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 وزارة العمل األمريكية

 2018االستنتاجات بشأن أسوأ أشكال عمالة األطفال لعام  

 
 المغرب

نشرت الحكومة وتقدماً متوسطاً في الجهود الرامية إلى القضاء على أسوأ أشكال عمالة األطفال.  2018حقق المغرب في عام 

معلومات عن جهود إنفاذ القانون الجنائي والعمل، باإلضافة إلى التحقيق والمالحقة الجنائية للقضايا التي تتضمن مخالفات بشأن 

"تيسير" للتحويالت النقدية  دعم برنامجعمالة األطفال.  وعالوة على ذلك، أدارت الحكومة مراكز لرعاية الطفل واستمرت في 

ث يجيز تحويالت نقدية مباشرة للعائالت المؤهلة التي يستوفي أطفالها معايير االلتحاق بالمدارس، وقد وصلت المشروطة، حي

. كما أطلقت الحكومة برامج اجتماعية تركز على توفير التدريب المهني للشباب 2018إلى أكثر من مليوني طالب في عام 

بصياغة تشريع الحكومة قامت  ذلك،مالة األطفال. باإلضافة إلى المعرضين للخطر، ومساعدة أطفال الشوارع المعرضين لع

لتعزيز قدرات التنفيذ في القطاع الحرفي، والسماح على وجه التحديد لمفتشي العمل بالدخول إلى ورش العمل الخاصة التي 

ال، بما في ذلك العمل تشغّل أي عدد من الموظفين. إال أن بعض األطفال في المغرب ينخرطون في أسوأ أشكال عمالة األطف

هامة  المنزلي القسري. كما ينخرط األطفال في عمالة األطفال في الحرف والمنتجات اليدوية. ورغم أن الحكومة بذلت جهوداً 

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

ونطاق البرامج الحكومية التي تستهدف عمالة األطفال غير كاٍف  ،ل في األنشطة غير المشروعة ال تفي بالمعايير الدوليةاألطفا

 للمعالجة الشاملة لمدى انتشار المشكلة.

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

 اإلجراء المقترح المجال
السنة 

)السنوات( 

 المقترحة

إطار العمل 

 القانوني
ضمان حظر القوانين الستخدام أو جلب أو عرض األطفال إلنتاج المخدرات المحظورة 

 واالتجار بها.
2015 – 2018 

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

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

 5 عمال، أو الذين يعملون في المزارع أو المساكن الخاصة.

2009 – 2018 

ضمان الحظر الشامل لكافة أنواع األعمال الخطرة التي قد تلحق الضرر بصحة وسالمة 

 ل.وأخالق األطفا
2016 – 2018 

 2018 – 2017 تطبيق اللوائح ذات الصلة بالقانون الخاص بتحديد ظروف العمل لعامالت المنازل.

 2018 – 2015 .العملنشر المعلومات المتعلقة بتمويل مفتشية  اإلنفاذ

زيادة عدد مفتشي العمل المسؤولين عن تطبيق القوانين ذات الصلة بعمالة األطفال للوفاء 

 بالمشورة التقنية لمنظمة العمل الدولية، وضمان توفير الموارد الكافية لمفتشية العمل.
2012 – 2018 

 2018 – 2013 تبسيط اإلجراءات الخاصة بتنفيذ قوانين عمالة األطفال بين الوكاالت الحكومية.

 2018 – 2012 األطفال.نشر معلومات عن اإلدانات المتعلقة بإنفاذ القانون الجنائي لعمل 

 2018 – 2012 تشديد العقوبات على أرباب العمل الذين يستخدمون األطفال في األعمال الخطرة.

نشر معلومات عن عدد اإلدانات والعقوبات المفروضة فيما يتعلق باإلنفاذ الجنائي لقوانين 

 عمل األطفال.
2017 – 2018  
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 اإلجراء المقترح المجال
السنة 

)السنوات( 

 المقترحة

 2018 – 2017 تكليف مفتشية العمل بتقييم العقوبات.

البرامج 

 االجتماعية
اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان سالمة األطفال في المدارس؛ وإزالة العوائق التي تحول 

دون وصولهم للتعليم، خاصة بالنسبة لألطفال المعوقين، ومشاكل اللغة، وأطفال المناطق 

 الريفية واألطفال المهاجرين؛ وزيادة معدالت تسجيل المواليد.

2013 – 2018 

توسيع البرامج الحالية لمعالجة النطاق الكامل لمشكلة عمالة األطفال، بما في ذلك العمل 

 المنزلي القسري.
2013 –2018 

رسم  لغرضجمع ونشر البيانات الجزئية المفصلة الخاصة بمدى وطبيعة عمالة األطفال 

 السياسات العامة وإعداد البرامج، بما في ذلك قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات.
2016 – 2018 

 


