
 وزارة العمل   األمريكية   

 2021استنتاجات بشأن أسوأ أشكال عمالة األطفال لعام    

 
  المغرب

تقدماً متوسطاً في الجهود الرامية إلى القضاء على أسوأ أشكال عمالة األطفال. زادت الحكومة  2021حقق المغرب في عام 
وأطلقت نظاماً جديداً لتكنولوجيا المعلومات الخاصة بمفتشية العمل جعل بالمائة  43من عدد عمليات التفتيش العمالي بأكثر من 

. باإلضافة لذلك، وقعت الحكومة  19من الممكن عقد جلسات تدريب عن بُعد لمفتشي العمل وفقاً لتدابير مكافحة جائحة كوفيد 
تشار عمالة األطفال. ومع ذلك، اتفاقيات شراكة مع منظمة غير حكومية في مناطق متعددة من المغرب للحد من ان 8على 

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

 ٍف للمعالجة  الشاملة لمدى انتشار المشكلة.كا  

  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  
القانون، بما في ذلك األطفال الذين يعملون في الحرف الصناعية التقليدية   بموجب 

  وقطاعات الحرف اليدوية للشركات العائلية. 

2009 – 2021  

زيادة عدد مفتشي الشغل المسؤولين عن تطبيق القوانين ذات الصلة بعمالة األطفال   اإلنفاذ 
  للوفاء بالمشورة التقنية لمنظمة العمل الدولية، وضمان حصولهم على الموارد الكافية. 

2012 – 2021  

 
نشر المعلومات الخاصة بجهود إنفاذ قانون العمل، بما في ذلك حجم تمويل مفتشية 

  العمل، والغرامات التي تم تحصيلها بشأن أسوأ أشكال عمالة األطفال.
2015 – 2021  

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

  الوكاالت الحكومية. 
2013 – 2021  

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

  رادعاً فعاالً. 
2012 – 2021  

 
ذلك ما إذا كان المفتشون نشر المعلومات الخاصة بجهود إنفاذ القانون الجنائي، بما في 

قد حصلوا على دورات تدريبية تنشيطية، وعدد التحقيقات، والمخالفات المكتشفة،  
والمالحقات القضائية التي تم الشروع فيها، وعدد اإلدانات، والغرامات المفروضة على 

  المخالفات المرتبطة بأسوأ أشكال عمالة األطفال. 

2012 – 2021  

 
رسمية بين السلطات الجنائية وسائر الخدمات االجتماعية  ضمان وجود آلية إحالة

  لضمان تحقيق التنسيق الفعال في القضايا المتعلقة بأسوأ أشكال عمالة األطفال. 
2021  

البرامج 
  االجتماعية

التأكد من أن البرامج تعالج الحواجز التي تحول دون التعليم مثل تكلفة اللوازم 
  ضايا النقل، ونقص الوثائق.المدرسية، والمرافق السيئة، وق

2013 – 2021  

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

  العمالة المنزلية القسرية.
2013 – 2021  



  اإلجراءات الحكومية المقترحة للقضاء على عمالة األطفال

  اإلجراء المقترح  المجال
السنة (السنوات)  

  المقترحة
 

، بخصوص مدى  2017جمع ونشر المعلومات، بما فيها البيانات الجزئية من استبيان 
األطفال لغرض رسم السياسات العامة ووضع البرامج ذات الصلة، بما  وطبيعة عمالة 

  في ذلك قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات.

2016 – 2021  

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

2021  

 


