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 حول المطالب األساسية مذكــــــــــــرة

 للجمعية المغربية لحقوق اإلنسان

 الخاصة بالحقوق الشغلية

  
و ل الرأسمال توغيتسم بمشهد عالمي ودوليا، في ظل  محلياتحيي الطبقة العاملة، هذه السنة، عيدها األممي فاتح ماي، 

 و دعم األنظمة االستبدادية استعمال القوات العسكريةاللجوء الى بة و الثقافياالقتصادية السياسية و هيمنته ةوثير ارتفاع 

"، 91-التي فرضتها جائحة "كوفيد القاتمة ت تخيم عليه األجواءالزال، كما للتحكم في الشعوب و السيطرة على الثروات

الشغالين  األعظم من اجتماعية شملت السواد انتكاسات اقتصادية، وما أسفرت عنه من مآس ومعاناةوما تسببت فيه من 

عكاساتها الوخيمة بالتبعية فئات عريضة من خاص وغير المهيكل، ولم تسلم من ان، ال سيما في القطاعين الوالمأجورين

اتخاذ التدابير ، أكثر من أي وقت مضى، االنكباب على وطنيا األمر الذي بات يستدعي المواطنات والمواطنين؛ وهو

بما و ،لحريات النقابيةل الحقوق األساسية للعامالت والعمال، واحترامة؛ صونا وحمايةلواإلجراءات الالزمة والضروري

، بفعل األعطاب التي ما انفكت تولدها السياسات المتبعة حتى اآلن، والتي لن تزداد والمخلفات القدرة على تخطي ضمن ي

 .استقباال وأحاال واستفحاال، إن إال تعمقا  الجائحة،

بوصفها  ،لحقوق الشغليةل تهامقاربفي  ،الكونية والشمولية ى المرجعية الدولية لحقوق اإلنسانعل ااداعتم اذلك، فإنهل

 قابلة للقسمة؛الغير ومتالزمة المترابطة ولا حقوقجزءا ال يتجزأ من هذه ال

تشكل مكونا  ،والحقوق العماليةوالحماية من البطالة الحق في الشغل  في طليعتهاو ،الحقوق الشغلية أنوبناء على 

وفي عدد من اإلعالنات والمواثيق  ،في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان اتم اإلقرار به؛ حيث أساسيا من حقوق اإلنسان

العهد الدولي حول الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية المصدق عليه من طرف  اإلنسان؛ خاصةالدولية لحقوق 

من  56علما أن المغرب لم يصادق سوى على  الصادرة عن منظمة العمل الدولية؛وفي االتفاقيات والتوصيات ، بالدنا

 اتفاقية دولية للشغل. 911ضمن 

رغم ما يطبعهما من نواقص وسلبيات، الشغلية، حقوق في مجال ال الدستور والتشريع المغربيين أقره استنادا إلى ماو 

 ؛ذه الحقوقهل إلعمالضرورية آلليات ال أمثل وضعو ،لضماناتل دقيق تحديد غياب نتيجة

حجم التراجعات التي تهدد مجمل الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية والحق في التنمية ونظرا ألن 

الدول  يوسع ال سيما في ظل األزمة االقتصادية العالمية،وصل مستويات مقلقة، المستدامة، وعلى رأسها الحقوق الشغلية، 

والتهرب  االحتكارالريع و، في اقتصاد يطبعه ساب الشعوب؛ كما هو الحال في المغرب، حيث يجريإلى حلها على ح

عبر التقليص التدريجي من دعم صندوق المقاصة، األسعار تمرير سياسات عمومية تتميز بالتقشف، وتحرير و  ،الضريبي

سياسة ب العمل وخوصصتها، ومواصلة على الخدمات االجتماعية وتسليعها، وتفكيك المؤسسات العمومية واإلجهاز

 ؛من العقاب في الجرائم االقتصادية واالجتماعية والبيئية اإلفالت

األروبية على دول -الروسية وسياسات العقوبات االقتصادية األمريكية-النعكاسات الحرب األكرانية واستحضارا

ومة  للرفع  الصاروخي والمهول في أسعار مختلف التي تم استغاللها من طرف الحك ،حدة األزمةل امضاعفاته ة والممانع

" 91-كوفيد " جائحةما كشفت عنه استشهادا ب ، والقدرة الشرائية و اتساع دائرة الفقر والهشاشةو تدني  المواد والمنتجات،

بشكل  ،ما تبينوهو  ؛من المناطق ومن طرف العديد من المقاوالت كثيرتها، في القوانين الشغل، على عالل تهاكمن ان

وانعدام  من قبل معظم المشغلين، لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعيبالعمال والعامالت غياب التصريح  جلي، في

ومنها  ،وضعف آليات المراقبة ،ر في اللجوء الى القوانين الزجريةيقصالتو ،الخاصة بالصحة والسالمة المهنية اإلجراءات

ر. هذا في وسائل التدبيومن عجز كبير في الموارد البشرية  انتعاني تانالل ،الجتماعيومفتشية الضمان ا مفتشية الشغلآليتا 
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 عن تعويضالحكومة الن إع بعدعلى تسريح مئات اآلالف من العمال والعامالت، العديد من المشغلين  إقدامعالوة على 

ر باإلجراءات المتخذة ضد التي لم تتأثالقطاعات ب بما في ذلك ،الذين سيفقدون عملهم بسبب الحجر الصحي ألجراءل رمزي

 الجائحة،

من أجل مصادقة بالدنا على الشغلية والحق في العمل، عن الحقوق الثابت في إطار دفاعها وهي تعمل، إن الجمعية ف

التطبيق الفعلي لهذه  ، معلحقوق، وإدماج مقتضياتها في التشريع المغربيلهذه اكافة المواثيق واالتفاقيات المتضمنة 

تتقاسمها مع عدد  يتهدف من خالل هذه المذكرة، الموجهة للسلطات المعنية وللرأي العام، والت ؛ فإنهافي الواقع التشريعات

األساسية المتعلقة بالحق في الشغل والحقوق  هامطالبإلى تجديد التأكيد على من مكونات الحركة الحقوقية والنقابية، 

 ، والمتمثلة فيما يلي:العمالية

  

 :على المستوى التشريعي ،أولا 
  
. مصادقة المغرب على البروتوكول الختياري الملحق بالعهد الدولي حول الحقوق القتصادية والجتماعية والثقافية 1

 وعلى كافة التفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية.
ق الشغلية، المتضمنة بالخصوص في اإلعالن مع المعايير الدولية في مجال الحقو . مالءمة الدستور والتشريع المغربي2

العالمي لحقوق اإلنسان والعهد الدولي حول الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وفي االتفاقيات والتوصيات 

 الصادرة عن منظمة العمل الدولية؛ وهذا ما يتطلب بالخصوص:
وق الشغلية كما هي منصوص عليها في المواثيق الدولية، وضمنها الحق التأكيد في الدستور على احترام حقوق اإلنسان ■

 (.19والتأكيد على دور الدولة في ضمان هذه الحقوق وليس فقط " تيسير استفادة المواطنين منها" )الفصل 
 822ومن ضمنها الحق في اإلضراب: الفصل  إلغاء التشريعات والمقتضيات القانونية التي تنتهك الحريات النقابية، ■

بشأن مباشرة الموظفين  9162فبراير  6من مرسوم  6لقانون الجنائي حول ما يسمى بعرقلة حرية العمل، الفصل من ا

حول تسخير العمال، المقتضيات التي تمس حق بعض الفئات )القضاة،  9112شتنبر 91للحق النقابي، مقتضيات ظهير 

الجماعات المحلية والداخلية...( في التنظيم النقابي موظفو األمن والجمارك والسجون والمياه والغابات، المتصرفون ب

 الصادرة عن منظمة العمل الدولية. 28والمنافية لالتفاقية رقم 
 األمر الذي يستدعي بوجه خاص: مع قانون الشغل الدولي؛ محليةقوانين الشغل ال مالئمة ■

المنصوص عليها في معايير  الحقوق العمالية بما ينسجم مع ،ــ مراجعة مدونة الشغل والمراسيم التطبيقية لمقتضياتها

 ، والسيما في اتجاه:الشغل الدولية
ــ تمكين كافة األجراء واألجيرات من االستفادة من مقتضيات قوانين الشغل باعتبارها حدا أدنى؛ وهذا ما يجب أن يطبق، 

تقليدي الصرف. لذا يجب مراجعة البيوت وعلى األجراء العاملين بالمهن ذات الطابع العمال وعامالت خاصة، على 

البيوت على أن تكون مقتضياته منسجمة مع معايير الشغل الدولية، وخاصة منها اتفاقية بعمال وعامالت القانون الخاص 

 ؛الصادرة عن نفس المنظمة 921والتوصية رقم  ،921منظمة العمل الدولية رقم 
ة والممثلين النقابيين ومندوبي األجراء ومنحهم التسهيالت ــ تقوية وتوسيع الضمانات حول حماية الحريات النقابي

الضرورية ألداء مهامهم، وهذا ما يستوجب بالخصوص جعل حد لتهميش دور النقابة على مستوى المقاولة وتجريم انتهاك 

 85إلى اتفاق  9115مرارا بالتصديق عليها )من اتفاق فاتح غشت  التي التزمت الحكومة 28الحقوق النقابية، وفقا لالتفاقية 

 ؛المصدق عليهما من طرف المغرب 916و 12(، ولالتفاقيتين 8199أبريل 
ــ ضمان استقرار العمل بالقطاعين العمومي والخاص، وتقوية اإلجراءات الزجرية ضد التسريحات التعسفية لألجراء، 

 ؛..." ANAPECووضع حد لتوسيع الهشاشة في العمل، وخصوصا عبر شركات الوساطة وعقود "

إلغاء جميع ومن القانون األساسي للوظيفة العمومية حول إقامة العمل بالعقدة باإلدارات العمومية،  مكرر 5ــ إلغاء الفصل 

، والتراجع لتعليم وباقي المؤسسات التعليميةإلى أكاديميات ا الهش وتمديده التي تحاول توسيع هذا العمل ،"االجتهادات"

 ؛، وإقرار وحدة الوظيفة التعليمية في منظومة التعليم"ي التعليميسمى تنويع التوظيف ف"عما 
والتي أدت إلى فضيحة تشغيل األجراء لمدة تفوق المدة  ،ــ إلغاء اإلجراءات القانونية الفضفاضة المتعلقة بمدة العمل

وتحديد مدة العمل ، 921دة وذلك طبقا للما ،العمال الذين كانوا يشتغلون عند تطبيق مدونة الشغل أجورالقانونية وتصحيح 

 ؛ساعة على األكثر في القطاعات المنتجة دون أي مساس باألجر 11األسبوعية في 
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خاضع  بدل اعتباره كثمن للعمل –ــ إقرار المفهوم االجتماعي لألجر كوسيلة تكفل لألجير وألسرته عيشة الئقة وكريمة 

من مدونة  162على القدرة الشرائية لألجراء، طبقا للمادة  وربط تطور األجور بتطور األثمان حفاظا – لقانون السوق

 ؛الشغل
وتوحيد الحد األدنى لألجور  ،ــ جعل حد للحيف ضد أجراء القطاع الفالحي على مستوى مدة العمل اليومية واألسبوعية

قاتها السابقة مع في الصناعة والفالحة، كما نصت على ذلك ديباجة مدونة الشغل والتزمت به الحكومة في مختلف اتفا

 ؛النقابات
 رأسهاــ تقوية اإلجراءات الزجرية ضد المشغلين المنتهكين لقوانين الشغل وتجريم انتهاك الحقوق األساسية للعمال وعلى 

قيام بمهامها في الوسائل الكافية للبالموارد البشرية و مفتشية الضمان االجتماعيو تعزيز مفتشية الشغلو، الحق النقابي

 مراقبة والتحقيق؛مجال ال

 ؛، وذلك بمشاركة نقابية فعلية في القطاعات المعنيةدمقرطتها ــ مراجعة قوانين الوظيفة العمومية في اتجاه عصرنتها و
ــ التخلي عن محاولة تمرير قانون تنظيمي لحق اإلضراب هدفه تكبيل ممارسة حق اإلضراب بدل ضمان الممارسة الحرة 

 ؛لهذا الحق
والحق في الحماية من البطالة وفي تأمين المعيشة في حالة  ،قانونية لضمان الحق في الشغل للجميعــ سن مقتضيات 

 ببسح ،علق بالتعويض عن فقدان الشغلمما يستوجب إحداث تعويض معقول عن البطالة ومراجعة القانون المت ؛البطالة

ه منسجما مع المعايير المتعارف عليها عالميا، والرفع من قيمة هذا التعويض وجعل ،الشروط التعجيزية لالستفادة منه

 ؛وإلغاء العراقيل البيروقراطية التي تحول لحد اآلن دون استفادة العمال منه
بما يسمح بتغطية صحية  ،ــ مراجعة القانون حول التأمين اإلجباري عن المرض بالنسبة لألجراء ونصوصه التطبيقية

 ؛ج المجاني للفئات المستضعفة أو المحرومة من العملوبضمان العال ،فعلية لكافة فئات الشغيلة
 ــ تعميم التأمين عن حوادث الشغل وعصرنة قانونه بمشاركة النقابات.

  

 :على مستوى اإلجرائيثانياا، 
  
وفي ميزانية الدولة لحترام الحق اإلنساني والدستوري في  ،إعطاء األولوية في السياسة القتصادية والجتماعية .3

واالستجابة للمطالب المشروعة للجمعية ، ومن ضمنهم حاملي الشهادات –نساء ورجاال  –بالنسبة لجميع المواطنين  غلالش

بمن فيهم األطر  ،وسائر فئات المعطلين القانوني(الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب )بدءا بتسليمها وصل اإليداع 

 اإلعاقة؛ذوي العليا والمعطلين 
         ،جعل حد لإلجراءات التي تمس باستقرار الشغل وتؤدي إلى هشاشة الشغل وتسهيل تسريح األجراء واألجيرات

بل وتحويلهم إلى سلعة؛ كما هو الشأن بالنسبة لوكاالت الوساطة في اليد العاملة المؤقتة التي تفشت بشكل كبير، دون 

بما ينتهك وق األجيرات واألجراء المرتبطين بهذه الوكاالت. احترام اإلجراءات القانونية، بالموازاة مع دوس أبسط حق

 ؛من مدونة الشغل التي تعتبر العمل الدائم قاعدة والعمل المؤقت استثناء 95المادة 
         جعل حد للتحايل على القانون من طرف عدد من المشغلين، الذين يعمدون إلى إحداث شركات وهمية بنفس عنوان

 ؛دف تسهيل التخلص من األجراء؛ وكذا من طرف المشغلين، الذين يفتعلون التفالس لنفس الغرضالشركة األصل، به

         ترسيم األجيرات واألجراء المؤقتين، الذين يشتغلون بمناصب قارة، ووضع حد للعمل المحدد المدة بالعقدة، إال في

 ؛مدونة الشغلمن  95المعروفة المنصوص عليها في المادة  االستثنائية الحاالت
         منع استعمال التكوين أو التدرج المهني من طرف المقاوالت كغطاء لتشغيل يد عاملة بأجور زهيدة، ومنع أي تأثير

 ؛سلبي الستقبال المتعلمين والمكونين في المقاوالت على عدد وحقوق العاملين بها وأي مساس بطاقتها التشغيلية الفعلية
 شغيل بين المواطنين الذين لهم نفس المؤهالت والكفاءات، وفتح تحقيق حول التمييز في جعل حد للتمييز في الت

 ؛التشغيل عن طريق التوظيفات الزبونية، خصوصا في المؤسسات العمومية والجماعات المحلية

 ائرة الفقر و على توسيع د هالتدهور القدرة الشرائية و نتائج لالرتفاع المهول ألثمان المواد و المنتجات و و ضع حد

تروم تخفيض الضريبة على الدخل و الضريبة على القيمة لمحاصرة الطاهرة،  ،الهشاشة و اتخاذ إجراءات مستعجلة

 المضافة و الضريبة الداخلية على االستهالك و تقنين ربح تجار الوقود،

  في األجور وفق قواعد  ياداتبالزريبية بمدى احترام قانون الشغل واالمتيازات الضو اإلعفاءاتربط االستفادة من

 .النتائج الربحية للمقاوالتاألقدمية و

 
 مما يفرض: –رغم نواقصها  – تطبيق قوانين الشغل الحالية 4
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         والمراقبة الجادة والمستمرة لتطبيقها، وجعل حد  ،لتعريف بمقتضياتها بشكل واسعلاتخاذ إجراءات والقيام بحمالت

ل انتهاك المشغلين لمقتضيات قانون الشغل، وزجر ومعاقبة المشغلين المنتهكين لهذه لإلفالت من العقاب في مجا

 ،النقابية، والحق في العمل واستقراره، والحق في األجر القانوني والحريات المقتضيات؛ خاصة منها ما يتعلق بالحقوق

 ؛والتأمين عن حوادث الشغل وفي خدمات الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
         مفتشي الشغل ومراقبي الضمان  تشديد المراقبة من طرفيسمى بالمناطق الحرة، وتطبيق قوانين الشغل على ما

 ؛االجتماعي، ورفع الحظر عن العمل النقابي بهذه المناطق

 "التي تضاعف عدد ضحاياها في وضع حد لفضيحة انتشار المعامل واألوراش التي تسميها السلطات "سرية ،
 ،يعناوينها ويأصحايها هذه السلطات رغم علميخير  يين تتل  وررح  ومعطويين ومهضومي الحوو،، السنين األ
 غير الوانوني؛؛يترايخيص الماء والكهرياء والينيات التحتية لمزاولة نشاطها  لها وتزويدها

        ما يفترض، بالخصوص، وضع آليات فعالة وعادلة للمعالجة السريعة لنزاعات الشغل الفردية والجماعية؛ وهو

تطوير دور مفتشية الشغل، وتمكينها من الوسائل البشرية والمادية والقانونية للقيام بمهامها، وتوفير الحماية الالزمة 

لمفتشي الشغل أثناء القيام بواجبهم، وتطبيق القانون بشأن تفعيل اللجان اإلقليمية والوطنية للبحث والمصالحة وبشأن 

 ؛مقتضيات التحكيم
        العمال ضد مشغليهم ومحاضر المخالفات التي يحررها مفتشو  ىفي دعاو تجعل حد لتماطل القضاء في الب

الشغل، وتحريك الدعاوى العمومية ضد المشغلين في شأن انتهاك القوانين، وتطبيق القانون فيما يتعلق بمشاركة ممثلي 

شغل، وضمان استفادة األجراء من المساعدة القضائية، والتأسيس في نزاعات ال تالمأجورين في تشكيلة المحكمة عند الب

 ؛لقضاء اجتماعي نزيه ومستقل متخصص في عالقات الشغل وما يرتبط بها
         جعل حد لفضيحة عدم تنفيذ آالف األحكام القضائية الصادرة لفائدة األجراء، واعطاء الحق في الحجز على عقار

 لتنفيذ االحكام الصادرة لفائدة العمال ضد المشغلين. الشركة وعلى ممتلكات المشغل
بشأن الحق في الشغل وبشأن كافة الحقوق  بين النساء والرجال بين مختلف القطاعات و . ضمان المساواة الفعلية5

في  العمالية، وحماية النساء األجيرات من التحرش الجنسي ومن دوس كرامتهن؛ كما يجب احترام الحقوق الخاصة بالنساء

المتعلقة بالعامالت والعمال المنزليين ومالءمة  921مجال الشغل، واالسراع بالمصادقة على اتفاقية الشغل الدولية رقم 

 قانون الشغل مع مقتضياتها.

لمنظمة العمل  911واإلسراع بالمصادقة على االتفاقية  ،العمل أماكن داخلالحماية من العنف والتحرش الجنسي . 6

 .المرتبطة بها 815التوصية  إعمالولموضوعالدولية حول ا
: الجنس، اللون، الجنسية، األصل االجتماعي، الحالة الزوجية، ألي سبب من األسباب . القضاء على التمييز بين األجراء7

 ...األصل الوطني، االنتماء النقابي، االنتماء السياسي، العقيدة، الهوية اللغوية والثقافية، المنطقة
إضافة إللغاء المقتضيات القانونية المنافية للحريات  –يفرض  ؛ وهو مالحقوق النقابية على المستوى الواقعي. احترام ا8

 بالخصوص: –النقابية 
         احترام حق االنتماء النقابي واحترام حق تأسيس النقابات وتشكيل مكاتب نقابية والتفاوض الجماعي؛ مما يقتضي

 ؛اإلجرائية والعملية لزجر المشغلين المنتهكين لهذه الحقوقاتخاذ التدابير القانونية و
         جعل حد للعراقيل التي تضعها السلطات نفسها أمام تشكيل النقابات والمكاتب النقابية، عبر رفض تسلم الملفات

 ؛ن مدونة الشغلم 191كما تنص على ذلك المادة  ،القانونية والتماطل في تسليم وصول اإليداع القانونية بشكل فوري
        و أأو القطاعي ، و على الصعيد المحليأسواء داخل المقاولة  ،إعطاء التسهيالت الالزمة لممارسة العمل النقابي

 ؛الوطني
         قانونية لزجر ممارسة هذا  كوسيلة ،من القانون الجنائي 822احترام حق اإلضراب وجعل حد الستعمال الفصل

 ؛بإرجاعهم للعمل ومحو العقوبات المترتبة عن تطبيقه ،بار لجميع ضحايا استعمال هذا الفصلمع رد االعت ،الحق
         أحيانا كترك للعمل أو بما يضر بهذا الحق بسبب تصنيفه  ،للحق في اإلضرابالخاطئ للقضاء للتأويل جعل حد

 ؛كعرقلة لحرية العمل
        وإلفالت مرتكبي العنف ضدها من العقاب، بدءا باإلعالن  ،لية السلميةحد لقمع الوقفات واالعتصامات العما وضع

 ؛هاالمشاركين في قوة العمومية ضد المعتصمين والمضربينتدخالت التحقيقات في الوفيات الناتجة عن عن مسار ال
        ؛لصادرة ضدهموإلغاء األحكام الجائرة ا ،توقيف المتابعات ضد النقابيين بسبب نشاطهم النقابي المشروع 
        والمتداولة بين بعض مؤسسات القطاع الخاص،  ،فتح تحقيق حول اللوائح السوداء للنقابيين المطرودين من العمل

 التي ترفض تشغيلهم بسبب انتمائهم النقابي.



5 

 

يشي وهوما وتسمح بتطور مستواهم المع ،توفر معيشة كريمة لهم ولعائالتهم . تمكين كافة األجراء من أجور عادلة9

 ،كما نصت على ذلك ديباجة مدونة الشغل ؛يستوجب الزيادة في الحد األدنى لألجور وتوحيده بالنسبة لكل القطاعات

وسن سياسة ضريبية عادلة، مع جعل حد للعقود التي تقل  ،بما يتالءم وارتفاع كلفة المعيشة؛ والزيادة العامة في األجور

 السلم المتحرك لألثمان واألجور. ،وتفعيل(، كمثال ANAPECقودع)لألجور عن الحد األدنى القانوني 
 وهوما يستوجب بالخصوص: تحسين شروط العمل .91
        بدءا بتطبيق القوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن، وضمنها تلك المتعلقة  ،تحسين شروط الصحة والسالمة

 ؛بطب الشغل
        أجيرة بالنسبة للترقية في العمل إلى مستوى أعلى مناسب، دون الخضوع في ذلك تأمين فرص متساوية لكل أجير و

 ؛ألي اعتبار سوى اعتبارات األقدمية في العمل والكفاءة
         بشأن مدة العمل اليومية واألسبوعية، والراحة األسبوعية، واألعياد المؤدى عنها  –مع تطويرها  –احترام القوانين

 ؛والعطلة السنوية
        ؛وخاصة العاملين في القطاع الزراعي ،التي يذهب ضحيتها العامالت والعمال ،وضع حد لحوادث السير المميتة 

 ؛تفتقد لشروط السالمةوالتي تنشط في القرى وبمحيط األحياء الصناعية ،لنقل العشوائيانتيجة لنقلهم الجماعي في وسائل 

والمشغلين  ،لإلجراءات اإلدارية والقانونية في حق شبكات النقل العشوائيمما يقتضي تشديد الرقابة والتطبيق الصارم 

 ؛الذين يستخفون بحياة العمال وسالمتهم

  اعتبار اإلصابة بأي فيروس في أوساط المهن الطبية وكل العاملين والعامالت في المستشفيات، أثناء مزاولة

 ؛وفاة حادثة شغل تستلزم تعويض ذوي الحقوقحالة ال بالعالج، وفييستوجب التكفل  امهني امهامهم، مرض

 المخصصة لعالج  للعامالت بالمستشفياتو الجوائح، للعاملينفي زمن  ،إحداث تعويضات خاصة عن العمل

 في الحجر الصحي. همخدمة المرضى ومن  يسهر علىوكل من ، المصابين والعاملين في قطاع النظافة...

، عبر تعميم التصريح أو التسجيل لقة بالصندوق الوطني للضمان الجتماعياحترام المقتضيات القانونية المتع .99

 ؛والسهر على تصريح المشغلين بأيام العمل الفعلية وبكافة األجور المسددة للعمال ،التلقائي لكافة األجراء في الصندوق
        ؛تمكين عموم العامالت والعمال الزراعيين من التعويضات العائلية 
        على المفروضة  وإلغاء الضريبة يوفر شروط الحياة الكريمة ،تمكين كافة األجيرات واألجراء من معاش للتقاعد

 ؛المعاشهذا 
        ؛بمن فيهم أولئك الذين فقدوا عملهم ،تعميم التغطية الصحية الكاملة على كافة األجيرات واألجراء 

ؤسسات األعمال االجتماعية، وإشراك ممثلي المنخرطين/ات دمقرطة تسيير صناديق التقاعد والتعاضديات وم● 

 .وجعل حد إلفالت ناهبيها من العقاب واسترجاع األموال المنهوبة ،وذوي الحقوق في تسييرها
 واألجراء من السكن الالئق. اتخاذ اإلجراءات لتمكين كافة األجيرات  .98
 . جعل حد لألمية المتفشية وسط األجيرات واألجراء.91
سنة(، مع اتخاذ اإلجراءات الالزمة  96دون السن القانوني ) اتخاذ اإلجراءات الزجرية الرادعة ضد تشغيل األطفال .91

 .928و 912قيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة افي احترام التف لحماية صحة األطفال اليافعين المضطرين للعمل
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