدعم
ما هي الخدمات وتقدميات الدعم الرضوريّة لألطفال املعرّضني للخطر واألطفال الذين يعملون والتي قد تأثرت باألزمة؟	 

كيف تزيد محدودية توافر الخدمات أو مدى وصولها من خطر عمل األطفال؟	 

كيف ميكن تقديم الدعم العاجل لألطفال املنخرطني يف عمل األطفال، وال سيام األطفال املنخرطني يف أسوأ أشكال عمل األطفال؟ 	 
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التدابير األساسية للوقاية من عمل األطفال واالستجابة له يف سياقات األمراض 
املعدية
التّصّدي لعوامل الخطر وتعزيز عوامل الحامية لوقاية األطفال من االنخراط يف عمل األطفال 	

تشاور مع األطفال املعرضني للخطر واملراهقني ومقّدمي الرعاية لفهم ما يحتاجون إليه للبقاء آمنني أثناء تفش املرض  	

ولوقايتهم من االنخراط يف عمل األطفال.

أعِط األولوية لتوفري خدمات األمن الغذايئ وسبل كسب العيش والحامية االجتامعية وتوسيع نطاقها للوقاية من عمل  	

األطفال وغريه من املخاوف املرتبطة بحامية الطفل يف العائالت واملجتمعات املترّضرة من األزمات.

قيّم أين وكيف ميكن للمساعدة النقدية وبالقسائم أن تدعم مخرجات نتائج رفاهية األطفال واملراهقني عرب القطاعات  	

التي تتصّدى ألخطار عمل األطفال خالل تفّش األمراض، مثل الوقاية من الترّسب من املدرسة.

أعِط األولوية لفرص التعلّم املستمر لجميع األطفال واملراهقني أثناء تفش األمراض املعدية، مبا يف ذلك التعلّم عن بعد  	

ودعم العودة إىل املدرسة.

ادعم األطفال واملراهقني املعرضني للخطر من خالل الدعم النفيس واالجتامعي وتدخالت املهارات الحياتية التي ميكن أن  	

تزّودهم باملعلومات واألدوات للتعامل مع تفّش األمراض املعدية وحامية أنفسهم واآلخرين يف أوقات األزمات.

كيّف التدخالت والربامج املستجيبة لألطفال واملراهقني ليتم تقدميها عن بُعد عند الحاجة وادعم العائالت املعرّضة للخطر  	

للوصول إىل املنصات عن بعد مثل الراديو أو التلفزيون أو الهاتف أو اإلنرتنت.

عّزز املساواة يف وصول األطفال واملراهقني ذوي االحتياجات اخلاصة واإلعاقات إلى 
الدعم عن بعد.

ادعم أهل األطفال املستضعفني ومقدمي الرعاية لهم من خالل دعم الوالدين لتعزيز اهتاممهم بذاتهم وتعزيز رفاهية  	

أطفالهم النفسية واالجتامعية وصحتهم وحاميتهم وتعلّمهم أثناء تفش األمراض املعدية.

حّدد األرس التي لديها احتياجات رعائية خاصة، عىل سبيل املثال، األهل أو مقدمو الرعاية فيها أكرب سًنا أو يعيشون مع إعاقة  	

أو مرض، وقّدم دعاًم إضافيًّا مصماًم خصيًصا لألرس لضامن استمرار ذهاب األطفال إىل املدرسة والوقاية من خطر عمل األطفال.

ادعم العائالت املعرّضة للخطر لتقوية الشبكات العائلية والوصول إىل الدعم املجتمعي يف حال املرض وابدأ بالتحضري للرعاية  	

البديلة داخل العائلة أو املجتمع، يف حالة مرض مقدم الرعاية أو معيل العائلة.

اتخذ ترتيبات لوقاية األطفال واملراهقني من االستغالل الجنيس عرب اإلنرتنت يف فرتات حظر التجّول أو أثناء اإلغالق التام. 	

تأكّد من أّن الجهات الفاعلة اإلنسانية ومقّدمي الخدمات، مبا يف ذلك الجهات التي تقّدم خدمات الصحة العامة واملنوطة  	

بتطبيق ترتيبات الوقاية من األمراض ومكافحتها، يعملون بفعالية للوقاية من عمل األطفال، عىل سبيل املثال، يف أنشطة 

األعامل التي تنطوي عىل املواد الكيميائية ورعاية األموات والتعامل مع املخلفات امللّوثة وتوفري إمدادات املياه والرصف 

الصحي والنظافة أو توفري الخدمات أثناء تفش املرض.
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تعزيز وصول األطفال املنخرطني يف عمل األطفال وعائالتهم إىل الخدمات بشكل مستمر

تشاور مع األطفال الذين يعملون واملراهقني ومقدمي الرعاية لفهم ما يحتاجه األطفال الذين يعملون للبقاء آمنني أثناء تفش املرض ولوقايتهم من  	

االنخراط يف أسوأ أشكال عمل األطفال.

احرص دامئًا عىل االلتزام بنصائح الصحة العامة ووضع توجيهات وترتيبات للوقاية واملكافحة للموظفني واملشاركني يف الربنامج حتى ال يُلحقوا أي أذى.  	

تعاون مع الرشكاء من مختلف القطاعات لضامن استمرار وصول األطفال والعائالت األكرث هشاشة واملنخرطون بالفعل يف عمل األطفال / أسوأ أشكال  	

عمل األطفال، إىل خدمات عالية الجودة، مبا يف ذلك إدارة حاالت حامية الطفل واألمن الغذايئ وسبل كسب العيش والحامية االجتامعية والرعاية 

الصحية مبا يف ذلك الحجر الصحي والعالج الطبي والرعاية البديلة.

ادعم موظفي الخط األمامي الذين يعرفهم األطفال املنخرطون يف عمل األطفال / أسوأ أشكال عمل األطفال ويثقون بهم حتى يتمكنوا من االستمرار  	

يف تقديم الخدمات بأمان ودعم األطفال أثناء ترتيبات الحجر الصحي أو اإلغالق التام.

اضمن حامية األطفال املنخرطني يف عمل األطفال من العدوى، عىل سبيل املثال من خالل توفري معلومات الصحة العامة لألطفال الذين يعملون من  	

خالل الخدمات املتنقلة أو عن بعد وخدمات الدعم املخّصصة لألطفال الذين يعملون.

عّزز الفرص الشاملة لألطفال الذين يعملون للوصول إىل فرص التعلّم أو كسب الرزق مثل التعليم الرسمي وغري النظامي أو التدريب التقني واملهني  	

أو االنتقال إىل عمل الئق.

تعزيز الخدمات واألنظمة للوقاية من عمل األطفال واالستجابة له

ارصد الربامج وكيّفها مع الظروف االقتصادية املتغرية برسعة وعّزز فرص العائالت املعرّضة للخطر بالدخول يف مخططات الحامية االجتامعية للوقاية  	

من عمل األطفال واالستجابة له.

ادعم تفتيش العمل وإنفاذ القانون ملواصلة رصد عمل األطفال يف املناطق أو الصناعات التي يُتوقع أن يزداد فيها عمل األطفال أثناء تفش األمراض  	

املعدية.

تعاون مع أصحاب العمل لزيادة الوعي حول تفش املرض وكيف ميكنهم املساعدة يف الوقاية من عمل األطفال وحامية األطفال الذين يعملون من  	

املرض من خالل اتباع ترتيبات الصحة العامة، مبا يف ذلك تطبيق مامرسات العمل اآلمنة والصحية واستخدام معّدات الحامية الشخصية املناسبة لكّل 

عمر.

تأكد من أّن سياسات عمل األطفال والتعريفات الخاصة باألعامل الخِطرة تشمل أخطار اإلصابة باألمراض املعدية لضامن حامية األطفال الذين يعملون  	

بشكل مناسب.
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