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أداة 
مصفوفة خطر عمل األطفال1

تُعتبر مصفوفة اخلطر أداة إلدارة احلالة التي ميكن للمرشدين االجتماعيني واملشرفني عليهم استخدامها أثناء 
تقييم الطفل الفرد املنخرط يف عمل األطفال أو املعّرض خلطره. ميكن ملصفوفة اخلطر أن تساعد يف حتديد 

مستوى اخلطر الذي يواجه الطفل وبالتالي تساهم يف حتديد التدابير ذات األولوية التي يجب اتخاذها. خالل هذه 
ا مراعاة اخملاطر املرتبطة بعمل األطفال باإلضافة إلى عوامل اخلطر واحلماية األخرى يف  العملية، من املهّم جّدً

حياة الطفل.

ُتعتبر أداة مصفوفة اخلطر هذه مثاًلا يرتكز إلى اإلطار القانوني الدولي وبعض عوامل اخلطر واحلماية األكثر 
شيوًعا. تتطّلب خدمات إدارة احلالة العالية اجلودة تطوير مصفوفة اخلطر بشكل مستمّر بحسب السياق احمللي 

بني شركاء إدارة احلالة الرئيسيني، وذلك استناًدا إلى:

التشريعات والسياسات الوطنية املتعلّقة بعمل األطفال وحماية الطفل؛	 

عوامل اخلطر والهشاشة واحلماية الشائعة لدى األطفال بحسب السياق؛ )راجع أداة »عوامل اخلطر 	 
واحلماية«( 

طبيعة العمل، مبا يف ذلك:	 

احتمالية تعرّض األطفال لألذى؛ 	
تواتر التعرّض لألذى؛ 	
كيفية تعرّض الطفل؛ )راجع أداة »األطفال ليسوا بالغني صغار«( 	
شّدة األثر )على سبيل املثال، قد تسّبب بعض املواد تهّيًجا بينما تسّبب مواد أخرى أمراًضا أكثر خطورة مثل  	

السرطان(.

ميكن أن تكون مصفوفة اخلطر اخملّصصة للسياق أكثر تفصيلًا أو أكثر بساطًة من هذه األداة النموذج وذلك 
بحسب السياق وقدرة إدارة احلالة يف سياق األزمة احمللية. يتوّجب على الوكاالت الفردية تطوير مصفوفة اخلطر 

اخلاصة بها بناًء على معايير األهلية إلدارة احلاالت اخلاصة بها، مثل نوع احلاالت التي تستطيع دعمها وفًقا 
للوقت واملوارد ومستوى اخلبرة. قبل كل شيء، يجب دائًما تصميم مصفوفة اخلطر لتكون أداة عملية للمرشدين 

االجتماعيني.

تحالف
حامية الطفل

يف العمل اإلنساين
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مستوى الخطورة
خطورة عالية

األطفال املنخرطون يف أسوأ أشكال عمل األطفال.

من املحتمل أن يتعرّض األطفال ألذى أو إصابات 

خطرية أو عاهات دامئة أو يُقتلون أو يتعرضون 

إلساءة جنسيّة أو جسديّة فوريّة وبشكل مستمر 

أو لالتجار إذا تُركوا يف ظروفهم الحالية من دون 

تدّخل لحاميتهم.

األطفال الذين يحتاجون إىل دعم عاجل مبا يف 

ذلك الرعاية الطبية والدعم النفيس واالجتامعي 

والخدمات القانونية / القضائية.

خطورة متوسطة

األطفال املنخرطون يف عمل األطفال أو املعرضني 

لخطر االنخراط يف أسوأ أشكال عمل األطفال. 

التدخل رضوري إذ يُحتمل أن يعاين الطفل من 

األذى إىل حّد ما يف حال عدم التدّخل بشكل 

فّعال. ومع ذلك، ال يوجد دليل عىل أّن الطفل 

معرّض لخطر التعرّض إلصابة خطرية أو وفاة 

وشيكة.

خطورة متدنية

األطفال املنخرطون يف األشكال املسموح بها من 

العمل الخفيف أو العمل الالئق والذين يستوفون 

رشط الحد األدىن للسن القانونية لهذا النوع من 

العمل.

األطفال املوجودون بأمان يف املنزل من دون 

هواجس تتعلّق بالحامية.

احتاملية وجود مخاطر محتملة للترسب من 

املدرسة أو لعمل األطفال.

إطار املتابعة الزمني
االستجابة العاجلة واملتابعة املتكررة رضوريتني. 

بأفضل األحوال يجب التدخل قبل ترك الطفل، 

وإاّل يجب التدّخل يف غضون 24 إىل 48 ساعة.

تتّم متابعة الطفل مرتني يف األسبوع عىل األقل 

أو أكرث إذا لزم األمر. يجب عىل العاملني إبالغ 

املرشف عىل الفور.

االستجابة واملتابعة رضوريتني. يوىص باالستجابة 

يف غضون ثالثة إىل خمسة أيام مع متابعة 

أسبوعية.

االستجابة الوقائية رضورية مع الرصد، أو أّن 

الطفل مل يعد معرّض لخطورة متوسطة ولكن 

الرصد مطلوب لضامن إزالة األذى وللتحّقق من 

رفاهية الطفل اإليجابية.

يوىص باالستجابة يف غضون عرشة أيام مع متابعة 

كّل أسبوعني أو كّل شهر.

عوامل الضعف التي تؤثر عىل الخطر
األطفال دون سن 18 عاًما املنخرطون يف أسوأ أشكال عمل 

األطفال.
األطفال الذين تقّل أعامرهم عن 15 عاًما واملنخرطون يف 

العمل الخِطر )انظر أدناه؛ التوافق عىل هذا محليًا(.
األطفال الذين ترتاوح أعامرهم بني 15 و18 عاًما 

واملنخرطون يف عمل خِطر والذين يواجهون خطرًا مبارًشا 
يهّدد حياتهم )التوافق عىل هذا محليًا(.

األطفال الذين يتعرّضون للعنف الجنيس والجسدي
األطفال املنخرطون يف عمل األطفال وهم دون سن مثانية 

أعوام )التوافق عىل هذا محليًا(.
األطفال املنخرطون يف عمل األطفال والذين تقّل أعامرهم 
عن 13 أو 14 عاًما بدون مقّدم رعاية )التوافق عىل هذا 

محليًا(.
األطفال املنخرطون يف عمل األطفال والذين يعانون من 

حالة طبية أو عاهة خطرية )صعوبة جسدية أو مرض 
عقيل(.

األطفال املنخرطون يف عمل األطفال مع مقّدم رعاية 
مستضعف أو يعاين من عاهة )صعوبة جسدية أو مرض 

عقيل(.
األطفال املرتبطون سابًقا بالقوات والجامعات املسلحة.

األطفال املنخرطون يف عمل األطفال والذين يعيشون يف 
أرسة يعيلها طفل.

األطفال املنخرطون يف عمل األطفال والذين يتعرّضون 
لإلساءة أو اإلهامل من قبل مقدم الرعاية.

األطفال املنخرطون يف عمل األطفال والذين يعانون من 
مشاكل قانونية.

األطفال املشكوك بتعرّضهم لزواج مبكر / قرسي.
األطفال يف الرعاية البديلة

األطفال املعرّضون لخطر أسوأ أشكال عمل األطفال.
األطفال املنخرطون يف عمل األطفال والذين تزيد أعامرهم 
عن 13 إىل 14 عاًما بدون مقدم رعاية )التوافق عىل هذا 

محليًا(.
األطفال املنخرطون يف عمل األطفال مع ترتيبات رعاية 

هّشة )مقدمو الرعاية مستضعفون، عدد كبري من األطفال 
الصغار يف األرسة ومهّمشون بسبب النوع االجتامعي أو 

العرق(.
األطفال املوجودون يف رعاية بديلة.

األطفال املرتوكني غالبًا لالعتناء بأنفسهم أو الذين يقومون 
مبهام تتجاوز قدرتهم التنموية.

األطفال دون سن 14 عاًما املنخرطون يف عمل األطفال من 
دون وجود مشاكل متعلّقة بتوفري حامية إضافية )التوافق 

عىل هذا محليًا(.
األطفال الذين ترتاوح أعامرهم بني 15 و18 عاًما 

واملنخرطون يف عمل خِطر.
إذا كانت هذه العوامل اإلضافية موجودة، ارفع الحالة من 

خطورة متوسطة إىل خطورة عالية:
• يخاف األطفال من العودة إىل منازلهم.

• ميكن لشخص مسبّب لألذى الوصول إىل األطفال ومقدمي 
الرعاية املهمني ال يؤمنون الحامية.

• العائلة عىل وشك االنتقال )خاصة فيام يتعلّق بالنازحني(.
• األطفال غري مسّجلني ال ميلكون الوثائق.

األطفال هم مع أحد األبوين أو من دون أهل؛ ال ميكن 
تحديد األم أو األب )أو اإلثنني(؛ تخىّل األهل عن األطفال 
أو أهملوهم؛ ال ميلك األطفال أي توجيهات وهم عرضة 

ملخاطر اجتامعية. 

األطفال الذين يعملون معرّضون ألخطار دنيا وهم تحت 

السن األدىن املسموح به للعمل.

األطفال الذين يعملون بعد املدرسة ويف عطالت نهاية 

األسبوع لفرتة تفوق عدد الساعات املسموح بها ولكّنهم 

معرّضون ألخطار دنيا.

عرضة لخطر عمل األطفال:

يهدد األهل بإرسال أطفالهم إىل العمل.

يعمل األطفال الذين تزيد أعامرهم عن 14 عاًما يف بيئة 

آمنة مع تعرّض قليل لألذى )التوافق عىل هذا محليًا(.

األطفال غري امللتحقني باملدارس )غري املنخرطني يف عمل 

األطفال( بدون مسائل أخرى متعلّقة بالحامية.

ترّسب األطفال مؤخرًا من املدرسة / يتغيبون عن املدرسة 

بانتظام.

يوجد يف العائلة أطفال منخرطني يف عمل األطفال أو أسوأ 

أشكال عمل األطفال.

عدم الوصول إىل تعليم ذو جودة يف مواقع النزوح.

عدم القدرة عىل االلتحاق بالثانويات يف مواقع النزوح.

ال تتوفّر ملقدمي الرعاية لألطفال فرًصا للعمل أو لسبل 

كسب العيش.
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رشوط العمل التي تؤثر عىل الخطر
يشمل األذى املحتمل الوفاة و/أو العاهة الدامئة و/أو اإلصابة الخطرية التي تتطلب عالًجا يف 

املستشفى )كرس أو برت أو اعتالل صحي مزمن(.
يُحرم األطفال من أي إمكانية للوصول إىل التعلّم والتعليم والتدريب املناسب ألعامرهم.

األطفال الذين تقّل أعامرهم عن 18 عاًما والذين يعملون ألكرث من مثاين ساعات يف اليوم 
وحتى / أكرث من 40 ساعة يف األسبوع )بناًء عىل الترشيعات املحلية(.

األطفال الذين ترتاوح أعامرهم بني 15 و18 عاًما والذين يعملون ألكرث من سبع ساعات يف 
اليوم و35 ساعة يف األسبوع )بناًء عىل الترشيعات املحلية(.

األطفال الذين يعملون ليالً بني الساعة 8/6 مساًء و6 صباًحا )بناًء عىل الترشيعات املحلية(.
ا أو شديدة الحرارة أو شديدة الربودة أو كثرية  الوظائف التي تنّفذ يف بيئات صاخبة جدًّ

االهتزازات.
الوظائف التي تتضمن مواًدا مؤذية للصحة أو تؤدي إىل أمراض مهنية.

الوظائف التي قد تعرّض األطفال ملواد مشعة أو إشعاعية أو أشعة مؤذية.
الوظائف التي تستخدم آالت كهربائية.

الوظائف التي تتطلّب مستوى مرتفع من اليقظة و/أو الوقوف املستمر أو وضعيات غري 
مريحة.

الوظائف التي يتّم فيها دفع الراتب بناًء عىل عمولة أو نظام مكافآت.
الوظائف التي ال يستطيع فيها األطفال العودة إىل منازلهم وعائالتهم يف نهاية العمل )باستثناء 

الوظائف املخّصصة ألغراض التعليم املسموح به(.
األطفال الذين تقّل أعامرهم عن 18 عاًما والذين ال يحصلون عىل فرتة __ ساعات من الراحة 

املستمرة خالل فرتة 24 ساعة.
فرتات الراحة املختلفة عن:

- __ دقائق راحة يف عمل مدته __ ساعات
- فرتات راحة متقطعة يف عمل مدته __ ساعات يف اليوم و __ دقيقة راحة يف منتصف يوم 

العمل )بناًء عىل الترشيعات املحلية(.

يشمل األذى املحتمل اإلصابة الطفيفة / 
املتوسطة التي تتطلّب إسعافات أولية أو 

عالًجا طبيًّا )كدمة، متزّق(.
يُحرم األطفال من الوصول إىل التعلّم أو 

يضطرون إىل التنسيق بني املدرسة والعمل 
يف نفس الوقت.

األطفال الذين تقّل أعامرهم عن 15 عاًما 
والذين يعملون ألكرث من __ ساعات يف 

اليوم وأكرث من __ ساعة يف األسبوع إجاماًل 
)بناًء عىل الترشيعات املحلية(.

األطفال الذين ترتاوح أعامرهم بني 15 و18 
عاًما والذين يعملون ألكرث من ___ ساعات 
يف اليوم و ___ ساعة يف األسبوع )بناًء عىل 

الترشيعات املحلية(.
فرتات الراحة املختلفة عن )بناًء عىل 

الترشيعات املحلية(:
- __ دقائق راحة يف عمل مدته __ ساعات

- فرتات راحة متقطعة يف عمل مدته __ 
ساعات يف اليوم و __ دقيقة راحة يف 

منتصف يوم العمل. 

يشمل األذى املحتمل اإلصابات الطفيفة 
التي تتطلّب إسعافات أولية فقط أو حادث 

من دون إصابة.
الوظائف التي من املرجح أاّل يكون لها 
تأثري مؤذي عىل منو األطفال أو صحتهم 

وسالمتهم.
الوظائف التي ال متنع األطفال من االستمرار 

يف التعليم أو التعلّم املهني أو التدريبات 
املناسبة للعمر أو املشاركة فيها.

خالل الفصل الدرايس، ال يعمل الطفل الذي 
يرتاوح عمره بني __ و __ أكرث من ساعتني 

يف اليوم وعرش ساعات يف األسبوع خارج 
املدرسة / متطلّبات التعليم.
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أسوأ أشكال عمل األطفال:
- الرق مبا يف ذلك بيع األطفال واالتجار بهم وعبودية الدين وعبودية األرض والسخرة وتجنيد 

األطفال واستخدامهم يف النزاعات املسلحة
- االستغالل الجنيس )الدعارة واملواد اإلباحية(

- استخدام األطفال يف أنشطة غري مرشوعة مثل االتجار باملخدرات والتسّول.
- األعامل الخطرة )انظر أدناه(

أنواع األعامل الخِطرة )استخدم قامئة األعامل الخِطرة الوطنية إذا كانت متوّفرة - أو صغ 
هذه القامئة بحسب السياق املحّل(

1. تشييد وإصالح املباين والجدران والسدود والطرقات والسكك الحديدية واألسطح وأعامل 
التشييد / الهدم تحت األرض أو تحت املاء )مثل األنفاق والجسور واملوانئ واملصارف( 

وتحضري مواد البناء أو تصنيعها أو تطبيقها أو العمل بها مثل الجري والخرسانة واألسفلت 
واألسبستوس واألسمنت وغبار األسبستوس واألعامل الرتابية مبا يف ذلك الحفر أو شق األرض 

واألعامل املنجزة عىل ارتفاعات وتنطوي عىل خطر كبري للسقوط؛ واألعامل التي تتطلّب حمل 
األوزان الثقيلة مبا يف ذلك الطوب.

2. العمل الزراعي بالكيامويات الزراعية )مبيدات اآلفات واألسمدة(؛ عىل ارتفاعات أو يكون 
الطفل عرضة لخطر كبري أو لإلصابة؛ والزراعة املوسمية.

3. الوظائف املرتبطة بالحفر أو التعدين أو التنقيب.
4. الوظائف تحت األرض أو تحت املاء أو يف املاء أو يف األعامق أو تحت الضغط أو باستخدام 

الهواء املضغوط.
5. العمل يف الشوارع وبيع السلع يف الشارع مثل الزهور والتسول - املنظم والقرسي.
6. الوظائف املرتبطة باسِتخراج الِحجارة وصناعات الطني وغريها من األعامل الرتابية.

7. الوظائف املرتبطة باألعامل املعدنية والبضائع واملعادن الثقيلة الصناعية واإلنتاج والتصنيع 
مبا يف ذلك الصب واللحام والتلبيس إلخ.

8. الوظائف املرتبطة بإنتاج الحطب / األخشاب وتصنيعها مبا يف ذلك استغالل الغابات وقطع 
األشجار.

9. الوظائف املرتبطة بإنتاج واستخدام املواد الكيميائية واألحامض واملواد السامة األخرى 
والسموم واملواد املرسطنة إلخ. 

10. الوظائف املرتبطة بإنتاج املنسوجات والجلود والسجاد وتصنيعها وورش العمل بها مبا 
يف ذلك الغزل والحباكة والصوف والقطن والجنفيص وشباك صيد األسامك والخيوط والحبال 

وشعر وريش الطيور والحيوانات.
11. الوظائف املرتبطة بإنتاج التبغ والكحول وبيعها بالجملة أو املرتبطة باملواد املسببة 

لإلدمان.
12. العمل يف مصايد األسامك ومعالجة املأكوالت البحرية.

13. تصنيع أجهزة الراديو واألجهزة الكهربائية واإللكرتونية وإصالحها.
14. إنتاج املواد القابلة لالشتعال واملواد املتفّجرة والخطرة واستخدامها وبيعها مثل األلعاب 

النارية والديناميت إلخ.
15. الوظائف يف قطاع النقل.

16. صناعات الزجاج والسيليكا واملطاط.
17. العمل بالقرب من النار )األفران واملحارق وكنس املداخن(.

18. العمل بالنفايات مثل إزالة القاممة وإعادة التدوير وأعامل الرصف الصحي ومعالجته 
واملنتجات الحيوانية الثانوية )السامد ومعالجة العظام والقرون واألظافر ودم الحيوانات 

اإلنتاجية(.
19. إصالح مركبات النقل املزودة مبحركات والسفن والطائرات والعبّارات أو تصنيعها.

20. األعامل املنجزة يف املغاسل.
21. العمل مع الحيوانات الربية أو الخطرة أو السامة.

22. الوظائف يف قطاع األغذية واملرشوبات حيث يُباع الكحول.
23. التحميل والتعبئة يف أكياس وبراميل والتكديس ووظائف مامثلة تتطلّب رفع أوزان تزيد 

عن 10 كجم من دون معدات داعمة.

ال يجب اعتبار هذه القامئة قانونية إاّل إذا 
كانت الظروف املذكورة أعاله سارية فيام 

يتعلّق بالعمر وعدد ساعات العمل وفرتات 
الراحة والتعرّض للمخاطر وما إىل ذلك. يف 

خالف ذلك أو إذا أشارت الظروف املذكورة 
أعاله أو عوامل الهشاشة إىل أّن الطفل يف 
حالة عالية الخطورة، ينبغي اتخاذ التدابري 

املناسبة.
1. تجفيف الفاكهة والخرضوات واللحوم 

واألسامك وتصنيعها وحفظها.
2. العمل الزراعي الذي ال تُستخدم فيه 
مبيدات اآلفات / األسمدة أو ال يعرّض 

الطفل بشكل كبري للخطر أو اإلصابة مبا يف 
ذلك رعي قطيع صغري من املوايش.

3. إنتاج األدوات املنزلية من دون استخدام 
مواد أو عمليات مؤذية مثل املكانس 
واألزرار والزينة والصناديق والسالل 

واملالبس واألكياس إلخ.
4. وظائف قطاع الخدمات وال تشمل 

أماكن بيع الكحول يف املحالت واملتاجر.
5. وظائف مكتبية ووظائف مساعدة يف 

املكاتب.
6. وظائف قطاع الخدمات باستثناء أماكن 

بيع الكحول.
7. إنتاج املواد الغذائية ووظائف تجارية 

مختلفة.
8. التحميل والتعبئة يف أكياس وبراميل 

والتكديس ووظائف مامثلة تتطلّب رفع 
أوزان ال تزيد عن 10 كجم من دون 

معدات داعمة.
9. تصنيع القوارب الصغرية غري املزودة 

مبحركات وإصالحها باستثناء الدهان 
والورنيش.

10. الوظائف املساعدة )الداعمة( يف مجال 
تشييد املباين والجدران والرشفات والسدود 

والطرقات والسكك الحديدية وإصالحها.
11. الوظائف يف األسواق مبا يف ذلك أسواق 

األسامك.
12. الوظائف يف مجال النقل مثل سيارة 

أجرة / عربة / حافلة.

ال يجب اعتبار هذه القامئة قانونية إاّل إذا 
كانت الظروف املذكورة أعاله سارية فيام 

يتعلّق بالعمر وعدد ساعات العمل وفرتات 
الراحة والتعرّض للمخاطر وما إىل ذلك. يف 

خالف ذلك أو إذا أشارت الظروف املذكورة 
أعاله أو عوامل الهشاشة إىل أّن الطفل يف 
حالة عالية الخطورة، ينبغي اتخاذ التدابري 

املناسبة. 
1. وظائف يف قطف الفاكهة والخرضوات 
والزهور يف ظروف ال تنطوي عىل احتامل 
تعريض األطفال للخطر )بسبب السقوط 

واإلصابات ومبيدات اآلفات واألسمدة 
والطقس(.

2. وظائف مساعدة يف تربية الحيوانات 
الصغرية.

3. وظائف يف املبيعات: املساعدة يف 
الخدمات املكتبية أو توزيع الصحف 

واملجالت أو بيعها أو يف مجال املبيعات 
يف أكشاك بيع سلع الخبازين أو البقالة أو 

املطاعم الخالية من الكحول.
4. وظائف مساعدة يف املراكز واألنشطة 
الرتفيهية واملرافق الرياضية وما إىل ذلك.

نوع العمل أو الوظيفة حسب طبيعة الصناعات املعروفة باحتوائها عىل مستويات من الخطر 
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خطورة عالية
يجب اتخاذ التدابري الفورية واالحالة. من الناحية املثالية، يجب التدخل 

قبل ترك الطفل. يف خالف ذلك، يجب إجراء التقييم األويل مع الرتكيز عىل 

السالمة واالحتياجات األساسية يف غضون 24 إىل 48 ساعة.

أبلغ املرشف عىل الفور.

إذا كان عمر الطفل أقل من 15/14 عاًما، قم بالعمل عىل إبعاده فوًرا.

يجب االنتهاء من التقييم والتخطيط بشكل كامل يف غضون أسبوع.

يجب تصميم الخدمات األساسية لتناسب احتياجات كّل طفل وعائلة. قم 

بتقديم الدعم وأظهر مرونة إضافية عند الحاجة لضامن تقديم الخدمات 

بنجاح. يتم تحديد ذلك وفًقا للسياق مع إمكانية إضافة:

• إدارة حالة حامية الطفل من قبل عاملني مدربني يف مجال حامية الطفل 

مبا يف ذلك اإلحاالت إىل الخدمات املتخصصة وغريها من الخدمات مثل 

التعليم والغذاء ودعم الدخل والصحة. 

• الصّحة العقلية والدعم النفيس االجتامعي.

• نشاطات مع األقران / ضمن مجموعات / املهارات الحياتية.

• العالج الصحي والطبي.

• الوساطة مع أصحاب العمل و/أو األهل واملتابعة املنتظمة.

• البحث عن أفراد العائلة وملّ الشمل.

• التواصل مع األمن / الجهات الفاعلة يف إنفاذ القانون / املهنيني القانونيني 

/ قادة املجتمع.

• إعطاء األولوية للعائلة / الطفل للتسجيل يف حال عدم التسجيل بعد.

• ترتيب رعاية مؤقتة إذا لزم األمر.

• إحالة األطفال األكرب سًنا املنخرطني يف أسوأ أشكال عمل األطفال ومقدمي 

الرعاية إىل خدمات املساعدة يف سبل كسب العيش املتخصصة / التعزيز 

االقتصادي 

• فرص لتقوية العائالت ومقدمي الرعاية.

• إحالة األطفال واألهل إىل فرص التعليم والتعلّم املرنة مبا يف ذلك الفرص 

التقنية أو املهنية.

بشكل مثايل، يجب أن يقوم املرشد االجتامعي بزيارات متابعة لألطفال 

مرتني يف األسبوع. يف حال تعّذر ذلك، يجب أن يقوم املرشد االجتامعي 

املعنّي بزيارات شخصية أسبوعية ويتّم الرصد باستخدام وسائل أخرى مثل 

املكاملات الهاتفية ورصد استخدام الخدمات والرصد املجتمعي.

ركِّز عىل بناء العالقات التي تنمي الثقة وتحمي رفاهية األطفال من خالل 

الحّد من التعرض للمخاطر التي تهّدد الحياة عىل املدى القصري )عند 

وجود مخاطر متعّددة، قم بالرتكيز عىل األكرث خطورة( إىل أن تتمّكن من 

وضع خطة طويلة األجل تشمل إدارة الحالة واإلدماج يف التعلّم واملساعدة 

االقتصادية / يف سبل كسب العيش. 

يف الحاالت التي يتعّذر فيها ابعاد األطفال أو عند رفضهم لذلك، حاول نقل 

األطفال إىل مهام أكرث أمانًا ضمن مكان العمل أو تقليل عدد ساعات العمل. 

يف حال تعّذر ذلك، اطلب إجازة مؤقتة من العمل أو إنهاء العمل طوًعا 

وبدعم من العائلة.

اطلب املشورة القانونية أو املساعدة من الجهات الفاعلة يف إنفاذ القانون 

و/أو غريها من املهنيني القانونيني لدعم عملية االبعاد.

اطلب املشورة من منظمة العمل الدولية ILO أو الخرباء يف املجال أو 

النقابات أو االتحادات أو املنظامت غري الحكومية الرشيكة األخرى بشأن 

جعل العمل أكرث أمانًا لألطفال الذين يبلغون العمر املناسب.

خطورة متوسطة 
يجب اتخاذ التدابري الفورية واالحالة عندما تشري الظروف 

إىل أّن األطفال موجودون يف أوضاع عالية الخطورة. اتبع 

تدابري الحاالت العالية الخطورة يف هذه الحالة.

تقييم الحالة يف غضون __ يوًما وتخطيط الحالة يف غضون 

__ أيام / أسابيع )التوافق عىل هذا محليًا(.

ميكن أن تشمل الخدمات:

• إحالة حاالت حامية الطفل إىل خدمات متخصصة 

وخدمات أخرى واسعة النطاق مثل التعليم والغذاء ودعم 

سبل كسب العيش والصحة والتعليم والتعلّم غري النظامي 

والدعم النفيس واالجتامعي إلخ.

• الرصد والدعم العائيل واملجتمعي.

• الوساطة مع العائالت وأصحاب العمل اآلخرين.

• إعطاء األولوية للعائلة / الطفل للتسجيل يف حال عدم 

التسجيل بعد.

• إحالة العائالت واألطفال األكرب سًنا إىل التعليم والتدريب 

املهني والتقني وخدمات تعزيز الحياة االقتصادية واملساعدة 

يف سبل كسب العيش 

• فرص لتقوية العائالت ومقدمي الرعاية.

• الدعم النفيس واالجتامعي )نشاطات مع األقران / ضمن 

مجموعات / املهارات الحياتية(.

• الدعم الصحي والطبي.

• تقديم الدعم لتعديل املنزل للسامح ألفراد العائلة ذوي 

اإلعاقة بالتحرّك بشكل أسهل.

يجب أن تتّم متابعة األطفال أسبوعيًّا )يف البداية( وكّل 

أسبوعني بعد وضع خطة حالة مستقرة. يف حال تعّذر القيام 

بزيارات أسبوعية، قم بإجراء زيارات شخصية كّل أسبوعني 

ويتّم الرصد باستخدام وسائل أخرى مثل الحامية املجتمعية 

عن بعد واملكاملات الهاتفية ورصد استخدام الخدمات 

والحضور يف املدرسة وزيارات األشخاص املسؤولني اآلخرين.

ركِّز عىل الوقاية من تحّول العمل الذي ينخرط فيه األطفال 

حاليًّا إىل عمل أكرث أذيًة أو أسوأ أشكال عمل األطفال.

ركِّز عىل تعزيز رفاهية األطفال من خالل الحّد من التعرض 

للمخاطر والتهديدات املؤذية عىل املدى القصري )عند 

وجود مخاطر متعّددة، قم بالرتكيز عىل األكرث خطورة( 

إىل أن تتمكن من وضع خطة طويلة األجل تشمل اإلحالة 

وإدارة الحالة عند الحاجة واالدماج يف التعلّم واملساعدة 

االقتصادية.

يف الحاالت التي يتعذر فيها ابعاد األطفال أو عند رفضهم 

لذلك، حاول نقل األطفال إىل مهام أكرث أمانًا ضمن مكان 

العمل أو تقليل عدد ساعات العمل. يف حال تعّذر ذلك، 

اطلب إجازة مؤقتة من العمل أو إنهاء العمل طوًعا/ بدعم 

من العائلة.

اطلب املشورة القانونية أو املساعدة من الجهات الفاعلة 

يف إنفاذ القانون و/أو غريها من املهنيني القانونيني لدعم 

عملية االبعاد.

خطورة متدنية 
وضع الخدمات الوقائية عىل سلّم األولويّات 

مثل عمليات التسجيل أو التوثيق والوصول 

إىل املساعدة اإلنسانية والبطاقات التموينية 

إلخ.

إجراء تقييم الحالة والتسجيل والتخطيط 

للحالة يف غضون شهر واحد، مبا يف ذلك 

اإلحاالت الرضورية.

إجراء الرصد العائيل واملجتمعي من قبل 

املجتمع املحيل أو العاملني مع الشباب.

توفري املعلومات ونرش الوعي ملقدمي 

الرعاية وأفراد املجتمع املحيل.

تعزيز وصول األطفال إىل الخدمات من 

خالل اإلحاالت إىل خدمات واسعة النطاق 

مثل خدمات الدعم يف مجال سبل كسب 

العيش / األمن الغذايئ / التعزيز االقتصادي 

والصحة والتعليم والتعلّم والدعم النفيس 

واالجتامعي والنشاطات الجامعية / فرص 

دعم األقران إلخ.

تحديث مسح الخدمات واألنشطة املتاحة 

التي يقّدمها الرشكاء أو املنظامت الدولية 

غري الحكومية األخرى.

إعطاء األولوية للعائلة / الطفل للتسجيل يف 

حال عدم التسجيل بعد.

يجب أن تتّم متابعة األطفال مرّة واحدة 

يف الشهر. يف حال تعّذر ذلك، يجب القيام 

بزيارات شخصية أقل تواترًا ويتّم الرصد 

باستخدام وسائل أخرى مثل الزيارات التي 

يقوم بها األشخاص املسؤولون اآلخرون / 

العاملون يف املجتمع / العاملون مع الشباب 

ورصد استخدام الخدمات واملكاملات 

الهاتفية والحضور يف املدرسة إلخ.

تدابري ادارة الحالة


