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إن هيئة التنسيق الوطنية للجمعيات النسائية )فدرالية رابطة حقوق النساء، اتحاد العمل 
النسائي، جمعية جسور والجمعية املغربية ملناهضة العنف ضد النساء(:

ÛÛ التي تعمل جاهدة من باعتبارها جزء من الحركة النسائية املغربية والجهوية والعاملية،   

أجل القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء، في مختلف مجاالت الحقوق 
والحريات األساسية، ضمنها الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية للنساء؛

ÛÛ وانطالقا من تتبعها ومواكبتها النقدية واالقتراحية من زاوية مقاربة النوع للتشريعات  

والسياسات العمومية والبرامج وملعالجة عدد من امللفات املتصلة بمختلف تلك القضايا؛

ÛÛ واستنادا لتجربتها املعهودة في مجال املأسسة و املرافعة املدنية ملناهضة العنف ضد  

النساء بكل أشكاله، من خالل عمل شبكة مراكز إنجاد والنجدة املتخصصة في االستماع 
واإلرشاد القانوني للنساء ضحايا العنف ، والتي شهدت  توافد  وتوجيه نساء عامالت في 
الحقل الفالحي داخل وخارج املغرب وتحديدا من مناطق العرائش شتوكة آيت باها و 

الغرب وهويلفا ...؛

ÛÛ وبناء على العمل امليداني املتراكم لبعض الجمعيات العضوة في الهيئة، واملتصل بالتمكين 

والترافع والتنسيق مع  ومواكبتهن،  )زراعة التوت(  الحقوقي للعامالت في املجال الفالحي 
مؤسسات وقطاعات عمومية رسمية في إطار الشراكة مع منظمات حقوقية دولية، والسيما 

في مناطق العرائش، والغرب، وأكادير ووجدة ...؛

ÛÛ وإيمانا منها باألبعاد اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية والحقوقية التي يكتسيها هذا  

املوضوع.

ÛÛ وتقديرا منها لجسامة املوضوع وما يحيط به من رهانات وفرص متاحة أمام آالف النساء 

من أجل ضمان شغل موسمي، والتمكن من تحقيق استقاللية مادية نسبية؛
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ÛÛ امللف ومواكبة  تتبع  في  االنخراط  مواصلة  إلى  نسائية،  مدنية  كمنظمات  منها  وسعيا   

وتداعياته وتقييم مختلف مراحل العملية؛

فإنها تروم تقديم هذه املذكرة إسهاما منها في الترافع واالقتراح من أجل معالجة 
شاملة لهذا امللف.
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Ã  أوال: املرجعيات املؤطرة لرؤية هيئة التنسيق الوطنية للجمعيات
النسائية : 

ترتكز مذكرة هيئة التنسيق الوطنية للجمعيات النسائية على عدد من املرجعيات الدستورية 

ومرجعيات القانون الدولي لحقوق اإلنسان وعلى رأسها املبادئ املنصوص عليها في الصكوك 

األساسية لألمم املتحدة املتعلقة بحقوق اإلنسان، وخاصة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، 

والعهد الدولي الخاص  والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 

بالحقوق املدنية والسياسية، واالتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، 

واتفاقية  الطفل،  واتفاقية حقوق  املرأة،  التمييز ضد  على جميع أشكال  القضاء  واتفاقية 

مناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، 

واإلعالن الصادر عن مؤتمر األمم املتحدة الرابع ملنع الجريمة ومعاملة املجرمين، واالتفاقيات 

املهاجرين وأفراد أسرهم  العمال  الدولية لحماية حقوق جميع  واالتفاقية  بالرق،  املتعقلة 

رقم158 املعتمدة بقرار الجمعية العامة 45 بتاريخ في 18 ديسمبر 1990.

وإذ تأخذ في اعتبارها أيضا املبادئ واملعايير الواردة في الصكوك ذات الصلة املوضوعة في 

 ،)97 )رقم  إطار منظمة العمل الدولية، وخاصة االتفاقية املتعلقة بالهجرة من أجل العمل 

واالتفاقية املتعلقة بالهجرة في ظروف تعسفية وتشجيع تكافؤ الفرص واملساواة في معاملة 
والتوصية   )86 )رقم  والتوصية بشأن الهجرة من أجل العمل   )143 )رقم  العمال املهاجرين 
بشأن العمال املهاجرين )رقم 151(، واالتفاقية املتعلقة بالسخرة أو العمل القسري )رقم 39(، 

واالتفاقية املتعلقة بإلغاء السخرة )رقم 105(.
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Ã ثانيا:  سياق تقدمي املذكرة

اتحاد  النساء،  حقوق  رابطة  )فدرالية  النسائية  للجمعيات  الوطنية  التنسيق  لهيئة  سبق 
أن عبرت  جمعية جسور والجمعية املغربية ملناهضة العنف ضد النساء(  العمل النسائي، 
بموضوع العامالت الزراعيات املغربيات بالحقول اإلسبانية، على ضوء  عن انشغالها البالغ  
في بعض وسائل اإلعالم الوطنية   2018 وما جرى تداوله منذ ماي  ما استقته من شهادات، 
في حقول توت األرض  والدولية حول ما تتعرض له بعض العامالت املغربيات املوسميات  
وفي  من انتهاكات واعتداءات وعنف،   HUELVA وتحديدا بمنطقة  ببعض األقطار اإلسبانية، 
هذا الصدد سبق أن راسلت كال من وزير التشغيل واإلدماج االجتماعي ووزير الخارجية والتعاون 
والوزير املنتدب املكلف باملغاربة املقيمين بالخارج وشؤون الهجرة والسفير االسباني باملغرب، 
والتقت مع مسؤولين ومسؤوالت من أغلب القطاعات املعنية بهدف التدخل الواجب من 
أجل توفير الحماية لهذه الفئة من املواطنات  وضمان شروط عمل تصون الكرامة اإلنسانية، 
مع املطالبة بمواكبة ملف املتابعة واملحاكمة وتوفير الدعم واالستشارة القانونية والحماية 

للعامالت اللواتي اشتكين من تعرضهن العتداءات وتحرشات.

وباملوازاة قامت بعض مكونات هيئة التنسيق بالتواصل والتعاون والعمل املشترك مع منظمات 
العامالت  بعض  ومع  وبإسبانيا عموما،  األندلس  بمنطقة  واسبانية  مغربية  ونقابية  مدنية 
املعنيات وتمكنت من الحضور واملشاركة عبر ممثلة لفدرالية رابطة حقوق النساء باسبانيا في 

املسيرة التضامنية معهن يوم األحد 17 يونيو2018.

وعلما أن عملية تسجيل أفواج جديدة من املرشحات للعمل في الحقول  و في سياق ذلك، 
وفي إطار   ،2018/2019 االسبانية تبعا لالتفاقية التي تجمع البلدين ستنطلق برسم سنة 
الترافع من أجل تحسين شروط وظروف وكافة مراحل هذه العملية بما يضمن الكرامة للنساء، 
واملساهمة في إعداد ومرور جيد لها، واتخاذ التدابير الوقائية والحمائية الكفيلة بضمان شروط 
عمل الئق في املغرب واسبانيا، وتفاديا ملا عرفه هذا املسلسل من اختالالت سبق أن نبهنا لها 
وساقتها منظمات حقوقية دولية كبيرة )ضمنها تقرير الفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسان سنة 

2012 ، وتقارير وربورتاجات صحفية دولية ووطنية عديدة خالل سنة 2018 (.
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فإن هيئة التنسيق تتقدم باملالحظات واملطالب واملقترحات التالية: 

II .IاملوسمياتIاملغربياتIالعامالتIتشغيلIوظروفIعقودIحولIمالحظات

باسبانيا

إن الجمعيات النسائية املعنية، وعلى اثر املعلومات التي استقتها من عدة مصادر وطنية ودولية 
حول ظروف تشغيل العامالت املغربيات املوسميات باسبانيا، وتوثيقها لعدة شهادات واطالعها 
أيضا على عدة عقود عمل أبرمت باملغرب في إطار االتفاق الثنائي املغربي االسباني املبرم بتاريخ 

25/07/2001، تسجل املالحظات التالية:  

 إن عملية اختيار العامالت تخضع ملعايير تمييزية بين النساء حيث يتم اختيار نساء يتراوح 	•
وفي وضعية األرامل أو املطلقات أو املتزوجات اللواتي لهن  سنة،  و45   18 سنهن ما بين 
أطفال تقل أعمارهم عن 14 سنة، كضمانة لعودتهن إلى بلدهن األصلي عند االنتهاء من 

العمل؛

إلزام العامالت املوسميات بتوقيع التزام بالعودة إلى البلد األصلي عند انتهاء مدة عقد 	•  
العمل؛

 معاناة عدد كبير من العامالت املوسميات من األمية والجهل بحقوقهن؛	•

 وجود نسبة كبيرة من العامالت املوسميات في وضعية فقر وهشاشة؛	•

 اشتغال عدد من النساء العامالت املوسميات في اسبانيا في ظل إطار قانوني ال يوفر لهن 	•
حماية كافية: 

Û•عقد العمل باللغة االسبانية وليست مترجمة وال يتم منح نسخ منها للعامالت؛ 

Û• ال تتضمن بعض عقود العمل تاريخ االنتهاء من العمل وتكتفي باملدة، إذ يمكن  

تعليقه في أي وقت وإعادة العامالت إلى البلد األصلي الن الحق في اإلقامة يرتبط 
بعقد العمل؛

Û• تعرض بعض العامالت املوسميات باسبانيا إلى مصادرة جوازات سفرهن من قبل 



8

مذكرة من أجل  تعزيز شروط الوقاية القبلية واحلماية احلقوقية للعامالت املوسميات بحقول التوت مبنطقة هويلفا باسبانيا

رب العمل بحجة تفادي ضياعها، وهو ما يعد تقييدا لحرية التنقل؛

Û• تعاني بعض العامالت املوسميات باسبانيا من البعد عن العائلة بسبب استحالة 

العودة قبل نهاية مدة عقد العمل؛

Û•األيام التي ال تشتغل فيها العامالت املوسميات ليست مدفوعة األجر؛ 

Û•استحالة التمثيل النقابي؛ 

Û• تعرض البعض العامالت املوسميات العتداءات جنسية وتحرش وتعنيف وتمييز 

بمختلف أشكاله؛

Û•تفاوتات في شروط السكن واإلقامة؛ 

Û•ضعف  التاطير واملواكبة ومرافقة للعامالت؛ 

III.:التنسيقIهيئةIمطالب

التوت  بحقول  املوسميات  املغربيات  العامالت  معالجة ملف  أن  التنسيق على  تؤكد هيئة 
باسبانيا، تستلزم من جهة أولى إعمال املساطر القضائية بهدف إنصاف الضحايا؛ ومن جهة 
أخرى جعل مكونات املجتمع املدني املغربي واالسباني في صلب عملية املعالجة الشاملة مللف 
امليدانية  والزيارات  واملواكبة  والتوعية  التحسيس  آلية  في  وإشراكه  املوسميات  العامالت 

والتقييم.

اجلانب الـمـغربي : . 1

املهاجرين عموما والعامالت املوسميات  العمال  الهيئة على أن تعزيز وحماية حقوق  تؤكد 
باسبانيا على وجه الخصوص ينبغي أن تنطلق من دول املنشأ إذ يتعين عليها:

Ã• خلق شراكة حقيقية مع منظمات املجتمع املدني والنقابات والجمعيات النسائية  

واالنتقاء  اإلعالن  من  بدءا  العملية  مراحل  مختلف  في  وممثليها  ممثالتها  وإشراك 
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واملواكبة والتوظيف والتتبع والتقييم؛

Ã• جعل مسطرة اختيار العامالت ذات مصداقية وتحصينها باعتماد الشفافية وجعلها  

تحت املراقبة من الجهات الوصية حتى ال يتخللها الزبونية واملحسوبية والرشوة وذلك 
بوضع شبابيك مختصة بتزويد الراغبات والراغبين في العمل املوسمي بشروط الترشيح 

بكل نزاهة والحق في االطالع على مآل ملف الترشيح؛

Ã• القانون يكفلها  التي  حقوقهن  حول  املهاجرات  للعامالت  كافية  معلومات  تقديم   

االسباني واالتفاقيات الدولية ذات الصلة باللغة التي يفهمونها؛

Ã• الحرص على إزالة املعايير التمييزية في التوظيف والعمل مع نظرائها االسبانيين من أجل 
ضمان الحقوق االجتماعية للمهاجرين واملهاجرات املوسميين واملوسميات وعائالتهم؛

Ã• تمكين النساء العامالت املوسميات من نسخة من عقد العمل مع ترجمتها إلى اللغة  

العربية وشرح مقتضياتها لهن؛

Ã• تنظيم حمالت تحسيس وتدريب للعامالت ملعرفة حقوقهن في كل ما يهم الضمان  

أيام الراحة وفترات االستراحة وكذلك التزاماتهن  األجر، ساعات العمل،  االجتماعي، 
وواجباتهن...، ومواكبتهن اجتماعيا قبل السفر وربط عملهن املوسمي بفكرة مشروع 

اإلدماج االقتصادي التضامني باملغرب بعد عودتهن؛

Ã• العامالت  وذلك من وضع مساعدات ومساعدين اجتماعيات/ن رهن إشارة النساء   

من  املساعدات/ن االجتماعيات/ن املستفيدات/ن   القطاعات خصوصا   مختلف 
التكوين في  املراكز املتعددة التخصصات؛

Ã• تكون ناجعة إحداث رقم  هاتفي وآلية إنذار الكترونية معلوماتية أو عبر الواتساب    

لتلقي شكايات واستفسارات النساء العامالت املوسميات والتدخل في األوقات املناسبة 
وتتبع أوضاعهن من قبل  القطاعات املعنية  واملنظمات بإسبانيا واملغرب؛ 

Ã• تنوير الرأي العام املغربي بمآل التحقيقات في ملف االنتهاكات التي تعرضت لها العامالت 
املوسميات، وتوفير شروط الدعم واالستشارة القانونية لهن باعتبارهن فئة مهمشة؛
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Ã• العمال احتياجات  لتلبية  الالزمة  األخرى  والخدمات  القنصلية  الخدمات  توفير   

والعامالت املوسميين/ت الزراعيين/ت وباقي فئات املهاجرين؛

Ã• القيام بتقويم مرحلي للعملية من اجل الوقوف على مكامن الخلل، والتجويد وتحسين  
شروطها وظروف العمل باستمرار؛

Ã• تحسين ظروف وشروط العامالت الزراعيات باملغرب وانتشالهن من أوضاع الهشاشة 
بها،  ايت  شتوكة  الغرب،  بالعرائش،  الشغلية)  حقوقهن  من  وتمكينهن  والحيف 

الحاجب...( ؛

اجلانب االسباني : . 2

بموجب القانون الدولي يقع على دول االستقبال واجب حماية املهاجرين في جميع مراحل عملية 
الهجرة وتوفير إمكانية وصولهم إلى العدالة لالنتصاف من أي معاملة تمييزية أو انتهاكات لحقوق 

اإلنسان يتعرضون لها.

بهذا الخصوص تطالب هيئة التنسيق الوطنية للجمعيات النسائية الجانب االسباني ب :

Ã• االجتماعي والضمان  العقود  ومقتضيات  االنتقاء  شروط  مراجعة  على  الحرص   

املوسميات  للعامالت  والكرامة  املساواة  يضمن  بما  العمل....  وظروف  وساعات 
املغربيات باسبانيا؛

Ã• القانون يكفلها  التي  حقوقهن  املوسميات حول  للعامالت  كافية  معلومات  تقديم   

االسباني واالتفاقيات الدولية ذات الصلة باللغة التي يفهمونها؛ 

Ã•العمل على تحسين شروط العمل واإلقامة للعامالت املوسميات؛ 

Ã• العمل على إعمال تام للوقاية والحماية القانونية والحقوقية والعملية للعامالت طبقا 
ألحكام القوانين السارية على املواطنات واملواطنين باسبانيا؛

Ã• تقديم الدعم االجتماعي للعامالت املوسميات ومواكبتهن بمتخصصات اجتماعيات  

ونفسانيات وتسطير برامج موازية للتوعية واإلدماج والتبادل الثقافي والحضاري؛
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مذكرة من أجل  تعزيز شروط الوقاية القبلية واحلماية احلقوقية للعامالت املوسميات بحقول التوت مبنطقة هويلفا باسبانيا

Ã• مطالبة املزارعين بالسهر على ضمان احترام حقوق اإلنسان للعامالت املوسميات؛  

العامالت  ووضع برامج للتأطير واملرافقة لتمكينهن املعرفي والسلوكي لحقوق النساء 
ومناهضة العنف والتمييز ضدهن؛

Ã• والوقوف )الضيعات الزراعية(  الدعوة إلى تكثيف عمليات التفتيش ملرافق العمل   

االسبانية  السلطات  قبل  من  املوسميات  العامالت  اشتغال  ظروف  على  الواسع 
املختصة مع إشراك منظمات املجتمع املدني ؛

Ã•إصدار تقارير دورية حول أوضاع العامالت وتنوير املتدخلين الرسميين وغير الحكوميين؛ 

Ã• خلق آلية إنذار معلوماتية أو عبر الهاتف تكون  ناجعة لتلقي الشكايات والتدخل من 

قبل القطاع الو�صي واملنظمات املدنية باسبانيا وباملغرب؛

Ã• املهمشة الفئة  من  باعتبارهن  التأشيرة  روسوم  من  املوسميات  العامالت  إعفاء   

والفقيرة؛

Ã•.إعفاء العامالت املوسميات من  رسوم السكن )الكراء( والتنقل 

)دولة . 3 واسبانيا  املنشأ(  )دولة  املغرب  بني  مشتركة  التزامات 
االستقبال(

Ã• ضمان تبليغ العامالت املوسميات جميع الشروط املنطبقة على دخولهن وإقامتهن  

 عن املتطلبات األخرى، بلغة يستطيعون فهمها، ونشر هذه املعلومات 
ً
وعملهن، فضال

لآلخرين املشاركين في عملية الهجرة بما في ذلك أرباب العمل ونقابات العمال وغيرها من 
الهيئات أو املؤسسات ذات الصلة.

Ã•.اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة إللغاء املعايير التمييزية في تشغيل العامالت املوسميات 

Ã•.اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لضمان الحقوق االجتماعية للعامالت املوسميات 

Ã• إعادة النظر في عقود العمل الخاصة بالعامالت املوسميات بما يضمن لهن الكرامة  

والعمل الالئق وفق الشروط واملعايير واآلليات الدولية لحقوق اإلنسان.
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مذكرة من أجل  تعزيز شروط الوقاية القبلية واحلماية احلقوقية للعامالت املوسميات بحقول التوت مبنطقة هويلفا باسبانيا

Ã• حماية حقوق العامالت والعمال وتعزيز بيئة العمل التي توفر السالمة واألمن لكل  

العامالت والعمال.

االحتاد األوربي. 4

Ã• وضع احترام حقوق اإلنسان ومبادئ املعاملة وعدم التمييز واملساواة في صميم سياسة 

الهجرة.

Ã• املالي والتقني إلجراءات تعزيز ضمانات احترام حقوق تتبع وتقييم وتقديم الدعم   

العامالت املوسميات.

انتهى 

الرباط يف 10 أكتوبر 2018

 

هيئة التنسيق الوطنية للجمعيات النسائية
فدرالية رابطة حقوق النساء

احتاد العمل النسائي
جسور ملتقى النساء املغربيات

اجلمعية املغربية ملناهضة العنف ضد النساء


