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 وزارة العمل األمريكية

 2018االستنتاجات حول أسوأ أشكال عمالة األطفال لعام  

 
 الجزائر

 
تقدماً متوسطاً في الجهود الرامية إلى القضاء على أسوأ أشكال عمالة األطفال. فباإلضافة إلى  2018حققت الجزائر في عام 

القيام بعمليات التفتيش الروتينية على مواقع العمل، خصصت الحكومة فترة زمنية للقيام بعمليات تفتيش مركزة حصرياً على 

إدانة. قامت اللجنة الوطنية لمنع ومكافحة اإلتجار باألشخاص بعقد ستة اجتماعات عامة  98عمالة األطفال، ونجحت في إحراز 

لرفع الوعي بشأن اإلتجار بالبشر باإلضافة إلى جلسات تدريبية لمسؤولي إنفاذ القانون والمسؤولين القضائيين. كما عدلت 

ي العمل بتحديد العقوبات المفروضة على مخالفي قوانين الحكومة أيضاً السياسة الخاصة بإنفاذ قانون العمل، بما يسمح لمفتش

إال أن األطفال في الجزائر ينخرطون في أسوأ أشكال عمالة األطفال، بما في ذلك االستغالل الجنسي التجاري والتسول العمل.  

لم تحظر الحكومة شوارع. ويرجع ذلك في بعض االحيان لإلتجار بالبشر. كما يقوم األطفال بمهام خطرة في أعمال ال القسري،

بالدرجة الكافية استخدام األطفال في األنشطة غير المشروعة ولم تعمل على تحديد أنماط العمل الخطرة وفقاً للقوانين واللوائح 

الوطنية التي تشكل خطورة على األطفال عند قيامهم بها. وعالوة على ذلك، ال يتناسب عدد مفتشي العمل مع النصائح التقنية 

 لمنظمة العمل الدولية لضمان إنفاذ قوانين عمالة األطفال في جميع المناطق الجغرافية.
 

 وبناًء على التقارير الواردة، فقد تم تحديد اإلجراءات المقترحة التي من شأنها تعزيز القضاء على عمالة األطفال في الجزائر.
 

 اإلجراء المقترح المجال
السنة )السنوات( 

 المقترحة

العمل  إطار

 القانوني
ضمان حظر القانون الستخدام األطفال في األنشطة غير المشروعة، بما في ذلك استخدام 

 وجلب وعرض األطفال لالنخراط في إنتاج وتوزيع المخدرات.
2013 – 2018 

، بالتشاور مع 18تحديد أنواع العمل الخطرة المحظورة بالنسبة لألطفال تحت سن 

 والعاملين.منظمات أرباب العمل 
2009 – 2018 

من جانب الجماعات المسلحة  18ضمان حظر القانون جنائياً تشغيل األطفال تحت سن 

 من غير الدول.
2016 – 2018 

نشر المعلومات الخاصة بتطبيق قوانين عمالة األطفال بما في ذلك الغرامات التي تم  اإلنفاذ

 والغرامات المفروضة.تحصيلها وعدد التحقيقات الجنائية والمخالفات 
2009 – 2018 

زيادة عدد مفتشي العمل وفقاً للنصائح التقنية لمنظمة العمل الدولية وضمان تطبيق قوانين 

 عمالة األطفال في جميع المناطق الجغرافية، بما في ذلك القطاع غير الرسمي.
2009 – 2018 

سياسات 

 الحكومة
تبني سياسة تشمل كافة أسوأ اشكال عمالة األطفال ذات الصلة، مثل االستغالل الجنسي 

 التجاري والتسول القسري وأعمال الشوارع.
2015 – 2018 

البرامج 

 االجتماعية
القيام باألبحاث ونشر المعلومات الخاصة بعمالة األطفال أو أولئك المعرضين لالنخراط 

 فيها؛ مع تحديد تلك األنشطة ونشر المعلومات لغرض رسم السياسات العامة.
2014 – 2018 

اتخاذ التدابير إلزالة العقبات التي تحول دون الوصول للتعليم، وعلى وجه التحديد خدمات 

المواصالت والوصول إلى المدارس، خصوصاً بالنسبة لألطفال المهاجرين واألطفال من 

 ذوي االحتياجات الخاصة.

2015 – 2018 

نطاق مشكلة عمالة األطفال، بما في ذلك االستغالل توسيع نطاق البرامج القائمة لمعالجة 

 الجنسي لألطفال، والتسول القسري، والعمل بالشوارع.
2016 – 2018 
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 اإلجراء المقترح المجال
السنة )السنوات( 

 المقترحة

الحاالت المعزولة التي يرفض فيها مدراء المدارس تسجيل األطفال  توقفالتأكد من 

 األطفال.المهاجرين وفقًا للقوانين التي تسمح بالتعليم العام المجاني لجميع 
2018 

 


