
 
 

 وزارة العمل األمريكية  

 2021استنتاجات بشأن أسوأ أشكال عمالة األطفال لعام    

 
  الصحراء الغربية 

تقدماً متوسطاً في الجهود الرامية إلى القضاء على أسوأ أشكال عمالة األطفال. وتطالب المملكة  2021حقق المغرب في عام 
التي تسيطر عليها بنفس الدستور والقوانين والهياكل المعمول بها في المغرب  المغربية بإقليم الصحراء الغربية وتدير المنطقة 

المعترف به دولياً، بما في ذلك القوانين التي تتناول عمالة األطفال. خالل الفترة المشمولة في التقرير، زادت الحكومة من عدد 
معلومات الخاصة بمفتشية العمل جعل من الممكن عقد  بالمائة وأطلقت نظاماً جديداً لتكنولوجيا ال 43مفتشي العمل بأكثر من 

اتفاقيات   8. وباإلضافة لذلك، وقعت الحكومة على 19جلسات تدريب عن بُعد لمفتشي العمل وفقاً لتدابير مكافحة جائحة كوفيد 
ال في الصحراء  شراكة مع منظمات غير حكومية في مناطق متعددة من المغرب للحد من انتشار عمالة األطفال. إال أن األطف

الغربية يتعرضون ألسوأ أشكال عمالة األطفال، بما في ذلك العمل المنزلي القسري. ال يفي القانون بشأن الحد األدنى لسن 
العمل بالمعايير الدولية. وعالوة على ذلك، فإن نطاق البرامج الحكومية التي تستهدف عمالة األطفال غير كاٍف للمعالجة  

 ر المشكلة.الشاملة لمدى انتشا  

  اإلجراءات الحكومية المقترحة للقضاء على عمالة األطفال

  اإلجراء المقترح  المجال
السنة (السنوات)  

  المقترحة

إطار العمل 
  القانوني

عاماً أو أقل يتمتعون بالحماية  15التأكد من أن جميع األطفال الذين تبلغ أعمارهم  
يعملون في الحرف الصناعية وقطاعات  بموجب القانون، بما في ذلك األطفال الذين 

  الحرف اليدوية للشركات العائلية.

2009 – 2021  

ضمان المحافظة على نشاط الهيئات التنسيقية الرئيسية المعنية بأسوأ أشكال عمالة   التنسيق 
  األطفال.

2021  

البرامج 
  االجتماعية

كفاية المرافق،  إزالة العوائق التي تحول دون الحصول على التعليم، مثل عدم 
واالفتقار إلى مواصالت موثوقة وآمنة، والمعلمين غير المؤهلين، خصوصاً في  

  المناطق الريفية.

2015 – 2021  

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

  ضحايا االستغالل الجنسي التجاري. 
2017 – 2021  

 
إجراء دراسة شاملة ألنشطة عمل األطفال لرسم السياسات العامة والممارسات بهدف 
تحديد ما إذا كان االطفال منخرطين في عمالة األطفال، أو معرضين لخطر االنخراط 

  فيها، وتحديد عدد األطفال العاملين ومستوياتهم التعليمية. 

2013 – 2021  

 


