


:من تقديم

.سعيد، مختص عمالة األطفالحديد : السيد



علقتتاقتصاديةأغراضذاتأنشطةفيالقصرمشاركةهولألطفالاالقتصادياالستغالل

عدةمنفلللطالطبيعيالنموعلىسلبايؤثرمبكرسنفيفالعملبالغ،شخصمهنةبممارسة

المعرفةفيالحادواالنخفاضالنفسيةواالضطراباتوالعضليالجسديالتأخرالسيماجوانب

.االجتماعياالندماجوعدم

ويعودهمم،وتكوينهتعليمهمويعيقتنميتهمفييساهموالاألطفالوجوديستخدمالذيالعملإن

.األميةوجهإلىومستقبلهمحياتهممساريغيرقدالدائم،والعملالنقودابتكارعلى

عيشةمفمستوىاألساسية،بحقوقهماألطفالتمتعأجلمنالمساهمةفيالمجتمعدوريكمنهنا

.ملالععنالناتجةالصعبةالظروفإلىراجعذلكوسببمقياسلهاليسالعامليناالطفال



الموازيةبالسوقلألطفالاالقتصادياالستغاللمنالحدفيالمساهمة.

للخطرةوالنفسيالصحيةسالمتهمتعرضالتياالعمالعناألطفالابعادفيالمساهمة.

االقتصادياالستغاللمناألطفاللحمايةالجهودوتكاثفتوحيد.

جحنامهنيلمستقبلوتأهيلهماجتماعياالمراهقين،وخاصةالعامليناألطفالإدماج.

طفاللألاالقتصادياالستغاللظاهرةخطورةعلىوالمجتمعةاالسروتحسيستوعية.



 

  



الىلطفلاتدفعالتيوالظروفاألسبابلمعرفةعينةأخذ:االستبيانمنالهدف
.العمل
الترابمنوالياتالخمسفيالعاملينلألطفالنسبيتطبيقهو:البحثمكان

-بوعريريجبرج،وزوتيزيتيبازة،سطيف،الجزائر،-:الوطني
سنة18الىسنوات06منالبالغينوالمراهقيناألطفال:البحثعينة.
2018فيفريشهرغايةإلى2017أوتشهرمن:لالستبيانالمرجعيةالفترة.



وعريريجبرج ب-تيزي وزوو -تيبازة -سطيف -الجزائر : والياتبالنتائج االستبيان 



:جنس الطفل العامل1.

:نالحظ

%.77ذكور -

%.23إناث -

.العاملين ذكورمعظم األطفال:  نستنتج

:سن الطفل العامل2.

:  نالحظ 

.سنوات10إلى 06من األطفال يتراوح سنهم ما بين %13.20نسبة -

سنة، 14إلى 11يتراوح سنهم ما بين 31.20%-

،سنة18إلى 15يتراوح سنهم ما بين 55.60%-

.سنة18إلى 15أن معظم األطفال يتراوح سنهم ما بين : نستنتج

قالنسبة المئوية للتكرار المطلالتكرار المطلق التكرارات 

38577ذكر 

11523انثى 

500100المجموع

ذكر
77%

انثى
23%

قالنسبة المئوية للتكرار المطلالتكرار المطلق التكرارات 

]06-10[6613.20

]11-14[15631.20

]15-18[27855.60

500100المجموع

10-06من 
13%

14-11من
31%

18-15من 
56%



طلقالنسبة المئوية للتكرار المالتكرار المطلق التكرارات 

29559مؤقت

20541دائم

500100المجموع

طلقالنسبة المئوية للتكرار المالتكرار المطلق التكرارات 

27054شاق

23046غير شاق

500100المجموع

شاق
54%

غير شاق
46%

مؤقت
59%

دائم
41%

:نوع العمل الذي يمارسه الطفل3.

:فئة األطفال الذين صرحوا: نالحظ

، %59العمل بصفة مؤقتة -

، %41العمل بصفة دائمة -

، %54العمل الشاق -

%.  46العمل الغير الشاق -

:ظروف العمل . 1.3



لقالنسبة المئوية للتكرار المطالتكرار المطلق التكرارات 

8116.20ريفية

14829.60ساحلية

27154.20مدينة

500100المجموع

ةريفي
16%

ساحلية
30%

مدينة
54%

طلقالنسبة المئوية للتكرار المالتكرار المطلق التكرارات 

4709.40سا02سا 01

11623.20سا04سا 02

33767.04غير محددة

500100المجموع

01من 
02إلى 

سا
9%

إلى 02من 
سا04
23%

غير محدد
68%

:المنطقة التي يعمل بها الطفل4.

: نالحظ

، %16,20منطقة ريفية 

، %29.60منطقة ساحلية 

%.  54.20منطقة مدنية 

:عدد ساعات العمل في اليوم الواحد عند الطفل5.

: نالحظ

، %09.40( سا02-سا01)من -

، %23.20( سا04-سا 02)من -

%.  67.04غير محددة -



:طبيعة العمل6.
النسبة المئوية للتكرار المطلقالتكرار المطلق التكرارات 

34869.60اعمال تجارية 

9819.60اعمال الورشات 

5410.80اعمال فالحية 

500100المجموع

: نالحظ

، %69.60أعمال تجارية -

، (المالحظة أثناء النشاط% )19.60أعمال الورشات -

.%10.80فالحية أعمال -

اعمال 
تجارية

69%

اعمال 
الورشات

20%

اعمال 
فالحية

11%

النسبة المئوية للتكرار المطلقالتكرار المطلق التكرارات 

26853.60مساعدة االسرة

4609.20الهواية

3507ملئ الفراغ

15130.20تغطية المصاريف الخاصة

مساعدة 500100المجموع
االسرة

54%

الهواية
9%

ملئ الفراغ
7%

تغطية 
المصاريف 

الخاصة
30%

: نالحظ

،%53.60األسرة مساعدة -

، %09.20للهواية -

، %07وقت الفراغ ملئ -

%.30.20مصاريفهم الخاصة تغطية -

:سبب عمل الطفل7.



:(غير مضر/ مضر )نشاطه كيف ينظر الطفل الى 8.

النسبة المئوية للتكرار المطلقالتكرار المطلق التكرارات 

29959.80مضر

20140.20مضرغير

500100المجموع

: نالحظ

،%59.80مضر -

،%40.20غير مضر -

غير مضر
40%

مضر
60%

النسبة المئوية للتكرار المطلقالتكرار المطلق التكرارات 

32565ال امارس أي هواية 

17535امارس هواية 

500100المجموع 

ال أمارس 
أي هواية

65%

امارس 
هواية
35%

؟يمارس الطفل العامل هواية ام الهل 9.

: نالحظ

، %65ال يمارسون هواية -

%.35يمارسون هواية -



:على العمل هل اجبر الطفل 10.

النسبة المئوية للتكرار المطلقالتكرار المطلق التكرارات 

13527نعم

36573ال

500100المجموع

: نالحظ

، %27اجبروا على العمل -

%.73لم يجبروا على العمل -

نعم
27%

ال
73%

النسبة المئوية للتكرار المطلقالتكرار المطلق التكرارات 

8116.20نعم

41983.80ال

500100المجموع

نعم
16%

ال
84%

: الطفولة من العمالةهل الطفل العامل لديه أي معلومات حول قانون حماية 11.

: نالحظ

، %16.20األطفال الذين لديهم معلومات حول قانون حماية الطفولة من العمالة -

%.83.80حماية الطفولة من العمالة األطفال الذين ليس لديهم معلومات حول قانون -



:العاملماهي الحالة العائلية للطفل 12.

النسبة المئوية التكرار المطلق التكرارات 

للتكرار المطلق
8116.20يتيم االب 

4308.60يتيم االم

2404.80الولدينيتيم 

9318.60مطلقينوالدين 

25951.80اسرة عادية

500100المجموع

: نالحظ

، %16.20يتيم االب -

، %08.60يتيم االم -

، %04.80يتيم الوالدين -

،%18.60والدين مطلقين -

%.51.80اسرة عادية -

ب يتيم اال
16%

ميتيم اال
8%

يتيم الوا لدين
5%

وا لدين 
مطلقين

19%

اسرة 
عادية
52%



:العاملأفراد العائلة للطفل عدد 13.

لقالنسبة المئوية للتكرار المطالتكرار المطلق التكرارات 

7414.80(02-01)من 

13627.20(03-02)من 

14028(04-03)من 

15030فما فوق04من 

500100المجموع

: نالحظ

، %14.80( 02-01)من -

، %27.20( 03-02)من -

،%28( 04-03)من -

%. 30فما فوق وتقدر ب 04من -

-01من 
02
15%

-02من 
03
27%

-03من 
04
28%

04من 
فما 
فوق
30%



:العامل لعائلة الطفل االقتصادي المستوى 14.

قالنسبة المئوية للتكرار المطلالتكرار المطلق التكرارات 

25450.80تحت المتوسط

18637.20متوسط

6012جيد

500100المجموع

: نالحظ

.50.80%تحت المتوسط -

37.20%متوسط -

.12%جيد -

تحت 
المتوسط

المتوسط51%
37%

جيد
12%

احتياجاته؟الطفل العامل مدخول يغطي هل 15.

قالنسبة المئوية للتكرار المطلالتكرار المطلق التكرارات 

17434.80نعم

32665.20ال

500100المجموع

:نالحظ

، %34.80األطفال الذين يغطي مدخولهم احتياجاتهم -

%.65.20األطفال الذين ال يغطي مدخولهم احتياجاتهم -

نعم
35%

ال
65%



؟هل الطفل العامل يزاول الدراسة ام ال16.

لقالنسبة المئوية للتكرار المطالتكرار المطلق التكرارات 

21943.80يزاول الدراسة

28156.20ال يزاول الدراسة

500100المجموع

: نالحظ

، %43.80األطفال الذين يزاولون الدراسة  -

%.  56.20ال يزاولون الدراسة -

يزاول 
الدراسة

ال يزاول44%
الدراسة

56%

لقالنسبة المئوية للتكرار المطالتكرار المطلق التكرارات 

10220.40المرحلة االبتدائية

19539االكماليةالمرحلة 

20340.60المرحلة الثانوية

500100المجموع

:نالحظ

، %20.40األطفال الذين لديهم مستوى دراسي ابتدائي -

،%39األطفال الذين لديهم مستوى دراسي إكمالي -

، %40.60األطفال الذين لديهم مستوى دراسي ثانوي -

المرحلة 
يةاالبتدائ
20%

المرحلة 
ة االكمالي
39%

المرحلة 
الثانوية

41%

العامل؟ماهي السنة الدراسية للطفل 17.



لقالنسبة المئوية للتكرار المطالتكرار المطلق التكرارات 

9118.20يزاول التكوين

40981.80ال يزاول التكوين

500100المجموع

:نالحظ

،%18.20األطفال الذين يزاولون التكوين   تقدر نسبهم ب -

%.  81.80األطفال الذين ال يزاولون التكوين بنسبة تقدر ب -

يزاول 
التكوين

18%

ال يزاول 
التكوين

82%

العامل يزاول التكوين ام ال؟لطفل اهل 18.



األخطار:

.العملالخطيرة الناجمة عن صابات إلالتعرض ل•

.  التعرض لظروف العمل الصعبة التي ال تتناسب مع الحالة النفسية، والجسمية، والعقلية للطفل•

التأثيرات:

.الجسدياختالل التطور•

.التطور المعرفياختالل •

.التطور العاطفياختالل •

.التطور االجتماعي واألخالقياختالل •

.من الحصول على التعليمالطفل حرمان •

.وطموحاتهاحالمه عن هابعادو،حرمان الطفل من التمتع بطفولته كباقي األطفال•

.  انتشار العديد من العادات السيئة والمضّرة بالصحة بين األطفال العاملين مثل تعاطي المخدرات، والتدخين•

.  إحساس الطفل بالقهر االجتماعي، مما يتسبب في جعله عدواني، ويميل إلى العنف•

.الطفل عن المشاركة في التطور واالنسجام االجتماعيإبعاد •



العملعنإلبعادهماألطفالاحتياجاتواشباعالتدخلبرامجوضع.

لمدنيابالمجتمعالفاعلينوالعموميةالهيئاتمختلفبينالجهودتضافر

.الظاهرةهذهمعللتعامل

األطفالتشغيلبخطورةواالولياءالمجتمعتوعية.



زائروالية الجالمحققين مع األطفال العاملين ب
جوادي مليسة

بن نونة فؤاد

جميعي حميد

يعقوب مريم 

بن بوراك امينة

رةشهقاوةبن 

قاصد حنان

بن عيشة امين

يفسطوالية المحققين مع األطفال العاملين ب

وارث محمد لمين 

سعود ابتسام 

فيصل عمراويبن 

محمد حفحوف

شرفة وفيق 

توفيق عمراويبن 

بازةتيوالية المحققين مع األطفال العاملين ب

ةميلودي فضيل

مقدم زفيرا

شناوي فتحي

يريجبرج بوعروالية المحققين مع األطفال العاملين ب
لعرايبمفيد 

ي نومحمد 

بلواهريالسعيد 

نسيم عديل 

غبولينجيب 

ووزتيزي والية المحققين مع األطفال العاملين ب

عبد الرحمان تواتي

حامق احمد 

صبرينةكارب 

احمد مراد



د أو من بعيمن شارك في هذا العمل من قريب لكل 

.للجميع على حسن االصغاء والمتابعةوشكرا 



:من تقديم

الياس، منسق البرنامجمزغيش: السيد



فيفالاألطمساعدةإلىيهدفالموازيةبالسوقاالقتصادياالستغاللمناألطفالحمايةبرنامج

ليمةساجتماعيةحياةأجلمنالبديلةوالحلولالنفسيالدعملهمبتوفروذلكعمالةوضعية

.ناجحمهنيلمستقبلويؤهلهم

التربية(سنة18-15/سنة14-06)والمراهقيناألطفالوتدريبتعليمعلىالبرنامجيركز

طةأنشتنظيمطريقعنوذلكتوجيهية،ومبادئمفاهيمتقديمخاللمنوالماليةاالجتماعية

فهمعلىمتشجعهمصغرةاجتماعيةمشاريعوإطالقتحسيسيةتوعويةوحمالتتكوينيةودورات

.التربيةلهذهاألساسيةالعناصر



توالمسؤولياالحقوقوإدراكفهممناألطفاليمكنالماليةواالجتماعيةالتربيةبرنامج

سليمة،الوالسلوكياتبهمالمحيطالمجتمعفيدورهموبينهما،الربطواألساسيةاالجتماعية

األوليةاهيمالمفإلىباإلضافةالشخصية،بناءفيالمثلىواألساليباألفكارتنظيموكيفية

وضعوكيفيةاء،أذكيمستهلكينيصبحونكيفاالنفاق،تعلمخياراته،واالدخاركتعلملالقتصاد

اليةالمواالجتماعيةالمشاريعلعملواالستراتيجياتاالهدافتحديدوللمشروعميزانية

.المصغرة



.يةالموازبالسوقوالمراهقينلألطفالاالقتصادياالستغاللمنالحدفيالمساهمة1.

يةاالجتماعالنفسية،الناحيةمناقتصادي،استغاللوضعيةفياألطفالمرافقة2.

.والقانونية

.والتكوينوالتربيةالتعليمجوفيالطفلوجودأهميةعلىواألطفالالعائالتتحسيس3.

.الجزائريالمجتمعفيوالماليةاالجتماعيةالتربيةثقافةنشر4.

الهيئاتمختلفمعبالتعاوناألطفالعملحولقانونيةتعديالتاتخاذأجلمنالمرافعة5.

.والمنظمات



31غايةالى2017مارس01منوتمتد(15)شهراعشرخمسةهيالبرنامجمدة•

.2018ماي

ةوالي-وزوتيزيوالية-الجزائروالية-:هيوالياتخمسةفيالبرنامجينفذ•

.بوعريريجبرجوالية–تيبازةوالية-سطيف



-تيبازة-وزوتيزي-الجزائر(الوطنيالترابمنواليات05فيمتواجدةجمعيات07•
.(بوعريريجبرج-سطيف

.والماليةاالجتماعيةالتربيةتلقينورشاتفيمشاركةطفل1338•
.ومتوسطةابتدائيةمدرسة18•
.والمتابعةالمساعدةأجلمناقتصادي،استغاللوضعيةفيطفل34•

.توجيههمومعهمالتحقيقتمعاملطفل500•

.طفاللألاالقتصادياالستغاللظاهرةحولالتحسيسيةالحمالتفيمشاركأمرولي235•

.لألطفالاالقتصاديواالستغاللوالماليةاالجتماعيةالتربيةفيمختصمدرب25•

1



اللاالستغظاهرةمنالحدحولالتحسيسيةالحمالتفيمشاركتربويمشرفومعلم197•

.والماليةاالجتماعيةالتربيةودوراتاالقتصادي
.(تحسيسوتوعية)المدنيالمجتمعمنفرد500•

.(الخبراتادلتب/توعية/استشارات)القضيةفيالباحثين/المحامين/القانونينالممثلينمن40•

.لألطفالاالقتصادياالستغاللفيمختص•
.لألطفالوالماليةاالجتماعيةالتربيةفيمختصين2•
.سنة18سنالبالغينالمراهقينلفائدةمصغرةمشاريع10•
.المشروعمنشوراتحولاالعالموسائلمختلفعبرمشاهد5000منأكثر•

2



:منالمتكونالعمل،فريقتشكيل1.

المشروع؛منسق•

المتابعة؛وبالتدريبالمكلف•

قانوني؛ممثل•

نفسانية؛مختصة•

األطفال؛عمالةفيمختص•

.الماليةواالجتماعيةالتربيةفيمختصة•



:المشروعالفتتاحالوطنيةالندوة2.

.الوسطىالجزائرالشباببسينما2017ماي17



.بالوالياتالشركاءمعتنسيقيةلقاءات3.

نفيذتأجلمنالمعنيةبالوالياتتحضيريةلقاءاتعدةعقدت

واالقتصادياالستغاللمناألطفالحمايةبرنامجنشاطات

.الماليةواالجتماعيةالتربيةنشاطات



:اللألطفالماليةواالجتماعيةالتربيةتدريبدليلإنجاز4.

-الذاتاكتشافوفهم-:كاالتياألساسيةمحاوره

وضعوالتخطيط-االجتماعيةالواجباتوالحقوق

.الشخصيالمشروع-االنفاقواالدخار-الميزانية



مساعدةطرقحول:للشبكةالتابعةاالستماعبخليةالهاتفمتعامليلفائدةتدريبيةدورة5.

هذهمنحدالفيالماليةواالجتماعيةالتربيةودوراقتصادياستغاللوضعيةفياألطفال

.الظاهرة

1



تماعيةاالجالتربيةواالقتصادياالستغاللمناألطفالحمايةحولالميسرينتدريبدورة6.

.بالمشروعالشريكةالجمعياتمنعضو25لفائدة:الماليةو

1



القتصاديااالستغاللظاهرةحولالتربويينالمشرفينوالمعلمينلفائدةتوعويةوتحسيسيةحمالت7.

المدارسمستوىعلىكانتتحسيسيةحملة18:الماليةواالجتماعيةالتربيةبرنامجولألطفال

.تربويمشرفومعلم197فيهاشاركبالبرنامج،المعنيةوالياتبالخمسالمتوسطاتواالبتدائية

1



:لألطفالاالقتصادياالستغاللظاهرةحولاالولياءلفائدةوتوعويةتحسيسيةحمالت8.

المعنيةوالياتبالخمسالمتوسطاتواالبتدائيةالمدارسمستوىعلىكانتتحسيسيةحملة18

أمرولي235هافيشاركالتربويين،والمشرفينالمعلمينلقاءاتمعالوقتنفسفيوهذابالبرنامج

.

1



:الماليةواالجتماعيةالتربيةحولاألطفاللفائدةتنشيطيةدورات9.
.تلميذ1338:المستفيدون
.الماليةواالجتماعيةالتربيةفيمختصمدرب25:المنشطين

.الوطنيةالتربيةمديريةالوطني،االمنمديرية:التنسيق



1

والية الجزائر



تيبازةوالية 



برج بوعريريجوالية 



سطيفوالية 



وزوتيزي والية 



:المراهقينلفائدةالماليةواالجتماعيةالمصغرةالمشاريعومتابعةدعم10.

الهدفكانواليات،بالخمسمصغرةاجتماعيةمشاريع05نظمت:االجتماعيةالمشاريع

ستفادااالجتماعية،مهاراتهمتطويرعلىوتحفيزهماجتماعياالشبابالمراهقينإدماجمنها

.مراهق38النشاطهذامن

.المسعفةالطفولةلفائدةترفيهيةتنشيطيةورشات:الجزائروالية

.«فالمزيالحلم»عنوانتحتشرعيةالغيرالهجرةحولقصيرفيلمإنتاج:تيبازةوالية

.شجرة100غرسحمالت:بوعريريجبرجوالية

.األحياءتنظيفحمالت:سطيفوالية

.(معتمدمشروع)األطفالللعبخضراءمساحةتهيئة:وزوتيزيوالية









:المراهقينلفائدةالماليةواالجتماعيةالمصغرةالمشاريعومتابعةدعم10.

كماالمصغرة،الماليةالمشاريعتنفيذخطواتحولمراهق15تكوينتم:الماليةالمشاريع

فيتكوينشهاداتعلىمتحصلين(إناث2/ذكور2)شباب04توجيهومتابعةتم

فيذتنعلىمقبلين،(الصحيوالصرفترصيصحلويات،حالقة،)التاليةالمجاالت

.الشخصيمشروعهم

.اإلنجازوالمتابعطورفيالماليةالمشاريع



البرنامجمعوالجمعياتالعموميةالهيئاتومشاركةتجاوب.

لألطفالاالستغاللظاهرةبخطورةالبرنامجخاللمنالمشاركيناقتناع.

تغاللاالسمناألطفالحمايةفيالمساهمةأجلمناإليجابيةبالطاقةالمشاركينتعبئة

.االقتصادي

عبراإلعالمووسائل(المكتوبة–المسموعة–المرئية)الصحافةاهتمام،إعالميا

.االقتصادياالستغاللمناألطفالحمايةبموضوعاألنترنيت،

جمعياتالوالمعلميناألخصائيين،طرفمنوالماليةاالجتماعيةالتربيةدليلتبني.

الماليةواالجتماعيةالتربيةورشاتتجربةتكراراألطفالرغبت.

معموتفاعلهتركيزهمفيزادمماللورشات،الوطنياالمنحضوراألطفالنااستحس

.البرنامج



 ةهذه الظاهرأجل احتواء الوطني من توسيع البرنامج عبر كامل التراب.

مواصلة استقبال الدعم والتنسيق مع الهيئات العمومية.

االستمرار في تقوية قدرات األولياء واألطفال والمختصين.

.



يةالخارجوزارةطريقعناالمريكيللشعبالسخيالدعمخاللمنالعملهذاإنجازتم"

عكسيوال(ندىشبكة)مسؤوليةهوالمنشورهذامضمون.األمريكيةالمتحدةللواليات

."ةاألمريكيالمتحدةالوالياتحكومةأواألمريكيةالخارجيةوزارةنظروجهةباألساس


