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 وزارة العمل األمريكية  

 2019االستنتاجات بشأن أسوأ أشكال عمالة األطفال لعام    

 

 الصحراء الغربية  
 

تطالب المملكة  حقق المغرب في عام 2019 تقدماً ضئيالً في الجهود الرامية إلى القضاء على أسوأ أشكال عمالة األطفال.
المغربية بإقليم الصحراء الغربية وتدير المنطقة التي تسيطر عليها بنفس الدستور والقوانين والهياكل المعمول بها في المغرب 

، الذي يُلزم الحكومة بتطبيق 51.17المعترف به دوليًا، بما في ذلك القوانين التي تتناول عمالة األطفال. تبنت الحكومة القانون 
، وزادت بشكل كبير من عدد 2025سنة بحلول عام  16و  4ليم اإللزامي لألطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين التع

المالحقات القضائية الخاصة بأسوأ أشكال عمالة األطفال. إال أن األطفال في الصحراء الغربية ينخرطون في أسوأ أشكال 
كما ينخرط األطفال في عمالة األطفال في صناعات الحرف اليدوية. إال عمالة األطفال، بما في ذلك العمل المنزلي القسري. 

أن القوانين المتعلقة بالحد األدنى لسن العمل واستخدام األطفال في األنشطة غير المشروعة ال تفي بالمعايير الدولية، ونطاق 
 نتشار المشكلة.البرامج الحكومية التي تستهدف عمالة األطفال غير كاٍف للمعالجة الشاملة لمدى ا  

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

 السنة (السنوات) المقترحة  اإلجراء المقترح  المجال

ضمان تمتع جميع األطفال بحماية القانون، بما في ذلك األطفال الذين  إطار العمل القانوني
يعملون لحسابهم الخاص، أو في مجاالت الحرف اليدوية التي يقل عدد 

  العاملين فيها عن 5 عمال، أو في المزارع أو المساكن الخاصة.

2017 – 2019  

ضمان حظر القانون جنائياً الستخدام وجلب وعرض األطفال ألغراض  
  البغاء.

2019  

 
أنواع األنشطة الخطرة التي قد تضر بصحة الحظر القانوني لجميع 

  األطفال وسالمتهم وأخالقهم، بما في ذلك العمل المنزلي.
2016 – 2019  

 
ضمان حظر القوانين الستخدام أو جلب أو عرض األطفال لالنخراط 
في األنشطة غير المشروعة، بما في ذلك تصنيع المخدرات واالتجار 

  بها.

2014 – 2019  

إجراء دراسة شاملة ألنشطة عمل األطفال لوضع السياسات   االجتماعيةالبرامج 
والممارسات بهدف تحديد ما إذا كانوا منخرطين في عمالة األطفال، 

أو معرضين لخطر االنخراط في عمالة األطفال، وتحديد عدد األطفال 
  العاملين ومستوياتهم التعليمية.

2013 – 2019  

 
دون الحصول على التعليم، مثل عدم كفاية إزالة العوائق التي تحول 

المرافق، واالفتقار إلى مواصالت موثوقة وآمنة، والمعلمين غير 
  المؤهلين، خصوصاً في المناطق الريفية.

2015 – 2019  

 
توسيع نطاق البرامج القائمة لمعالجة نطاق مشكلة عمالة األطفال، بما 

  التجاري.في ذلك األطفال من ضحايا االستغالل الجنسي 
2017 – 2019  



2 
 

 


