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أداة
للمرشدين االجتماعيني يف حاالت حماية األطفال

هذه توجيهات للمرشدين االجتماعني واملديرين احلاالت الذين يقّدمون خدمات خاصة بإدارة حاالت حماية الطفل 
لألطفال املنخرطني يف عمل األطفال، مبا يف ذلك أسوأ أشكال عمل األطفال. وتكّمل هذه التوجيهات التدابير 

الرئيسية املبّينة يف املعيار 18 من املعايير الدنيا حلماية الطفل يف العمل اإلنساني واملبادئ التوجيهية العامة إلدارة 
احلاالت1 . يبحث القسم األول يف تطوير توجيهات إضافية إلدارة حاالت عمل األطفال، ويقّدم القسم الثاني 

التوجيهات اخلاصة بكّل خطوة من عملية إدارة احلاالت.

القسم األول. تطوير توجيهات خاّصة بإدارة حاالت عمل األطفال
الفرز

يف كثير من سياقات األزمات اإلنسانية، يتخطى عدد األطفال املنخرطني يف عمل األطفال القدرة على إدارة 
احلاالت. ويف هذه احلاالت، يتعنّي على الوكاالت الفردية ومجموعات التنسيق االّتفاق على كيفية إعطاء األولوية 

للحاالت بهدف إدارة مجموع احلاالت وتقدمي الدعم العاجل لألطفال الذين يواجهون حاالت تهّدد حياتهم. 
ولتحديد معايير الفرز، قد يكون من املفيد اعتبار عمل األطفال على أّنه سلسلة مترابطة، كما هو موضح يف الرسم 

البياني أدناه. 

معايير الهشاشة 

يشّكل األطفال الذين يعملون مجموعة متنوعة وتتأثر هشاشتهم مبجموعة مختلفة من عوامل اخلطر واحلماية 
املرتبطة بعملهم وخصائصهم الفردية وبيئتهم. ويف سياقات األزمات، ميكن أن تؤّثر الظروف املتغّيرة يف حياة 

الطفل، مبا يف ذلك ظروف عمله، على هشاشته وتؤّدي إلى انتقال األطفال إلى مستويات أعلى من اخلطر على 
طول هذه السلسلة املترابطة. نذكر على سبيل املثال:

تحالف
حامية الطفل

يف العمل اإلنساين

  زوروا موقع مركز املوارد الخاص بإدارة حاالت حامية الطفل Child Protection Case Management Resource Hub. بالنسبة إىل مقّدمي الخدمات الذين يقّدمون الرعاية إىل األطفال الناجني، يوىص 

باستخدام هذا املورد: لجنة اإلنقاذ الدولية IRC )2012( رعاية األطفال الناجني من اإلساءة الجنسية - مبادئ توجيهية ملُقّدمي الخدمات الصحية والنفسية االجتامعية يف السياقات اإلنسانية.

https://casemanagement.alliancecpha.org/en/alliance-special-sections/child-protection-case-management-resource-hub
https://casemanagement.alliancecpha.org/en/child-protection-online-library/caring-child-survivors-sexual-abuse-guidelines-health-and
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قد يضطر الطفل الذي كان يف املدرسة قبل األزمة )خطورة متدنية( إلى التسرب من املدرسة واالنخراط يف 	 
عمل األطفال )خطورة متوسطة( أثناء األزمة نتيجة فقدان سبل كسب العيش يف عائلته.

قد ينفصل الطفل املنخرط يف عمل األطفال قبل األزمة )خطورة متوسطة( عن عائلته أثناء األزمة ويكون 	 
عرضة بشّدة لالجتار، وهذا يعتبر أحد أسوأ أشكال عمل األطفال )خطورة عالية(.

يجب على فرق التنسيق املعنية بإدارة حاالت حماية الطفل يف سياقات األزمات أن حتّدد بصورة مشتركة احلاالت 
التي تعتبر حاالت ذات خطورة متدنية أو متوسطة أو عالية وتدابير املتابعة املطلوبة على كّل مستوى من مستويات 

اخلطر هذه. وينبغي دائًما إعطاء األولوية للحاالت ذات اخلطورة العالية لالستجابة لها سريًعا وملعاجلتها باعتبارها 
ضرورة طارئة.

تساعد معايير الهشاشة املرشدين االجتماعيني على القيام مبا يلي:
تقييم حالة األطفال األفراد وحتليلها مبا يف ذلك العوامل التي تزيد هشاشتهم. 	 
حتديد مستوى اخلطر لكّل طفل فرد واتخاذ التدابير الالزمة لالستجابة الحتياجات الطفل	 

توضح مصفوفة اخلطر عوامل الهشاشة املشتركة التي تؤثر على مستوى اخلطر بالنسبة إلى الطفل. وقد تشمل 
مصفوفة اخلطر بالنسبة إلى األطفال املنخرطني يف عمل األطفال، عمر الطفل وأنواع وظروف عمل محّددة 

وغيرها من عوامل اخلطر واحلماية الشائعة. 

األداة 16. مصفوفة خطر عمل األطفال تقّدم مصفوفة خطر منوذجية ميكن استخدامها كمرجع عند القيام 
بالتدابير الرئيسة التالية.

التدابير الرئيسّية لوضع معايير الهشاشة وتطوير مصفوفة خطر:
تحديد معايري الهشاشة الخاصة بالخلفية تتامىش مع قدرة خدمات إدارة الحاالت.	 

التأكد من أّن معايري الهشاشة توّضح من هم األطفال الذين ميكن دعمهم من خالل )أي املؤهلني للحصول عىل( خدمات 	 

إدارة الحاالت، واألطفال الذين يتّم دعمهم من خالل تدخالت أخرى.

التأكد من أّن معايري الهشاشة / مصفوفة الخطر الخاصة باألطفال املنخرطني يف عمل األطفال تعكس ما ييل:	 

عمر الطفل )مثاًل األطفال األصغر سًنا يواجهون أخطاًرا أكرب من األطفال األكرب سًنا(؛	 

األنواع الشائعة من عمل األطفال، مبا يف ذلك أنواع العمل الخطر والظروف الخطرة؛	 

عوامل الخطر والحامية املعروفة والتي تجعل األطفال أكرث أو أقّل هشاشة للتعرّض لألذى.	 

إرشاك األطفال ومقدمي الرعاية واملنّسقني املجتمعيني يف التحّقق من معايري الهشاشة إلدارة حاالت عمل األطفال.	 

التدابري الرئيسية لتحديد تدابري االستجابة لكّل مستوى من مستويات الخطر:	 

تحديد استجابات الربمجة التفاضلية للحاالت بوضوح، مع ايجاز التدابري الرئيسية ملستويات الخطورة العالية واملتوسطة 	 

واملتدنية.

تطوير إجراءات التشغيل املوّحدة للحاالت ذات الخطورة العالية التي تنطوي عىل أخطار حامية متعّددة مبا يف ذلك 	 

حاالت أسوأ أشكال عمل االطفال والعنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي.

تعزيز خدمات إدارة الحاالت كأولوية لألطفال الذين يتم تحديدهم عىل أنّهم عرضة لخطورة عالية.	 

التأكّد من أّن إدارة حاالت عمل األطفال تعّزز منوذج دعم متعّدد املستويات. ميكن لنموذج الدعم املتعدد املستويات أن 	 

يساعد يف تحديد التدابري والتدخالت املناسبة لكّل مستوى من مستويات الخطر، كام هو موّضح يف الرسم البياين أدناه. 

تجدر اإلشارة إىل أّن هذا الرسم البياين هو مثال توضيحي وبالتايل ينبغي تحديد تدابري االستجابة املحددة وفًقا للسياق 

املحيل.
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منوذج الدعم املتعّدد املستويات               

االتفاق على تدابير لالستجابة املناسبة ويف الوقت املناسب للحاالت ذات اخلطورة املتدنية 
واملتوسطة والعالية:

باالشتراك مع آلية التنسيق بني الوكاالت، االتفاق على اإلطار الزمني واخلطوات الالزمة إلجراء تقييمات  	
شاملة لألطفال الذي مّت حتديدهم على أّنهم عرضة ملستويات خطورة متدنية ومتوسطة وعالية. التأكد 
من توافقها مع املعايير الدنيا العاملية وتلك املّتفق عليها يف السياق احمللي بني الشركاء يف إدارة احلاالت.

تطوير أدوات إدارة احلاالت أو تكييفها للقيام بعمليات حتديد وتسجيل وتقييم شاملة ولعوامل اخلطر  	
واحلماية املتعلّقة بعمل األطفال. التأّكد من أّن مناذج التقييم حتتوي على معلومات عن اجملاالت التالية:

عوامل خطر إضافية أو هواجس تتعلّق باحلماية مثل اإلعاقة واعتالل الصحة وانفصال العائلة واألطفال 	 
املرتبطني بالقوات واجلماعات املسلحة واالساءة اجلنسية.

• البيئة العائلية وعالقتها بعمل الطفل:
الوضع املعيشي: العيش مع األهل/مقدمي الرعاية أو من دونهم؛ يف حال عدم عيش الطفل مع  	

والديه األصليني، هل يوجد اتصال بني الطفل وأهله؛
قدرة العائالت على تلبية احتياجات الطفل األساسية؛ مؤشرات اإلهمال؛ 	
فهم األهل لعمل األطفال ومواقفهم جتاهه؛ 	
 دور األهل/مقدمي الرعاية والعائلة يف خلق / تسهيل عمل األطفال؛ 	
دخل العائلة: معلومات عن أفراد العائلة الذين يعملون مقابل أجر أو بدون أجر؛ ودور دخل  	

األطفال يف األسرة؛ وألي غرض يُستخدم َدخل عمل األطفال.

خطورة مرتفعة
أسوأ أشكال
عمل األطفال

خطورة متوسطة
عمل  األطفال

خطورة متدنية
عوامل مخاطرعمل األطفال

ال خطورة
الطفل يف املدرسة أو يف عمل الئق

 الطفل منخرط يف عمل األطفال و/أو معرض لخطر االنخراط بأسوأ أشكال عمل

 االطفال. التدخل مطلوب للوقاية من األذى. ولكن، ال وجود لدليل عىل أّن

.الطفل معرض لخطر أو إصابة أو وفاة وشيكة

 الطفل منخرط يف أسوأ أشكال عمل األطفال وهو عرضة لخطر أو
.أذى أو موت وشيك. يحتاج الطفل إىل حامية ودعم فوريني

 الطفل آمن يف املنزل ويف العمل )عمل خفيف أو الئق(. غري أّن عوامل خطر

 عمل األطفال موجودة، ومثة حاجة إىل الدعم إلبقاء الطفل خارج عمل

.األطفال. أو: تم إبعاد الطفل مؤخرًا عن عمل األطفال

 ليس الطفل يف خطر )بعد اآلن(. تّم إبعاد الطفل بنجاح

.عن عمل األطفال

• االبعاد عن أسوأ أشكال عمل االطفال 
إدارة حاالت حامية الطفل   •

الصحة العقلية والدعم النفيس واالجتامعي  •
• دعم سبل كسب العيش لألهل / العائلة 

• دعم إعادة اإلدماج مثاًل الدعم النفيس واالجتامعي والتعليم والعمل الالئق
• الرصد واملتابعة بانتظام

• اإلبعاد عن عمل األطفال / الوقاية من أسوأ أشكال عمل األطفال
دعم إعادة اإلدماج مثاًل الدعم النفيس واالجتامعي والتعليم والعمل الالئق  •

• دعم سبل كسب العيش لألهل / العائلة
• إدارة الحاالت يف حال وجود مخاوف حامية إضافية 

• التحويالت النقدية / دعم االحتياجات األساسية للوقاية من عمل 
األطفال

• نرش التوعية بني األهل

• دعم وقايئ للطفل مثاًل دعم يف الواجبات املنزلية وأنشطة 
الدعم النفيس واالجتامعي

• الرصد

•  معلومات عن خطر عمل األطفال 

• الحصول عىل دعم االحتياجات األساسية، 
مبا يف ذلك دعم األمن الغذايئ وسبل كسب 

العيش والتعليم للعائالت

• مشاركة الطفل يف األنشطة 
الجامعية وحصوله عىل خدمات 

الدعم النفيس واالجتامعي 
األخرى.
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• ظروف مكان العمل واخملاطر مبا يف ذلك:
أين يعمل الطفل ومع من؛ 	
نوع العمل واملهام التي يؤدونها؛ 	
ساعات العمل / دوام العمل )الوقت واملدة والتوازن مع األنشطة األخرى(؛ 	
طبيعة العمل: طوعي أو قسري من قبل صاحب العمل أو العائلة أو غيره؛ مستوى احلرية يف  	

اختيار العمل واحلركة؛
التعرض لإلساءة اجلنسية أو اجلسدية أو العنف يف مكان العمل؛ 	
اخملاطر اجلسدية يف مكان العمل وعواقبها )املشاكل الصحية واإلصابات وما إلى ذلك(؛ 	
أجرهم مبا يف ذلك من يتقاضى أجر عمل الطفل. 	

• متييز وتهميش الطفل و/أو العائلة وكيفية تأثير ذلك على خطر عمل األطفال.

االتفاق على تدابير لالستجابة املناسبة ويف الوقت املناسب للحاالت ذات اخلطورة العالية:
تتطلّب احلاالت ذات اخلطورة العالية اتخاذ تدابير فورية بسبب اخلطر الوشيك الذي يهدد حياة الطفل أو يلحق 

الضرر به أو يؤدي إلى وفاته. وسيحتاج مقدمو خدمات إدارة احلاالت إلى االتفاق على تدابير للحاالت ذات 
اخلطورة العالية. يرجى أخذ اإلجراءات التالية بعني االعتبار:

حتديد وقت وكيفية مناقشة احلاالت ذات اخلطورة العالية بني املرشدين االجتماعيني ومديريهم  	
واملشرفني عليهم قبل اتخاذ أي تدابير جتاه الطفل و/أو عائلته.

وضع إجراءات تشغيل موّحدة للحاالت التي تتطلب إبعاد الطفل أو إنقاذه - على سبيل املثال،  	
اعتراض االجتار باألطفال أو األطفال املرتبطني باجلماعات والقوات املسلحة أو االستغالل 
اجلنسي التجاري لألطفال. االتفاق على ذلك بشكل مشترك بني وكاالت إدارة حاالت حماية 

الطفل واجلهات الفاعلة يف إنفاذ القانون وغيرها من اجلهات الفاعلة ذات الصلة مثل اجلهات 
الفاعلة يف مجال الرعاية االجتماعية والرعاية البديلة.

يجب االنتباه إلى أّن املنظمات غير احلكومية ووكاالت األمم املتحدة ال متلك عادة صالحية إبعاد األطفال عن 
احلاالت ذات اخلطورة العالية، ويف بعض األماكن قد مُتنح هذه املنظمات اإلذن من خالل وزارات العدل بواسطة 

أمر قضائي أو وزارات الشؤون االجتماعية. 

وضع إجراءات تشغيل موّحدة للحاالت التي تتطلب إبعاد الطفل أو إنقاذه ولكنه غير ممكن أو  	
ليس يف مصلحة الطفل الفضلى. االتصال باجلهات الفاعلة ذات الصلة، مبا يف ذلك اجلهات 
الفاعلة يف مجال إنفاذ القانون، بهدف التخطيط للتدابير الهادفة إلى تلبية احتياجات الطفل 

دون تعريضه أو تعريض املوظفني الذين يعملون معه للخطر.
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إذا كان الطفل الجًئا أو نازًحا داخلًيا أو مهاجًرا، التباع اخلطوط العريضة إلجراءات إدارة  	
احلاالت مع الوكاالت ذات الصلة، مثل اخلدمات احلكومية أو املفوضية السامية لألمم املتحدة 

.)IOM( أو املنظمة الدولية للهجرة )UNHCR( لشؤون الالجئني
تركيز التدابير على تلبية االحتياجات الفورية التي يحّددها الطفل واخلدمات التي يرغب يف  	

قبولها وتقدمي معلومات عن اخلدمات األخرى أو الدعم املتاح لتلبية احتياجاته.

التدابير الرئيسية إلحاالت ناجحة:
إدراج أموال الطوارئ يف ميزانيات إدارة احلاالت. ميكن للمرشدين االجتماعيني استخدام  	

أموال احلاالت الطارئة هذه لدعم تنفيذ خطط احلاالت ولتغطية التكاليف اخملتلفة: على سبيل 
املثال، اإلحاالت الطبية الطارئة أو معدات دعم استراتيجيات تخفيف األذى أو رسوم اخلدمات 

املتخّصصة أو غيرها من احتياجات الدعم الفردي.
مرافقة األطفال ومقدمي الرعاية إلى خدمات اإلحالة عند احلاجة لتقدمي الدعم فيما يتعلق  	

بالتنقل والترجمة واستكمال االستمارات وأنظمة املالحة التي قد ال يكونون معتادين عليها.
دعم شركاء اإلحالة لبناء القدرات وتقدمي خدمات عامة لألطفال املنخرطني )سابًقا( بعمل  	

األطفال. النظر يف دعم مقدمي اخلدمات التعليمية مثل املدارس ومراكز التعلّم والتعليم 
والتدريب يف اجملال التقني واملهني؛ والصحة مبا يف ذلك مقدمي خدمات الصحة العقلية والدعم 

النفسي واالجتماعي؛ ومقدمي اخلدمات القانونية. تقدمي الدعم التدريبي، مثل رعاية األطفال 
الناجني والدعم التشغيلي، على سبيل املثال، من خالل تزويد اخلدمات مبواد أو أماكن مالئمة 

لألطفال واملراهقني. 
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 القسم الثاين. توجيهات خطوة بخطوة إلدارة حاالت عمل األطفال

اخلطوة األولى: التحديد والتسجيل والتقييم األولي

التحديد
عنــد االتصــال بطفــل منخــرط يف 

عمــل األطفــال ألّول مــّرة:
املفروضة بحسب السياسات أو 

التشريعات الوطنية أو احمللية بالنسبة 
إلى األطفال املنخرطني يف عمل 

األطفال وأسوأ أشكالها وأي إجراءات 
متفق عليها بني الوكاالت. 

اطلب موافقة الطفل والعائلة  	
للتدخل نيابة عنهم وتبادل 

معلومات احلالة مع مقدمي 
اخلدمات.

قّدم استجابة تعكس االهتمام  	
والتعاطف.

قّدم معلومات للطفل والعائلة  	
حول احلقوق واخلدمات 

املتاحة.
اجمع املعلومات األساسية  	

مبا يف ذلك تفاصيل االتصال 
بحيث يكون االتصال الالحق 
ممكًنا وميكن متابعة احلالة.

اتبع آليات اإلحالة املتفق عليها  	
سابًقا. إذا مّت حتديد الطفل 

من قبل وكالة ليس لديها خبرة 
يف دعم األطفال املستضعفني، 

قم بإحالة الطفل إلى حماية 
الطفل أو وكالة أخرى 

متخّصصة.
حّدد االحتياجات الفورية  	

واستجب لها مثل املساعدة الطبية أو الغذاء أو املأوى واحلماية من األحداث التي تهّدد 
احلياة.

حتديد ما إذا كان األطفال يستوفون معايير الهشاشة إلدارة احلاالت. 	
عندما ال يستويف األطفال معايير الهشاشة أو اخلطر التي حتّددها منظمتك:

قم بإحالة األطفال ومقدمي الرعاية لهم إلى اخلدمات املناسبة وقّدم معلومات عن األشخاص  	
الذين ميكنهم دعمهم.

اشرح لهم بطريقة حّساسة سبب عدم قدرتك على دعمهم، وابَق مهذًبا وودوًدا. 	
شارك معايير هشاشة إدارة حالتك مع املنظمات األخرى حتى تعرف هذه املنظمات ملن ميكنك  	

تقدمي املساعدة وكيف.

نقاط االتصال احملتملة لتحديد عمل األطفال 
من خالل املدارس ومقدمي الخدمات املحليني 	 

والعيادات الصحية.

التوعية يف املجتمع املحيل )من الباب إىل الباب، 	 

اإلبالغ الذايت( واللجان املجتمعية والقادة الدينيني 

وقادة املجتمعات املحلية.

املراكز املجتمعية واألماكن اآلمنة املنظمة واملراكز 	 

املتعّددة الخدمات ونوادي األطفال وبرامج أنشطة ما 

بعد الدوام املدريس مبا يف ذلك الخدمات الصحية.

من خالل العمل مع أصحاب العمل ورابطات أصحاب 	 

العمل والنقابات العاملية.

من خالل االتصال باألطفال يف مكان العمل أو املتاجر 	 

أو الشوارع أو الحقول.

العمل مع األطفال الذين انخرطوا يف السابق يف عمل 	 

األطفال من خالل التوعية أو شبكات األقران.

من خالل أنظمة رصد عمل األطفال القامئة.	 

التنميط أو التقييم عىل مستوى املجتمع املحيل.	 

من خالل برامج املساعدة / الرعاية االجتامعية.	 

من خالل إدارات إنفاذ القانون أو الحدود.	 



دليل العمل عرب الوكاالت ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا - سبل الوقاية واإلستجابة يف حاالت عمل األطفال يف العمل اإلنساين

7

قّدم مالحظات إلى الوكاالت التي حتيل إليك األطفال الذين ال يستوفون معايير الهشاشة التي  	
حتّددها منظمتك.

التسجيل
التسجيل هو تدوين املعلومات األساسية التي متثل اخلطوة األولى لدخول الطفل رسمًيا يف نظام إدارة احلاالت. 

وينبغي على املرشدين االجتماعيني االستفادة القصوى من كّل فرصة تتاح لهم جلمع املعلومات عن الطفل 
باستخدام تقنيات املراقبة واملناقشة واملقابالت.

يتّم التسجيل عندما يستويف الطفل معايير الهشاشة التي حّددتها منظمتك وعندما يعطي كّل من الطفل وعائلته 
املوافقة املستنيرة / القبول املستنير للموافقة على اخلدمات. وقد يتّم التسجيل يف نفس الوقت الذي يتم فيه 
التقييم األولي جلمع املعلومات حول الطفل وعمله وعائلته. عند التسجيل، يجب استخدام منوذًجا موّحًدا من 

األسئلة املّتفق عليها سابًقا كجزء من اجلهود املشتركة بني الوكاالت لتنسيق الدعم املقدم لألطفال املستضعفني. 
وباإلضافة إلى أسئلة التسجيل املوّحدة املطروحة، يجب أن تتضّمن معلومات التسجيل اخلاصة بعمل األطفال ما 

يلي:
اسم ومكان العمل )تفاصيل االتصال( ونوع العمل الذي يتضّمنه وعدد ساعات العمل وأيام العمل ومكان وجود الطفل خارج 	 

العمل؛

الهواجس األولية املتعلّقة بالعمل الخطري واملنطوي عىل مخاطر والوضع التعليمي ومخاطر الحامية الفورية وصحة الطفل 	 

ورفاهه.

التقييم )التمهيدي( األولي 
التقييم هو جمع وحتليل املعلومات التي تساعد املرشدين االجتماعيني على وضع خطة حالة ملا فيه مصلحة الطفل 

الفضلى. وهذه هي الفرصة األولى للمرشدين االجتماعيني إلنشاء عالقة مع الطفل املنخرط يف عمل األطفال 
وبناء الثقة معه ومع مقدمي الرعاية له. يُعتبر التقييم جزًءا هاًما من عملية إدارة احلاالت. وينبغي أن يلحظ 

التقييم األولي لألطفال املنخرطني يف عمل األطفال احلماية اجلسدية الفورية والهواجس الصحية وتلك املتعلّقة 
بالسالمة يف املنزل والعمل، مبا يف ذلك إذا كان الطفل عرضًة لإلساءة اجلسدية أو اجلنسية واإلصابات املتعلّقة 

بالعنف اجلنسي واحلاالت التي تهّدد احلياة )على سبيل املثال، العنف واحلرارة الشديدة والبرد القارص واملرتفعات 
والعمق( والتعرض للمواد السامة واألماكن امللّوثة واحلرمان من األكسجني وكسور يف العظام وإصابات يف األنسجة 

الداخلية واللينة إلخ. 

ينبغي أن يتضّمن التقييم أيًضا حملات عامة عن ظروف مكان العمل )ساعات العمل يف األسبوع وفترات الراحة 
واخملاطر والعنف( وعن إمكانية الوصول إلى االحتياجات األساسية مثل الطعام واملأوى والرعاية الصحية والتعليم 

وعن عوامل احلماية املوجودة. يجب أن يوّفر التقييم األولي 
معلومات كافية لتحديد مستوى اخلطر األولي الذي يواجه 

الطفل والذي سيحّدد اخلطوات التالية.

االجتماعيــني  املرشــدين  اخلطــر  مصفوفــة  تســاعد 
قــد  الــذي  اخلطــر  مســتوى  حتديــد  علــى  واملشــرفني 
ــال وعوامــل  ــه الطفــل املنخــرط يف عمــل األطف ــّرض ل يتع
فيهــا وعندمــا  املســاهمة  والهشاشــة واحلمايــة  اخلطــر 
يُعتقــد أّن الطفــل معــرض خلطــر ذات خطــورة عاليــة، 

أقــرب وقــت ممكــن. يجــب إجــراء تقييــم شــامل يف 

مصفوفة اخلطر
وعوامــل  األخطــار  أنــواع  اخلطــر  مصفوفــة  حتــّدد 
الهشاشــة التــي تؤثــر علــى اخلطــر وظــروف العمــل ذات 
مســتويات مختلفــة مــن األخطــار وأنــواع العمــل التــي 
تعتبــر بطبيعتهــا وظروفهــا منــوذج مســتويات اخلطــر 

اخملتلفــة.

خطورة
عالية

خطورة
متوسطة

خطورة
متدنية

ال
خطورة
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األداة 15. مصفوفة خطر عمل األطفال تقدم مصفوفة خطر منوذجية.

اخلطوة الثانية: التقييم الشامل 
يتيح التقييم الشامل الفرصة لتقييم االحتياجات الشاملة للطفل املنخرط يف عمل األطفال. تؤثر عواقب عمل 

األطفال العميق والطويل األجل على صحة الطفل ومنّوه، ويجب أن يأخذ التقييم الشامل بعني االعتبار اخملاطر 
الفورية واملتوسطة والطويلة األجل الذي يتعرض لها الطفل، فضلًا عن نقاط القوة واملهارات واملوارد والتأثيرات 

الوقائية التي يتمّتع بها الطفل وعائلته وأقرانه )يف احلاالت عدم وجود أي مقّدم رعاية( ملواجهة أثر عمل األطفال 
املؤذي.

ينبغي أن يوّفر التقييم معلومات عن احتياجات الطفل ونقاط قوته وضعفه ووضع العائلة / األسرة املوّسعة واجملتمع 
احمللي. وينبغي أيًضا أن يحّدد ما إذا كان األطفال اآلخرون يف األسرة يعملون أو يحصلون على اخلدمات الوقائية 

مثل برامج تنمية الطفولة املبكرة أو التعليم أو التدريب أو ما إذا كانوا يواجهون أخطاًرا إضافية تتعلّق باحلماية. 
وينبغي أن يشمل التقييم الشامل زيارة إلى منازلهم )عندما تكون آمنة ومناسبة( وإلى اجملتمع احمللّي ومكان العمل 
حيثما أمكن للتحّقق من ظروف معيشة األطفال وعملهم. كما يجب على املرشدين االجتماعيني التحدث مع الطفل 

عن رغباته واحتياجاته اخلاصة.

التدابير الرئيسية خالل التقييم الشامل:
حّدد وافهم مختلف مصطلحات عمل األطفال وتعاريفه ومفاهيمه املستخدمة من قبل العائالت  	

واجملتمعات احمللية واجلهات الفاعلة. فعلى سبيل املثال، 
عندما يعمل األطفال مع مقدمي الرعاية، قد ال يعتبر 

مقدمو الرعاية ما يقومون به عملًا بل يعتبروه جزًءا 
طبيعّيًا من احلياة العائلية أو قد يستخدمون كلمات 

مختلفة لوصف نفس النوع من العمل؛ وهذا هو احلال 
عادًة بالنسبة إلى العمل املنزلي. وّضح التعريفات وترجمها 

لضمان فهم املرشدين االجتماعيني والعائالت واألطفال 
بعضهم بعًضا.

اعرف معايير األهلية التنظيمية خلدمات إدارة احلاالت. 	

اعرف مستويات اخلطر املرتبطة مبختلف أنواع عمل  	
األطفال وتدابير إدارة احلاالت ذات الصلة.

قد يخفي مقدمو الرعاية واألطفال جوانب معينة من  	
عمل الطفل عندما يكون العمل غير قانوني. وينبغي 

على املرشدين االجتماعيني أن يفترضوا دائًما بأنهم ال 
يحصلون على “القصة كاملًة”. وقد ال يكون من املمكن 
أيًضا التحدث مباشرًة أو على انفراد مع طفل، ال سيما 

عندما تشّكل األعراف واملعتقدات االجتماعية جوانب 
هاّمة من عمل األطفال. خذ ذلك بعني االعتبار وحاول فهم 

التصورات اخملتلفة عن عمل األطفال من خالل: 

طرح أسئلة سابرة حول ما تفعله الفتاة أو الصبي طوال اليوم وحضورهم يف املدرسة والوقت الذي يقضونه مع العائلة 	 

واألصدقاء إلخ؛

استخدام الرسومات أو لعب األدوار أو الصور أو القصص أو الخرائط أو الرسوم البيانية للمساعدة يف وصف أيام األطفال أو 	 

تجاربهم أو لتوجيه املناقشات مع األطفال؛

املراقبة
االجتماعيــني  للمرشــدين  أساســية  مهــارة  املراقبــة  تعــّد 
وظــروف  أنشــطة  معلومــات مرئيــة حــول  علــى  للحصــول 
األطفــال الذيــن يعملــون بطريقــة أقــل تدخــلًا وتهديــًدا يف 
ــا يف اللحظــات  ــان. ميكــن اســتخدامها غالًب ــر مــن األحي كثي
لتقييــم  األولــى ملقابلــة طفــل منخــرط يف عمــل األطفــال 
مراقبــة  تكشــف  أن  ميكــن  ذلــك  إلــى  باإلضافــة  وضعــه. 
املعلومــات  أو منازلهــم خلفّيــة  مــكان عملهــم  األطفــال يف 
املقدمــة يف ســياقات أخــرى مثــل املقابــالت التــي يجريهــا 
األطفــال أو مقدمــو الرعايــة أو أصحــاب العمــل أو أفــراد 

اجملتمــع وتســمح بالتحقــق منهــا.

األداة 14. إشــارات عمــل األطفــال تقــّدم قائمــة بإشــارات 
عمــل األطفــال / أســوأ أشــكال عمــل األطفــال احملتملــة مبــا 

فيهــا إشــارات التعــرض لالســترقاق واالجتــار.
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التحّقق من املعلومات مع مصادر متعّددة تعرف الطفل والعائلة.	 

من املهّم أن يبني املرشدون االجتماعّيون الثقة وينشئوا عالقة مفيدة مع األطفال ومقدمي الرعاية بعيًدا  	
عن اللوم. حاول تأمني اخلصوصية والسرية واحصل على املوافقة للتحّدث مع الطفل من دون حضور 

األهل / مقدمي الرعاية أو أصحاب العمل حيثما أمكن ذلك.

إذا تعذر التحدث إلى األطفال يف السياق، اعمل على تطوير أنشطة و/أو مساحات للشباب للتمتع بوقتهم  	
بعيًدا عن مكان عملهم أو عائلتهم للتفكير يف وضعهم، مبا يف ذلك ظروف معيشتهم وعملهم.

ال تهدف إلى جمع معلومات كثيرة عن عمل األطفال يف املراحل األولى وبدلًا من ذلك، رّكز على حتديد  	
مدى األذى الذي يواجهه الطفل يف املنزل ويف اجملتمع ويف مكان العمل.

طّور مهارات مراقبة قوية لتحديد األخطار املتعلقة ببيئة العمل واخملاطر احملتملة وكيفية معاملة قبل  	
أصحاب العمل لألطفال ومظهر الطفل وحالته والسالمة يف مكان العمل واملنشآت. يف احلاالت ذات 

اخلطورة العالية، قد يحتاج املرشد االجتماعي يف البداية إلى جمع املعلومات باستخدام املراقبة واملناقشة 
بدلًا من الكتابة من أجل إراحة الطفل أو صاحب العمل أو العائلة. اشرح دائًما سبب وجودك يف املكان.

تأكد من تخصيص وقت كاف للتركيز على حتديد االحتياجات الفردية جلميع األطفال داخل األسرة  	
الذين يشاركون يف أعمال مؤذية عند العمل مع العائالت.

عندما يشعر األطفال بالضيق، رّكز على تقدمي الدعم العاطفي للطفل واطلب املشورة من املتخصصني  	
املدربني يف الصحة العقلية والدعم النفسي واالجتماعي حيثما أمكن. ال تستمر يف طرح األسئلة حول 

العمل ألّن ذلك قد يطيل شعورهم بالضيق.

عندما يكشف األطفال عن إساءة جنسية أو جسدية مستمّرة، تصرف على الفور للحّد من األذى  	
واحلفاظ على سالمة الطفل. اعرف مسارات اإلحالة واإلبالغ املتاحة محلًيا للحاالت التي حتتوي على 

مصادر قلق متعلّقة بالسالمة العاجلة وناقشها مع املشرفني على إدارة احلاالت.

تأكد من إطالع املترجمني وتدريبهم على تقنيات التواصل مع األطفال املستضعفني. تأكد من فهمهم لعمل  	
األطفال واملصطلحات األساسية. تأكد من أّن املترجمني يعكسون ما يتشاركه األطفال وليس تفسيرهم 

اخلاص.
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اخلطوة الثالثة: تخطيط احلاالت
مبجرد إجراء تقييم شامل وفهم حالة الطفل أكرث، ينبغي استكامل خطة الحالة. وتحّدد خطة الحالة األمور الواجب فعلها لتلبية احتياجات 

الطفل الفورية والقصرية واملتوسطة والطويلة األجل )األهداف والتدابري(؛ واملسؤول عن هذه التدابري ومتى ينبغي امتامها وتواتر/تواريخ 

زيارات املتابعة واملراجعات. يجب أن يستند تخطيط الحاالت إىل التقييم وأن يشمل الطفل والعائلة وأن يركز عىل اسرتاتيجيات مختلفة 

تبعاً ملستوى الخطر الذي يواجه الطفل. 

وتقرتح املعايري العاملية لخدمات إدارة حاالت حامية الطفل يف السياقات اإلنسانية األطر الزمنية أدناه. ولكن، يجب دامئًا تحديد هذه األطر 

محلياً بالتنسيق مع الوكاالت األخرى املعنية بإدارة حاالت حامية الطفل لضامن اتّباع مقاربة منّسقة بني الجهات الفاعلة.

ينبغي أن يتّم التخطيط للحاالت يف غضون ثالثة أيام من التقييم الشامل. وينبغي أن تركّز الجهود عىل بناء  خطورة عالية:  

العالقات وتطوير الثقة وضامن سالمة الطفل الفورية ورفاهه من خالل تقليص احتامل تعرّضه للمخاطر التي 

تهّدد حياته عىل املدى القريب )مع الرتكيز عىل أبرز املخاطر( بالتزامن مع وضع أهداف طويلة األجل تركّز عىل 

الدمج، مبا يف ذلك التعلّم واملساعدة االقتصادية.

ينبغي أن يتّم التخطيط للحاالت يف غضون أسبوع واحد من التقييم الشامل وأن يركّز عىل الوقاية من تدهور  خطورة متوسطة:  

ظروف الطفل والعائلة أكرث وتحّول عمل األطفال إىل شكل أسوأ أو ذو خطورة عالية. ويجب أن تركّز الرتتيبات 

عىل تعزيز رفاه الطفل وتقليص الخطر واألذى وزيادة فرص الوصول إىل الخدمات.

ينبغي أن يتّم التخطيط للحاالت يف غضون أسبوعني من التقييم الشامل وأن يركّز عىل توفري املعلومات والتوعية  خطورة متدنية:  

بشأن عمل األطفال والوصول إىل الخدمات مثل التسجيل يف املدرسة ودعم الغذاء والدخل والصحة والنقد 

والتعلّم وفرص الدعم النفيس واالجتامعي.

التدابير الرئيسية أثناء التخطيط للحاالت:
ركّز عىل االحتياجات بداًل من الخدمات املتاحة. عندما يكون هناك نقص يف الخدمات املناسبة أو الخيارات البديلة، فكر  	

يف مصلحة الطفل الفضىل. عالج االحتياجات األكرث أهمية أواًل والتي لها التأثري األكرث سلبية عىل الطفل. فّكر يف توفري 

الخدمات ويف الدور الذي يؤديه املرشد االجتامعي والعائلة يف الوساطة واملنارصة والدعم عىل املستوى املحيل للمساعدة 

يف ضامن سالمة الطفل الذي يعمل ورفاهيته بشكل أفضل.

اشمل اسرتاتيجيات تخطيط السالمة وتقليص األذى لتقليص مستويات الخطر التي تواجه األطفال يف املنزل والعمل، ال  	

سيام عندما ال ميكن/ لن تتّم إزالتها برسعة.

كن واقعيًا وافهم القيود املحلية والفردية. ويف حني ينبغي بذل كّل جهد ممكن لضامن عودة األطفال إىل التعليم بدوام  	

كامل وحصول العائلة عىل دخل مستدام وكاٍف لوقف عمل األطفال. قد ال يكون هذا األمر ممكًنا دامئًا، وقد ال يكون 

مرغوبًا بالنسبة إىل ألطفال الذين تزيد أعامرهم عن 15 عاًما. وينبغي أن تهدف خطط الحاالت إىل إدخال تحسينات 

تدريجية وميكن التحكم فيها إىل حياة الطفل، وقد تبدأ صغرية - عىل سبيل املثال، من خالل ضامن وصول األطفال 

الذين يعملون إىل خدمة دعم ملدة ساعة أو ساعتني يف األسبوع أو من خالل توفري معدات السالمة، قبل االنتقال إىل 

القضايا األكرث تعقيًدا.
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اعمل عن كثب مع األهل واألطفال مًعا منذ البداية، ال سيام بالنسبة إىل األطفال الذين تزيد أعامرهم عن 10 أعوام والذين  	

يدخلون مرحلة املراهقة املبكرة. أرشِك أصحاب العمل عندما ال يكون إخراج األطفال من العمل ممكًنا. بالنسبة إىل األطفال 

الصغار دون سن 10 أعوام، اعمل بشكل وثيق مع مقدمي الرعاية أواًل ثم مع األطفال.

ضّمن تحلياًل ألسباب عمل األطفال )يف األرسة( وخطة مناسبة تستجيب لهذه األسباب، مثل العوامل السلوكية / الثقافية مقابل  	

العوامل االقتصادية أو مزيج من االثنني مًعا.

ضع خططًا فردية لألطفال تشمل الشخصيات الرئيسية يف حياة الطفل. وقد يحتاج كّل طفل يف املنزل إىل خطّة حالة لضامن  	

حاميته ووقاية األشقاء من االنجرار إىل عاملة األطفال كنتيجة غري مقصودة لعملية سحب طفل واحد من العمل. فعىل سبيل 

املثال، قد يؤدي توفري برامج تنمية الطفولة املبكرة، التي تحّرر الطفل األكرب سًنا من دوره يف رعاية األشقاء األصغر سًنا، إىل 

تعريض هذا الطفل أو غريه من األشقاء لخطر أشكال أخرى من عمل األطفال أو الزواج املبكر.

ضّمن التخطيط املشرتك بني القطاعات والجهات الفاعلة التي تقدم خدمات تكميلية محدًدا بوضوح أي صالحية للسلطات  	

املحلية واألدوار واملسؤوليات واالتفاقات أخرى للمتابعة.

قم باملوازنة بني »احتياجات« األطفال واملراهقني وبني »رغباتهم«، أي مبا يف ذلك الخدمات واألنشطة التي »يريدها« األطفال  	

واملراهقون أنفسهم )املهارات املهنية واألنشطة املدرّة للدخل والرياضة والرتفيه وما إىل ذلك( باإلضافة إىل الخدمات واألنشطة 

التي يقّدر املرشدون االجتامعيون أنّهم »يحتاجون إليها« )إلعادتهم إىل التعليم، مثل دروس استدراكية أو تقليل أخطار الرعاية 

الذاتية والحامية واسرتاتيجيات تقليص األذى والصحة الجنسية واإلنجابية / فريوس نقص املناعة البرشية والتوعية حول عمل 

األطفال وغريها من قضايا حامية الطفل(.

بالنسبة إىل الحاالت عالية الخطورة، اجعل تخطيط السالمة أولويّة كاستجابة فورية ميكنها تقليص األذى وقم بتوفري املهارات  	

األساسية لألطفال لحامية أنفسهم يف األوضاع الخطرية.

األداة 18. تخطيط السالمة تقّدم توجيهات حول كيفية تطوير خطة سالمة مع الطفل املنخرط يف عمل األطفال / 
أسوأ أشكال عمل األطفال.
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اخلطوة الرابعة: تطبيق خطة احلالة واإلحالة  
يتعنّي عىل املرشدين االجتامعيني العمل مع الطفل والعائلة والجهات الفاعلة األخرى لتطبيق خطة الحالة وتحقيق تحسينات يف حامية 

الطفل من االستغالل. ميكن أن يحدث هذا من خالل: 

الدعم املبارش والخدمات التي يقّدمها املرشد االجتامعي )مثل املعلومات واملشورة والدعم العاطفي والوساطة وعّدة العمل 	 

اآلمن وأموال الطوارئ(؛

اإلحاالت إىل خدمات أو مساعدة أخرى داخل املنظمة املسؤولة عن إدارة الحاالت )مثل األنشطة الجامعية لألطفال والتدريب 	 

املهني واملساعدة الغذائية(؛

اإلحاالت إىل وكاالت أو مقدمي خدمات آخرين )مثل برامج سبل كسب العيش لألهل / مقدمي الرعاية والصحة وتوفري املياه 	 

وخدمات الرصف الصحي والنظافة الصحية للجميع(؛

اإلحالة ضمن نظم قامئة لرصد وإحالة عمل األطفال غالبًا ما تتّم من ِقبل وزارات العمل أو السلطات املحلية األخرى بدعم 	 

.)ILO( من منظمة العمل الدولية

التدابير الرئيسية أثناء التطبيق: 
ابذل جهوًدا خاصة لضامن تصميم الخدمات خصيًصا ملالءمة واقع األطفال الذين يعملون. 	

قم برصد أثر الخطط والتدخالت عىل األطفال اآلخرين يف األرسة، مبا يف ذلك عبء العمل امللقى عىل عاتقهم ونوع  	

عملهم وحضورهم يف املدارس/ برامج تنمية الطفولة املبكرة.

عالِج أخطار الحامية األخرى التي قد يتعرّض لها الطفل يف املنزل واملجتمع )مثل العنف واالنفصال عن مقدمي الرعاية  	

والتمييز( إىل جانب عمل األطفال. وستؤدي معالجة املخاوف املتعلّقة بالحامية بصورة شاملة إىل نتائج أفضل.

قد تحتاج العائالت أيًضا إىل دعم إضايف أثناء تنفيذ خطة الحالة - عىل سبيل املثال، دعم يف رعاية األطفال أو برامج  	

تنمية الطفولة املبكرة للسامح لألهل بحضور األنشطة أو التدريب أو الدعم القانوين. 

اعرف القانون: افهم الترشيعات والسياسات ذات الصلة ألنّها ترتبط بعمل األطفال وأسوأ أشكاله. وإذا كان املرشد  	

االجتامعي عىل دراية بالقانون، سيكون أكرث قدرًة عىل تعزيز قدرة اآلخرين وإثارة الهواجس والشكاوى للجهات املسؤولة 

عند الرضورة.

خالل اإلحاالت، رافق األطفال عند الحاجة وتأكد من حصول األطفال عىل الدعم والرتجمة والوثائق الالزمة. 	

ا أو يف مصلحة األطفال  	 يف عدد من السياقات اإلنسانية، قد ال تكون عمليات اإلبعاد الرسيع عن العمل ممكنة دامئً

الفضىل. وينبغي عىل املرشدين االجتامعيني دعم األطفال ومقدمي الرعاية لهم لتطوير اسرتاتيجيات تقليص األذى 

وخطط السالمة التي من شأنها توفري بعض الحامية الفورية لألطفال.

التزم بالرسية التامة وبإجراءات تبادل املعلومات للحفاظ عىل سالمة األطفال من العواقب املحتملة لطلب املساعدة. 	

ميكن أن يساعد الوصول إىل أموال الحاالت الطارئة يف دفع تكاليف الرعاية الصحية الطارئة أو النقل أو غريها من  	

ا عىل املدى القصري من  الحوادث العرضية لدعم اسرتاتيجيات تقليص األذى، يف حني يستفيد املستضعفون اقتصاديًّ

إمكانية الوصول إىل عّدة العمل اآلمن ومجموعات املواد غري الغذائية وما شابه ذلك.

ادعم إعادة إدماج األطفال يف املجتمع، مبا يف ذلك الدعم االجتامعي والتعليمي واالقتصادي. 	

قم بزيارات املتابعة وقّدم الدعم يف املجتمع  	
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اخلطوة اخلامسة: املتابعة واملراجعة
تعترب املتابعة واملراجعة رضوريني عىل حد سواء للتأكد من تنفيذ خطة الحالة وتحديد ما إذا كانت األهداف قد تحققت وما إذا كانت 

الخطة ال تزال ذات صلة وتلبّي احتياجات الطفل وما إذا كانت هناك حاجة إىل إجراء أي تعديالت.

ينبغي تنفيذ املتابعة وفًقا ألطر زمنية متفق عليها ومحلية السياق أو محّددة عىل أساس كل حالة عىل حدة. وتقرتح املعايري العاملية الدنيا 

إلدارة الحاالت إجراءات املتابعة التالية:

املتابعة املتكررة مطلوبة. وينبغي أن يتلّقى الطفل املوىص به املتابعة مرتني يف األسبوع يف املراحل األولية، ثم  خطورة عالية 

مرة يف األسبوع مبجرد تقليص تعرّض الطفل لألذى الشديد واستمرار تنفيذ خطة الحالة. يف حال تعّذر األمر، قم 

بإجراء زيارات شخصية أسبوعية وارصد الحالة بطرق أخرى مثل املكاملات الهاتفية أو عن طريق رصد استخدام 

الخدمات.

املتابعة مطلوبة. ينبغي أن يتلقى الطفل املوىص به متابعة أسبوعية يف املراحل األولية وزيارات كّل أسبوعني  خطورة متوسطة    

ما إن يتّم تنفيذ خطة باستمرار وإعادة دمج الطفل يف املدرسة. يف حال تعّذر األمر، قم بإجراء زيارات شخصية 

كل أسبوعني وارصد الحالة بطرق أخرى مثل املكاملات الهاتفية أو رصد االستفادة من الخدمات مثل الحضور يف 

املدرسة.

يجب أن يتلقى الطفل املوىص به متابعة كّل أسبوعني، وبعد ذلك ميكن تخفيضها إىل مرة واحدة يف الشهر من  خطورة متدنية     

أجل الرتكيز عىل رصد رفاهية الطفل وضامن استكامل التعليم وإبعاد الطفل عن األذى. يف حال تعّذر األمر، 

قم بإجراء زيارات شخصية أقل تواترًا وارصد الحالة بطرق أخرى مثل املكاملات الهاتفية أو رصد االستفادة من 

الخدمات والحضور يف املدرسة.

تظهر املراجعة الحاجة إىل تعديل خطة الحالة بسبب الظروف املتغرية أو اكامل األنشطة أو الخدمات أو تنفيذها أو تعالج املراجعة كّل 

التحديات التي تواجه تنفيذ خطة الحالة.

التدابير الرئيسية أثناء املتابعة واملراجعة:
ميكن أن تشّكل الزيارات لتقديم الخدمات أو للرصد املرتجل فرصة جيدة ملراقبة بيئة طفل وسلوكه وذلك بهدف التحّقق من  	

التقّدم املُحرز.

خطّط لزيارتك لضامن وجود غرض لها وألخذ بعني االعتبار أي تداعيات محتملة يف املنزل أو العمل، مبا يف ذلك التعرض ملزيد  	

من األذى بسبب التفاعل مع املرشد االجتامعي. انتبه إىل سالمتك الشخصية عند إجراء زيارات املتابعة ال سيام يف أماكن عمل 

األطفال أو املنازل املتواطئة يف االستغالل.

ميكن أن تتّم املتابعة بطرق متعّددة، وتشمل بعض الخيارات ما ييل: 	

زيارات عائلية / منزلية ومقابلة الطفل ومقدمي الرعاية؛  •

زيارات مدرسية رسمية أو غري رسمية / مكاملات مع املعلمني / إدارة املدرسة؛  •

زيارات ملكان عمل الطفل وإجراء مقابالت مع كلٍّ من الطفل وصاحب العمل؛  •

املشاركة املنتظمة مع مقدمي الخدمات؛  •

زيارات لألماكن التي يرتادها األطفال الذين يعملون؛  •

زيارات للمراكز املجتمعية أو املساحات اآلمنة )أثناء األنشطة أو االجتامعات(؛  •

متابعة مجتمعية غري رسمية مع األشخاص األساسيني يف املجتمع أو يف مجال انفاذ القانون مثاًل.  •
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تأكد من تلّقي الطفل )والعائلة( الخدمات املخطط لها ومن تقليص التعرّض لألذى واملخاطر ومن استقرار ظروف الطفل الذي  	

يعمل وتحّسنها.

أمثلة عىل تدابري املتابعة لحاالت عمل األطفال: 	

التحّقق ماّم إذا كان الطفل قد تلّقى الدعم الطبي الالزم وما إذا يتّم اتباع أي خطة عالجية لإلصابات أو اعتالل الصحة.  •

التحقق من الوقاية من اإلصابات وسوء الحالة الصحية يف املنزل ويف مكان العمل.  •

التحقق من أّن الطفل قد تسّجل يف املدرسة ويتابع حضوره إىل املدرسة وتحّسن تقّدمه.  •

التحقق من كيفية تغيري الوساطة مع أصحاب العمل لسلوكهم تجاه الطفل أو ما إذا كانت ظروف العمل قد تحّسنت.  •

التحّقق من استخدام معدات السالمة.  •

التحقق من كيفية تغرّي سلوك األهل وتأثريه عىل موقفهم تجاه عمل طفلهم.  •

التحقق من مشاركة األهل يف تدخالت سبل كسب العيش أو التدريب وما إذا كانوا يسعون للحصول عىل دعم أو توجيهات   •

إضافية عند الحاجة.

التحقق من الحضور والتقدم يف التدريب املهني واإلرشاد والتعيني الوظيفي والتوجيه وما إىل ذلك.  •

عند مواجهة تحديات، أرشك اآلخرين مثل املرشفني عىل الحالة لرتتيب مراجعات الحالة. قد تكون املؤمترات حول الحالة عملية  	

رسمية لحّل املشكالت، ويجب أن تشمل هذه العملية جهات فاعلة متعددة للحاالت املعّقدة. التزم دامئًا باملعايري العاملية 

واتبع اإلجراءات املتفق عليها محليًا لعقد مؤمترات حول الحالة.

من املهّم أن يستخدم املرشدون االجتامعيون مهاراتهم يف التفاوض واملنارصة للترصف نيابًة عن طفل أو عائلة ومساعدتهم يف  	

السعي إىل تغيريات إيجابية يف املنزل والعمل والوصول إىل املوارد والخدمات

ميكن أن يؤّدي املرشدون االجتامعيون دوًرا مؤثرًا يف تعزيز الحوار حول عمل األطفال عىل املستوى املحيل. 	
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األماكن املغلقة )املصانع وورش العمل واملنازل للعمل املنزيل(

  كيامويات ومنظفات	 

 مباين قذرة وسيئة الصيانة	 

 جدران أو أسطح أو أرضيات ضعيفة	 

 أماكن مرتفعة غري محمية	 

 أسالك مكشوفة	 

 أسطح قابلة لالشتعال	 

 ارتفاع درجة الحرارة أو الرطوبة	 

 برد شديد أو تيارات هوائية	 

مساحات عمل أو أماكن معيشة صغرية	   •

 تهوية غري كافية	 

 غبار وغازات وروائح كريهة وضجيج واهتزازات	 

 إضاءة سيئة أو غري مناسبة	 

 أرضيات زلقة	 

 قيود وإساءة معاملة )أمور شائعة خلف األبواب املغلقة 	 
يف األعامل املنزلية وغريها من األعامل يف املنازل - انظر 

أدناه(

ظروف العمل

عدد ساعات العمل يف اليوم	 

أي وقت من اليوم	 

عدد أيام العمل يف األسبوع	 

عدد ساعات العمل يف األسبوع	 

العمل اإلضايف سواء قرسي أو اختياري	 

فرتات الراحة أثناء النهار	 

املهام التي يؤديها الصبيان والبنات مع الوصف مبا يف ذلك 	 
التكرار والوضعيّة الجسدية املطلوبة ألداء املهمة .

قيود وإساءة

عزل	 

أبواب مقفلة	 

اسرتقاق األطفال أو العمل بالسخرة	 

أطفال يعملون بشكل غري قانوين	 

تحرش جنيس وجسدي ونفيس	 

إساءة لفظية أو تخويف	 

عقاب بدين ورضب	 

غرامات	 

إساءات صحية أو حجب الطعام واملاء	 

أماكن مفتوحة )الحقول والشوارع واملاء(

العمل تحت املاء	 

العمل يف أماكن مرتفعة	 

العمل تحت األرض	 

العمل يف األماكن الضيقة	 

حمل األثقال أو العتالة يدويًا	 

التعرض لعوامل أو مواد أو عمليات خطرة	 

التعرض للشمس أو الحرارة أو الربد أو املطر أو الرياح	 

التعرض للحرشات أو الزواحف أو الحيوانات	 

سالمة املركبات والطرق )مبا يف ذلك القوارب والسيارات(	 

األمور التي يجب البحث عنها يف أماكن العمل )مقتبس من دليل التقييم الرسيع ملنظمة العمل الدولية 2005(
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العناية الشخصية ويف حاالت الطوارئ 

مالءمة املالبس واألحذية	 

كفاية معدات الحامية والسالمة وصيانتها	 

توافر مياه الرشب واملراحيض أو املرافق الصحية أو قيود عىل 	 
استخدامها

استخدام أماكن منفصلة للعمل والطعام والسكن وما إذا 	 
الطعام متوفرًا

توافر مسؤول طبي والوصول إىل الرعاية الصحية وأدوات 	 
اإلسعافات األولية واطفائيات الحريق أو سرتات النجاة

مخارج طوارئ محّددة وجاهزة لالستخدام	 

األدوات واآلالت واملعدات

أدوات يدوية أو أدوات حادة أو معدات بال حراسة غري 	 
مناسبة

آليات ثقيلة أو جرافات أو مركبات	 

آالت الرفع	 

أفران ونريان ومصاهر ومكاوي ساخنة أو مشاعل اللحام	 

خزانات الضغط	 

مطاحن أو أدوات التلميع	 

ثالجات	 

اخلطوة السادسة: إغالق احلالة
يشري إغالق الحالة إىل نهاية عمل إدارة الحاالت الفردية مع الطفل. يجب أن يتّم إغالق الحالة من قبل املرشد االجتامعي بالتعاون مع مدير الحالة أو املرشف 

وبإذن منه. يف بعض الحاالت، قد يبدو إغالق الحالة غري قابل للتحقيق عندما يكون وصول األطفال إىل الخدمات أو البدائل محدوًدا أو عندما تستنفد الخيارات 

وتفشل يف تحسني رفاه الطفل وحاميته. ومع ذلك، ميكن أن يشري إغالق الحالة أيًضا إىل نجاح خطة الحالة وعىل عدم الحاجة بعد اآلن إىل دعم مكثّف إلدارة 

الحاالت. 
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التدابير الرئيسية أثناء إغالق احلالة:
ا مبا يتامىش مع املعايري العاملية الدنيا واملبادئ التوجيهية إلدارة  	 وضع معايري إغالق حاالت عمل األطفال واالتفاق عليها محليً

الحاالت.

يجب عىل مديري الحاالت / املرشفني مراجعة اكتامل / مشاركة األنشطة والخدمات يف خطة الحالة وتسجيلها إىل أن يقّرروا  	

)باالشرتاك مع املرشدين االجتامعيني أو السلطات األخرى( أن إدارة الحاالت مل تعد رضورية أو جديرة باالهتامم.

ا يف جوانب أخرى  	 ا كافيً قد يفّكر مديرو الحاالت / املرشفون يف إغالق الحاالت الخاصة باملراهقني إذا شعروا أّن هناك تحسًن

من خطة الحالة مثل السالمة الجسدية واإلبعاد عن املخاطر أو الرفاهية حتى ولو استمر الطفل يف العمل.

ينبغي االهتامم باملراهقني الذين سيبلغون 18 عاًما لضامن التخطيط لعمليات االنتقال وعدم توقف الدعم بشكل غري  	

متوقع.

ا عندما يؤثر التمويل عىل املدة استمرار إدارة الحاالت لألطفال املنخرطني يف عمل األطفال  	 يعترب التخطيط الدقيق رضوريًّ

وبالتايل سيضمن التخطيط دعم عمليات االنتقال وعدم توقف الدعم بشكل غري متوقع.

إذا مل تتحّقق نتائج إيجابية يف إحدى الحاالت، ينبغي النظر يف التدابري التالية:

يجب عىل املرشفني عىل الحالة محاولة تحويل الحالة إىل خدمة أكرث تخصًصا حيثام أمكن ذلك.

يف بعض الظروف، قد يفكر املرشف عىل الحالة يف إغالق القضية عندما: 	

يتجاوز الطفل الحد األدىن لسن العمل )15 عاًما(؛	 

يتّم التفكري بجميع الخيارات لتقليص األذى أو تجربتها، مبا يف ذلك اتخاذ تدابري قانونية أو قضائية ضد األهل وأصحاب 	 

العمل أو وضع الطفل يف رعاية بديلة للوقاية من تعرضه لالستغالل؛

يرفض الطفل الذي يرتاوح عمره ما بني 15 و18 عاًما املزيد من املساعدة االجتامعية أو دعم إدارة الحاالت؛	 

تنجح خطة الحالة وال يعود هناك حاجة إىل الدعم؛	 

تتّم مراعاة املصلحة الفضىل للطفل بشكل كامل وتقديم أكرب قدر ممكن من الدعم.	 



دليل العمل عرب الوكاالت ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا - سبل الوقاية واإلستجابة يف حاالت عمل األطفال يف العمل اإلنساين

18

 معاجلة املشكالت الشائعة أثناء عملية إدارة احلاالت
احللولاملشاكل الشائعة

غياب بدائل )مبا يف ذلك التعليم غري النظامي 

والدعم االقتصادي لألرسة والتدريب املهني 

والتوظيف اآلمن واملناسب لعمر املراهقني(.

غياب الخدمات املتخّصصة للحاالت العالية 

الخطورة )دعم الصحة العقلية والدعم النفيس 

واالجتامعي املتخصص(.

ــرب  ــدد أك ــع ع ــل م ــوكاالت. تواص ــني ال ــاق ب ــعة النط ــات الواس ــول الخدم ــوحات ح ــوِّر مس ط

ــات  ــرض اجتامع ــة. اح ــر عالي ــة ملخاط ــألرس املعرّض ــة ل ــاء األولوي ــات إلعط ــي الخدم ــن مقدم م

ــي  ــات الت ــتثامر يف الخدم ــادة االس ــارصة لزي ــيق واملن ــر للتنس ــاع آخ ــل يف قط ــات العم مجموع

ــر  ــم املتوفّ ــب الدع ــاء حقائ ــن لبن ــة املوجودي ــزودي الخدم ــع م ــل م ــا فجــوات. اعم ــد فيه توج

الخاصــة بهــم، مبــا يف ذلــك توســيع التمويــن املتــاح يف مناطــق أخــرى. قــم بالتخطيــط املشــرتك 

ــر  ــل وتطوي ــات للحصــول عــىل التموي ــن أو اعمــل ضمــن تحالف ــات اآلخري ــع مقدمــي الخدم م

ــارات  ــارك مس ــات وش ــث االختصاص ــم بتحدي ــاالت. ق ــري إدارة الح ــع توف ــن م ــات بالتزام الخدم

اإلحالــة املحدثــة مــع معلومــات اتصــال مجــّددة بــني املنظــامت واملجتمــع. اعمــل مــع املجتمعــات 

ــا  ــّم تلبيته ــي مل تت ــة عــىل االحتياجــات الت ــد أدل ــة. قــم بتولي ــز الخدمــات املجتمعي إلطالق/تعزي

ــارصة. ــوال واملن ــع األم ــط وجم ــز التخطي لتعزي

عودة األطفال إىل العمل أو عودة اإلساءة أو 

البقاء يف وظائف مؤذية وغري قانونية.

قــم بزيــارات متابعــة منتظمــة لألطفــال املعرضــني للخطــر. قــم بالوســاطة مــع األطفــال ومقدمــي 

ــم  ــع رغباته ــق م ــا يتواف ــال مب ــة لألطف ــج إيجابي ــىل نتائ ــول ع ــل للحص ــاب العم ــة وأصح الرعاي

ومصالحهــم الفضــىل. قــم بــإرشاك الســلطات املحليــة عنــد الحاجــة. اســَع إىل تقليــل املخاطــر يف 

مــكان العمــل إذا كان اخــراج الطفــل مــن العمــل غــري ممكــن.

عقوبات محدودة عىل أصحاب العمل أو 

األهل الذين يستمرون يف السامح لألطفال 

بالعمل يف ظروف مؤذية عىل الرغم من توفّر 

املساعدة والدعم. 

ناقــش مــع األطفــال ومقدمــي الرعايــة الســبل املمكنــة إلنهــاء عمــل األطفــال. قــم بالدعــوة إىل 

مزيــد مــن عمليــات تفتيــش العمــل يف املنطقــة / الصناعــة التــي يعمــل فيهــا األطفــال. اعمــل مــع 

النقابــات العامليــة املحليــة للعمــل بشــكل منهجــي لتحســني ظــروف العمــل.

قد مينع عدد الحاالت الكبري )من حيث الحجم 

والحاجة( املرشدين االجتامعيني من تقديم 

تقييم متعّمق ومنهجي ويزيد الضغط عىل 

خدمات الدعم.

ــات اإلنســانية  ــز عــىل الحــاالت القامئــة عــىل األولوي طــوِّر مصفوفــة األخطــار واســتخدمها للرتكي

ــة  ــارص الفردي ــراء العن ــاالت إلج ــدد الح ــت كاٍف لع ــص وق ــط لتخصي ــم بالتخطي ــة. ق والتنظيمي

للحــاالت املعقــدة، مثــل التقييــم / املتابعــة ومــا إىل ذلــك، ولتخصيــص عــدد كاٍف مــن املرشــدين 

ــة لعــدد األطفــال الذيــن يحتاجــون  االجتامعيــني العاملــني ضمــن املشــاريع إلجــراء أعــامل الحال

إليهــا. قــم بتوليــد أدلــة عــىل االحتياجــات التــي مل تتــّم تلبيتهــا لتعزيــز التخطيــط وجمــع األمــوال 

واملنــارصة.

تحديات إضافية تواجه الالجئني واملرشدين 

داخليًا للوصول إىل الخدمات التي تشكل جزًءا 

قياسيًا من االستجابة لعمل األطفال.

تأكّد من أّن جميع األرس متتلك التسجيل والتوثيق املطلوبني. قم بالتنسيق واملنارصة مع 

املجتمعات املضيفة )مبا يف ذلك مع مكاتب منظمة العمل الدولية املحلية( من أجل زيادة وصول 

األطفال إىل الخدمات وإدماجهم يف األنظمة التي تحمي األطفال من عمل األطفال، مثل أنظمة 

رصد عمل األطفال والحامية االجتامعية. اعَمل مع الجهات الفاعلة يف أنظمة عمل األطفال مثل 

مفتيش العمل وما إىل ذلك، لتقديم املساعدة العملية بهدف زيادة وصول الجهات الفاعلة إىل 

الالجئني أو غريهم من السكان النازحني املستبعدين حاليًا. قم بإحالة األرس إىل وكاالت دعم 

الالجئني التي قد تتمّكن من تقديم املساعدة املستهدفة.

األداة 10. عمل األطفال بني الالجئني والنازحني داخليًا واملهاجرين تتضّمن توجيهات أكرث تفصياًل.



دليل العمل عرب الوكاالت ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا - سبل الوقاية واإلستجابة يف حاالت عمل األطفال يف العمل اإلنساين

19

األطفال الذين يفضلون العمل أو العائالت 

التي تفضل عمل األطفال بداًل من الحصول 

عىل املساعدة االقتصادية أو التعليمية - ال 

سيام عندما ال تقّدر املساعدة مقارنو بتقدير 

أجر األطفال.

واجه األعراف االجتامعية املؤذية برسائل مفادها أّن عمل األطفال يؤدي إىل تفاقم الفقر. من 

خالل العمل طوال اليوم وعدم الذهاب إىل املدرسة، ال يكتسب األطفال مهارات تساعدهم يف 

الحصول عىل وظيفة بأجر جيد. يؤثر العمل الذي له تبعات عىل صحتهم الجسدية والعقلية أيًضا 

عىل صحتهم عىل املدى القصري والطويل ويحّد من فرصهم يف املستقبل. باإلضافة إىل أنّه يزيد 

التكاليف الطارئة ألمور معيّنة مثل الرعاية الطبية ماّم يجعل الخروج من الفقر أكرث صعوبة. 

استخدم األداة 13. الرسائل الرئيسية لعمل األطفال ملعالجة األعراف االجتامعية املؤذية.

املعلومات املضلّلة وغياب دعم املجتمعات أو 

مقدمي الخدمات لدعم األطفال املنخرطني يف 

عمل األطفال يف املجتمعات املحلية.

حّدد الرسائل األساسية بناًء عىل عوامل الخطر الرئيسية لعمل األطفال بحسب الخلفية. قم 

بتقديم معلومات دقيقة عن عمل األطفال، مشّدًدا عىل حجم عواقب عمل األطفال وشّدته ومدى 

أذيته. طوِّر العالقات مع مرور الوقت وقّدم الدعم العميل للتغلب عىل الحواجز التي تعيق 

الوصول إىل الخدمات وحّدد نقاط االتصال أو املنارصين داخل املجتمع لتعزيز وصول األطفال إىل 

الخدمات. قم بتعزيز التامسك االجتامعي يف املجتمعات التي يشّكل فيها التهميش مصدر قلق.

توفير رعاية بديلة لألطفال املنخرطني يف عمل األطفال
هذه توجيهات للمرشدين االجتامعيني ومديري الحاالت الذين يقّدمون رعاية بديلة لألطفال املنخرطني يف عمل األطفال، مبا يف ذلك أسوأ 

أشكال عمل األطفال. تكّمل هذه التوجيهات التدابري الرئيسية املوّضحة يف املعيار 19 من املعايري الدنيا لحامية الطفل حول الرعاية البديلة 

واملبادئ التوجيهية العاملية إلدارة الحاالت والرعاية البديلة يف حاالت الطواري2 

التدابير الرئيسية قبل وضع الطفل يف الرعاية البديلة:
قم بإجراء تقييم دقيق يتضّمن عمل األطفال وارصد باستمرار األطفال ومقدمي الرعاية لتحديد األخطار التي قد تنشأ عن  	

الرعاية البديلة.

عندما تُدرك أّن األطفال املنخرطني يف عمل األطفال هم يف وضع شديد الخطورة، أو عندما تفشل الجهود يف تحسني رفاهيتهم  	

ورفاههم بشكل كاٍف – عىل الرغم من حزمة الدعم والتدخل املقدمة لألهل / مقدمي الرعاية إلخراج األطفال من العمل 

املؤذي – ناقش مع مديري الحالة / املرشفني إمكانية إبعاد الطفل عن مقدمي الرعاية الحاليني لضامن حاميته.

ا. 	 يف سياق الالجئني، قم بإجراء تقييم للمصلحة الفضىل واتبع اإلجراءات املتفق عليها محليً

ال تضع الطفل يف مكان للرعاية البديلة إاّل وفًقا إلجراءات واضحة إلدارة الحاالت تتامىش مع اإلطار القانوين مبا يف ذلك اإلطار  	

د أهل الحضانة املؤقتة وفًقا ملعايري  املناسب لسياقات الالجئني. يف حال عدم توافرها أو يف حال عدم توافقها مع السياق، حدِّ

متفق عليها ومنسقة، وتأكد من أّن األطفال ومقدمي الرعاية مستعدون لذلك قبل استخدام عملية إدارة الحاالت لوضع 

الطفل يف الرعاية البديلة.

د خيارات الرعاية البديلة املتاحة لألطفال املنخرطني يف أسوأ أشكال عمل األطفال، أي مركز الرعاية املؤقتة وأهل الحضانة  	 حدِّ

املؤقتة وترتيبات املعيشة املستقلة املدعومة، بحيث يجد األطفال املختارون مكانًا حيث يتّم االعتناء بهم.

عندما ال ميكن إبعاد األطفال بسبب نقص البدائل أو تقاعس للجهات املسؤولة أو غياب تفويض قانوين للقيام بذلك، يجب استخدام 

تخطيط السالمة وتطوير اسرتاتيجيات تقليص األذى لحامية الطفل قدر اإلمكان. تحتوي األداة 17. تخطيط السالمة معلومات إضافية حول 

تخطيط السالمة.

.الفريق العامل املشرتك بني الوكاالت املعني باألطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم )2013(. مجموعة أدوات الرعاية البديلة يف حاالت الطوارئ  

https://resourcecentre.savethechildren.net/library/interagency-working-group-unaccompanied-and-separated-children-2013-alternative-care
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التدابير الرئيسية لدعم األطفال الذين مت وضعهم يف الرعاية البديلة::
تفرتض أبًدا أّن وجود األطفال يف الرعاية العائلية يحميهم ويغنيهم عن مل شمل األرسة. فاألطفال الذين يعيشون مع بالغني  	

غرباء عنهم واألطفال الذين فقدوا االتصال بعائالتهم هم أكرث عرضة لخطر االستغالل ومخاطر الحامية ذات الصلة.

افهم عوامل الخطر وعالمات التحذير التي تُنبئ باحتامل تعرّض األطفال يف الرعاية البديلة لالستغالل. 	

تابع بانتظام األطفال املوضوعني يف الرعاية البديلة والذين يُعتقد أنّهم معرّضون لخطر عمل األطفال. اتبع اإلجراءات املحددة. 	

عند الحاجة، قم باتخاذ خطوات للوقاية من عمل األطفال من خالل دعم القرابة أو مقّدمي الرعاية املؤقتة، مبا يف ذلك  	

الوصول إىل سبل كسب العيش املتاحة واملساعدة النقدية. قم بإجراء متابعة منتظمة لألطفال املوجودين يف الرعاية العائلية 

لضامن عدم استغالل األطفال يف مكان رعايتهم.

تأكد من إمكانية وصول األطفال يف الرعاية البديلة إىل آليات اإلبالغ وإجراءات الشكاوى لتقليص خطر االستغالل )اإلساءة أو  	

اإلهامل(.

اتّخذ تدابري فورية إذا كان هناك اعتقاد بأنه يتم استغالل طفل يف مكان للرعاية البديلة: 	

تعاون مع كّل من الطفل ومقّدم الرعاية للتوّسط وتحديد الحلول لعمل األطفال وضامن الحضور إىل املدرسة.	 

تأكد من مشاركة األطفال يف صنع القرار بشأن أفضل السبل لالستجابة، مبا يف ذلك من خالل مشاورات منفصلة يف الحاالت 	 

التي يشتبه فيها أّن مقدمي الرعاية متواطئون يف االستغالل.

يف حال تحديد أّن الطفل املوضوع يف مكان للرعاية البديلة هو منخرط يف عمل أطفال عايل الخطورة، ابحث عن تغيري فوري 	 

للمكان. 

عند اإلبالغ عن “عدم رؤية” أو “اختفاء” أو “فقدان” األطفال يف الرعاية البديلة وعدم معرفة مكان وجودهم أو رفاههم، 	 

تأكّد من اجراء املتابعة الالزمة للتحّقق من وضعهم.

ادعم املراهقني الذين تزيد أعامرهم عن الحد األدىن لسن العمل للحصول عىل عمل الئق، وتوّسط مع أصحاب العمل من 	 

أجل اتخاذ تدابري أكرب للسالمة ولتقليل املخاطر يف حال انخراط األطفال يف أعامل خطرة، واحصل عىل الدعم للوصول إىل 

بدائل مناسبة عن العمل الخطر عندما يتعّذر تحسني وضع العمل وجعله أكرث أمانًا.

عَزز االتصال املنتظم مع عائلة الوالدة حيثام أمكن ذلك.	 
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تعزيز العدالة لألطفال املنخرطني يف عمل األطفال أو يف خطر االنخراط فيه
هذه توجيهات للمرشدين االجتامعيني ومديري الحاالت الذين يقّدمون رعاية بديلة لألطفال املنخرطني يف عمل األطفال، مبا يف ذلك أسوأ أشكال عمل األطفال. 

تكّمل هذه التوجيهات التدابري الرئيسية 

التدابير الرئيسية لتعزيز العدالة لألطفال املنخرطني يف عمل األطفال أو يف خطر االنخراط فيه::

اعمل مع األطفال املنخرطني يف عمل األطفال وعائالتهم للوقاية من تعرّض األطفال ملشاكل قانونية. 	

د من أّن األهل/ مقدمي الرعاية واألطفال عىل دراية بالقانون والتبعات القانونية املحتملة يف حال انتهاكه، ال سيام يف سياقات الالجئني. 	 تأكّ

عندما يتم احتجاز طفل بسبب انخراطه يف عمل األطفال أو يف أسوأ أشكال عمل األطفال، اعمل عىل: 	

إطالق رساح الطفل وادماجه يف برامج إعادة التأهيل؛	 

إحالة الطفل إىل الخدمات املجتمعية والرعاية العائلية بداًل من املؤسسات واالستجابات العقابية؛	 

رصد الطفل بانتظام والحصول عىل الدعم القانوين أثناء االحتجاز؛	 

الوصول إىل دعم إدارة الحاالت ووحدة العائلة والتقيّد مبيزات الحامية التي تقّدمها األنظمة القانونية لألطفال - عىل سبيل املثال، وجود مرشدين 	 

اجتامعيني )أو منارصين آخرين لألطفال( لدعم األطفال أثناء املقابالت أو اإلجراءات القضائية وأنظمة منفصلة لألطفال والبالغني.

تعزيز ونرش الوعي حول آليات اإلبالغ عن ضحايا استغالل األطفال املتوفرة يف املجتمع وضامن متطلبات اإلبالغ اإللزامية ملقدمي الخدمات العاملني  	

مع األطفال.

د من اإلبالغ عن جميع الهواجس التي أثريت  	 عندما يقوم األطفال والعائالت باإلبالغ عن عمل األطفال وأسوأ أشكال عمل األطفال كجرمية، تأكّ

قة بأمنهم الشخيص ومتابعتها مع اإلدارة العليا و / أو جهات إنفاذ القانون. واملرتبطة باحتامل إيذاء الشهود أو تلك الهواجس املتعلّ

د من أّن أهل األطفال املنخرطني يف أسوأ أشكال عمل األطفال ومقدمي الرعاية لهم عىل دراية بالخدمات املتاحة التي تقّدمها الجهات الفاعلة يف  	 تأكّ

مجال العدالة مثل املساعدة القانونية أو املعونة القضائية.


