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

اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على السخرة، وإنهاء الرق المعاصر واالتجار بالبشر، : ٧-٨ الغاية
وضمان حظر واستئصال أسوأ أشكال عمل األطفال، بما في ذلك تجنيدهم واستخدامهم كجنود، وإنهاء عمل 

 0202األطفال بجميع أشكاله، بحلول عام 

سنة والمنخرطين في سوق  71 سنوات و 2نسبة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  :١-٧-٨المؤشر 
 عمل األطفال وعددهم، بحسب الجنس والعمر

 

 المعلومات المؤسسية

 المنظمة / المنظمات:

 صندوق األمم المتحدة للطفولة )يونيسف(

 (ILOمنظمة العمل الدولية )

 المفاهيم والتعاريف

 التعريف:

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

ألطفال يتم احتساب نسبة ا األطفال خالل الفترة المرجعية )التي تكون في العادة قبل أسبوع من اجراء المسح(.

السكان.  ى أنه عدد األطفال العاملين مقسوم على مجموع عدد األطفال منالمنخرطين في عمل االطفال عل

 71وسنوات  2وألغراض خاصة بهذا المؤشر، يشمل األطفال كافة األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 

 (.71-72و 71-2سنة. يتم تفصيل هذا المؤشر بحسب الجنس والفئة  العمرية )الفرق العمرية 

 األساس المنطقي:

ً في شرك عمل االطفالالكثير من أطفال العالم مازال  ً ل، مما واقعا  راتتقديليهّدد مستقبلهم الخاص. فوفقا

مليون طفل في العالم هم من األطفال العاملين، مما يشّكل  761منظمة العمل الدولية حوالي  العالمية من قبل

وتؤّكد هذه األرقام القاسية على ضرورة احراز التقّدم السريع للقضاء على عمل . العالم من أطفال 77%

األطفال من أجل رصد  الةعمب ى متابعة اإلحصاءات الخاصة، والحاجة إل0202ة األطفال حتى تاريخ الغاي

إن البيانات الموثوقة والشاملة والمناسبة التوقيت الخاصة بطبيعة عمل األطفال  وبذل الجهود بهذا الخصوص.

. كما األطفال والعالمية للتصدي لعمل أولويات األعمال الوطنيةومدى توّسعه من شأنها أن تؤمن قاعدة لتحديد 

تؤمن المعلومات االحصائية الخاصة بعمل االطفال وبشكل أوسع بكافة األطفال العاملين قاعدة لزيادة الوعي 

 العام تجاه وضع االطفال العاملين وأيضاً لوضع أطر عمل وسياسات تنظيمية ومناسبة.

 

 المفاهيم:



األطفال لكنها تكون مضّرة أو سلبية أو غير مجموعة ثانوية من أنشطة " يشير إلى عمل االطفالإن مفهوم "

ها. عمل األطفال هو مفهوم قانوني وليس احصائي، لألطفال ويجب أن يتم استهدافها إلنهائ مرغوبة بالنسبة

وبالتالي تعتبر المعايير القانونية الدولية التي تعّرفه اإلطار المرجعي الضروري إلحصاءات عمل األطفال. 

(، واتفاقية 731الثالث المعنية بعمل الطفل، اتفاقية الحد األدنى لسن االستخدام )رقم وقد قامت االتفاقيات 

وضع (، بCRC(، واتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل )710بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال )رقم 

ضة والدولية المناه ألساس القانوني لإلجراءات الوطنيةلعمل األطفال، كما وأّمنت ا المشتركة الحدود القانونية

 له.

( القرار المتعلق ICLS، اعتمد المؤتمر الدولي لخبراء احصاءات العمل )0221في كانون األول/ ديسمبر 

باحصاءات عمل االطفال. ويساهم هذا القرار في ترجمة المعايير القانونية التي تحكم مسألة عمل األطفال إلى 

ليل حوت تصنيفلوضع المعايير الخاصة بجمع وشروط احصائية. وبشكل خاص، تم تصميم هذا القرار 

ن إلى عملية تحديث نظامها االحصائي الحالي وأيضاً من أجل إرشاد البلدا احصاءات عمل االطفال الوطنية

 في هذا المجال.

عريف ، يتم تلألمم المتحدة للحسابات القومية نظاق الحد االنتاجي لنظام لى أساسوبالتوافق مع القرار، وع

سنة  71سنوات و 2 الذين تتراوح أعمارهم بينكافة ألشخاص عمل األطفال بغرض القياس لتشمل ا

 األنشطة التالية خالل فترة زمنية معيّنة:ن في أحد والمنخرطي

  (03و 07األعمال الخطرة )المؤتمر الدولي الثامن عشر لخبراء احصاءات العمل، الفقرتَين 

  أسوأ أشكال عمل األطفال غير األعمال الخطرة )المؤتمر الدولي الثامن عشر لخبراء احصاءات

 (؛31و 33العمل، الفقرتَين 

  لسن العمل، باستثناء، حيث يمكن التطبيق، " العمل الخفيف "، الذي يؤديه العمالة دون الحد األدنى

سنة )المؤتمر الدولي الثامن عشر لخبراء احصاءات  73أو  70األطفال الذين ال يقل عمرهم عن 

 (.31و 32العمل، الفقرتَين 

ً عن حدود االنتاج لنظام الحسابات في حال تم  وذلك بحسب  وطنيةالاستخدام حدود االنتاج العامة عوضا

، من أجل قياس األنشطة االنتاجية لألطفال، يشمل عمل األطفال، إضافةً إلى السياسات والظروف الوطنية 

غير المدفوعة األجر. ومن أجل الدقة والوضوح، يجب أن يتم المنزلية الخطرة هذه الفئات الثالث، الخدمات 

 األطفال )على قاعدة حدود االنتاج العامة("."عمل تسمية عمل األطفال المقّدر على هذا المستوى 

، وبناًء 1إن منهجية القياس التي تستخدمها منظمة العمل الدولية في تقديراتها العالمية المتعلقة بعمل األطفال

 ية:صنّف عمل األطفال وفقاً للمعايير التاليعلى التعريف االحصائي للمؤتمر الدولي لخبراء احصاءات العمل، 

  من النشاط االقتصادي؛على األقل في األسبوع  سنة: ساعة واحدة 77إلى  سنوات 2من 

                                                           
/ مكتب العمل الدولي، البرنامج الدولي للحّد من عمل 0200-0222التقديرات واالتجاهات العالمية  –ة األطفال تقّدم السوق في التصدي لعمال 1 

 .0202جنيف: منظمة العمل الدولية  –األطفال 

 ILO-IPEC. Marking progress against child labour - Global estimates and trends 2000-2012 / International Labour 
Office, International Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC) - Geneva: ILO, 2013. 

 



  في االسبوع من النشاط االقتصادي في كافة أشكال على األقل ساعة  71 سنة: 71سنة إلى  70من

النشاط االقتصادي ما عدا األعمال "الخفيفة" المقبولة، حيث يتم تعريف العمل الخفيف على أنه النشاط 

 ( ليس خطراً بطبيعته؛ و0ساعة في األسبوع والذي  71( ال يتعدى 7الذي االقتصادي 

  سنة: العمل في صناعات محددة خطرة، أو في أعمال محددة خطرة، أو لساعات  71سنة إلى  72من

 ساعة أو أكثر خالل األسبوع المرجع. 13طويلة. يتم تحديد الساعات الطويلة ب

 :التعليقات والقيود

براء ي لخل األطفال المستندة إلى المعايير االحصائية التي وضعها قرار المؤتمر الدولتمثّل تقديرات عم

 تاحصاءات العمل مقاييس مفيدة ألغراض المقارنة الدولية إنما هي ليست بالضرورة متّسقة مع التقديرا

ن االستخدام األدنى لس لعمل األطفال. وتشمل اتفاقية منظمة العمل الدولية للحد المستندة إلى التشريعات الوطنية

عدداً من األحكام المرنة الباقية الجتهاد السلطة القومية المنافسة في المشاورات مع منظمات العمال 

. األمر الذي يعني أنه ما من تعريف قانوني واحد لعمل 2والمستخدمين )كالحد األدنى للسن، ونطاق التطبيق(

بر ع طفال يتطابق مع التشريعات الوطنيةاحصائي واحد لعمل األ االطفال بين البلدان، وبالتالي، ما من اجراء

 البلدان.

 المنهجية

 طريقة االحتساب:

 سنوات 2سنة: عدد األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  71سنوات و 2األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

سنة والذين تم االبالغ عنهم ضمن دائرة عمل األطفال خالل االسبوع الذي سبق المسح مقسوم على  71و

 .722ب سنة، مضروب  71و سنوات 2مجموع عدد األطفال من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 

 

 سنوات 2أعمارهم بين سنة: عدد األطفال الذين تتراوح  71سنوات و 2األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

سنة والذين تم االبالغ عنهم ضمن دائرة عمل األطفال خالل االسبوع الذي سبق المسح مقسوم على  71و

 .722ب سنة، مضروب  71و 2مجموع عدد األطفال من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 

 

 71و 72ن تتراوح أعمارهم بين سنة: عدد األطفال الذي 71سنوات و 72األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

سنة والذين تم االبالغ عنهم ضمن دائرة عمل األطفال خالل االسبوع الذي سبق المسح مقسوم على مجموع 

 .722سنة، مضروب ب 71و 72عدد األطفال من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 

 

                                                           
د يحددون حد ق من المواضع األساسية للمرونة في االتفاقية تشمل: أ( الحد األدنى للسن: األعضاء الذين ال تكفي لديهم منشآتهم االقتصادية والتعليمية 2 

األعضاء  يستثنى التطبيق: قد(؛ وب( نطاق 1-7)البند  سنة 01و 00لسن العمل الخفيف بين (، وحد أدنى أقل 1-0)البند  01أدنى لسن العمل أقل من 

(. وقد يعمد االعضاء الذين 0-1)البند ج من مشاكل في التطبيق خاصة االتفاقية الفئات المحدودة )غير خطرة( للعمل أو العمل وفقاً لما ينت تطبيقمن 

وعة رئيسة من األنشطة واالعمال ( إلى أبعد من نطاق مجم0-5لديهم نقص في منشىتهم االقتصادية واالدارية إلى حّد نطاق تطبيق االتفاقية )البند 

  (.2-5االقتصادية )البند 



 التفصيل:

 بحسب الجنس والسن.

 مصادر البيانات

 الوصف:

مسوح كالمن بين اهم األدوات لتوليد المعلومات الخاصة بعمل األطفال في البلدان النامية، المسوح األسرية 

( التي MICSالقومية للقوة العاملة، والمسوح األسرية المتعددة األغراض، والمسوح المتعددة المؤشرات )

علومات االحصائية والرصد بشأن (، وبرنامج المDHSالديمغرافية والصحية ) المسوح تدعمها اليونيسف،

( الذي تدعمه منظمة العمل الدولية، والدراسة االستقصائية لقياس مستوى المعيشة SIMPOCعمل األطفال )

(. وتعتمد البلدان بشكل كبير على التقديرات الخاصة بحاالت عمل االطفال التي LSMSالتابعة للبنك الدولي )

التقّدم تجاه غايات انهاء عمل االطفال قومياً وعالمياً. كما تقوم العديد  تولّدها أدوات المسح هذه من أجل رصد

الطفال و/أو عمل الباً ما تشمل البيانات المتعلقة بالتي غا اج تقديرات وتقارير العمل الوطنيةمن البلدان بإنت

 العمالة بين األطفال.

 ر البياناتتواف

ات الدخل القليل ذ لمئة وبلَدينوالقابلة للمقارنة  الصعيد الوطنييانات الممثّلة على تتوفر في الوقت الحالي الب

 والمتوسط.

 الجدول الزمني

 ال ينطبق. 

 لبياناتالجهات المزّودة با

)للجزء األكبر( والوزارات التنفيذية / والوكاالت الحكومية األخرى والوكاالت  مكاتب االحصاءات الوطنية

 الدولية التي قادت مسوحاً تتعلق بالقوة العاملة والتي من خاللها تم جمع البيانات المعنية بعمل األطفال.

عة للبيانات  الجهات المجّمِّ

 (.ILOة )صندوق األمم المتحدة للطفولة )يونيسف( ومنظمة العمل الدولي

 المراجع

 دليل الموارد الموّحد:

data.unicef.org   

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

en/index.htm  

www.ucw-project.org  

 

http://www.ilo.org/ipec/ChildlabourstatisticsSIMPOC/Questionnairessurveysandreports/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/ipec/ChildlabourstatisticsSIMPOC/Questionnairessurveysandreports/lang--en/index.htm
http://www.ucw-project.org/


 المراجع:

http://data.unicef.org/child-protection/child-labour.html  

http://www.ilo.org/ipec/ChildlabourstatisticsSIMPOC/lang--en/index.htm  

www.ucw-project.org  

 

http://data.unicef.org/child-protection/child-labour.html
http://www.ilo.org/ipec/ChildlabourstatisticsSIMPOC/lang--en/index.htm
http://www.ucw-project.org/
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