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تحالف
حامية الطفل

يف العمل اإلنساين

أداة
مصادر معلومات عمل األطفال

 مصادر بيانات عمل األطفال
مكتب شؤون العمل الدولية التابع لوزارة العمل األمريكية )USDOL ILAB( - الجردة السنوية - تقرير عمل األطفال حسب الدولة: نتائج أسوأ 	 

أشكال عمل األطفال. ينتج مكتب شؤون العمل الدولية التابع لوزارة العمل األمريكية أيًضا مجموعة متنوعة من التقارير واألدوات األخرى حول 

https://www.dol.gov/ القضاء عىل عمل األطفال والسخرة واالتجار واملسؤولية االجتامعية للرشكات وحقوق العاّمل. ملزيد من املعلومات راجع

 . /agencies/ilab

 	SIM-( برنامج املعلومات اإلحصائية والرصد بشأن عمل األطفال .)IPEC( الربنامج الدويل للقضاء عىل عمل األطفال )ILO )منظمة العمل الدولية 

POC( هو الذراع اإلحصائية ملنظمة العمل الدولية – الربنامج الدويل للقضاء عىل عمل األطفال. يقّدم مجموعة من املواد التي ميكن أن تكون مفيدة 

عند مراجعة البيانات الثانوية، مثل:

دراسات استقصائية وطنية حول عمل األطفال وتقارير الدراسات االستقصائية األساسية وتقارير التقييم الرسيع ومجموعات البيانات  	

الجزئية حسب البلد؛

كتيبات وأدوات ومواد تدريبية يف مختلف املجاالت املهّمة لجمع البيانات ومعالجتها بكفاءة وتحليل بيانات عمل األطفال؛ 	

ر توجيهات حول تصميم وإجراء الدراسات  	 إحصاءات عمل األطفال: دليل منهجيات جمع البيانات من خالل الدراسات االستقصائية يوفّ

االستقصائية حول عمل األطفال وبالنسبة إىل الباحثني الذين يجمعون املعلومات يقّدم توجيهات حول جميع جوانب املسائل املتعلقة 

باألطفال الذين يعملون؛

استبيانات منوذجية تعتمد عىل خربة برنامج املعلومات اإلحصائية والرصد بشأن عمل األطفال يف إجراء إحصاءات عمل األطفال يف جميع  	

أنحاء العامل؛ وتشمل هذه استبيانات لجمع البيانات الكمية والنوعية وفًقا ملجموعة متنوعة من أساليب جمع البيانات.

يوفّر نظام معلومات منظمة العمل الدولية نورملكس )ILO NORMLEX( الخاص مبعايري العمل الدولية معلومات عن معايري العمل الدولية )مثل 	 

معلومات املصادقة ومتطلبات اإلبالغ وتعليقات هيئات اإلرشاف التابعة ملنظمة العمل الدولية وما إىل ذلك( باإلضافة إىل قوانني العمل والضامن 

االجتامعي الوطنية.

تحتوي قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية ناتلكس )ILO NATLEX( بشأن العمل الوطني والضامن االجتامعي وترشيعات حقوق اإلنسان ذات 	 

الصلة عىل نصوص كاملة أو ملخصات للترشيعات واالستشهادات.

تنرش منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة الفاو )FAO( تقارير حول موضوعات مختلفة مبا يف ذلك عمل األطفال واألزمات اإلنسانية.	 

يحتوي املسح العنقودي متعدد املؤرشات )MICS( التابع لليونيسف )UNICEF( عىل تقارير دراسات استقصائية ملختلف البلدان.	 

تقدم دراسة قياس مستويات املعيشة )LSMS( التابعة للبنك الدويل معلومات حول برنامج الدراسات االستقصائية لألرس التابع للبنك الدويل والذي 	 

يركّز عىل توليد بيانات أرسية عالية الجودة لتوجيه سياسات التنمية.

تقرير وزارة الخارجية األمريكية عن االتجار بالبرش. هذا هو تقرير الجرد السنوي لإلتجار حسب الدولة واملصدر األكرث شمواًل يف العامل للجهود 	 

الحكومية ملكافحة االتجار بالبرش.

https://www.dol.gov/agencies/ilab/
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يقيس مؤرّش اسرتاتيجية التأقلم )CSI( التابع لربنامج األغذية العاملي حّدة االسرتاتيجيات التي تستخدمها األرس للتعامل مع انعدام األمن الغذايئ الحاد 	 

وتواترها. هذه البيانات متاحة لـ 31 دولة عىل املستوى دون الوطني.

مراكز املصادر الرئيسية للمنشورات املتعلّقة بعمل األطفال وأسوأ أشكال عمل األطفال املحّددة:	 

	  http://resourcecentre.savethechildren.se :إنقاذ الطفل

	 http://www.crin.org :الشبكة الدولية لحقوق الطفل

	 http://endchildlabor.net :املبادرة الدولية إلنهاء عمل األطفال

	 http://www.antislavery.org :املنظمة الدولية املناهضة للعبودية

	 https://www.hrw.org :هيومن رايتس ووتش

	 www.stopchildlabor.org :أوقفوا عمل األطفال: تحالف عمل األطفال

دلتا 8.7 هي منصة املعرفة العاملية للتحالف 8.7 والتي تستكشف ما يصلح للقضاء عىل السخرة والرق املعارص واالتجار بالبرش وعمل األطفال. 	 

يحتوي املوقع عىل بيانات وأدلة وأبحاث وأخبار تتعلق بعمل األطفال مبا يف ذلك أسوأ أشكال عمل األطفال.

يتّم يف بعض األحيان التصديق عىل األطر القانونية اإلقليمية مثل تلك املوجودة يف إطار االتحاد األفريقي أو املؤمتر اإلسالمي أو االتحاد األورويب عىل 	 

نطاق أوسع من االتفاقيات العاملية.

:مصادر بيانات أخرى

استكشافات أنظمة حامية الطفل عىل املستوى الدولة واإلقليم - يتوفّر عدد كبري منها عرب مركز مصادر إنقاذ الطفل.	 

قد توفّر قواعد البيانات الخاصة بالوزارات الوطنية ذات الصلة املعلومات ذات الصلة التي ميكن أن تساعد يف تحليل العوامل التي ترتبط ارتباطًا 	 

وثيًقا بعمل األطفال مثل التعليم )معدالت االلتحاق والبقاء واإلكامل( وتوظيف الشباب.

تتوفر التقييامت الرسيعة لحامية الطفل ومراجعات البيانات الثانوية عرب موقع مجال املسؤولية عن حامية الطفل.	 

تتوفر أدوات منوذجية لتقييم العنف القائم عىل النوع االجتامعي عرب موقع مجال املسؤولية عن حامية الطفل - العنف القائم عىل النوع 	 

االجتامعي.

تقارير التقييم مبا يف ذلك الدروس املستفادة من حاالت الطوارئ والربامج السابقة.	 

دراسات استقصائية حكومية لألرس وغريها من عمليات جمع البيانات عىل املستوى الوطني.	 

بيانات الربنامج حول عمل األطفال املستمر وحامية الطفل ومشاريع التعليم.	 

ميكن لنظم إدارة املعلومات، عند استخدامها بعناية وأخالقية، أن توفّر بيانات مفيدة عن عمل األطفال. عىل سبيل املثال، قاعدة بيانات بروغرس  	 

 IOM’s( وتتبّع ورصد النزوح التابع للمنظّمة الدولية للهجرة )UNHCR( التابعة للمفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئنيProGress

  )GBV IMS(أو نظام إدارة املعلومات املتعلّقة بالعنف القائم عىل النوع االجتامعي  )CPIMS(ونظام إدارة املعلومات بشأن حامية الطفل )DTM

.SC1612 1612 أس يس )MRM( وأنظمة البيانات التي تدعم آلية الرصد واإلبالغ
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