
 
 

 وزارة العمل األمريكية  

 2021استنتاجات بشأن أسوأ أشكال عمالة األطفال لعام    

 
  تونس

   تقدماً متوسطاً في الجهود الرامية إلى القضاء على أسوأ أشكال عمالة األطفال. في يوليو/ تموز  2021أحرزت تونس في عام 
األطفال في أعمال الخدمة المنزلية. وفي   تشغيل، أقر البرلمان التونسي مشروع قانون عامالت المنازل، الذي يحظر 2021

 12جديد لبرنامج الفرصة الثانية الذي يعيد دمج األطفال الذين تركوا المدارس بين سن ، تم افتتاح فرع 2021أبريل/ نيسان 
، تم  2021سنة داخل النظام التعليمي أو يوفر لهم التدريب المهني. باإلضافة إلى ذلك، في نوفمبر/ تشرين الثاني  18إلى 

جئ أخرى في شتى أنحاء البالد مخصصة مال 5إنشاء ملجأ طوارئ جديد لألطفال في تونس العاصمة، باإلضافة إلى 
ومع ذلك، يتعرض األطفال في تونس ألسوأ أشكال عمالة األطفال، بما في ذلك العمل القسري في الخدمة  الحتياجات األطفال.  

المنزلية والتسول. ويقوم األطفال أيضاً بأعمال خطرة مثل نبش القمامة [بحثاً عن مواد قابلة إلعادة التدوير] وأعمال  الشوارع.  
الحظ المسؤولون الحكوميون أن ميزانية التوظيف والشؤون اللوجستية، مثل الوقود والنقل، غير كافية إلجراء عمليات  

التفتيش، وخاصة في المناطق النائية من البالد. باإلضافة إلى ذلك، لم تكن الحكومة قادرة على توفير البيانات الكاملة المتعلقة  
 بجهود إنفاذ القانون لكي يتم تضمينها هذا التقرير، بسبب التحديات إلدارة السجالت والتأخير في رقمنة سجالت المحكمة.   

  اإلجراءات الحكومية المقترحة للقضاء على عمالة األطفال

  اإلجراء المقترح  المجال
السنة (السنوات)  

  المقترحة

الوقود والمواصالت، لتمكين مفتشية  توفير موارد بشرية ومالية كافية، بما في ذلك   اإلنفاذ 
الشغل من  إجراء عدد اكبر من عمليات التفتيش، خصوصا في المناطق النائية وفي  

  االقتصاد غير الرسمي. 

2015 – 2021  

 
جمع ونشر المعلومات المرتبطة بجهود إنفاذ قوانين عمالة الطفل، بما في ذلك تدريب  

التفتيش الفعلية على مواقع العمل، وعدد وأنواع مفتشي الشغل، وعدد ونمط عمليات 
عمليات تفتيش العمل التي تم إجراؤها، والعقوبات المفروضة ، والغرامات التي تم  

  تحصيلها.

2013 – 2021  

 
جمع ونشر المعلومات الخاصة بالتطبيق الجنائي لقوانين عمالة األطفال، بما في ذلك  

القانون وعدد التحقيقات الجنائية التي تم الشروع فيها في  التدريبات الخاصة بإنفاذ 
مجال عمالة األطفال، والمخالفات التي تم تحديدها، والمالحقات القضائية التي تم  

الشروع فيها، وأحكام اإلدانة التي صدرت، والعقوبات المفروضة على مخالفات أسوأ  
  أشكال عمالة األطفال.

2019 – 2021  

 
العقوبات على الذين يقومون بتشغيل األطفال في انتهاك إلجراءات الحماية التي  زيادة 

ينص عليها قانون عمالة األطفال بغية ردع المخالفات المحتملة والتقليل والحد من 
  معاودة ارتكاب المخالفات. 

2016 – 2021  

 
بوجود وتطبيق التأكد من أن أجهزة إنفاذ القانون والسلطة القضائية هي على علم تام 

  عقوبات لمكافحة االتجار بالبشر وفرضها عند االقتضاء. 
2020 – 2021  

البرامج 
  االجتماعية

بحيث يمكن   2017نشر البيانات الدقيقة لالستبيان الوطني لعمالة األطفال لعام 
  للمعلومات أن تستخدم في وضع البرامج ورسم السياسات العامة.

2017 – 2021  



 
 

  اإلجراءات الحكومية المقترحة للقضاء على عمالة األطفال

  اإلجراء المقترح  المجال
السنة (السنوات)  

  المقترحة
 

معوقات التعليم، خصوصاً بالنسبة لألطفال في المناطق الريفية، مثل عدم توفر  معالجة 
  وسائل مواصالت يمكن االعتماد عليها، والعنف الجسدي في المدارس.

2015 – 2021  

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

  في الزراعة، وصيد األسماك، والتجارة، والتصنيع، والعمل المنزلي، والبناء. 
2015 – 2021  

 
توفير خيارات دعم وإعادة توطين طويلة األجل للناجين من عمالة األطفال واالتجار  

  بالبشر. 
2020 – 2021  

 


