
 

 

 

 

 بمناسبة الجمعية المغربية لحقوق االنسانبيان 

 اليوم العالمي للصحة والسالمة المهنية

اليوم العللمي لدصدة "أبريل من كل سنة   82مم المحددة  يلدد العللم يوم ألبدعوة من منظمة العمل الدولية ودعم منظمة ا
؛ وهي ألطر أزمة صدية شلمدة حواجههل اإلنسلنية "91-كوفيد"  الذي يدل هذه السنة في ظل حفشي جلئدة "والسالمة المهنية

دى الواقع االقحصلدي واالجحملعي لمجموع هذه األزمة الجديدة الحي انعكست بشكل سريع وشلمل ع. منذ الدرب العللمية الثلنية
 .بددان العللم  وأثرت سدبل عدى الديلة اليومية لدسكلن والكلددين منهم عدى اللصوص

وإذا كلنت اإلجراءات المحلذة من طرف السدطلت المغربية قد اسحطلعت  لدد اآلن  حطويق انحشلر الجلئدة بشكل نسبي  
بت ديلحهل رأسل عدى عقب من جراء األزمة الجديدة  ولصوصل العلمالت والعملل الذين فإن الفئلت الهشة من السكلن قد انقد

 :كلنوا يشحغدون  أصال  في ظروف سيئة ححميز ب

غيلب شروط الصدة والسالمة بأغدب المقلوالت الصنلعية والفالدية واللدملحية  وأوراش البنلء والصنلعة الحقديدية وبلقي  ــ

 الحوزيع؛مواقع اإلنحلج و

غيلب حلم ألطبلء الشغل بللمؤسسلت الحي حشغل لمسين أجيرا عدى األقل  أو حدك الحي يكون بهل العملل معرضين أللطلر   ــ
 األمراض المهنية؛

 غيلب لجلن الصدة والسالمة ومصللح طب الشغل في أغدب المقلوالت بللمغرب  أو افحقلرهل لدوسلئل الضرورية لدقيلم  ــ
 بمهلمهل؛

ندرة مفحشي الشغل وانعدام شبه كدي لألطبلء مفحشي الشغل  وافحقلر المصللح المددية لوزارة الشغل لإلمكلنيلت البشرية   ــ
 ...والملدية والحقنية الضرورية لمراقبة ظروف الشغل بمؤسسلت اإلنحلج والحوزيع

لت عدة معلمل ومحلجر وضيعلت إلى بؤر لدوبلء  بعدمل أصر وممل زاد الوضع اسحفدلال انحشلر فيروس كورونل؛ ديث حدو
كمل أن العديد من أربلب العمل . المشغدون عدى اسحمرار العمل بهل؛ عدمل بأن أنشطحهل غير ضرورية في الوقت الراهن
 .اسحغدوا  كعلدحهم  هذه األزمة لدحلدص من العملل أو لدحهرب من حمحيعهم بدقوقهم القلنونية

  "91-كوفيد"ى فإن الحعويض الهزيل الذي لصصحه الدكومة لدعملل  الذين حوقفوا عن العمل بسبب جلئدة ومن جهة ألر
وهكذا يصبح الديف . سيدرم منه العديد من العلالت والعملل غير المصرح بهم لدى الصندوق الوطني لدضملن االجحملعي

 .رقة والدولة المحواطئةمضلعفل في دق هؤالء رغم أن المسؤولية ححدمدهل البلطرونل المل

وبمنلسبة اليوم العللمي لدصدة والسالمة المهنية حثير الجمعية االنحبله مجددا إلى حنلمي دوادث الشغل  الحي حلدف سنويل 
  وحدفت ...آالف المعطوبين والعديد من القحدى ضمن عملل المنلجم ولصوصل بللسلندريلت والمعلمل وقطلع الصيد البدري

 .مي دوادث السير الجملعية الحي حلدف الكثير من الجردى والقحدى عدى مرأى من السدطلت المددية واألمنيةالنظر إلى حنل

ودوادث " 91-كوفيد"لذا  فإن الجمعية المغربية لدقوق اإلنسلن  إذ حجدد حضلمنهل ومواسلحهل ألسر المحوفين من جراء 
 :، تدعو إلىالشغل ودوادث السير الجملعية

 ام اإلجراءات الوقلئية المعدن عنهل  وحطللب الدكومة بلإلسراع بلحللذ الحدابير القلنونية واإلدارية لدملية صدة وسالمة ادحر
 العملل بأملكن العمل  وعدى محن وسلئل النقل الجملعي؛

 إلزام المشغدين بللحصريح بلألجراء لدى الصندوق الوطني لدضملن االجحملعي... 

 :، ب"91-كوفيد"راءات عاجلة يستدعيها التعاطي مع أزمة وتطالب، كإج

  الزيلدة في الحعويض االسحثنلئي  وحعميمه عدى كلفة المعطدين والعملل وعموم الكلددين  وإلغلء شرط الحصريح في الضملن
 االجحملعي؛

  وكذا حوصية 8191يونيو  91دق عديهل في  بشأن السالمة والصدة المهنيحين المصل 921إعملل مضمون االحفلقية رقم  
  فيمل يحعدق بلسحقرار الشغل أثنلء الكوارث وعدم الحمييز في العمل والدفلظ 8191  لسنة 812منظمة العمل الدولية رقم 

 ...عدى الدلل الذي يضمن كرامة العملل وأسرهم واسحمرار الدراسة بللنسبة لألطفلل

 المكحب المركزي
 8181أبريل  81الربلط  في 


