
  وزارة العمل األمريكية  

 2020استنتاجات بشأن أسوأ أشكال عمالة األطفال لعام   

 
  موريتانيا

أقرت الحكومة  تقدماً ضئيالً في الجهود الرامية إلى القضاء على أسوأ أشكال عمالة األطفال. 2020حققت موريتانيا في عام 
متطلبات تسجيل المنظمات غير الحكومية، وهذا اإلجراء  هلسّ ) الذي 004-2021قانون المنظمات غير الحكومية الجديد (رقم 

من شأنه المساعدة في تعزيز ودعم منظمات حقوق اإلنسان والمنظمات المناهضة للعبودية واالسترقاق بحيث تحصل تلك 
) وعدّلت قانون 2020/17كما تبنت الحكومة قانون جديد لمكافحة اإلتجار بالبشر (رقم  المنظمات على االعتراف الرسمي.

)، األمر الذي من شأنه تدعيم المساعي الرامية إلى مكافحة اإلتجار وعالج مشكلة تهريب 021-2010تهريب المهاجرين (رقم 
فال، تم تقييم موريتانيا على أنها حققت تقدماً ضئيالً مع ذلك، وعلى الرغم من المبادرات الجديدة لعالج عمالة األط المهاجرين.

ورغم أنه  بسبب استمرارها في تطبيق ممارسات وسياسات تؤخر التقدم في مجال القضاء على أسوأ أشكال عمالة األطفال.
خالل الفترة التي  هناك مؤشرات للتقدم، لم تبذل سلطات إنفاذ القانون الجنائي جهوداً كافية لمكافحة العبودية وآثارها تكان

حاكمت الحكومة أربعة متهمين وأدانت ثالثة من المتاجرين في قضايا تتعلق بالعبودية في محكمة نواذيبو  يغطيها التقرير.
باإلضافة لذلك، اشترطت الحكومة، منذ عام  .2020لمكافحة العبودية، ولكن الحكومة لم تشرع في أية تحقيقات جديدة في عام 

ونتيجة لذلك، ُمنع  ات الزواج وجنسية الوالدين البيولوجيين من أجل حصول األطفال على شهادة ميالد.، تقديم إثب2011
األطفال المولودين خارج إطار الزواج والعديد من أطفال األقليات العرقية من الحراطين وجنوب الصحراء، بمن فيهم 

وحيث أن شهادات الميالد مطلوبة للتسجيل في المدارس الثانوية في  المنحدرون من ساللة الرقيق، من التسجيل عند الوالدة.
موريتانيا، فإن األطفال الصغار في سن 12 عاما ال يستطيعون االلتحاق بالتعليم، مما يجعلهم أكثر عرضة ألسوأ أشكال عمالة 

كما يتعرض األطفال في موريتانيا لالنخراط في أسوأ أشكال عمالة األطفال، بما في ذلك العمل بالسخرة والعبودية  األطفال.
المتوارثة. كما يقوم األطفال أيضاً بمهام خطرة في الزراعة، وخصوصاً في مجال رعي الماشية والماعز. لم تبذل الحكومة 

جهوداً كافية إلنفاذ بعض القوانين ذات الصلة بأسوأ أشكال عمالة األطفال، بما في ذلك قوانين العبودية المتوارثة. عالوة على 
ذلك، فقد حد االفتقار للموارد المالية والتدابير المتخذة لتخفيف آثار جائحة كوفيد-19 بشدة من قدرة الحكومة على التطبيق 

الشامل لسياساتها، كما أن البرامج االجتماعية لمكافحة أسوأ أشكال عمل األطفال ال تكفي لمعالجة مدى انتشار المشكلة على 
  نحو كاف. باإلضافة إلى ذلك، لم تنشر الحكومة المعلومات الكاملة عن مساعيها في مضمار إنفاذ قانون العمل.

  اإلجراءات الحكومية المقترحة للقضاء على عمالة األطفال 

  بناًء على التقارير الواردة، فقد تم تحديد اإلجراءات المقترحة التي من شأنها تعزيز القضاء على عمالة األطفال في موريتانيا.

  اإلجراءات الحكومية المقترحة للقضاء على عمالة األطفال

  اإلجراء المقترح  المجال
السنة 

(السنوات) 
  المقترحة

إطار العمل 
  القانوني

االنضمام إلى البروتوكول االختياري للنزاع المسلح الصادر عن لجنة حقوق الطفل التابعة 
  لألمم المتحدة.

2019 – 2020 

 
الخطرة واألنشطة المحظورة على األطفال، بما في ذلك القطاعات تحديد الوظائف والمهام 

  التي تنطوي عادة على عمالة األطفال.
2009 – 2020 

 
ضمان أن أحكام القانون الخاصة بالعمل الخفيف تحدد الظروف التي يجوز فيها القيام بمثل 

  هذا العمل.
2015 – 2020 

 
 2020 – 2018  حد األدنى لسن العمل.رفع سن التعليم اإللزامي بغرض التماشي مع ال



  اإلجراءات الحكومية المقترحة للقضاء على عمالة األطفال

  اإلجراء المقترح  المجال
السنة 

(السنوات) 
  المقترحة

 
أن قانون المنظمات غير الحكومية الجديد يسمح لمنظمات المجتمع المدني المسجلة  ضمان

حديثاً بإمكانية رفع الدعاوى الجنائية بصفة عاجلة بالنيابة عن العبيد الذين تم استرقاقهم 
  سابقاً.

2020  

المخصصة لوكاالت إنفاذ قانون العمل والقانون الجنائي، زيادة عدد التدريبات والموارد   اإلنفاذ
بما في ذلك محاكم مكافحة الرق إلنفاذ قوانين العمل على نحٍو مناسب، وخصوصاً في 

  المناطق النائية وفي القطاعات غير الرسمية.

2010 – 2020 

 
تقوية نظام تفتيش العمل عن طريق تفويض مفتشية العمل إلطالق عمليات تفتيش روتينية 

  واستهدافية، بدالً من القيام بالتفتيش فقط بناًء على الشكاوى الواردة.
2014 – 2020 

 
 2020 – 2015  ضمان توقيع عقوبات صارمة بما فيه الكفاية لردع المخالفين لقوانين عمالة األطفال.

 
  2020  ضمان القيام بعمليات تفتيش بصفة روتينية.

 
والتعاون الوثيق بين جميع وكاالت إنفاذ القانون في شتى أجهزة ضمان تحقيق التنسيق 

  الحكومة الموريتانية.
2020  

 
زيادة الجهود لضمان التحقيق والمالحقة القضائية في قضايا أسوأ أشكال عمالة األطفال، 

  بما في ذلك العبودية المتوارثة والتسول القسري، طبقاً للقانون.
2016 – 2020 

 
المسؤولين بالقطاع القضائي بالتدريب المناسب والتوعية بقضايا العبودية، ضمان إمداد 

والتأكد من عدم قيامهم برفض القضايا ذات الصلة أو عدم احالتها بشكل مناسب إلى محاكم 
  مكافحة العبودية.

2020  

 
ضمان جمع المعلومات والبيانات الخاصة بمساعي إنفاذ القانون الجنائي ونشرها بصفة 

  سنوية.
2020  

 
نشر المعلومات المتعلقة بجهود إنفاذ قانون العمل، بما في ذلك عدد وأنماط عمليات 

التفتيش التي تم تنفيذها وعدد مخالفات قانون عمالة األطفال التي تم العثور عليها، وعدد 
  الغرامات المفروضة والتي تم تحصيلها.

2019 – 2020 

 2020 – 2018  في المجلس الوطني لحماية الطفولة.ضمان مشاركة وزارة العمل   التنسيق

سياسات 
  الحكومة

ضمان حصول السياسات الرئيسية المتصلة بعمالة األطفال على الموارد الكافية، بما في 
  ذلك التمويل لتحقيق عمليات اإلنفاذ بطريقة فعالة.

2016 – 2020 

البرامج 
  االجتماعية

األطفال، بما في ذلك في القطاع الزراعي، ورعي توسيع نطاق البرامج لمعالجة عمالة 
الماشية، والعمل المنزلي، وأسوأ أشكال عمالة األطفال، بما في ذلك العبودية المتوارثة 

  والعمل بالسخرة.

2009 – 2020 

 
تنفيذ برنامج توعية مستمر للمسؤولين الحكوميين بشأن القوانين المتصلة بمكافحة 

  العبودية وأسوأ أشكال عمالة األطفال.
2012 – 2020 

 
جمع البيانات عن العبودية الستخدامها في وضع سياسات وبرامج فعالة عمل األبحاث و

  للتعرف على األطفال المعرضين للخطر وحمايتهم.
2010 – 2020 

 
 2020 – 2015  زيادة التمويل للبرامج االجتماعية التي توفر الخدمات للعبيد السابقين.



  اإلجراءات الحكومية المقترحة للقضاء على عمالة األطفال

  اإلجراء المقترح  المجال
السنة 

(السنوات) 
  المقترحة

 
قدرة جميع األطفال على الحصول على شهادات ميالد لزيادة فرص وصولهم ضمان 

  للتعليم الثانوي وتقليص تعرضهم ألسوأ أشكال عمالة األطفال.
2016 – 2020 

 
المدرسين، خصوصاً في  فيرزيادة التمويل المخصص للبنية التحتية بالمدارس وتو

المناطق الريفية، إلزالة العقبات وتوفير فرص الحصول على التعليم لجميع األطفال، بما 
  .في ذلك األطفال المنحدرين من أسر العبيد والالجئين

2011 – 2020 

 


