ندعو كافة النساء لكسر حاجز الصمت وفضح أي اعتداء وقع حقول الذھب
االحمر
بيان جمعية التنمية والتعاون مع شمال أفريقيا

التنمية والتعاون مع شمال أفريقيا )كودناف( ھي جمعية للمھاجرين المغاربة
تعمل منذ عام  1996في مجال الھجرة والتنمية في المغرب و اسبانيا
عقب ما صدر في وسا ئل اعالم دولية و وطنية حول التحرش الجنسي المزعوم و حول عدم
احترام شروط العمل في حقول الفراولة في منطقة ويلفا )اسبانيا(،
و بعد الشكايات التي قدمتھا مؤخرا مجموعة من العامالت المغربيات حول أوضاع العمل
المزرية واالستغالل الجنسي الذي يتعرضن له في ھذه الحقول.
استناداً إلى كل ما تقدم و مواصلة لعملنا طوال ھذه السنين في مجال مساعدة و دعم المھاجرين و
المھاجرات نعلن ما يلي :
 نطالب مكتب المدعي العام ومفتشية الشغل باتخاذ اإلجراءات العاجلة لتوضيح الحقائق و تحديدالمسؤوليات وباتخاذ التدابير الفعالة لحماية و دعم كل ھؤالء النساء وعدم إعادتھن إلى المغرب
الى غاية التحقيق في ھذه القضايا.
 نحث مختلف اإلدارات العامة ،سواء اإلسبانية أو المغربية  ،على مراجعة وتعديل "االتفاقيةاالدارية بين اسبانيا والمغرب بشأن العمال الموسميين" الموقعة عام  ١٩٩٩و "اتفاقية تبادل اليد
العاملة" اللموقعة بين البلدين عام .٢٠٠١
 نعيرأھمية قصوى لتكوين لجنة مختلطة بين إسبانيا و المغرب تقوم بالمشاركة الفعلية و التتبعالمستديم لكل مراحل نظام التعاقد في البلد األصلي.
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 نحث المنظمات على للمشاركة الفعلية والفاعلة لصالح العامالت المغربيات. نطالب شركات القطاع الزراعي باالمتثال التفاقيات العمل و وتوفير السكن الالئق وظروفعمل جيدة وفق الشروط والمعايير واالليات القانونية.
 نطلب من اإلدارات المختصة الوفاء بالتزاماتھا المكتسبة من أجل تحسين الظروف العملية والصحية ،و حماية حقوق العامالت الموسميات باعتبارھن فئة ھشة.
 نطلب من مفتشية الشغل و من الشرطة الوطنية بويلفا و من فرق مساعدة المھاجرين) (EDATIالتابعة للحرس المدني ،إجراء المزيد من عمليات التفتيش الروتينية وبطريقة غير
متوقعة بناء على طلب العامالت او ممثليھن ،والتحقيق في قضايا الطرد التعسفي.

 نطالب بالتفعيل و التطبيق الفوري إلجراءات "آليات التنسيق والتعاون المؤسسي لتحسين العملفي مجال العنف ضد المرأة ومساعدة الضحايا" الموقع عليه عام . 2012
 نطلب المزيد من الموارد البشرية المتخصصة في الوساطة اللغوية /الثقافية للوصول لصيغةالتفاھم المحايد والحوارااليجابي بين العامالت المغربيات و بين االدارات القانونية ،الصحية،
واالجتماعية.
 نطلب ان تقوم بعمل الوساطة الثفافية نساء مستأجرة من قبل اإلدارات العامة والجمعيات وليسمن قبل أرباب العمل او ممثليھم وذلك لضمان الحياد .في حالة النزاع
 نحن قلقون بشدة إزاء التصعيد األخير لالعمال العدائية ضد النساء الموسميات .ففي نھاية االمرانھن الضحايا الرئيسة لھذا الوضع برمته ،ونطالب السلطات المعنية باالمر باتخاذ كل االجراءات
لوقفھا.
 نطالب بتصحيح التصريحات التي وصفت الجالية المغربية المقيمة بويلفا بأنھا "مافيا مغاربية"ومحرضة لحرب تجارية و ونعثت العامالت المغربيات "بالعاھرات".
 ندعو جميع المنظمات غير الحكومية إلى المزيد من التنسيق والرصد و الدفاع عن حقوقالعامالت الموسميات.
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