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  البيانات الوصفية لمؤشر أهداف التنمية المستدامة 
(Harmonized metadata template - format version 1.0) 

 معلومات المؤشر .0

0  .aالهدف . 

 النمو االقتصادي المطرد، والشامل للجميع، والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق للجميع تعزيز: ٨الهدف 

0.bالغاية . 

اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على السخرة، وإنهاء الرق المعاصر واالتجار بالبشر، وضمان حظر واستئصال أسوأ أشكال : ٧-٨الغاية 

 ٢٠٢٥األطفال، بما في ذلك تجنيدهم واستخدامهم كجنود، وإنهاء عمل األطفال بجميع أشكاله، بحلول عام عمل 

0.cر. المؤش 

سنة والمنخرطين في سوق عمل األطفال وعددهم، حسب الجنس  17سنوات و  5نسبة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين : ١-٧-٨المؤشر 

 والعمر

0.d. السلسلة 

 حسب الجنس والعمر )%( األطفال المنخرطين في النشاط االقتصادينسبة 

 حسب الجنس والعمر )%( نسبة األطفال المنخرطين في النشاط االقتصادي واألعمال المنزلية

0.eالبيانات الوصفية  ث. تحدي 
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0.f  .المؤشرات ذات الصلة 

 المستدامة األخرى ذات صلة بعمالة األطفال.العديد من مؤشرات أهداف التنمية 

0. g . المنظمات الدولية المسؤولة عن الرصد العالمي 

 (UNICEF) )منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف

 (ILOمنظمة العمل الدولية )

 البياناتاإلبالغ عن   .1

1.A  .المنظمة 

 (UNICEF) )منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف

 (ILOمنظمة العمل الدولية )

 

 . التعريف والمفاهيم والتصنيفات2

2.A  .التعريف والمفاهيم 
 :التعريف

إن عدد األطفال المنخرطين في عمل األطفال يشير إلى عدد األطفال المبلّغ عن كونهم منخرطين في عمل األطفال خالل الفترة المرجعية  

اجراء المسح(. يتم احتساب نسبة األطفال المنخرطين في عمل االطفال على أنه عدد األطفال العاملين )التي تكون في العادة قبل أسبوع من 

 5مقسوم على مجموع عدد األطفال من السكان. وألغراض خاصة بهذا المؤشر، يشمل األطفال كافة األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 

  سنة. 17سنوات و
 

   :المفاهيم
(، واتفاقية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل 138االتفاقيات الثالث المعنية بعمل الطفل، اتفاقية الحد األدنى لسن االستخدام )رقم وقد قامت  

(، بوضع الحدود القانونية المشتركة لعمل األطفال، كما وأمّنت األساس CRC(، واتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل )182األطفال )رقم 

فإن عمالة األطفال هي عمل ال ينبغي لألطفال القيام به ألن )أ( صغر  الصكوك،وفقًا لهذه  ات الوطنية والدولية المناهضة له.القانوني لإلجراء

  تم تنفيذها. بسبب طبيعته أو الظروف التي يكون فيها أخالقهم،سنهم أو )ب( من المحتمل أن يضر بصحتهم أو سالمتهم أو 
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لوضع المعايير في مجال  المعترف بها عالمياً (، الهيئة ICLSتوفر القرارات التي اعتمدها المؤتمر الدولي لخبراء إحصاءات العمل )

  األطفال. قياس عمالة إحصاءات العمل، األساس لترجمة المعايير القانونية التي تحكم مفهوم عمل األطفال إلى مصطلحات إحصائية لغرض

 UN، يمكن قياس عمالة األطفال على أساس حدود اإلنتاج التي وضعها نظام األمم المتحدة للحسابات القومية ) ICLS 1لقراراتوفقًا 

SNA في حين أن األخير يمتد ليشمل كالً من  االقتصادي،( أو على أساس حدود اإلنتاج العامة. األول يحد من اإلطار المرجعي للنشاط

أي إنتاج الخدمات المحلية والشخصية من قبل أحد أفراد األسرة لالستهالك داخل  األجر،مات المنزلية غير مدفوعة النشاط االقتصادي والخد

 األسرة المعيشية، والتي يطلق عليها عادةً "األعمال المنزلية ".

األول يعتمد على حدود اإلنتاج التي  المستدامة،بعد ذلك، يتم استخدام مؤشرين لقياس عمالة األطفال لغرض اإلبالغ عن أهداف التنمية 

 حددها نظام األمم المتحدة للحسابات القومية والثاني على أساس حدود اإلنتاج العامة.

 
المنخرطين في أنشطة اقتصادية عند أو أعلى من عتبات الساعة سنة  17و  5نسبة وعدد األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين المؤشر األول: 

 (أساس حدود إنتاج نظام الحسابات القوميةالخاصة بالعمر )

  األطفال الذين يعملون لمدة ساعة أو أكثر في األسبوع في نشاط اقتصاديسنة:  11سنوات إلى  5من عمالة األطفال في الفئة العمرية 

 ساعة أو أكثر في األسبوع في نشاط اقتصادي 14 األطفال الذين يعملون لمدة سنة:  14سنة إلى  12من عمالة األطفال في الفئة العمرية 

 ساعة أو أكثر في األسبوع في نشاط اقتصادي  43األطفال الذين يعملون لمدةسنة:  17سنة إلى  15من عمالة األطفال في الفئة العمرية 

واألعمال المنزلية عند   17و   5: نسبة وعدد األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2المؤشر    سنة المنخرطين في األنشطة االقتصادية 

الساعة الخاصة بالعمر )  (:أساس حدود اإلنتاج العامةأو أعلى من عتبات 

 األطفال الذين يعملون لمدة ساعة أو أكثر في األسبوع في نشاط اقتصاديسنة:  11سنوات إلى  5من عمالة األطفال في الفئة العمرية 

 ساعة في األسبوع؛ 21و/أو المشاركة في خدمات منزلية غير مدفوعة األجر ألكثر من 

 ساعة أو أكثر في األسبوع في نشاط اقتصادي 14 األطفال الذين يعملون لمدة سنة:  14سنة إلى  12من عمالة األطفال في الفئة العمرية 

 ساعة في األسبوع ؛ 21و/أو المشاركة في خدمات منزلية غير مدفوعة األجر ألكثر من 

 2. ساعة أو أكثر في األسبوع في نشاط اقتصادي   43 األطفال الذين يعملون لمدة سنة: 17سنة إلى  15من عمالة األطفال في الفئة العمرية 

 

( وكذلك 34إلى  33الفقرتَين  ICLSأسوأ أشكال عمل األطفال غير الخطرة )الفصل الثامن عشر من  اً يشمل مفهوم عمالة األطفال أيض 

(. تشمل أسوأ أشكال عمل األطفال جميع أشكال الرق أو الممارسات 32إلى  21الفقرتَين  ICLSاألعمال الخطرة )الفصل الثامن عشر من 

وغير  المشروعة،غير واستخدام أو شراء األطفال للبغاء أو غير ذلك من األنشطة  كجنود،المماثلة مثل االتجار وتجنيد األطفال واستخدامهم 

 السالمة أو الرفاهية. األطفال،ذلك من األعمال التي من المحتمل أن تضر بصحة 

 

2.B. وحدة القياس 

 )%( نسبة مئوية

 

2.C. التصنيفات 

 يتماشى تعريف عمالة األطفال مع المعيار الذي حدده المؤتمر الدولي العشرين األخير لخبراء إحصاءات العمل. قرار بتعديل القرار الثامن

 .األطفالعمالة بشأن إحصاءات   (ICLS)المؤتمر الدولي لخبراء إحصاءات العمل عشر الصادر عن 

 2019 تشرين أول/أكتوبر جنيف،منظمة العمل الدولية. 

 

 نوع مصدر البيانات وطريقة جمع البيانات.  3

3.A. مصادر البيانات 

مسوح من بين اهم األدوات لتوليد المعلومات الخاصة بعمل األطفال في البلدان النامية، المسوح األسرية كالمسوح القومية للقوة العاملة، وال

(، وبرنامج DHS( التي تدعمها اليونيسف، المسوح الديمغرافية والصحية )MICSعددة المؤشرات )األسرية المتعددة األغراض، والمسوح المت

 
1 20th International Conference of Labour Statisticians. Resolution to amend the 18th ICLS Resolution 
concerning statistics of child labour. ILO. Geneva, October 2019. 

 سنة  17إلى    15لم يتم تعيين عتبة للساعة لألعمال المنزلية لألعمار من   2
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( الذي تدعمه منظمة العمل الدولية، والدراسة االستقصائية لقياس مستوى SIMPOCالمعلومات االحصائية والرصد بشأن عمل األطفال )

البلدان بشكل كبير على التقديرات الخاصة بحاالت عمل االطفال التي تولّدها أدوات المسح هذه (. وتعتمد LSMSالمعيشة التابعة للبنك الدولي )

نية التي من أجل رصد التقدّم تجاه غايات انهاء عمل االطفال قومياً وعالمياً. كما تقوم العديد من البلدان بإنتاج تقديرات وتقارير العمل الوط

 مل االطفال و/أو العمالة بين األطفال.غالباً ما تشمل البيانات المتعلقة بع

3.B. طريقة جمع البيانات 

تقوم اليونيسف بعملية تشاور واسعة لتجميع وتقييم البيانات من المصادر الوطنية ألغراض تحديث قواعد البيانات العالمية الخاصة بوضع 

كانت اآللية التي استخدمتها اليونيسف للتعاون مع السلطات الوطنية لضمان جودة البيانات وإمكانية المقارنة  ،2017األطفال. حتى عام 

 .(CRING) بشأن المؤشرات الرئيسية ذات الصلة باألطفال تُعرف باسم اإلبالغ عن بيانات الدولة حول مؤشرات األهدافالدولية 

جديدة مع السلطات الوطنية بشأن مؤشرات أهداف التنمية المستدامة العالمية  وطنية، أطلقت اليونيسف عملية تشاور 2018من عام  اعتباراً 

ة الناشئة بشأن تدفقات البيانات المختارة ذات الصلة باألطفال، وهي الوصي عليها أو الوصي المشارك للوفاء بالمعايير والمبادئ التوجيهي

ات لإلبالغ العالمي عن مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، والتي تركز بشدة على الدقة التقنية وملكية الدولة واستخدام البيانات واإلحصاء

حكومية األخرى المسؤولة اإلحصاء الوطنية، وكذلك الوكاالت ال أجهزةالرسمية. طلبت عملية التشاور الحصول على تعليقات مباشرة من 

عن اإلحصاءات الرسمية، بشأن تجميع المؤشرات، بما في ذلك مصادر البيانات المستخدمة، وتطبيق التعاريف والتصنيف والمنهجيات 

ة. بمجرد ومناقشتها مع منظمة العمل الدولي الوطنيةعلى البيانات من هذا المصدر. تتم مراجعة نتائج هذه المشاورة  المتفق عليها دولياً 

 .أسباب ذلك قبولها،وإذا لم يتم  ال،حول ما إذا كانت نقاط البيانات المحددة مقبولة أم  للدولتتاح التعليقات  المراجعة،

3.Cالجدول الزمني لجمع البيانات . 

من كل عام للسماح بمراجعة ومعالجة  كانون ثاني/ويناير كانون أول/ين ديسمبرسنوية على األرجح ب وطنيةستجري اليونيسف مشاورة 

 .التعليقات الواردة من أجل الوفاء بالمواعيد النهائية لتقديم تقارير أهداف التنمية المستدامة العالمية

 

3.Dالزمني لنشر البيانات  ل. الجدو 

 .آذار/مارس/شباط/فبرايرمتاحة في فترة إعداد تقارير أهداف التنمية المستدامة كل  ١-٧-٨ستكون البيانات المحدثة عن المؤشر 

3.E  .  للبيانات  المزودة الجهات 

)للجزء األكبر( والوزارات التنفيذية / والوكاالت الحكومية األخرى والوكاالت الدولية التي قادت مسوحاً تتعلق بالقوة  أجهزة االحصاء الوطنية

 العاملة والتي من خاللها تم جمع البيانات المعنية بعمل األطفال.

3.F. الجهات المّجمعة للبيانات 

 (UNICEF) )منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف

 (ILO) منظمة العمل الدولية

3.G. التفويض المؤسسي 

منظمة العمل الدولية هي مركز تنسيق األمم المتحدة إلحصاءات العمل. ويضع المعايير الدولية إلحصاءات العمل من خالل المؤتمر الدولي 

وتوفر المساعدة الفنية والتدريب  ،دولياً العمل. كما تجمع وتنتج إحصاءات العمل بهدف نشر مجموعات البيانات القابلة للمقارنة  إلحصائي

 .األعضاء في منظمة العمل الدولية لدعم جهودها إلنتاج بيانات عالية الجودة عن سوق العمل، بما في ذلك بيانات عمل األطفالللدول 

بما في ذلك من خالل  األطفال،تقدم اليونيسف المساعدة التقنية والمالية للدول األعضاء لدعم جهودها لجمع بيانات عالية الجودة عن عمالة 

إحصاءات عمالة األطفال بهدف إتاحة مجموعات  برنامج المسح العنقودي متعدد المؤشرات الذي تدعمه اليونيسف. تجمع اليونيسف أيضاً 

ائمة على ، وتقوم بتحليل إحصاءات عمالة األطفال، والتي يتم تضمينها في المنشورات ذات الصلة القيعللجم بيانات قابلة للمقارنة دولياً 

 .حالة األطفال في العالمالبيانات، بما في ذلك المنشور الرئيسي، 
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 اعتبارات منهجية أخرى.  4

4.A. األساس المنطقي 

ل الدولية مازال الكثير من أطفال العالم واقعاً في شرك عمل االطفال، مما يهدّد مستقبلهم الخاص. فوفقاً للتقديرات العالمية من قبل منظمة العم

% من أطفال العالم. وتؤكّد هذه األرقام القاسية على ضرورة احراز 10يون طفل في العالم هم من األطفال العاملين، مما يشكّل مل 152حوالي 

، والحاجة إلى متابعة اإلحصاءات الخاصة بعمالة األطفال من أجل رصد 2025التقدّم السريع للقضاء على عمل األطفال حتى تاريخ الغاية 

الخصوص. إن البيانات الموثوقة والشاملة والمناسبة التوقيت الخاصة بطبيعة عمل األطفال ومدى توسّعه من شأنها أن تؤمن وبذل الجهود بهذا 

سع قاعدة لتحديد أولويات األعمال الوطنية والعالمية للتصدي لعمل األطفال. كما تؤمن المعلومات االحصائية الخاصة بعمل االطفال وبشكل أو

  املين قاعدة لزيادة الوعي العام تجاه وضع االطفال العاملين وأيضاً لوضع أطر عمل وسياسات تنظيمية ومناسبة.بكافة األطفال الع

4.B. التعليقات والقيود 

لضمان إمكانية مقارنة التقديرات بمرور الوقت وتقليل  بطبيعتها،ي حين أن مفهوم عمالة األطفال يشمل العمل في األنشطة الخطرة ف 

يتم استخدام العمل الذي يتجاوز عتبات الساعة الخاصة بالعمر كبديل لألعمال الخطرة لغرض اإلبالغ على مؤشر  البيانات،مشكالت جودة 

سئلة التي تهدف على وجه التحديد إلى تحديد . هناك حاجة إلى مزيد من العمل المنهجي للتحقق من صحة األ١-٧-٨ أهداف التنمية المستدامة

 األطفال في ظروف العمل الخطرة.

  
 األطفال على نطاق أوسع، ال يتم حالياً  عمالةمن مفهوم  جزءاً  األطفال غير الخطرة تشكل أيضاً  عمالةوبالمثل، في حين أن أسوأ أشكال 

فإن  لذلك،للصعوبات في قياسها بدقة وموثوقية.  المنتظمة نظراً  المعيشية تسجيل البيانات حول أسوأ أشكال عمل األطفال في مسوح األسر

 من أهداف التنمية المستدامة. ١-٧-٨ لمؤشراألطفال ال يتم تناوله من خالل المؤشرات المستخدمة لإلبالغ عن  عمالةهذا العنصر من 
  

ضمن حدود اإلنتاج التي  الحطب،باإلضافة إلى ذلك، يقع "إنتاج االستخدام الخاص للسلع"، بما في ذلك األنشطة مثل جلب المياه وجمع 

، وبهدف ١-٧-٨غ عن أهداف التنمية المستدامة للمؤشر ومع ذلك، ألغراض اإلبال.  (SNA) وضعها نظام األمم المتحدة للحسابات القومية

تسهيل المقارنة الدولية، تم تصنيف جلب المياه وجمع الحطب على أنهما خدمات منزلية غير مدفوعة األجر )أي األعمال المنزلية(، وهو 

  .إنتاج نظام الحسابات القوميةحدود شكل من أشكال اإلنتاج يقع خارج 

  
معايير مفيدة ألغراض المقارنة  ICLS تمثل تقديرات عمالة األطفال المستندة إلى المعايير اإلحصائية الواردة في قرار أوسع،على نطاق 

تتفق بالضرورة مع التقديرات القائمة على التشريعات الوطنية المتعلقة بعمالة األطفال. تحتوي اتفاقية منظمة العمل الدولية  الالدولية ولكنها 

على عدد من بنود المرونة التي تُركت لتقدير السلطة الوطنية المختصة بالتشاور )عند االقتضاء( مع منظمات العمال وأصحاب  138رقم 

 ،الدول ال يوجد تعريف قانوني واحد لعمالة األطفال عبر  هوهذا يعني أن.  3 الحد األدنى لألعمار ونطاق التطبيق( مثال،الالعمل )على سبيل 

 .الدول ال يوجد مقياس إحصائي واحد لعمالة األطفال يتوافق مع التشريعات الوطنية عبر  وبالتالي،

4.C. طريقة االحتساب 

سنة والذين تم االبالغ عنهم  17سنوات و 5سنة: عدد األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  17سنوات و 5األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

سنوات  5مجموع عدد األطفال من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين ضمن دائرة عمل األطفال خالل االسبوع الذي سبق المسح مقسوم على 

 .100سنة، مضروب ب  17و

سنة والذين تم االبالغ عنهم  14سنوات و 5سنة: عدد األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  14سنوات و 5األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

 14و 5مسح مقسوم على مجموع عدد األطفال من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين ضمن دائرة عمل األطفال خالل االسبوع الذي سبق ال

 .100سنة، مضروب ب 

سنة والذين تم االبالغ عنهم ضمن  17و 15سنة: عدد األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  17سنوات و 15األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

سنة،  17و 15ق المسح مقسوم على مجموع عدد األطفال من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين دائرة عمل األطفال خالل االسبوع الذي سب

 .100مضروب ب

 
3 Principal areas of flexibility in the Convention include: (a)minimum ages: Members whose economy and educational facilities are 
insufficiently developed may specify a lower general minimum age of 14 years (Art. 2.4) and a lower age range for light work of 12 to 14 

years (Art 7.4); and (b) scope of application: Members may exclude from the application of the Convention limited (non-hazardous) 
categories of employment or work in respect of which special and substantial problems of application arise (Art. 4.1). Member s whose 
economy and administrative facilities are insufficiently developed may also initially limit the scope of application of the Convention (Art. 
5.1) beyond a core group of economic activities or undertakings (Art. 5.3). 
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4.D  .التحقق 

طلبت عملية التشاور الحصول على و .يتم إجراء عملية تشاور واسعة لتجميع وتقييم والتحقق من صحة البيانات من المصادر الوطنية

الوطنية، وكذلك الوكاالت الحكومية األخرى المسؤولة عن اإلحصاءات الرسمية، بشأن تجميع اإلحصاء  أجهزةتعليقات مباشرة من 

على البيانات من هذا  المؤشرات، بما في ذلك مصادر البيانات المستخدمة، وتطبيق التعاريف والتصنيف والمنهجيات المتفق عليها دولياً 

شتها بين الوكاالت الراعية المشتركة واليونيسيف ومنظمة العمل الدولية. بمجرد ومناق  الوطنيةالمصدر. تتم مراجعة نتائج هذه المشاورة 

 أسباب ذلك قبولها،وإذا لم يتم  ال،حول ما إذا كانت نقاط البيانات المحددة مقبولة أم  للدول تتاح التعليقات  المراجعة،

 

4.E. التعديالت 

إمكانية مقارنة التقديرات بمرور الوقت وللتقليل من  لضمان الخطرة،لعمل في األنشطة ذات الطبيعة في حين أن مفهوم عمالة األطفال يشمل ا

 فمؤشر أهدامشكالت جودة البيانات، يتم استخدام العمل خارج حدود الساعة المحددة للعمر كبديل لألعمال الخطرة بغرض اإلبالغ عن 

األطفال على  عمالةمن مفهوم  جزءاً  سوأ أشكال عمل األطفال غير الخطرة تشكل أيضاً في حين أن أ وبالمثل، . ١-٧-٨التنمية المستدامة 

للصعوبات في قياسها  المنتظمة نظراً  المعيشية تسجيل البيانات حول أسوأ أشكال عمل األطفال في مسوح األسر نطاق أوسع، ال يتم حالياً 

من  ١-٧-٨المؤشر فإن هذا العنصر من عمل األطفال ال يتم تناوله من خالل المؤشرات المستخدمة لإلبالغ عن  لذلك،بدقة وموثوقية. 

 الحطب،بما في ذلك األنشطة مثل جلب المياه وجمع  "،"االستخدام الخاص إلنتاج السلع ذلك،أهداف التنمية المستدامة. باإلضافة إلى 

ألغراض اإلبالغ عن أهداف التنمية  ذلك،ومع .  (SNA) األمم المتحدة للحسابات القومية يقع ضمن حدود اإلنتاج التي وضعها نظام

تم تصنيف جلب المياه وجمع الحطب على أنهما خدمات منزلية غير مدفوعة  الدولية،، وبهدف تسهيل المقارنة ١-٧-٨المستدامة للمؤشر 

 ية إنتاج نظام الحسابات القومع خارج األجر )أي األعمال المنزلية(، وهو شكل من أشكال اإلنتاج يق

 

4.F  .( على  1معالجة القيم الناقصة )  ( على المستوى اإلقليمي2و )  البلدمستوى 

 على مستوى البلد •

 .ماُ ال يتم نشر بيانات الدولة عندما تكون البيانات الخاصة بدولة ما مفقودة تما

   

 على المستويَين االقليمي والعالمي •

عمالة األطفال: التقديرات العالمية ، انظر، للحصول على تفاصيل حول منهجية معالجة البيانات المفقودة في حساب المجاميع اإلقليمية 

 ات والطريق إلى األمام، االتجاه2020

 

4.G.  المجاميع اإلقليمية 

عمالة األطفال: التقديرات العالمية ، انظر، للحصول على تفاصيل حول منهجية معالجة البيانات المفقودة في حساب المجاميع اإلقليمية 

 ، االتجاهات والطريق إلى األمام2020

 

4.H.    الصعيد  المناهج والتوجيهات المتاحة للبلدان بشأن تجميع البيانات على

 الوطني

 a.3الى القسم  أنظر

 

4.I  . إدارة الجودة 

إن العملية الكامنة وراء إنتاج إحصاءات موثوقة حول عمالة األطفال راسخة داخل اليونيسف ومنظمة العمل الدولية. يتم ضمان الجودة 

اإلحصائية وأصحاب المصلحة  األجهزةمن خالل العمل عن كثب مع  ١-٧-٨أهداف التنمية المستدامة والعملية المؤدية إلى إنتاج مؤشر 

 ة من خالل عملية استشارية.اآلخرين ذوي الصل

https://data.unicef.org/resources/child-labour-2020-global-estimates-trends-and-the-road-forward/
https://data.unicef.org/resources/child-labour-2020-global-estimates-trends-and-the-road-forward/
https://data.unicef.org/resources/child-labour-2020-global-estimates-trends-and-the-road-forward/
https://data.unicef.org/resources/child-labour-2020-global-estimates-trends-and-the-road-forward/
https://data.unicef.org/resources/child-labour-2020-global-estimates-trends-and-the-road-forward/
https://data.unicef.org/resources/child-labour-2020-global-estimates-trends-and-the-road-forward/
https://data.unicef.org/resources/child-labour-2020-global-estimates-trends-and-the-road-forward/
https://data.unicef.org/resources/child-labour-2020-global-estimates-trends-and-the-road-forward/
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4.J  . ضمان الجودة 

مية تحتفظ اليونيسف ومنظمة العمل الدولية بقاعدة البيانات العالمية حول عمالة األطفال التي تُستخدم في التقارير الرسمية عن أهداف التن

تتم مراجعتها من قبل نقاط االتصال الفنية في اليونيسف ومنظمة العمل الدولية  البيانات،اج أي نقطة بيانات في قاعدة المستدامة. قبل إدر

للتحقق من االتساق والجودة الشاملة للبيانات. تستند هذه المراجعة إلى مجموعة من المعايير الموضوعية لضمان إدراج أحدث المعلومات 

يجب أن تكون قيم البيانات  المناسبة؛لبيانات. تتضمن هذه المعايير ما يلي: يجب أن تتضمن مصادر البيانات الوثائق الموثوقة فقط في قواعد ا

تستند قيم البيانات إلى عينة كبيرة بدرجة  (؛يتم جمع البيانات باستخدام منهجية مناسبة )مثل أخذ العينات الوطني؛ممثلة على مستوى السكان 

البيانات معقولة بناءً على  ممكن؛إلى أقصى حد  والمفاهيم،نات مع تعريف المؤشر القياسي بما في ذلك الفئة العمرية تتوافق البيا كافية؛

 .للمؤشر االتجاهات واالتساق مع التقديرات المنشورة/المبلغ عنها مسبقاً 
  

من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المتعلقة  10، تجري اليونيسف مشاورات سنوية مع السلطات الحكومية بشأن 2018من عام  اعتباراً 

 2030رصد العالمية وااللتزامات المعيارية للنهوض بخطة عام وبما يتماشى مع والية ال مشترك،بالطفل في دورها كوصي وحيد أو 

 .الوطنية. ويرد أدناه مزيد من التفاصيل حول عملية المشاورة ١-٧-٨لألطفال. وهذا يشمل المؤشر 

 

4.K  . تقييم الجودة 

 .يتم إجراء فحوصات اتساق البيانات والجودة بانتظام للتحقق من صحة البيانات قبل نشرها

 

 والتفصيل  توافّر البيانات.  5

 توافر البيانات:

 دولة ذات الدخل القليل والمتوسط. 90والقابلة للمقارنة لتتوفر في الوقت الحالي البيانات الممثّلة على الصعيد الوطني 

 التسلسل الزمني:

 غير متوفر

 

 التفصيل:

 الجنس 

 

 االنحراف عن المعايير الدولية/المقارنة .  6

 : مصادر التباين

التي تم تجميعها وعرضها في قاعدة بيانات أهداف التنمية المستدامة  الوطنيةعادت اليونيسف ومنظمة العمل الدولية تحليل التقديرات أ

المدرجة في قاعدة بيانات أهداف  الوطنيةالعالمية وفقًا للتعريفات والمعايير المفصلة أعاله )انظر "المفاهيم"(. وهذا يعني أن قيم البيانات 

 .تنمية المستدامة العالمية ستختلف عن تلك المنشورة والمقدمة في تقارير المسح الوطنيةال

 

 قائوثالمراجع وال.  7

UNICEF statistics on child labour: https://data.unicef.org/topic/child-protection/child-labour/     

ILO statistics on child labour: 

http://www.ilo.org/ipec/ChildlabourstatisticsSIMPOC/Questionnairessurveysandreports/lang--

en/index.htm  

Child Labour: Global estimates 2020, trends and the road forward: 

https://data.unicef.org/resources/child-labour-2020-global-estimates-trends-and-the-road-forward/ 

https://data.unicef.org/topic/child-protection/child-labour/
http://www.ilo.org/ipec/ChildlabourstatisticsSIMPOC/Questionnairessurveysandreports/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/ipec/ChildlabourstatisticsSIMPOC/Questionnairessurveysandreports/lang--en/index.htm
https://data.unicef.org/resources/child-labour-2020-global-estimates-trends-and-the-road-forward/

