
  وزارة العمل األمريكية  

 2020استنتاجات بشأن أسوأ أشكال عمالة األطفال لعام   

 
  المغرب

وقامت الحكومة  تقدماً متوسطاً في الجهود الرامية إلى القضاء على أسوأ أشكال عمالة األطفال. 2020حقق المغرب في عام 
باإلضافة لذلك، قامت وزارة الشغل  مراكز إضافية لرعاية الطفل. 10بوضع برامج لريادة شبكات حماية الطفل وتقييم جدوى 

 19.12واإلدماج المهني بإطالق خارطة طريق جديدة لمكافحة عمالة الطفل لتحقيق التالي: تحسين قانون العمل الداخلي رقم 
ة عن صندوق التكافل االجتماعي الوطني لألطفال من العاملين في المنازل؛ وتحسين عمليات التفتيش وإتاحة المزايا الصادر
مركز مخصص في شتى أنحاء البالد عن طريق توظيف كوادر متخصصة لتحسين اإلشراف على  54على مواقع العمل في 

منظمات المجتمع المدني؛ وزيادة التعاون الدولي في عمليات التفتيش والوسائل المنهجية لعمليات التدخل؛ وتعزيز الشراكات مع 
، الذي يدعو إلى القضاء على عمالة األطفال بحلول 8.7أصبح المغرب أيضاَ دولة رائدة وفقاً للتحالف  مجال عمالة األطفال.

ومع ذلك، يتم إجبار األطفال في المغرب  .2030، والعمل القسري، والعبودية الحديثة، واإلتجار بالبشر بحلول عام 2025عام 
على االنخراط في أسوأ أشكال عمالة األطفال، بما في ذلك العمل القسري في الخدمة المنزلية كنتيجة في بعض األحيان لإلتجار 

وال تفي القوانين المتعلقة بالحد األدنى لسن العمل  كما ينخرط األطفال في عمالة األطفال في إنتاج المشغوالت اليدوية. بالبشر.
كما أن األبحاث لم تتمكن من تحديد ما إذا كان قد تم فرض  واستخدام األطفال في األنشطة غير المشروعة بالمعايير الدولية.
وعالوة على ذلك، فنطاق البرامج الحكومية التي تستهدف  عقوبات على المخالفات ذات الصلة بأسوأ أشكال عمالة األطفال.

  لشاملة لمدى انتشار المشكلة.عمالة األطفال غير كاٍف للمعالجة ا

  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 المغرب.

  اإلجراءات الحكومية المقترحة للقضاء على عمالة األطفال

  اإلجراء المقترح  المجال
السنة 

(السنوات) 
  المقترحة

إطار العمل 
  القانوني

أو من تقل أعمارهم عن ذلك هم تحت حماية  15ضمان أن جميع األطفال تحت سن 
القانون، بما في ذلك األطفال الذين يعملون في المجاالت الحرفية والمهن اليدوية التي تعمل 

  بإنتاج سلع لالستهالك غير المحلي.دائماً على استئجار عمال أو تقوم 

2009 – 2020 

 
ضمان الحظر الشامل لكافة أشكال األعمال واألنشطة الخطرة بالنسبة لألطفال، بما في ذلك 

  العمل المنزلي الذي يُعرف عنه حصول حاالت اساءة بدنية ونفسية.
2016 – 2020 

 
 2020 – 2015  المخدرات.تجريم استخدام وجلب وعرض األطفال لتصنيع وترويج 

 
 2020 – 2019  سنة. 15ضمان تجريم العمل القسري لألطفال الذين تزيد أعمارهم على 

 
 2020 – 2019  ضمان حظر القانون جنائياً الستخدام وجلب وعرض األطفال ألغراض الدعارة.

بما في ذلك  ضمان قيام كوادر التفتيش بتفقد جميع القطاعات التي يعمل بها األطفال،  اإلنفاذ
  األعمال المنزلية.

2017 – 2020 

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

  بالمشورة التقنية لمنظمة العمل الدولية، وضمان حصولهم على الموارد الكافية.
2012 – 2020 



  اإلجراءات الحكومية المقترحة للقضاء على عمالة األطفال

  اإلجراء المقترح  المجال
السنة 

(السنوات) 
  المقترحة

 
نشر المعلومات بشأن جهود إنفاذ قانون العمل، بما في ذلك المبالغ المخصصة لتمويل 

  مفتشية الشغل، والعقوبات المفروضة، والغرامات التي تم تحصيلها .
2015 – 2020 

 
تبسيط اإلجراءات الخاصة بتنفيذ قوانين عمالة األطفال بين تخفيض األعباء اإلدارية و

  الوكاالت الحكومية.
2013 – 2020 

 
زيادة العقوبات على أرباب العمل الذين يستخدمون األطفال في األعمال الخطرة لتكون 

  رادعاً فعاالً.
2012 – 2020 

 
نشر المعلومات المتعلقة بجهود إنفاذ القانون الجنائي، بما في ذلك عدد التحقيقات، 

  والمخالفات التي يتم الكشف عنها وعدد اإلدانات.
2012 – 2020 

البرامج 
  االجتماعية

ضمان قيام البرامج بمعالجة عوائق التعليم مثل السالمة بالمدارس، والمواصالت، وتكاليف 
  اللوازم المدرسية وانعدام التوثيق.

2013 – 2020 

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

  العمالة المنزلية القسرية.
2013 – 2020 

 
، بخصوص مدى 2017جمع ونشر المعلومات، بما فيها البيانات الجزئية من استبيان 

وطبيعة عمالة األطفال إلثراء السياسات والبرامج ذات الصلة، بما في ذلك قطاعات 
  الزراعة والصناعة والخدمات.

2016 – 2020 

 


