
 

 

 

 ن بمناسبة اليوم العالمي لمكافحةبيا

 1212يونيو  21 طفالعمالة األ
إلى جانب الحركة الحقوقية والديمقراطية العالمية، والمنظمات  المغربية لحقوق اإلنسان الجمعيةتحيي  

قوق اإلنسان، اليوم ومنظمة العمل الدولية والهيئات األممية المعنية بحقوق الطفل، ومعها الجمعية المغربية لح النقابية

الذي تم إقراره من طرف الجمعية العامة لألمم المتحدة سنة   يونيو من كل عام، 21العالمي لمكافحة عمل األطفال يوم 

حماية األطفال من ِعمالة األطفال : 21 -جائحة كوفيد ": ه السنةذكشعار له  منظمة العمل الدولية وقد اتخذت. 1001

 21 -فجائحة كوفيد . على ِعمالة األطفالالحالية على تأثير األزمة لتسليط الضوء ، "اآلن أكثر من أي وقت مضى

ولألسف، فغالباً  ،الصحية وما تسببت فيه من صدمة اقتصادية واختالالت في سوق العمل أثر كبير على الناس ومعيشهم

  .ما يكون األطفال هم من أوائل من يعانون من ذلك

سبة لتسليط الضوء على مجمل اإلجراءات القانونية والتدابير األممية والوطنية للحيلولة منا كذلك، هذا اليوم ويشكل

يضر بنموهم العقلي   دون استمرار الظاهرة وحماية األطفال من االستغالل االقتصادي ومن أي عمل يكون خطيرا

فولة بموجب القانون الدولي لحقوق والبدني و يحرمهم من طفولتهم الطبيعية و يمثل تعثرا لتمتعهم بكافة حقوقهم المك

اإلنسان، وخاصة تلك المتعلقة بحقوقهم االجتماعية في التعليم والصحة والضمان االجتماعي ونموهم البدني والنفسي 

  .والعقلي والروحي

تلك يلتحق األطفال في جميع أنحاء العالم بأشكال مختلفة من العمل بأجر وبدون أجر، تُصنف  ؛فعلى المستوى الدولى

يشاركون في أنشطة خطرة قد تعرض نموهم البدني أو العقلي أو  خاصة عندما "ِعمالة األطفال"األعمال ضمن مفهوم 

 بالفعلالتحق و .أطفال في جميع أنحاء العالم في سوق العمل يوجد طفل واحد من كل عشرةو. االجتماعي أو التعليمي للخطر

 . منهم يمارسون أعماال خطرة مليون  72،سوق العملبسنة  21و 5مليون طفل بين  251ما يصل إلى 

فارتفاع نسبة الفقر  ،األطفالغلب الجهود للحد من عمالة أزمة الصحية في ظل الجائحة، قد يقوض ن تأثير األأكما  

سر سبل عيشها، واحالة العديد من مليون طفل على الصعيد العالمي، وفقدان العديد من األ 26 بإضافةوسط االطفال 

الى المزيد من عمالة االطفال واستعبادهم واالتجار بهم واستغاللهم السكان النشطين على العطالة بعد فقدان عملهم، سيؤدي 

واستخدامهم في االنشطة غير  لألطفالعمل الجبري فكل المؤشرات تدل على المزيد من انتشار ال أطول،لمدة زمنية 

 .المشروعة

فإن العديد من األدلة تؤكد استمرار ظاهرة االستغالل االقتصادي لألطفال؛ وهو األمر الذي  ؛على المستوى الوطنيو

ماليين طفل  2بين أكثر من  طفلألف   642تعززها المعطيات المتضمنة في التقارير الدولية والوطنية، والرسمية فان 

  6,2 % ي بمعدلأمنهم يزاولون أشغال خطيرة ألف  726ن أسنة هم في حالة شغل، و 72و 2تتراوح أعمارهم ما بين 

 .من مجموع األطفال

حيز المنزليين  المتعلـق بتحديد شروط التشغيل والشغل المتعلقة بالعمال والعامالت 76.71القانـون رقـم  دخول ورغم  

 5سنة لفترة انتقالية مدته  72و 72تشوبه عدة ثغرات مثل تشغيل األطفال ما بين  إال أنه، 6172أكتوبر   2التنفيذ في

لية التفتيش التي آكما تشوبه اختالالت في  ،ن العمل المنزلي عمال خطيراأن منظمة العمل الدولية تعتبر أمع العلم  ،سنوات

وبالتالي يجب توفير الحماية لألطفال وذلك بتحسين الظروف االجتماعية واالقتصادية  ،منازلخضع لها التن أال يمكن 

شتنبر  فيممية لحقوق الطفل في مالحظاتها الختامية لك اللجنة األذوصت بأكما  بناءهاأحتى ال تعتمد على عمالة  ،لألسر

العزل للفظي ويتعرضن للعنف الجسدي و يالالئريب المهني خاصة الفتيات وتوفير التعليم الالئق بما فيه التد،  6174

عمال المحفوفة سنة في األ 72طفال دون سن ومعاقبة من يستغلون األ ،سبوعساعة في األ 711كثر من أعملهن و



ل باتفاقية طفال من االستغالل االقتصادي والعموسن قانون يسمح بدخول مفتشي الشغل للمنازل النقاد األ ،بالمخاطر

 .بخصوص العمل الالئق للعمال المنزليين 721منظمة العمل الدولية في المادة 

والجمعية المغربية لحقوق اإلنسان، التي تعتبر حقوق الطفل جزء ال يتجزأ من حقوق اإلنسان، وانطالقا من المبدأ 

  ن الكرامة اإلنسانية، تسجل عدم التزاماألساسي المتمثل في احترام المصلحة الفضلى للطفل كركيزة ال محيد عنها لصو

بشكل عرضاني وفي كافة المجاالت القضايا المتعلقة  تعتمدالدولة باالتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وافتقار الدولة لسياسة 

، واتساع دائرة تشغيل األطفال في العديد من القطاعات خاصة في القطاع الزراعي، في شروط والطفالت بحقوق الطفل

 :بيهة بالعبودية؛ فإنهااستغالل ش

طفال بسبب االنقطاع الطويل عن الدراسة، وفشل التعليم عن بعد، وغياب مقاربة تخشى من ارتفاع عدد عمالة األ .7

سر خاصة العاملة رباب األأن فقدان العمل لفئات واسعة من أضافة إ. لالهتمام بحقوق الطفل عموما في ظل الجائحة

 ؛والطفالت د الموسمي سيقوي عمالة االطفالفي القطاع غير المهيكل واالقتصا

 تطالب الدولة بسن سياسات عمومية وفق إستراتيجية واضحة تكفل اإلعمال الصريح والفعلي لحقوق األطفال .6

 ، وتسعى للقضاء على ظاهرة تشغيلهم وضمان حقهم في التحرر من العمل واالستغالل؛والطفالت

المولدة للظاهرة، وذلك بالتصدي للهشاشة والفقر تدعو الدولة الى ضرورة معالجة االختالالت العميقة المنتجة و .2

والعطالة واألمية، ومحو التفاوتات المجالية واالجتماعية الشاسعة، عبر سياسات اقتصادية تروم تحقيق العيش الكريم 

 ؛العدالة االجتماعية وإحقاق

لى إي تحول االزمة الصحية لتفاد تطالب بتقوية النظم الصحية وغيرها من الخدمات االجتماعية المرتبطة بالطفل، .4

 ؛زمة حقوق الطفلأ

المتعلقة بالحد  722زيادة االستثمار في التعليم العمومي، وتوفير مستلزمات الدراسة واحترام اتفاقية العمل الدولية  .5

 ؛والتي تلح على الزامية التعليم االساسي االدنى لسن االستخدام،

دواء، الصرف الصحي ، الغذاء، مستلزمات )منة لنموه البدني من لحياة الطفل والضا المنقذةتوفير كل الضروريات  .2

 ؛...(التنظيف ، الماء 

المتعلق بتحديد شروط التشغيل والشغل المتعلقة بالعامالت  71.76من القانون رقم  2المادة  تسجل رفضها لمقتضيات .2

 5سنة خالل فترة انتقالية لمدة  72أقل من  والعمال المنزليين، التي تبيح تشغيل األطفال والطفالت في المنازل،

 سنوات وتطالب بإلغائها؛

تجدد مطالبتها بضرورة وضع مدونة لحقوق الطفل، واإلسراع بمراجعة كافة القوانين المتعلقة بالطفولة ومالئمتها  .2

لة؛  مع االتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية حقوق الطفل واتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الِصِّ

خاصة في العالم القروي من حقهم  والطفالت ضرورة تحمل الدولة مسؤولياتها في استفادة جميع األطفالتؤكد على  .1

 وضمان إعادة تأهيلهم ودمجهم اجتماعيا مع اخذ احتياجات أسرهم بعين االعتبار؛ تعليم مجاني وجيد في

ن منظمة العمل الدولية تجدد مطلبها القاضي بضرورة إدماج إعالن المبادئ والحقوق األساسية في العمل الصادر ع .71

والذي يؤكد على إلزامية الدول األعضاء في المنظمة بضرورة احترام اعالن المبادئ حتى وان كانت  7112عام 

 الدولة ليست طرفا في بعض االتفاقيات وتقر بالقضاء الفعلي على عمل األطفال؛

واالئتالفات الجمعوية، خصوصا  نسان،إلى جانب المنظمات والهيئات المهتمة بحقوق اإل دعمها وانخراطها تجدد .77

االئتالف من أجل حظر تشغيل الطفالت خادمات في البيوت، في كافة المبادرات التحسيسية والتوعية والترافعية 

الهادفة للدفاع عن المصلحة الفضلى للطفل وإقرار حقوقه بما فيها حقه في التحرر من العنف واالستغالل 

 .االقتصادي
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