
 

 

 سالمة يف ظل شروط احلجر الصحيالقواعد لخرق أرابب املعامل  ضحااي: النساء العامالت :91كوفيد 

، على بروز بؤر وابئية جديدةخالل األسبوع املاضي عرب مصادر رمسية وقنوات التواصل االجتماعي املغريب اطلع الرأي العام 
 ،91بفريوس كوفيد  هن/أظهر التحليل املخربي إصابتهم ناطنات الذيرفع عدد املواطنني واملو ، أدت إىل حددت بكوهنا صناعية

يف ، وضيعات فالحية اتشركعامل و مبعامالت لابيتعلق األمر  .املبذولة من أجل مكافحة الوابءاملغرب جهود وابلتايل إىل ضرب 
وعيا منهن  ،احلصول على إجازة البعض منهن حاول، عامالت ت مستبعدة من الوابءظلت حلد ظهور هذه احلاال، عدد من املدن

بتوصيات وزارة الشغل اخلاصة  وااستهان أرابب العملال أن إ؛ ابلوضع الوابئي الذي يعرفه املغرب ومحاية منهن ألنفسهن وحميطهن
تعرض نتج عنه مما ، ستمرار يف العملعليهن اال واليفرض لضمان القوت اليوميوحاجتهن تهن شهشا ني، مستغلبشروط السالمة

اليت  ،الوحدة الصناعية لعني السبع يف كما هو احلال يف الوسط اإلنتاجي،  انتشاره للفريوس و واملستخدمات  تعامالد من العد
 .ووفاة عاملة يف وحدة للسمك ابلعرائش ،حالة 999سجلت 

من خالل الرتاخي  الشركاتيعرب عنها بعض أرابب املعامل و لالمسؤولية اليت ستنكر اإذ ت ،اجلمعية الدميقراطية لنساء املغربإن 
تدق انقوس اإلنذار خبصوص وضع العامالت و عن تضامنها مع هؤالء النساء فهي تعرب ، خبصوص فرض االلتزام ابحلجر الصحي

 :إىل ضرورة تدعوو 

o  كل املعامل والشركات اليت تستغل هشاشة النساء وهتددهن ابلطرد يف حالة رفضهن الشغل ل ية من طرف مفتشراقبامل
  ؛كما مت تداول ذلك من طرف عدد من العامالت العمل يف ظروف احلجر الصحي،

o ية اليت ماشروط احلوالذين خيرقون  اهلشةالشركات واملعامل املستغلني لوضعية النساء اإلجراءات الصارمة ضد أرابب ختاذ ا
املغريب قانون الشغل و وااللتزام حبالة الطوارئ الصحية  مواجهة الوابء ص عليها املراسيم القانونية والتطبيقية الصادرة خبصوصتن

سالمة أن يتخذ مجيع التدابري الالزمة حلماية  املشغل، بصفة عامة، ب على جي"أنه  على ينصمنه الذي  42خاصة الفصل 
 ؛ية للصحةملخاصة املنظمة العا ،ذات الصلةلدولية املعايري اكذا و " ،األجراء وصحتهم

o  وحلماية العامالت بصفة خاصة، يف حالة ضرورة استمرار بصفة عامة للحماية يف أماكن العمل املناسبة  اإلجراءاتاختاذ
كيتهن يف على رأسها توفري وسائل النقل اليت تتوفر على الشروط الصحية للعامالت واحلد من حر  ،أنشطة الشركة أو املصنع

  .لسالمة الصحية هلن وألسرهنلطريقهن إىل العمل واالكتفاء أبقل عدد ممكن من العامالت واعتماد التناوب مراعاة 

 

 

 


