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 الرحمن الرحيم بسم هللا 

   املرسلينأشرف على   والسالم  والصالة

 و صحبه أجمعين.  وعلى آله
 

 الحضور الكرام.  والسادةالسيدات  

 

بضيوفنا الكرام الحاضرين معنا في هذا الحفل يسرني في البداية أن أرحب 

االفتراض ي للمشاركة في إحياء اليوم العالمي ملكافحة عمالة األطفال، الذي 

 جوان من كل سنة. 12يصادف 

 

وبما أن األطفال هم ضيوف الشرف في هذه االحتفالية، فإننا نرحب بهم ونتمنى  

جاح والتوفيق في حياتهم من خاللهم لكل أطفال الجزائر وأطفال العالم كل الن

 باعتبارهم جيل املستقبل. 

 

 ،السيدات و السادة

حيي الجزائر  على غرار باقي دول العالم، و منذ
 
                                            ت
 
عدة سنوات، هذا اليوم الرمزي    

للتعبير وبقوة على استعداد و تشبث السلطات العليا في الدولة وعزمها الدائم 

                                                والتزامها بجعل أطفالنا في مأوى بعيد ا عن األخطار على مكافحة عمالة األطفال  

                                                                    التي ت هدد سالمتهم الجسدية و املعنوية وذلك من خالل القضاء على كل أشكال 

 ستغالل.العنف و اال 
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( اتفاقيات دولية تعالج 05إذ صادقت الجزائر في هذا املجال على خمس )

ن األدنى لولوج عالم  ق بالعمل الليلي و الس 
 
                                         مسألة عمالة األطفال سواء ما تعل
 
                              

 الشغل.

فاقيات و 
 
ر كل هذه املسائل املستوحاة من ذات االت

 
شريع قد أط

 
         كما أن الت

 
                                   

 
          

 
          

 بأحكامها.                              خص  لها عقوبات في حالة اإلخالل 

 السيدات والسادة،

بالنسبة لهذه السنة، ستعطي هذه االحتفالية أهمية خاصة ملكافحة عمالة 

األطفال من خالل تكريس الشعار الذي اختارته املنظمة الدولية للعمل 

: لنحمي أطفالنا ضد عمالة األطفال اليوم أكثر من أي وقت  19-"كوفيد 

 مض ى".

 

ه ولسوء الحظ األطفال هم دائما أول من يعاني من أثار إذ ال يخفى عليكم أن

 تخلفها مختلف األزمات. الظروف االقتصادية واالجتماعية التي

دفعت املاليين من األطفال عبر العالم إلى العمل، في  األزمة الصحية األخيرةف

 بعض األحيان في ظروف جد قاسية وخطرة.  

 

 السيدات والسادة،

 

لقد اتخذت الدولة الجزائرية منذ بداية تفش ي جائحة كورونا عدة قرارات من 

أجل حماية أطفالنا من هذا الفيروس الخطير، حيث تم توقيف الدراسة 

ودعوة األطفال للبقاء في املنازل مع وضع قواعد صحية صارمة لفائدتهم وأيضا 
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موعة من لفائدة أوليائهم، وبالخصوص األمهات اللواتي استفدن من مج

اإلجراءات التسهيلية التي تهدف إلى تفرغهن الكامل لضمان الحماية التي 

 يستلزمها األطفال والعائلة ككل.

 

كما يواصل قطاع العمل والتشغيل والضمان االجتماعي محاربة عمالة 

األطفال، سواء بالتنسيق ما بين القطاعات من خالل لجنة الوقاية ضد عمل 

 2025سنة عمل الدولية للنظمة املاملسطر من طرف األطفال، لبلوغ الهدف 

 وهو القضاء على عمالة األطفال بكل شكل من األشكال. 

 

العدد شبه املنعدم املرتبط بعمالة األطفال، إذ تعتز الجزائر أيضا ككل سنة ب

بفضل املنظومة التربوية وكذلك بفضل املراقبة الصارمة ضد كل مظاهر 

تشغيل األطفال كما تواصل دائرتنا الوزارية بتحمل مسؤوليتها كاملة غير 

 منقوصة في هذا املجال.
 

تمنياتي الصادقة بالنجاح والسعادة ألطفال الجزائر ولكل أطفال في األخير 

 عالم.ال

 

 أشكركم على كرم اإلصغاء

 وبركاتهوالسالم عليكم ورحمة هللا 


