
 

 

 

 األطفال عمالة :12 المعيار [1]

 

 طفولتهم من ويحرمهم عاًما 18 عن أعمارهم تقل الذين األشخاص يؤديه الذين العمل في يستخدم مصطلح األطفال عمالة[2]

 يعوق فهو قومياً؛ تحديده تم الذي العمل سن تحت فيه المنخرطين األطفال ألن مقبول غير ويعتبر [3] وكرامتهم. وقدراتهم

 ألسوأ ضحايا هم العاملين األطفال من كثير[4]والجسدي. والتنموي العاطفي رفاههم على سلباً  يؤثر العمل ألن أو تعليمهم،

 أو االستغالل، ألغراض االتجار أو مسلحة، جماعة في التجنيد أو االستعبادي، أو القسري العمل مثل األطفال، عمالة أشكال

 أخالقهم. أو سالمتهم أو بصحتهم يضر قد ما وهو الخطر، العمل أو المشروع، غير العمل أو الجنسي، االستغالل

 كسب سبل فقدانل نتيجةً  األطفال عمالة أشكال وأسوأ األطفال لعمالة عرضةً  والفتيات الفتيان يصبح اإلنساني السياق في [5]

 أشكال وأسوأ األطفال عمالة وخطورة حصول جماليإ نم إلنسانيا ضعولا ديزي دقو[6]والتشرد. األسرى واالنفصال العيش

 قيامهم أو والفتيات الفتيان تشردلیإ ؤدييو األطفال، عمالة أشكال وأسوأ لفاطألا الةعم نم دةً يدج الً شکاأ ويثير األطفال، عمالة

 األطفال. عمالة أشكال وأسوأ األطفال عمالة مخاطر تفاقم إلى يؤدي مما ر؛لسفا أو نةولمأما رغي بالهجرة

 للمراجعين مالحظة
 

  (.SMPC) اإلنساني العمل في الطفل لحماية الدنيا للمعايير 2012 عام معايير من محدثة نسخة المسودة هذه
فردات.  ة وم حوي لى أخطاء ن ند ع ت س م توي ال ح شاورات. ي م غرض ال ير ل عاي لم ير معدعم ل شروع غ هذا هو م

ير. عاي م ي من ال نهائ صدار ال ي اإل صالح هذه ف تم إ ي   س
 

 حول توجيهات  وليست .معايير عن عبارة هي الطفل لحماية الدنيا المعايير أن اعتبارنا في نضع أن يرجى مهم:

 العمل في الطفل حماية في محدد مجال في أدنى كحد تحقيقه يجب لما األساسية القواعد المعايير تقدم البرنامج. إعدادكيفية

 عن معلومات على للحصول المراجع قسم في الموجودة اإلرشادات ملفات إلى الرجوع الممارسين على يجب  اإلنساني.

 المعايير. تحقيق كيفية
 

 الكلي حجمها في المعايير على للحفاظ الطول اختصار خالل من كبير تعديل إلى يحتاج اإلصدار هذا أن مالحظة يُرجى

 الحالي.

  
 هناك هل الفهم؟ وسهلة واضحة اللغة هل  للمارسين؟ مفيد هو هل االعتبار: في األخذ يُرجى المستند هذا في القراءة عند

 حذفها؟ يمكن والتي األساسية غير النقاط ما ناقصة؟ ةرئيسي نقاط أي
 

 .هنا من إليها الوصول يمكن التي المرفقة الرأي استمارة استخدام ُيرجى  المسودة: هذه في رأيك تقدم كيف
 

 الطفل. لحماية الدنيا المعايير تحسين في مساهمتك على نشكرك

http://surveys.phap.org/s3/CPMS-draft2-comments


 

 

 

 األطفال عمالة من فرعية مجموعة أنها على األطفال عمالة أشكال أسوأ 182 رقم الدولية العمل منظمة اتفاقية تعرف[7]

 على الدولية التشريعات وتميزها [8] السرعة. وجه على عليها القضاء ويجب عاماً، 18 سن دون شخص أي على محظورة

 أو اإلباحية، المواد إنتاج أو للبغاء طفل تقديم أو جلب أو أواستخدام بالرق الشبيهة الممارسات أو الرق أشكال جميع تشمل أنها

 الخطرة: واألعمال بالمخدرات، االتجار مثل مشروعة غير ألنشطة هتقديم أو جلبه أو استخدامه

 

 المعيار

 أو اإلنساني بالوضع متعلقةً  تكون والتي عمالةاألطفال، أشكال أسوأ سيما وال األطفال، عمالة من والفتيان الفتيات حماية تتم [9]

 بسببه. متفاقمةً 

 األساسية التدابير

 االستعداد

 لتحليل بالسياق؛ المحددة األطفال عمالة أشكال وأسوأ األطفال عمالة عن للبيانات ثانوي استعراض بإجراء القيام[10] 12.1

 بعمالة الخاصة واإلعاقة والجنس السن وديناميات الثقافية والديناميات الجذرية واألسباب والمستوى والقطاعات األنواع

 أو نشوؤها المحتمل األطفال عمالة أشكال أسوأ أنواع لفهم السابقة؛ ئالطوار حاالت من المستفادة والدروس األطفال،

  السياق؛ في تفاقمها

 بما الصلة ذات العمل قوانين وخصوصاً  العامة، السياسة وإطار الوطني التشريعي اإلطار عن المعلومات جمع [11] 12.2

 للقضاء والمحلية؛ الوطنية العمل وخطط لخطرة،ا األطفال لعمالة الرسمية والقائمة الالجئين، على تنطبق التي تلك ذلك في

 وكذلك والفتيان، الفتيات استغالل تتناول والتي باألطفال المتعلقة األخرى والقوانين األطفال، عمالة أشكال أسوأ على

 االستجابة؛ على والمحلية الوطنية القدرات

 نحو على تنعكس أنها من التأكد مسبقاً، وجودةً م قضيةً  األطفال عمالة أشكال وأسوأ األطفال عمالة تكون حيثما [12] 12.3

 وخدمات واالتصال، الموارد تعبئة ومواد التقييم، وأطر واستراتيجيات والمحلية الوطنية اإلنساني التأهب خطط في مالئم

   البديلة؛ الرعاية وخيارات الطفل، بحماية الخاصة الحالة إدارة

 العمال ومنظمات المعنية الوزارات فيهم بما والوطني، المحلي عيدالص على الرئيسين المصلحة أصحاب تحديد [13] 12.4

 المدني المجتمع ومنظمات والمراهقين، األطفال وشبكات المدني، التسجيل وسلطات القانون، إنفاذ العمل،وسلطات وأرباب

 وبرامجها، وسياساتها، ،وصاياتها عن المعلومات وجمع بينها. التنسيق آلية وتحديد األطفال، عمالة مكافحة في المشاركة



 

 

 وإمكانياتها؛

 الضعيفة. األسر معالجة أجل من األسري االقتصاد تعزيز وتدخالت الحالية االجتماعية الحماية نظم تحديد[14] 12.5

 الغذائي األمن ذلك في بما األطفال، لعمالة المثيرة المحتملة والعناصر الموجودة الخطر عوامل مراقبة[15] 12.6

  والنزاعات.

 الجوانب على بالقضايا المتصلة واألعمال االجتماعية الرعاية نظم تعزيز إلى الرامية الجهود اشتمال من التأكد [16] 12.7

 األطفال. لعمالة الوطنية

 وظروف الخطرة، والعمالة والقانوني، اآلمن والعمل المناسب السن عن بمعلومات والمراهقين األطفال تزويد [17] 12.8

 للعمل. األطفال اختيار عند تجنبها الالزم واألخطار ةالمقبول وغير المقبولة العمل

 

 االستجابة

 مجموعات على تحتوي التي والمجتمعات األهلية، والمنظمات الفاعلة، اإلنسانية والجهات السلطات، تحذير  [18] 12.9

 األخطار حول سناً  األصغر والفتيان والفتيات والمراهقين، واآلباء، الرعاية، والوالدين/مقدمي ناقصاً، تمثيالً  ممثلة

 عمالة أشكال أسوأ من األطفال حماية عن والدفاع األطفال. عمالة أشكال أسوأ سيما وال األطفال، عمالة مع المترافقة

  األطفال؛

 عمالة مخاطر وتخفيف لتحديد-الرعاية األمور/مقدمو وأولياء األطفال فيها بما- المحلية المجتمعات مع العمل[19] 12.10

 األطفال؛ عمالة أشكال سوأأ والسيما األطفال

 والتصدي الوقاية في دعمها لكسب  العمل وأصحاب العمال منظمات ذلك في بما الخاص القطاع مع التعاون [20] 12.11

 )للشباب(؛ العيش سبل فرص تعزيز خالل من ذلك في بما -األطفال عمالة أشكال أسوأ سيما وال- األطفال لعمالة

 أسوأ سيما وال- األطفال عمالة في( االنخراط لخطر المعرضين )أو في خرطينالمن والفتيان الفتيات مساعدة [21] 12.12

     القطاعات. متعددة اآلمنة والخدمات والدعم الكافية للرعاية الوصول على -األطفال عمالة أشكال

 عمالة أشكال أسوأ في لالنخراط( معرضون )أو انخرطوا وقد العمل سن في الذين والفتيان الفتيات مساعدة[22] 12.13

 العيش. سبل في دعم أو الئق عمل على الحصول أجل من عملية بدائل إلى الوصول على األطفال

 االستجابات وتنفيذ رتطوي في واألطفال والمحليين الوطنيين الرئيسين المصلحة أصحاب إشراك على الحرص[23] 12.14

 عمالة لمناهضة الوطنية التوجيهية اللجنة طريق عن وذلك الطوارئ، حاالت في األطفال عمالة أشكال ألسوأ المنسقة

 مناسبًا؛ ذلك كان إذا انطالق كنقطة ُوجدت( )حيثما بهم االتجار أو األطفال

 لمنع استراتيجيات تطوير في تتشارك القطاع اهذ في األخرى التنسيق ومجموعات الطفل( )حماية أن من التأكد [24] 12.15

 األشكال؛ وأسوأ األطفال عمالة ومواجهة

 األطفال عمالة مثل األطفال، عمالة أشكال وأسوأ األطفال عمالة على اإلنساني للعمل المحتمل السلبي األثر تقييم[25] 12.16

  الطفل؛ حماية سياسات فيها ماب الوقائية التدابير وإنشاء عنه، الناتجة أو اإلنساني العمل في الداخلة

 الرئيسة الفاعلة الجهات مع التوافق الخطرة، األطفال بعمالة محدثة رسمية قائمة فيها تتوفر ال التي البلدان في[26] 12.17

 التخاذ األولوية سلم على األشكال هذه ووضع الحالي، السياق في الخطير األطفال لعمل شيوًعا األكثر األشكال لتحديد

  شأنها.ب التدابير

 وأسوأ األطفال عمالة في المنخرطين والفتيان للفتيات الحالة إدارة وخدمات اإلحالة أنظمة توفر من التأكد [27]  12.18

 األطفال عمالة مراقبة أنظمة مع والربط التنقل، كثيرو والنازحون المهاجرون األطفال ذلك في بما األطفال، عمالة أشكال

   ُوجدت؛ حيثما

 السياسة خالل من األطفال عمالة أشكال أسوأ في المنخرطين والنازحين المهاجرين ألطفالا حقوق تعزيز [28] 12.19

 الخدمات إلى الوصول تعيق التي المعينة للحواجز خاص اعتبار إيالء مع والمحلي، الوطني المستوى على والدعوة العامة

 مع االنخراط [29] بهم. المختصون الرعاية مقدموا يواجهها أو/و بأنفسهم يواجهونها والتي الالئق والعمل والتعليم



 

 

  الوطنية. األنظمة في الالجئين األطفال اندماج لضمان أساسياً  أمراً  سيكون الحكوميين المصلحة أصحاب

 

 القياس

 
  التوجيهية المالحظات

 12.1 تعريفات [39]

 

 المستهدفة الغاية النتيجة مؤشر

 الذين واإلعاقة( والسن الجنس بحسب )مصنفة المستهدفين لألطفال المئوية النسبة [30] 12.1

 تمشياً  الطفل لحماية الحالة إدارة على يحصلون والذين األطفال، عمالة أشكال أسوأ من انسحبوا

  .الطفل. لحماية المحلية الموحدة التشغيلية اإلجراءات مع

 السياق أو البلد في تَُحدد

 واإلعاقة( والسن الجنس بحسب )مصنفة المستهدفين لألطفال المئوية النسبة [31] 12.2

 لديهم والذين فيها، االنخراط لخطر المعرضين أو األطفال عمالة أشكال أسوأ في المنخرطين

 المالحظات في  التوجيه )انظر القطاعات متعددة المناسبة الخدمات إلى الوصول إمكانية

 به(. المنصوح الخدمات من ىاألدن الحد بشأن التوجيهية

 السياق أو البلد في تَُحدد

 معرفة لديهم الذين المستهدفين والنساء والرجال والفتيات للفتيان المئوية النسبة [32]  .12.3

  األطفال عمالة أشكال وأسوأ األطفال لعمالة والتصدي الوقاية كيفية حول متزايدة

 السياق أو البلد في تَُحدد

 المستهدفة الغاية العمل مؤشر

 في المنخرطين لألطفال الكافي الدعم لتقديم تكييفها أو الحالة إدارة خدمات تأسيس[33]  .12.4

 األطفال. عمالة أشكال أسوأ

 نعم

 في -األطفال عمالة أشكال أسوأ فيها بما- األطفال لعمالة والتصدي الوقاية إدراج[34]   .12.5

  الصلة ذات األخرى والقطاعات الطفل حماية بقطاع الخاصة والدعوة الخطاب استراتيجيات

 نعم

 هذه وتقوية الدولية األعراف مع الوطني التشريع أو الوطنية السياسة تماشي[35]  .12.6

 المهاجرين األطفال تشمل والتي األطفال عمالة أشكال ألسوأ للتصدي التشريع هذا أو السياسة

 األطفال. من المهمشة األخرى والفئات والالجئين

 نعم

 أسوأ خطر حول اإلعالم حمالت لغتهاب التي المحلية للمجتمعات المئوية النسبة[36]   .12.7

 وعواقبها. األطفال عمالة أشكال

100%
 

 استراتيجية خطط لديها التي المستهدفة الفاعلة الجهات / للقطاعات المئوية النسبة[37] .12.8 

 ومنعها. األطفال عمالة أشكال لـأسوأ لالستجابة إجراءات   تتضمن لالستجابة

 تَُحّدد

 السياق أو البلد في

 الجنس حسب المستهدفين الشباب و/أو والمراهقين والفتيان للفتيات المئوية النسبة[38] .12.9

 أسوأ لمنع والمجتمع والشباب األطفال يقودها التي المبادرات في شاركوا الذين واإلعاقة والسن

 األطفال. عمالة أشكال

 تَُحّدد

 السياق أو البلد في



 

 

 يمكن[41] عاًما. 18 عن أعمارهم تقل الذين والمراهقون األطفال يؤديها التي األعمال أنواع جميع يشمل :األطفال عمل[40]

 المنزلية، األعمال مثل للطفل، واالجتماعية الشخصية للتنمية مفيدة تكون أن يمكن التي العمل أشكال األطفال عمل يشمل أن

 والخضروات. الفواكه قطف أو بالمحاصيل واالعتناء العائلية، التجارية األعمال في والمساعدة صغار،ال األشقاء ورعاية

 لكسب المدرسي الدوام ساعات خارج جزئي بدوام العمل أو المسؤولية من المزيد يتحملون قد العمر في األطفال تقدم ومع[42]

 التي األعمال جميع على يُطلق ال وبالتالي البلوغ؛ مرحلة إلى فولةالط مرحلة من صحيًا تقدًما العمل يدعم أن ويمكن المال.

  األطفال. عمل أشكال جميع على القضاء يجب ال وبالتالي،[43] تلقائيًا. األطفال" "عمالة اسم األطفال يؤديها

 عمالة وتُعرف[45] وكرامتهم. وإمكاناتهم طفولتهم من األطفال يحرم الذي العمل هي األطفال عمالة األطفال: عمالة[44]

 األخالقي، أو االجتماعي أو البدني أو النفسي الصعيد على لألطفال ومؤذياً  خطيراً  يكون أ( الذي العمل أنها على عموًما األطفال

 محاولة منهم يطلب أو األوان قبل المدرسة ترك على يجبرهم أو بالمدرسة، االلتحاق فرصة من والفتيان الفتيات يحرم )ب( و

 التشريعات تحدده الذي العمل لسن األدنى الحد عن أعمارهم تقل أطفال يؤديه ج( و والشاق، الطويل والعمل المدرسة بين الجمع

 قد الدول من العديد وفي األطفال. عمالة أشكال جميع على القضاء ينبغي النحو، هذا وعلى[46] والدولية. الوطنية والقوانين

 والذين عاماً(، 15 عادةً  ويكون الدولة، في تحديده يتم )الذين العمل لسن األدنى الحد ىعل سنهم يزيد الذين المراهقون يعمل

 الالجئين لألطفال بالعمل يُسمح وعندما[47] أدناه(. )انظر خطيراً  العمل يكون أال شريطة اإللزامي، التعليم من انتهوا

 بالمكافأة يتعلق فيما البلد أطفال بها يتمتع التي تلك مثل ةبمعامل يتمتعوا أن يجب العمل، سن على سنهم يزيد الذين والمهاجرين

 التوظيف. وشروط العمل ظروف من وغيرها

 الفئات ووصفت األطفال عمالة أشكال أسوأ 182 رقم الدولية العمل منظمة اتفاقية حددت األطفال: عمالة أشكال أسوأ [48]

 النزاع في تستخدم )والتي االستعبادي العمل أو السخرة المعيار. هذا مقدمة في والمدرجة األطفال عمالة أشكال أسوأ من األربع

 أسوأ وتعتبر دولياً  تعريفها يتم المشروعة، غير والنشاطات ،لهم واالقتصادي الجنسي واالستغالل باألطفال، واالتجار المسلح(،

 القضاء وينبغي [49] تشاورية. عملية خالل من محلياً  الخِطر" "العمل يعرف بينما المشروطة"، "غير األطفال عمالة أشكال

 السرعة. وجه على األطفال عمالة أشكال أسوأ على

 الحاالت ذلك في بما األطفال، عمالة أشكال أسوأ بين من اإلطالق على شيوعاً  راألكث هو الخِطر العمل يعد الخطر: العمل [50]

 لجميع محظور عمل هو ما بتعريف الوطني الصعيد على الحكومات أدلة 182 االتفاقية الدولية العمل منظمة [51] اإلنسانية.

 عملية خالل من ذلك ويتم [52]لها. قانون وسن 'عمل' خطرة األطفال قائمة وإنشاء 18 عن أعمارهم تقل الذين والفتيان الفتيات

 أو الخطرة بالعمالة قائمة فيها ليس التي البلدان في  [53]والحكومة. العمل وأرباب العمال منظمات بين تجمع قومية تشاورية

 يطرح ستطالعا لتنظيم الحكومة لمساعدة الطفل حماية لمنظمات فرصةً  اإلنساني الوضع يتيح محدثة، غير لكنها قائمة فيها

 يعطى أن ينبغي الذي "ما و يوجد؟" و"أين الطوارئ؟"، حاالت من المتضررة المناطق في خِطراً  يعد الذي العمل "ما السؤال:

 المباشرة األنشطة إلى باإلضافة الوعي وإذكاء والوقاية التدريب أنشطة توجيه شأنه من وهذا [54] التصرف؟". في األولوية

 الحالة. إدارة خدمات ذلك في بما األطفال لدعم

 تجنيد أنه على باألطفال االتجار باألشخاص االتجار ومعاقبة وقمع لمنع المتحدة األمم بروتوكول يعرف باألطفال: االتجار[55]

 االستغالل: يشمل التعريف هذا وفي االستغالل. بغرض عشرة الثامنة سن دون أشخاص استقبال أو إيواء أو تحويل أو نقل أو

 ونزع واإلخضاع،  باالسترقاق، الشبيهة الممارسات أو واالسترقاق الخدمات، أو العمل في والسخرة الجنسي، اللاالستغ

 أو اإلكراه، أو العنف، من أخرى أشكال أو القوة استخدام أو التهديد على ينطوي قد باألطفال االتجار [56] األعضاء.

 سكوت لنيل مزايا أو مالية مبالغ تلقي أو إعطاء أو الضعف، حالة أو السلطة استعمال إساءة أو الخداع، أو الغش، أو االختطاف،

  الحدود. عبر دولياً  أو ما، بلد داخل داخلياً  باألطفال االتجار يحدث أن ويمكن[57] آخر. شخص على السيطرة أو شخص

 
  البيانات جمع .12.2 [58]

 في بالتحديات ومملوءةً  نادرةً  تكون ما غالباً  األطفال عمالة أشكال وأسوأ األطفال عمالة حول البيانات أن حين في[59]



 

 

 والجديدة، الحالية الخطر عوامل حول المعلومات من األدنى الحد الممارسون يجمع أن الضروري من أنه إال اإلنسانية السياقات

 من األطفال عمل يجعالن وشدته الموقف حجم كان إذا ما تحديد أجل من األطفال، مالةبع يتعلق فيما والتوجهات واالنتشار،

 الجهات بين مشتركة مؤشرات استخدام إن[60] االستراتيجية. االستجابة إجراءات بشأن قرار واتخاذ األولوية ذات االهتمامات

 واإلعاقة والجنس بالعمر المتعلقة المفصلة البيانات من األدنى الحد توفر والتي- والمعيشة والتعليم الحماية مجال في الفاعلة

 فعالة تدابير وضع على ويساعد األطفال، وعمالة العاملين األطفال عن البيانات جمع كبير بشكل يحسِّن أن يمكن -والتشرد

  عن: معلومات بجمع قلاأل على تقوم أن للتقديرات ينبغي محدودةً  البيانات جمع فرص تكون وعندما [61] واالستجابة. للوقاية

  يعملون؛ الذين العمل لسن األدنى الحد ودون فوق الذين والفتيان الفتيات عدد •

  العمل؛ لسن األدنى الحد ودون فوق الذين والفتيان الفتيات يقضيها التي العمل ساعات عدد •

  العمل؛ لسن دنىاأل الحد ودون فوق الذين والفتيات الفتيان يؤديه الذي والمهمة( )القطاع العمل نوع •

 العمل سن بين الذين والفتيان والفتيات الخفيف، العمل سن دون الذين والفتيان الفتيات :عنها البيانات تُجمع التي الرئيسة العمرية الفئات وتشمل  [62]

 البيانات لجمع الفعالة الوسائل من [63]  .عاماً  عشر والثمانية العمل لسن القانوني األدنى الحد بين والفتيان والفتيات للعمل، القانوني األدنى والسن الخفيف

 تُجرى عندما [64].المعيشية لألسر االستقصائية الدراسات مثل واسع نطاق على البيانات جمع جهود في مشتركة مؤشرات إدماج األطفال بعمالة المتعلقة

 األطفال ذلك في بما حركة حالة في الذين األطفال التقاط على قادرة البيانات جمع منهجيات أن من تأكد التشرد مناطق في (القومية) االستقصائية الدراسات

 الفتيات عدد خصوصاً  مشترك، قاسم لتقديم تكميلي بيانات كمصدر المدني التسجيل بيانات استخدام ويمكن [65].والنازحون والالجئون المهاجرون

 .العمل لسن األدنى الحد ودون فوق الذين والفتيان

 أو لمخاطر األطفال تعرض حول معلومات جلب المثال سبيل على) أسهل يكون قد الخِطر العمل عن الكمية البيانات جمع أن من الرغم لىوع [66]

  . األطفال عمالة أشكال أسوأ من خفاءً  أكثر صور لتقييم حجماً  أقل نوعية منهجيات استخدام ينبغي أنه إال (العمل أثناء معينة إصابات

 

 الرئيسة الوقائية البرمجة مناهج .12.3[67]

 فمن إنسانية، أزمة خالل أولوية ذا اهتماماً  تصبح أن المحتمل من أو مسبقاً  موجودةً  مشكلةً  األطفال عمالة تكون عندما[68]

 يمكنهم فيها االنخراط لخطر المعرضين أو األطفال عمالة أشكال أسوأ في المنخرطين والفتيان الفتيات جميع أن من التأكد المهم

 في والفتيان الفتيات لمساعدة ضروريةً  الوقاية أنشطة وتعتبر[69] الكافية. اإلنسانية الخدمات من معين نطاق إلى الوصول

 عمالة أشكال أسوأ في بالفعل انخرطوا الذين أولئك أن حين في األطفال، عمالة في الدخول وتجنبيهم التعليم على الحصول

 حماية مجال في الفاعلة الجهات جانب وإلى[70] المتخصصة. والخدمات الرعاية مع عاجلة ستجابةا إلى يحتاجون األطفال

 في حيوياً  دوراً  العيش وسبل الغذائي واألمن االقتصادي واالنتعاش التعليم قطاعات في األخرى الفاعلة القطاعات تلعب الطفل،

  وارئ.الط لحالة كنتيجة األطفال عمالة في الكبيرة الزيادات منع

 العاملين األطفال طريق عن ذلك في بما الوعي، ورفع الرسائل تبادل خالل من فورية وقائية إجراءات اتخاذ ويمكن[71]

 نظم وتعزيز أوسع، نطاق على الطفل لحماية اإلحالة مسارات من وجزء األطفال عمالة إحالة مسارات تنسيق وضمان )سابقاً(،

  والوطني. المحلي الصعيدين على والحدود للقانون تقوية ووضع المحلي، المجتمعو المدارس إلى المستندة المراقبة

 ويكون االنتشار واسعة اإلنسانية االحتياجات فيها تكون التي الحاالت في خاصة أهمية ذات الوقاية أنشطة وتعتبر[72]

 المدرسة خارج األطفال من كبيرة أعداد وجود إلى يؤدي قد مما األساسي؛ والتعليم األساسية الخدمات إلى محدوداً  الوصول

 والمساعدة النفسي والدعم واإلعاقة والجنس للسن المالئمة التعليمية الوقاية من المكون المتكامل للنهج يمكن[73] العمل. وداخل

  ضارة. عمل أوضاع في الدخول من والفتيان الفتيات منع في يساعد أن للعائلة االقتصادية

 
  موجهة مساعدة إلى حاجة في الذين األطفال .12.4[74]



 

 

 الذي بالطفل مقارنةً  الخدمات من مختلفةً  مجموعةً  يتطلب عمل عن للبحث منها االنسحاب لخطر يتعرض ولكنه المدرسة في يزال ال الذي الطفل[75]

 على بناءً  والفتيان للفتيات الدعم وتصميم اتالقطاع بين التنسيق اإلنساني المجال في العاملين على يجب[76] .األطفال عمالة أشكال أسوأ في انخرط

 األطفال لعمالة الجذرية األسباب لمعالجة [77].والرعاية الدعم من فيه هم الذي والمستوى وإمكانياتهم وتطلعاتهم ضعفهم ونقاط الشخصية احتياجاتهم

 الفتيات تعرض خطورة من تزيد التي العوامل وتلك األطفال ةعمال في الرئيسة الخطر عوامل على التعرف الممارسين على يجب الموجه، الدعم وتوفير

 الذين األطفال األولوية وذات للخطر المعرضة المجموعات تتضمن قد[78].سلبية تعامل كآلية األطفال عمالة أشكال  وأسوأ األطفال لعمالة والفتيان

 أو الالجئين أو المهاجرين واألطفال اإلعاقة، ذوي واألطفال الشوارع، في يعملون أو يعيشون الذين واألطفال األطفال، يعيلها التي واألسر بالفعل، يعملون

 التعليم أو العمل عن بحثاً  للهجرة اضطُروا الذين والفتيان والفتيات الجنسية، معدومي واألطفال (ميالد) للـ تسجيل أو وثائق بدون الذين واألطفال المشردين،

 الخطيرة الشؤون من واسعةً  طائفةً  األطفال عمالة أشكال أسوأ في المنخرطين والفتيان الفتيات يواجه [79] .البيت في االضطهاد أو االستغالل من هرباً  أو

 .عاجلةً  استجابةً  وتتطلب عالية لخطورة معرضةً  مجموعةً  دائماً  اعتبارها وينبغي لحياتهم، مهددةً  تكون ما غالباً  والتي األطفال حماية في

 
  األطفال. عمالة أشكال أسوأ في المنخرطين والفتيان للفتيات والدعم الرعاية من األدنى الحد  .12.5  [80]

 وتزويدهم الضارة، األعمال من والفتيان الفتيات نزع إلى يهدف أن األطفال عمالة أشكال أسوأ لمعالجة برنامجي عمل ألي األساسي للهدف ينبغي [81]

 الحد أن إال محلياً، المحددة اإلجراءات وعلى للطفل الفردية الحالة على تعتمد التدابير أن حين في [82].مدربة وكاالت دمهاتق التي المتكاملة بالخدمات

 افيه بما الطفل لحماية الحالة إدارة خدمات :عادةً  يشمل األطفال عمالة أشكال أسوأ في المنخرطون األطفال يتلقاه الذي والدعم الرعاية خدمات من األدنى

 والغذاء اآلمن المأوى مثل األساسية االحتياجات وتلبية النفسي، والدعم النفسية والصحة مدرب، اجتماعي مساعد يد على المنتظمتين والمتابعة المراقبة

 شملها ولم األسر أثر واقتفاء ة،والقانوني الطبية والمساعدة لألسرة، والمعيشي المالي والدعم والمرنة، البديلة التعليم فرص إلى الوصول وإمكانية والكساء،

 .العمل مواصلة في قوية رغبة خاص بشكل المراهقين لدى يكون قد[83] .وتطلعاته الطفل قدرات لتوائم الحلول تصميم األساسي ومن .مطلوب هو كما

 :األطفال عمالة أشكال أسوأ من محددة لفئات إضافية اعتبارات [84]

 وإنفاذ األمن خدمات الجنسي: االستغالل أو المشروع، غير العمل أو االستعبادي، أو القسري العمل أو العبودية،[85] •

 واألسرة الطفل مع الوساطة و/أو والتفاوض الموقف، من والفتيان للفتيات الفوري لالنسحاب المناسبة القانون

 مشروعة. غير أو يةإجرام شبكات إشراك يتم عندما مراعاته يجب هاماً  عامالً  األمن يعتبر [86] العمل. وصاحب

 من وتزيد المتنقلين األطفال عدد من تزيد وقد السكان، حركة على األزمة تؤثر ما وكثيراً  : باألشخاص االتجار [87] •

 نقطة في متخصص فحص إلى بهم االتجار يتم الذين األطفال يحتاج [88]بهم. لالتجار والفتيان الفتيات تعرض خطر

 أثر اقتفاء بجهود القيام أثناء المؤقتة الرعاية ترتيبات في وضعهم إلى وربما المخاطر، تقييم وإلى األولى، االتصال

 قد ألنه بهم تجاراال يتم الذين األطفال مساعدة عند مراعاته يجب مهماً  عامالً  األمن يعتبر[89]الشمل. ولم األسرة

 حماية مجال في الفاعلة الجهات تكون أن وينبغي[90] ذلك. في ضالعة إجرامية شبكات بهم االتجار وراء يكون

 األطفال تساعد وأن عالية، لخطورة المعرضة الفئات بين من االتجار مؤشرات عن للكشف استعداد على الطفل

  المتضررين. انالسك وسط موجودين يكونون قد الذين بهم المتاجر

 طويلة، )ساعات خِطر عمل في واقع أنه ويُكتَشف العمل لسن األدنى الحد تحت الذي الطفل الخطرة: العمالة[91] •

 وقت أسرع في العمل هذا من انتزاعه ينبغي ...إلخ( الثقيلة، األوزان أو الكيميائية المواد أو الخطرة اآلالت استخدام

 العمل لسن األدنى الحد تحت الذي الطفل [92] الوالدين. و/أو العمل أرباب مع الوساطة إلى يحتاج وقد ممكن،

 أجل من مقبول؛ حد إلى الخطر تقليل أو الخطر، مكمن من فوراً  انتزاعه ينبغي خِطر عمل في انخراطه ويُكتَشف

 تشمل قد لكنها اً،محلي عليها االتفاق ينبغي المخاطر من الحد استراتيجيات [93]العمل. مكان في تشغيله استمرار

 لهم، السالمة معدات أوتوفير لألذى، تعرضهم ساعات عدد أوخفض أمناً، أكثر لمهام لنقلهم األطفال أجل من التفاوض

 يمكن ال التي الحاالت في[94] الذات. حماية من أكبر قدر لتشجيع العاملين األطفال بين بالمخاطر الوعي تعزيز أو

 وتنمية العالقات بناء إلى بالسعي يُنصح خطر، في يظلون لكنهم الفور على الخطرة الاألعم من األطفال انتزاع فيها

 حين إلى لألذى تعرضهم من والحد األطفال رفاه حماية على والتركيز العمل، وأرباب والعائالت األطفال مع الثقة

 واقعية. بدائل تقديم



 

 

 الةواإلح الرصد نُظُم األطفال: عمالة أشكال أسوأ .12.6  [95]

 دور لهو فيها( االنخراط لخطر المعرضين )أو األطفال عمالة أشكال أسوأ في المنخرطين األطفال ومساعدة معرفة إن  [96]

 األحيان غالب في أنها وبما االجتماعي. الرفاه خدمات إلى باإلضافة العمل( ومفتشيات الشرطة )مثل الحكومية اإلنفاذ وحدات

 تقوم[97] المفتشية. تساعد لكي األطفال عمالة لرصد أنظمة إقامة فبإمكانها محدودة وصاية أو ةسلط ذات أو الحيلة قليلة تكون

 التشغيلية لإلجراءات وفقاً  والخدمات المدارس إلى األطفال وإحالة األطفال عمالة لرصد المجتمع بتحريك األنظمة هذه

 مع العمل الطفل حماية لمنظمات ينبغي المتضررة نطقةالم في األطفال لعمالة رصد أنظمة وجود عدم حالة في[98]الموحدة.

 مراقبة نظام لتطوير العمال ونقابات الخاص والقطاع المجتمعية والمنظمات الدولية العمل منظمة أو الوطنية الوزارة شركاء

 إدارة كانت حيثما[99] المعلومات. ملفات حفظ ينبغي وأين الحاالت مع التعامل سيتم وكيف ماذا يفعل من على واالتفاق محلي

 لمراقبة المستمرة بالجهود األطفال عمالة رصد أنظمة ترتبط أن ينبغي بعملها وتقوم موجودةً  اإلحالة وأنظمة الطفل حماية حالة

 الالجئين األطفال مراقبة يتضمن أن حديثًا تطويره تم أو موجود األطفال لعمالة رصد نظام ألي ينبغي[100] للحماية.

 بها. المعمول الخدمات إلى المناسبة اإلحاالت مع األطفال عمالة في المنخرطين
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