
 

 2021ماي للشغل فاتح  أألمميالعيد  بمناسبة بيان الجمعية

 لشغلية، الحقوق ا لالنتهاكات التي تطال ىتصدنل ،جميعا":تحت شعار

 ."على المكتسباتلإلجهاز  الطوارئ وقانون استغالل ظروف الجائحة ولمواجهة

 

جائحة  بسبب استمرار، ظروف استثنائية،في ماي من كل عامفاتح  الذي يصادف ،هذه السنة يحل العيد األممي للعمال

 كبحالحجر على الحق في االحتجاج والتظاهر السلميين،و لمزيد منلرئ قوانين الطوا واستغالل ،"91-فيدوك"فيروس 

فقدان المحدود للمؤسسات اإلنتاجية والخدماتية، والتام أو الالغالق ا وانتهاك الحقوق الشغلية؛حيث الحريات النقابية

عرقلة بتهم ك آخرينواعتقال  ،ألسباب نقابية العمال والعامالت لعديد منل المباشر طردالوكلي لفرص الشغل، الجزئي أو ال

؛ ، واإلصرار على ترسيخ وتثبيت الهشاشة في االستخدام بالقطاعين العام والخاصوغيرها من التهم الزائفة المفتعلة العمل

 لتكلفة االجتماعيةودون مراعاة ل ،في غياب تام لسلطة المراقبة والحمايةو، مكشوف بين الدولة والباطرونا تواطؤفي  وهذا

ومتطلبات  مستلزمات أبسط نم التي حكم عليها وعليهم بالحرمان همعائالتو همألسر معاناةمن  نهاا ينجم عمول لذلك،

 .العيش الكريم

 ،جميعا":تحيي هذا اليوم تحت شعارأن  الجمعية اختارتالمثير ألبلغ دواعي القلق واالنشغال، ،في هذا السياقو

لالنتهاكات التي تطال الحقوق الشغلية، ولمواجهة استغالل ظروف الجائحة وقانون الطوارئ لإلجهاز على   دىتصنل

من وعي وتحمل للمسؤولية  منذرة بأوخم العواقبالالحالية  يةالظرفدقة المرحلة وما تستوجبه لمنها  دراكاا؛"المكتسبات

 مواقفهالالديمقراطية  النقابات والحركة الحقوقية واألحزاب السياسية توحيد يمانا منها بضرورةوإ اعية؛الفردية والجم

 ت،ا/وسائر المأجورين واا  الطبقة العاملةأل تواصلللتدني الم ةعيالجما مناهضةمن أجل ال ،ورص صفوفها

األوراش بمختلف تعطيل العمل في خدماتية، والوحدات اإلنتاجية والالمؤسسات و إغالقوالمتمثل في، تا/خدمينوالمست

لشيء وهو ا؛...العمل بالعقدة في القطاعات العمومية مترسيلفرض سياسة  سعي حثيثو،وتقليص ساعات العمل ،أصنافها

والحرمان من لبطالة با مئات العاملين والعامالت على الحكمإلى تكريس التمييز وعدم االستقرار في الشغل، و فضىالذي أ

المحالت أمام و األسواق سول فيالت ينوممته ،اءالفقر صفوف جحافل ن/ليعززوا ،ن/ومكتسباتهم ن/همحقوق

 .األزقة و الشوار  وفي مفترقات ،وبجوار المخابز والمطاعم،التجارية

عن ة ناتجليست وليدة المرحلة الجارية بقدر ما هي مسبوقة في بالدنا، الكارثية، غير ال اعيةمن الجلي أن هذه الوو

التي ولدتها زمة كما بالنسبة لألى على المآسي واألزمات،ذتتغ يذالمتوحش، الوطبيعتها وجوهرها  الرأسمالية جشع

 رتفع أرباحهاتو مشاريعها وتتوسع،نتعش ؛ ففيما تزداد دائرة الفقر والهشاشة اتساعا وتعمقا،ت"91كوفيد -جائحة"

الشروط ، لجزء كبير من الطبقة العاملة،أموال وثروات فإنها ال توفرمن  ما راكمته وتراكمهمرغم نه باللذاك فإ.وتتعاظم

بين  تايفالو يفسر ارتفا  نسبة ماوهو. والسالمة البدنية الحق في الصحةكلضمان الحقوق األساسية  ولية المتطلبةاأل

 فاجعة عنا ببعيدةوليست .من المناطق والجهات مجموعةالعمال والعامالت في مختلف القطاعات والمجاالت وفي  صفوف

، من العمال والعامالت 82معمل طنجة، الخاص بإنتاج األلبسة الفاخرة ذات العالمات التجارية العالمية، التي أودت بحياة 

ن بعاهات يخرآة باصاو عامال 55 أجساد التهمت النيران ،يومبالدار البيضاء "روزامور"معمل ب وقبلها الحادثة األليمة

التي  ومناجم الفحم بجرادة،بتينغير "اميضر"منجم  امقدمتهوفي متكررة والمميتة التي تعرفها المناجم الحوادث الومستدامة،

، بدوره العديد من الحوادث القاتلةشهد يالذي  ، بامريرت،منجم جبل عوامو ،لقمة العيش نمن الباحثين ع كثيرحياة ال تزهق

قرية امريرت  ، كما بكت أيام 92سوى تفصل بينهما لم 8282  وقعتا سنة ،نتيتتاليم في حادثتين وفاة عاملين و منها

بالنسبة  أما.، على بعد ثالثة أيام من موعد االحتفال بعيد العمال8289ماي  82يوم الثالثاء  ل آخر،وفاة عام أحزانها اثر

غالبا ما و،بالجملة وبالعشراتإال  تحصىتكاد ال الحوادث المميتة ، فحدث وال حرج،آلن طا  الفالحيعامالت في القلل



عامالت  22ومن بينها وفاة  ؛لنقل اإلنسان لعوالس الناتجة عن تسخير وسائل نقل البهائم الطرقية حوادث السير ترتب عنت

قلهن مع شاحنة نحادثة سير، بناحية موالي بوسلهام، بعد اصطدام الشاحنة التي كانت ت عقبمنهن  02 إصابةو

مخصصة  "بيكوب"ثر انقالب سيارة إمنهن على  91 إصابةعامالت و 20احيتها  تتي ذهبوفاجعة والماس الأخرى،

 وكانت  ،الضيعات المعروفة بتقطير النباتات  العطرية إحدىمن وإلى قرية تيداس للعمل في لنقل السلع كانت تنقلهن 

 ...درك الملكي دون أن يسجلوا أي مخالفة تذكرأمام حاجز لل ،صباح مساء ،القافلة تمر

العمال والعامالت وكل فئات المأجورين والمستخدمين والموظفين في المقابل، فإنه كان من الطبيعي أن يواجه و

واسعة عمت جميع القطاعات  حضارية ونضاالتسلمية  اتاحتجاجب،واا  المزرية والمهينةاأل هذهوالموظفات 

لألسف، فعوض و لكنه. ن التعاقد/اذات المفروض عليهمتلك النضاالت الحاشدة لألساتذة واألست في طليعتها، ووالمناطق

، جريا تضررة والمكتوية بلهيب المعاناة، اختارت الدولةإلى المطالب المشروعة للفئات الم واإلنصاتنهج أسلوب الحوار 

في حاجة إلى  فئاته المستضعفة وكلالشعب  وكأن،التسلطالمنع ووالقمع  القائمة على المقاربة األمنية على عادتها، اعتماد

 .ليتنازل عن حقوقه المهضومة وحرياته المسلوبة واإلذاللالمزيد من اإلذعان 

 والمعطلينالمأجورات والمأجورين كافة  وتشارك،إن الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان، وهي تخلد العيد األممي للشغل

 التي السياسات العمومية قهر وظلم اني منالفئات التي تع جميعتتقاسم تعاطفها وتضامنها مع ون،/همومهم والمعطالت

 :تعلن ما يليعلى المكتسبات،  روم االنقضاضاألساسية،وت والحرياتالحقوق جهز على ت

تأكيدها على أهمية العمل الوحدوي للنقابات العمالية المناالة، والتنسيقيات الفئوية، والحركات االجتماعية وسائر  -9

تعزيزا للنضال من أجل الديمقراطية والحرية والعدالة االجتماعية وكافة حقوق  ؛يةالقوى المدافعة عن الحقوق الشغل

من ترد غير مسبوق بسبب االنعكاسات البليغة  ةواالجتماعي ةاالقتصادي األواا  إليهتصدي الحازم لما آلت ، وللاإلنسان

خدمة الرأسمالية النيوليبرالية من لدن  ومن جهة أخرى بسبب توظيف هذا الوباء ؛كورونا المستجد من جهةوباء ل

خاصة  لطبقة العاملة بصورةالسلبية على الشعوب بصفة عامة، وعلى اتكلفتها و ثقل األزمةدون مراعاة ل ،لمصالحها

 ؛مباشرةو

ن في التنظيم والتعبير /ن ونضجهم/ت على صمودهما/المستخدمينعامة وبقدر ما تحيي صمود العمال والعامالت و -8

 القواتالتي توظفاألساليب المنحطة التي تستعين بها السلطات العمومية  دينتبأساليب حضارية، بقدرما ن /عن مطالبهم

ن والتحرش /ت وتعنيفهما/ت والمتظاهرينا/المحتجين في قمعاألمنية، مدعومة بأشخاص بدون هوية معروفة، 

لتشويه الحقائق وتخويف  ل اإلعالمومختلف وسائ ،لقضاء للتضييق على حرية الرأي والتعبير،وتسخيرها لبالنساء

وإلى إعادة النظر في  ،التحلي بروح المسؤولية إلى الدولة ومؤسساتهابالمناسبة كما تدعو ؛المناالين والمنااالت

بدل الحوار الديمقراطي واحترام حقوق الناس  ،لإلخضا  والتركيع والتخويف سيلةية كوالقمعاألمنية وسياساتها 

 عزتهم؛بهم وتقدير كرامتهم ومطال إلىواالستجابة 

بالموقف الداعي إلى إطالق سراح جميع معتقلي الرأي والتعبير، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف  تذكيرها -0

والمفكرين والصحافيون والمدونون، وكل معتقلي الحق في التظاهر واالحتجاج السلميين، ووضع حد لمضايقة المثقفين 

سان، والكف عن استعمال القمع والترهيب في مواجهة المطالب المشروعة، التي يعبر عنها ات عن حقوق اإلن/والمدافعين

 ...المواطنون والمواطنات

لكل القوى الحية بالبالد إلى العمل  اجدد، مرة أخرى، دعوتهلجمعية المغربية لحقوق اإلنسان تل وفي األخير، فإن

قي وهذه الديمقراطية المبتذلة، وتخليص المجتمع من السلطوية الوحدوي والمشترك من أجل جعل حد لهذا النزيف الحقو

 .واالستبداد

 :المكتب المركزي

 .1202أبريل  00، في الرباط

 


