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 وزارة العمل األمريكية

 2018االستنتاجات بشأن أسوأ أشكال عمالة األطفال لعام  

 
 الصحراء الغربية

تقدماً متوسطاً في الجهود الرامية إلى القضاء على أسوأ أشكال عمالة األطفال. تطالب المملكة  2018حقق المغرب في عام 

المغربية بإقليم الصحراء الغربية وتدير المنطقة التي تسيطر عليها بنفس الدستور والقوانين والهياكل المعمول بها في المغرب 

ك القوانين التي تتناول عمالة األطفال. نشرت الحكومة معلومات عن جهود إنفاذ القانون الجنائي المعترف به دوليًا، بما في ذل

والعمل، باإلضافة إلى التحقيق في القضايا الجنائية ومالحقتها. وعالوة على ذلك، استمرت الحكومة في دعم  برنامج التحويالت 

ت نقدية مباشرة لمساعدة األسر المؤهلة والتي لديها أطفال تنطبق عليهم النقدية المشروطة "تيسير"، والذي يجيز القيام بتحويال

في  2018شروط االلتحاق بالمدارس وفقاً للمعايير المعمول بها، وقدمت تلك الخدمات ألكثر من مليونين من الطالب في عام 

أن األطفال في الصحراء الغربية كل من المغرب والصحراء الغربية. وتشير األبحاث المحدودة إلى وجود بعض األدلة على 

هامة في جميع  األطفال، بما في ذلك االستغالل الجنسي التجاري. ورغم أن الحكومة بذلت جهوداً  عمالةيمارسون أسوأ أشكال 

ال في المجاالت ذات الصلة خالل الفترة التي يغطيها التقرير، إال أن القوانين المرتبطة بالحد األدنى لسن العمل واستخدام األطف

األنشطة غير المشروعة ال تفي بالمعايير الدولية. كما أن األبحاث لم تتمكن من تحديد ما إذا كان قد تم فرض عقوبات على 

المخالفات ذات الصلة بأسوأ أشكال عمالة األطفال. ونطاق البرامج الحكومية التي تستهدف عمالة األطفال غير كاٍف للمعالجة  

 شكلة.الشاملة لمدى انتشار الم

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

 الغربية.

 اإلجراء المقترح المجال
السنة 

)السنوات( 

 المقترحة

إطار العمل 

 القانوني
ضمان حظر القوانين الستخدام أو جلب أو عرض األطفال للمشاركة في األنشطة غير 

 المشروعة، بما في ذلك تصنيع المخدرات واالتجار بها.
2014 – 2018 

ضمان تمتع جميع األطفال بحماية القانون، بما في ذلك األطفال الذين يعملون بصفة 

مستقلة، أو في مجاالت الحرف المهنية أو الصناعات اليدوية التي يقل عدد العاملين فيها 

 عن 5 عمال، أو في المزارع أو المساكن الخاصة.

2017 – 2018 

، بما في ذلك 18ضمان الحظر الشامل لجميع األعمال الخطرة على األطفال تحت سن 

العمل الذي قد يقومون به في ظروف من شأنها إلحاق الضرر بصحة وسالمة وأخالق 

 األطفال.

2016 – 2018 

البرامج 

 االجتماعية
إجراء دراسة شاملة ألنشطة عمل األطفال لتحديد ما إذا كانوا منخرطين في عمالة 

األطفال، أو معرضين لخطر االنخراط في عمالة األطفال، وتحديد عدد األطفال العاملين 

 والمستويات التعليمية.

2013 – 2018 

 2018 – 2015 عليم.إزالة العوائق من أمام قدرة األطفال في المناطق الريفية على الحصول على فرص الت

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

 الجنسي التجاري.
2017 – 2018 

 


