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بتاريخ 18 �شبتمبر 2013، تو�شل المجل�س االقت�شادي واالجتماعي والبيئي بطلب اإبداء الراأي من رئي�س 

مجل�س الم�شت�شارين ب�شاأن م�شروع قانون رقم 19.12 بتحديد �شروط ال�شغل والت�شغيل المتعلقة بالعمال 

المنزليين، طبقا للف�شل 7 من القانون التنظيمي الخا�س بتنظيم المجل�س واأ�شغاله.

والت�شغيل  التكوين  بق�شايا  المكلفة  الدائمة  للجنة  المجل�س  مكتب  اأناط   ،2013 �شبتمبر   19 وبتاريخ 

وال�شيا�شات القطاعية مهمة درا�شة المو�شوع، حيث نظمت هذه االأخيرة وفق المقاربة الت�شاركية المعتمدة 

اأهم االأطراف المعنية من وزارات ومنظمات  اإن�شات بم�شاركة  اأ�شغال المجل�س عدة جل�شات  في كافة 

مهنية وفاعلين اقت�شاديين واجتماعيين ومنظمات المجتمع المدني باالإ�شافة اإلى مجموعة من الخبراء 

واالأكاديميين والممار�شين.

ولتداعياته  القانون  لم�شروع  التحليلية  الدرا�شة  نتائج  بتقديم  اللجنة  قامت   ،2013 نوفمبر   14 وبتاريخ 

االجتماعية واالقت�شادية والتو�شيات المنبثقة عنها اإلى المكتب، لمناق�شتها والم�شادقة عليها قبل رفعها 

اإلى الجمعية العامة.

وبتاريخ 28 نوفمبر 2013، تم تقديم م�شروع راأي المجل�س ب�شاأن م�شروع القانون رقم 19.12 بتحديد �شروط 

ال�شغل والت�شغيل المتعلقة بالعمال المنزليين حيث تمت الم�شادقة عليه باإجماع االأع�شاء الحا�شرين.

وي�شمل راأي المجل�س باالإ�شافة اإلى الن�س الرئي�شي �شتة مالحق تحتوي على:

•     جدول مالحظات وتعليقات ب�شاأن مقت�شيات الم�شروع؛

•     مقتطفات من االأحكام الت�شريعية المعمول بها؛

•     االتفاقية 189 ال�شادرة عن منظمة العمل الدولية ب�شاأن العمل الالئق للعمال المنزليين؛

•     التو�شية 201 ال�شادرة عن منظمة العمل الدولية ب�شاأن العمل الالئق للعمال المنزليين؛

•      مالحظات لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية ب�شاأن ت�شغيل االأطفال عامة وا�شتخدامهم 

كعمال وعامالت منزليين بالخ�شو�س؛

•     درا�شة مقارنة لبع�س القوانين ذات ال�شلة.
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م�شروع قانون رقم 19.12 بتحديد �شروط ال�شغل والت�شغيل المتعلقة بالعمال المنزليين

 مدخــــل

جاء ''م�شروع القانون رقم 19.12 بتحديد �شروط ال�شغل والت�شغيل المتعلقة بالعمال المنزليين'' تنفيذاً للمادة 4 من   .1
مدونة ال�شغل التي تن�س: "يحدد قانون خا�س �شروط الت�شغيل وال�شغل المتعلقة بخدم البيوت الذين تربطهم عالقة 

�شغل ب�شاحب البيت".

فمن حيث ال�شكل، يتبين اأن م�شروع القانون ا�شتعمل ت�شمية "العمال المنزليين" تم�شيا مع المفهوم المتداول عالميا   .2
منذ �شدور االتفاقية 189 والتو�شية 201 ب�شاأن العمل الالئق للعمال المنزليين عن منظمة العمل الدولية �شنة 2011، 

وعّدل اأحكام الفقرة االأولى من المادة 4 من مدونة ال�شغل باإحالل ت�شمية "العمال المنزليين" محل ت�شمية "خدم 

البيوت" موحيا بذلك باأن مجال تطبيق القانون الخا�س بهذه الفئة لم يطراأ عليه اأي تغيير على الرغم من غياب االإ�شارة 

�شراحة في مقت�شيات الم�شروع اإلى فئة "العمال الذين يرتبطون بعالقة �شغل مع �شاحب البيت".

ومن حيث الم�شمون ي�شمل م�شروع القانون 21 مادة موزعة على خم�شة اأبواب تتناول:  .3

اأحكام عامة؛  .1

�شروط ت�شغيل العمال المنزليين؛  .2

الراحة االأ�شبوعية والعطلة ال�شنوية واأيام العطل؛  .3

االأجر؛  .4

المراقبة والعقوبات.  .5

وانطالقا من المذكرة التقديمية لم�شروع القانون ومن التو�شيحات الواردة في عر�س وزارة الت�شغيل والتكوين المهني   .4
على  القانون  م�شروع  درا�شة  ا�شتقرت  القطاعية  وال�شيا�شات  والت�شغيل  التكوين  بق�شايا  المكلفة  الدائمة  اللجنة  اأمام 

االأهداف الرئي�شية المتوخاة منه والمتمثلة بالخ�شو�س في:

•  تنفيذ التزام ت�شريعي ظل معلقا منذ �شدور مدونة ال�شغل �شنة 2003؛

•  تنظيم العالقة المهنية للعمال المنزليين وتمتيعهم بالحقوق االقت�شادية واالجتماعية التي يقرها الد�شتور؛

•  مناه�شة ظاهرة ت�شغيل الطفالت واالأطفال دون 15 �شنة؛

•  مواكبة معايير العمل الدولية المتعلقة بالعمال المنزليين ودعم المجهود المبذول لتفعيل الحقوق االأ�شا�شية في 

العمل المرتبطة بت�شغيل االأطفال وعدم التمييز ومنع العمل الق�شري؛

•  تطوير قانون ال�شغل والحماية االجتماعية في اتجاه ان�شجام مكوناته، وتفعيلها على �شوء المكت�شبات الد�شتورية.

اإن هذه االأ�شباب مجتمعة تبين بجالء �شرورة التعجيل بالت�شريع في مجال ت�شغيل العامالت والعمال المنزليين الإعادة   .5
القانونية واالجتماعية، وتمديد الحماية االجتماعية باعتماد روؤية  اإليهم، ورفع الحيف الذي يطال و�شعيتهم  االعتبار 

�شمولية تراعي في نف�س الوقت:
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اللتزامات  الجديد  الت�شريع  اأحكام  ومطابقة  عمرهم  من  ع�شر  الخام�شة  دون  االأطفال  لت�شغيل  حد  و�شع  �شرورة    •

المغرب بالق�شاء الفوري على اأ�شوء اأ�شكال ت�شغيل الطفالت واالأطفال دون 18 �شنة؛

•  االعتراف بالقيمة االجتماعية واالقت�شادية للعمل المنزلي الماأجور باإخراجه من التهمي�س القانوني واالجتماعي 

نظرا لم�شاهمته في توفير فر�س العمل؛

التحمالت  التخفيف من عبء  والمجتمع عن طريق  المنزليون لالقت�شاد  العمال  يقدمها  التي  الم�شاهمة  تثمين    •

اإعاقة  و�شعية  في  واالأ�شخا�س  بالم�شنين  والعناية  االأطفال  تربية  في  والم�شاهمة  والم�شغلين  للم�شغالت  العائلية 

وبالتالي توفير خدمات اجتماعية اأ�شا�شية؛

على  وماأواهم  معي�شتهم  تتوقف  الذين  المنزليين  والعمال  العامالت  بع�س  تطال  التي  اال�شتغالل  مظاهر  احتواء    •

الم�شغل ومن بينهم االأطفال واالأجانب؛

والعمال  للعامالت  القانونية  الو�شعية  وتاأمين  تو�شيح  الوقت  نف�س  في  تروم  الحقوق  اأ�شا�س  على  مقاربة  اعتماد    •

الحياة،  مدى  والتكوين  االأ�شا�شي  بالتعليم  بالخ�شو�س  المتعلقة  القطاعية  ال�شيا�شات  في  واإدماجها  المنزليين، 

والم�شاواة وعدم التمييز، والحماية االجتماعية بمختلف مكوناتها؛

•  التجاوب في هذا المجال مع المطالب والمالحظات ال�شادرة عن منظمات المجتمع المدني والفرقاء االجتماعيين 

خا�شة  وبكيفية  عامة  ب�شفة  المنزليين  للعمال  واالجتماعية  االقت�شادية  الحقوق  بخ�شو�س  الدولية  والمنظمات 

الفتيات العامالت واالأجانب.

و�شعية  ت�شوية  بخ�شو�س  اعتبارها  الالزم  والمرجعيات  المبا�شر،  محيطه  للم�شروع  درا�شتها  في  اللجنة  وا�شتح�شرت   .6
اإلى مقترحات وتو�شيات من �شاأنها دعم مكت�شباته وتوطيد حظوظ تفعيله في  العامالت والعمال المنزليين، و�شوال 

اأقرب االآجال.
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I.      المرجعيات المعتمدة 

البيوت تم االرتكاز في درا�شة الم�شروع على المرجعيات االأ�شا�شية  اإدراك عميق وواقعي الإ�شكالية خدم  اأجل  من   .7
الوطنية والدولية واال�شتئنا�س بالتطورات التي عرفتها الت�شريعات االأجنبية.

1.1  المرجعيات الوطنية 

االقت�شادي  للمجل�س  االجتماعي  الميثاق  مرجعية  وعلى  الد�شتورية  المقت�شيات  على  الباب  هذا  في  االعتماد  تم   .8
واالجتماعي والبيئي.

1.1.1 المرجعية الد�شتورية

ا�شتح�شرت اللجنة في درا�شتها لم�شروع القانون 19.12 المحدد ل�شروط ال�شغل والت�شغيل المتعلقة بالعمال المنزليين،   .9
اأ�ش�شت  التي  الديباجة  في  �شيما  الت�شامن، وال  قيم  لتر�شيخ  الجديدة  التوجهات  التي كر�شت  الد�شتورية  المرجعية 

للمبادئ االأ�شا�شية ونخ�س بالذكر مبداأ الحرية والكرامة والم�شاواة، وتكافوؤ الفر�س، والعدالة االجتماعية، ومقومات 

اأعطتها هذه المرجعية لالتفاقيات الدولية، الم�شادق عليها من  اإلى االأهمية الكبرى التي  العي�س الكريم، باالإ�شافة 

طرف المغرب، ق�شد مالءمتها مع الت�شريعات.

وعلى هذا النحو، �شكلت كل من المواد 8 و19 والفقرة الثالثة من المادة 30 والمادة 31 والفقرة الثالثة من المادة   .10
وال�شيا�شية  المدنية  والحريات  الحقوق  على  مركزة  المقاربة،  هذه  في  اأ�شا�شية  بو�شلة   71 والمادة   34 المادة  ثم   32

واالقت�شادية واالجتماعية والثقافية والبيئية، وتمتع االأفراد بها، بما فيهم االأجانب، وذلك وفق القانون.

و�شددت هذه المواد على دور الدولة والموؤ�ش�شات العمومية والجماعات الترابية في تعبئة كل الو�شائل المتاحة لتي�شير   .11
بها،  المعترف  االأ�شا�شية  والحريات  الحقوق  هذه  من  الم�شاواة،  قدم  على  والمواطنين،  المواطنات  ا�شتفادة  اأ�شباب 

كما ركزت على دور الدولة في معالجة االأو�شاع اله�شة لفئات من الن�شاء واالأمهات، ولالأطفال ولذوي االحتياجات 

جراء في الدفاع عن الحقوق والم�شالح االجتماعية واالقت�شادية 
ُ
الخا�شة، وكذلك على م�شاهمة المنظمات النقابية لالأ

للفئات التي تمثلها، وفي النهو�س بها.

 2.1.1   مرجعية الميثاق االجتماعي للمجل�س االقت�شادي واالجتماعي والبيئي

ودليال  المو�شوع  في  اأ�شا�شية  بدورها  والبيئي  واالجتماعي  االقت�شادي  للمجل�س  االجتماعي  الميثاق  مرجعية  تعتبر   .12
تحقيق  اأجل  من  احترامها  يجب  والقواعد  الحقوق  من  جملة  ت�شع  اإذ  االجتماعية،  الحماية  تعزيز  اتجاه  في  عمليا 

اله�شا�شة،  والفئات في و�شعية  االأ�شخا�س  واإدماج  المنتج  العمل  وتثمين  الفوارق  والحد من  التما�شك االجتماعي 

34 المتعلق بتعميم الحق االأ�شا�شي في ال�شمان  ويمكن اال�شت�شهاد في هذا المجال بم�شمون الهدف تحت عدد 

االجتماعي و�شمان فعاليته بتوفير كل من التغطية ال�شحية والتقاعد و�شروط العمل الالئق، وبم�شمون الهدف تحت 

عدد 18 الذي يوؤكد على ''الحر�س على احترام الحد االأدنى ل�شن الت�شغيل وح�شر اأ�شواأ اأ�شكال عمل االأطفال'' 

بتدابير  المتعلقة  وبالموؤ�شرات  المهيكل  وغير  المهيكل  القطاعين  في  االأطفال  ت�شغيل  بموؤ�شرات  فيه  ي�شتدل  الذي 

عمل  اأ�شكال  اأ�شواأ  لمحاربة  المتخذة  التدابير  وفعالية  بوجود  المتعلقة  الموؤ�شرات  وكذلك  االإدماج  واإعادة  المراقبة 

االأطفال.
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2.1   المرجعيات الدولية

منذ 5 �شتنبر 2013 دخلت االتفاقية 189 المتعلقة بالعمل الالئق للعامالت والعمال المنزلين حيز التطبيق بعد اأن   .13
الت�شريعية والعملية ال�شرورية لنف�س  بالم�شاعي  اأغلب الدول االأع�شاء االأخرى  بينما تقوم  �شادقت عليها ع�شر دول 

باالتفاقيات  فاإن م�شمونه يبقى مقيداً كذلك  ال�شياق،  19.12 يدخل في هذا  القانون  اأن م�شروع  واإذا اعتبرنا  الغاية. 

االأ�شا�شية التي �شادق عليها المغرب والمتعلقة بالخ�شو�س بت�شغيل االأطفال )االتفاقيتين 138 و182( والعمل الق�شري 

)االتفاقيتين 29 و105( والم�شاواة وعدم التمييز )االتفاقيتين 100 و111(. وبالرجوع اإلى مالحظات لجنة الخبراء 

لتطبيق االتفاقيات والتو�شيات ب�شاأن تطبيق االتفاقيتين 138 و182 من طرف المغرب، يمكن مالم�شة الم�شاكل ذات 

ال�شلة المتعلقة بتقنين ت�شغيل عمال المنازل وخا�شة االأطفال منهم.

2.1 .1  المعايير الحمائية

يتبين من خالل درا�شة م�شمون االتفاقية 189 اأنها تفتر�س تقيد الدول بالمعايير االأ�شا�شية للعمل وتعمل على تطبيقها   .14
في اإطار عالقة ال�شغل مع العمال المنزليين. اأحكام االتفاقية ت�شري على جميع العمال المنزليين، لكن يمكن ا�شتثناء 

لخ�شو�شية  اأو  ت�شمنته  ما  االأقل  تعادل على  اأخرى من حماية  بطريقة  �شواء ال�شتفادتها  كليا  اأو  الفئات جزئيا  بع�س 

الم�شاكل التي تطرحها و�شعيتها.

بالموازاة مع اتخاذ التدابير الكفيلة ب�شمان تعزيز حقوق االإن�شان والتقيد باالأحكام المقررة في االإعالن ال�شادر �شنة   .15
1998 تلتزم كل دولة ع�شو اأي�شا بتكري�س:

حق العمال المنزلين في االطالع على �شروط اال�شتخدام من خالل عقود مكتوبة على قدر الم�شتطاع تت�شمن كل   -

البيانات المتعلقة ب�شروط العمل؛

الحق في اال�شتفادة من �شروط ت�شاهي �شروط باقي العمال مع اعتبار الفترات التي ال يتمتعون فيها بحرية الت�شرف   -

في وقتهم؛

في  الخا�شة وحريتهم  احترام حياتهم  معي�شية الئقة،  المنزل:ظروف  في  المقيمين  بالعمال  الخا�شة  ال�شمانات    -

البقاء في المنزل خالل فترات الراحة اليومية واالأ�شبوعية اأو االإجازة ال�شنوية؛

�شمان اأداء االأجر نقدا على اأن يغطي الحد االأدنى لالأجور مع اإمكانية دفع جزء منه عينا وبموافقة العامل �شرط اأن   -

تكون القيمة النقدية المقابلة له عادلة ومعقولة؛

الحق في بيئة عمل اآمنة و�شحية، وفي الحماية من جميع اأ�شكال االإ�شاءة والم�شايقات والعنف واال�شتفادة من   -

الحماية االجتماعية بما فيها نظام ال�شمان االجتماعي؛

�شمان تدابير لتفتي�س ال�شغل ولتنفيذ العقوبات مع تحديد الظروف المجيزة لدخول المنازل بما يتالءم مع احترام   -

حرمة الحياة الخا�شة؛

�شمان اآليات فعالة لتقديم ال�شكاوى وت�شوية النزاعات.  -

138 حول  اأحكام االتفاقية  األزمت االتفاقية بو�شع معايير حمائية خا�شة للقبول في العمل المنزلي تتوافق مع  كما   .16
ال�شن االأدنى لت�شغيل االأطفال واالتفاقية 182 ب�شاأن الق�شاء على اأ�شوء اأ�شكال عمل االأطفال مع اتخاذ تدابير ت�شمن 

اأال يمنع العمل المنزلي االأطفال ما فوق ال�شن االأدنى لال�شتخدام وما دون �شن 18 �شنة من التعليم االإلزامي واأال 

يعوق فر�س متابعة الدرا�شة والم�شاركة في برامج التكوين المهني.
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وجاءت االتفاقية 182 والتو�شية 190 ب�شاأن حظر اأ�شوء اأ�شكال عمل االأطفال واالإجراءات الفورية للق�شاء عليها من   .17
خالل التزام الدول باتخاذ تدابير �شاملة وفعالة تهم تحديد اأ�شكالها واأماكن ممار�شتها مع اإدراج هذه االأنماط �شمن 

الجرائم الجنائية. وت�شمل االأعمال المحظورة تلك التي يرجح اأن توؤدي بفعل طبيعتها اأو بفعل الظروف التي تزاول فيها 

اإلى االإ�شرار ب�شحة االأطفال اأو ب�شالمتهم.

االأطفال  �شحة  على  خطرا  ت�شكل  التي  المنزلي  العمل  اأنواع  تحديد  اإلى   201 التو�شية  دعت  �شبق،  لما  وتعزيزا   .18
و�شالمتهم واأخالقهم ف�شال عن حظرها والق�شاء عليها. هذا مع اإيالء اهتمام خا�س باحتياجات االأطفال الذين يقل 

�شنهم عن 18 �شنة ويفوق ال�شن االأدنى لال�شتخدام باتخاذ تدابير توؤمن حمايتهم، ت�شمل التحديد الدقيق لمدة العمل 

�شمانا ال�شتفادتهم من الوقت الكافي للراحة والتعليم والتكوين والتوا�شل مع اأ�شرهم، وحظر العمل الليلي والحد من 

العمل المرهق ج�شديا ونف�شيا مع و�شع اآليات لمتابعة �شروط حياتهم وعملهم.

العمال  تلقي  اأول،  ت�شغيلهم على نحو ي�شمن في جانب  بتنظيم عملية  تقيد  فاإن االتفاقية  المهاجرين  و�شعيا لحماية   .19
المنزليين الراغبين في العمل في بلد اآخر عرو�س العمل اأو عقود اال�شتخدام كتابة واأن تكون �شارية المفعول في بلد 

اال�شتقبال، مت�شمنة بيانات ب�شروط وظروف اال�شتخدام )كما هي محددة في المادة 7( قبل عبور الحدود الوطنية، وفي 

جانب ثان تحديد �شروط عمل وكاالت اال�شتخدام الخا�شة اإلى جانب اإيجاد االآليات المنا�شبة للتحقيق في ال�شكاوى 

المقدمة �شدها مع اإقرار العقوبات الزجرية الرادعة للممار�شات التع�شفية.

2.2.1  مالحظات منظمة العمل الدولية ب�شاأن ت�شغيل االأطفال في المنازل

عالقة بت�شغيل االأطفال �شبق للجنة الخبراء اأن وجهت اإلى المغرب اأ�شئلة مبا�شرة �شنوات 2003، و2005، و2007،   .20
بمنا�شبة  اإليه  االأطفال، كما وجهت  ت�شغيل  ب�شاأن   138 باالتفاقية  المتعلقة  التقارير  درا�شة  بمنا�شبة  و2012  و2009، 

و2011،  و2010،  و2009،  و2007،  و2005،   ،2004 �شنوات  مبا�شرة  اأ�شئلة   182 االتفاقية  حول  للتقارير  درا�شتها 

و2012، وكذلك مالحظات �شنوات 2004، و2005، و2007 وكل �شنة بدون انقطاع منذ �شنة 2009، حيث بلغ عدد 

المالحظات خالل العقد المن�شرم 13 مالحظة، وعدد االأ�شئلة المبا�شرة 11 �شوؤاال تتعلق جميعها بت�شغيل االأطفال 

في المنازل وفي الفالحة وفي ال�شناعة التقليدية، وتطالب المغرب بالت�شريع باتخاذ الن�شو�س الت�شريعية الواردة في 

المادة 4 من مدونة ال�شغل والتدابير الفعلية لمنع ت�شغيل االأطفال دون 15 �شنة وحمايتهم اإلى حدود 18 �شنة. ويمكن 

االكتفاء في هذا ال�شدد بما ورد في المالحظات المن�شورة بتقرير �شنة 2013 لمالم�شة وزن هذا التتبع وما قد ياأتي به 

م�شتقبال من انتقادات اأعمق.

فبخ�شو�س االتفاقية 138 جاء في المالحظات المتعلقة بت�شغيل االأطفال في المنازل تذيكر بالتعاليق ال�شابقة على   .21
اإثر �شدور التقرير حول "فهم عمل االأطفال في المغرب" وبتتبعها لمراحل تح�شير م�شروع القانون المتعلق بالعمال 

المنزليين مطالبة بمدها بالمعلومات المتعلقة بالتطور المحقق بهذا ال�شدد في التقرير المقبل. كما ذكرت اللجنة باأنه 

�شبق لها اأن �شجلت باأن الغرامة المتراوحة من 300 اإلى 500 درهم المن�شو�س عليها في المادتين 150 و183 من 

مدونة ال�شغل ب�شاأن ت�شغيل االأطفال في االأعمال الخطيرة و�شروط اإعمالها غير رادعة".

اأما ب�شاأن االتفاقية 182، فيمكن الوقوف على المقطع التالي: "اإن اللجنة تعيد تذكير الحكومة باأن الفتيات ال�شغيرات   .22
المنوط بهن اإنجاز االأ�شغال المنزلية عادة ما ت�شبحن �شحايا لال�شتغالل واأن الطبيعة ال�شرية لهذا العمل تجعل من 

مراقبة ت�شغيلهن اأمرا �شعبا للغاية، كما تعيد تذكير الحكومة باأن مقت�شى المادة 1 من االتفاقية يلزم كل دولة ع�شو 

باتخاذ التدابير الفورية والفعالة لت�شمن منع اأ�شوء اأ�شكال عمل االأطفال، وعلى النحو الم�شتعجل، كما الحظت اللجنة 
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لالأعمال  الخا�شة  والالئحة  المنزلي  العمل  حول  القانون  م�شروع  تبني  على  عديدة  �شنين  منذ  تحيل  الحكومة  اأن 

الخطيرة الممنوعة في قطاع العمل المنزلي وترجو باإلحاح من الحكومة اتخاذ التدابير ال�شرورية التي تمكن �شدور 

م�شروع هذا القانون وتلك الالئحة ب�شكل م�شتعجل، كما ترجو اللجنة من الحكومة اتخاذ التدابير ال�شرورية الأجل اإنهاء 

البحث حول و�شعية الفتيات ال�شغيرات العامالت في المنازل في الدار البي�شاء في اأقرب االآجال مع تقديم ن�شخة من 

النتائج اإلى مكتب العمل الدولي''.

3.1 الت�شريعات المقارنة

تمثل المعايير المعتمدة ب�شاأن العمل الالئق للعمال المنزليين تحوال في مالم�شة المو�شوع عبر العالم �شمح به مفهوم   .23
العمل الالئق حيث �شاد االقتناع باأن العمال المنزليين ال يختلفون عن باقي العمال في الحقوق االأ�شا�شية والكرامة 

مهامهم  فيها  يزاولون  التي  المتميزة  الظروف  رعاية  تفعيلها  يتطلب  مت�شاوية  ت�شريعية  حماية  ا�شتحقاق  في  وبالتالي 

والتو�شيات  االتفاقيات  المنزليين م�شمولين بجميع  العمال  باأن  والتو�شية  االتفاقية  ولهذا ذكرت كل من  اإال.  لي�س 

ال�شادرة عن منظمة العمل الدولية مادامت ال تن�س على ا�شتثنائهم واأكدتا على االعتراف لهم بالحقوق االأ�شا�شية في 

العمل بدون اأي تمييز، وعلى �شرورة العمل على اإعمالها ال�شتدراك اأوجه العجز والروؤية المتدنية التي تراكمت نتيجة 

تهمي�شهم و�شوء اعتبار االأ�شغال المنزلية.

وبف�شل االأ�شغال التح�شيرية التي �شمحت بتحليل المعلومات الواردة على المنظمة من جميع الدول االأع�شاء ب�شاأن   .24
 لم�شاعدة الحكومات على 

 1
الو�شعية القانونية للعمال المنزليين، تمكن مكتب العمل الدولي من اإ�شدار دليل عملي 

الوطنية م�شتنيراً  الت�شريعية  ال�شيا�شة  تنال عناية خا�شة في  اأن  التي يجب  للموا�شيع  فيه  العمل تعر�س  قوانين  و�شع 

بذلك باأمثلة من الت�شريعات المعمول بها حاليا والتي توؤكد مقارنتها غياب نموذج موحد و�شرورة االأخذ بعين االعتبار 

لظروف العمل المو�شوعية التي يواجهها مختلف العمال المنزليين في بلدانهم اأو بلدان المهجر.

1.3.1  الجوانب الالزم اإيالوؤها العناية

باعتبار العمل المنزلي قطاعاً ن�شويا بامتياز فاإنه يرتبط اأ�شال بتدبير التوازن بين العمل والم�شوؤوليات العائلية من جهة   .25
ومن جهة اأخرى بمناه�شة جميع اأ�شكال التمييز �شد المراأة في عالقتها بالخ�شو�س مع االأمومة والتحر�س والعنف. 

وبما اأن مزاولة هذا الن�شاط ت�شتقطب في الغالب عماال معزولين ذوي معرفة محدودة بحقوقهم، فينبغي �شياغة االأحكام 

ب�شكل ي�شهل فهمها وتطبيقها ودعمها باآليات ال�شتيعابها وتفعيلها.

وقد ركز الدليل على اأهمية الم�شطلحات والتعاريف ونطاق التطبيق منبها الأهمية تحديد اأطراف العالقة، ومكان مزاولة   .26
العمل وطبيعة ونوع المهام والعنا�شر المو�شحة لوجود عالقة �شغل وعند االقت�شاء العالقات الخارجة عن هذا النطاق، 

مع ا�شتبعاد الن�شاط المدر للربح بالن�شبة للم�شغل.

2.3.1  اأمثلة معيارية

لقد بينت االأمثلة اأن الت�شريع المعمول به ال يميز في بع�س الدول بين العمال الذين يقيمون في منزل اأ�شرة �شاحب   .27
العمل وغيرهم )النم�شا( كما اأن �شن مزاولة هذا الن�شاط يختلف من حالة اإلى اأخرى: 16 �شنة في الكوت ديفوار مع 

اإمكانية ممار�شته في اإطار التكوين ابتداًء من 14 �شنة، اأما في االأورغواي فقد حدد في 18 �شنة ما عدا ترخي�س اإداري ما 

بين 15 و18 �شنة، في حين حدد هذا ال�شن في فرن�شا في 16 �شنة مع جواز قبول االأطفال ما بين 14 و16 �شنة لن�شف 

  مكتب العمل الدولي، الحماية الفعالة للعمال المنزليين: دليل لو�شع قوانين العمل. 
1



13

م�شروع قانون رقم 19.12 بتحديد �شروط ال�شغل والت�شغيل المتعلقة بالعمال المنزليين

مدة عطلهم المدر�شية للقيام باأعمال خفيفة في حين ي�شمح القانون الفنلندي بت�شغيلهم دون 15 �شنة مع تحديد مدة 

العمل والزمن ونوع العمل، ويتميز الت�شريع البرازيلي باعتبار العمل المنزلي خطيراً على االأطفال دون 18 �شنة حيث 

ال ي�شمح به اإال بعد قيام وزارة العمل بدرا�شة كل حالة بينما يح�شر قانون الكوت ديفوار هذا المنع في اأعمال الحرا�شة 

داخل المجال الح�شري.

اأما بالن�شبة للتمييز على اأ�شا�س الجن�س، فثمة تدابير متنوعة الإدماج العمال المنزليين في الت�شريعات المناه�شة للتمييز   .28
منها منع االإ�شارة اإلى النوع في االإعالنات )اإ�شبانيا( واإجراءات لتقديم ال�شكوى )نامبيا( واتخاد تدابير اإقليمية )البيرو( 

وحمائية �شد التمييز �شد الحمل ت�شمل التغطية االجتماعية وا�شتئناف العمل بعد الو�شع )اإفريقيا الجنوبية(.

وبخ�شو�س االإقامة في بيت الم�شغل يفر�س القانون النم�شاوي منذ 1962 �شروط تهيئة الغرفة الخا�شة بالعامل في حالة   .29
توفيرها و�شمان الغذاء من نف�س الطعام الذي يتناوله �شاحب العمل، نف�س المعيار في االأكل ياأخذ به قانون االأورغواي.

كما تفيد مقارنة ال�شوابط المتعلقة بمدة العمل من جهتها باأنها محددة اأ�شبوعيا في 40 �شاعة بفرن�شا وفي 44 �شاعة   .30
بالبرتغال و45 �شاعة في جنوب اإفريقيا على اأال تتجاوز 9 �شاعات في اليوم، في حين ت�شل اإلى 44 �شاعة في االأورغواي 

في حدود 8 �شاعات يومية.

وبالن�شبة ل�شقف ال�شاعات االإ�شافية والتعوي�س عنها فهو يعرف بدوره �شوابط متقاربة: معدل 8 �شاعات على امتداد   .31
12 اأ�شبوعا متتالية بت�شعيرة %25 ترتفع اإلى %50 اإذا تجاوزت 10 �شاعات في االأ�شبوع، وراحة تعوي�شية موؤدى عنها 

باالإ�شافة اإلى اأداء ال�شاعات االإ�شافية بن�شبة %50 في اإفريقيا الجنوبية. 

اأما الراحة االأ�شبوعية فت�شمل في جنوب اإفريقيا 36 �شاعة متتالية بينما حددت فترة الراحة اليومية في 12 �شاعة قد   .32
تخف�س اإلى 10 �شاعات بالن�شبة للعامل الذي يقطن في بيت الم�شغل ويح�شل على ثالث �شاعات على االأقل لتناول 

وجبات االأكل. معايير مماثلة اأخذت بها اإ�شبانيا مع اإمكانية تخفي�س الراحة وا�شتردادها في غ�شون االأربع اأيام الموالية.

الليلي  العمل  اإفريقيا )كتابة( واأخرى تنظم  الراحة االأ�شبوعية في جنوب  اتفاقية تحيط بتجميع فترات  وهناك تدابير   .33
بموافقة االأجير )زمبابوي، جنوب اإفريقيا( و�شاعات البقاء في االحتياط التي يوؤدى عنها في فرن�شا بثلثي االأجر العادي 

ال�شنة مقابل  ال�شهر و50 في  5 مرات في  اإفريقيا في  بينما يح�شرها ت�شريع جنوب  الليلي،  للتواجد  بالن�شبة  و�شد�شه 

تعوي�س 20 راند عن كل ليلة في االحتياط.

العطلة ال�شنوية الموؤدى عنها تعرف نف�س التقارب والتنوع: 4 اأ�شابيع بعد انتهاء �شنة من العمل )24 يوما( منها 12 يوما   .34
في الفترة المتراوحة بين 1 ماي و31 اأكتوبر في فرن�شا، بينما تمنح لزوما مرة واحدة باإفريقيا الجنوبية كلما رغب العامل 

في ذلك وتبلغ مدتها 3 اأ�شابيع عن كل �شنة عمل.

اأيام االأعياد والعطل الر�شمية الموؤدى عنها يعترف بها اأي�شا للعمال المنزليين في اأغلب الت�شريعات مع اإمكانية االتفاق   .35
على العمل ا�شتثنائيا مقابل تعوي�س اإ�شافي.

اأما بخ�شو�س الحد االأدنى لالأجور فيطبق في اأغلب الدول كامال اأو بن�شف الت�شعيرة بالن�شبة للعمل اأقل من ن�شف   .36
المدة اليومية )بوليفيا(.

وتنظم الت�شريعات الوطنية االقتطاعات المرتبطة بالمزايا العينية بطرق مختلفة: في البرازيل ال ي�شمح باقتطاع مقابل   .37
االإقامة اإال اإذا منح للعامل م�شكن م�شتقل بينما يمنح اإدماج المنافع االأخرى في االأجر، في اإ�شبانيا يباح االتفاق بين 

الطرفين على المزايا المعي�شية �شريطة اأن ال تتعدى اإجماليا %30 من االأجر، بينما يحدد �شقف االقتطاع مقابل ال�شكن 

في جنوب اإفريقيا في %10، اأما في الجمهورية الت�شيكية فاإن المنافع العينية تحت�شب بعد تجاوز الحد االأدنى نقدا بينما 

حددت ن�شبة %10 للماأكل و%20 للماأكل والماأوى في اأورغواي، اإ�شبانيا، بوليفيا، ترنيداد وطوباغو، وجنوب اإفريقيا. 
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خال�شات الدرا�شة التحليلية  .II

ان�شبت االأعمال التح�شيرية التي قامت بها اللجنة على اإدراك االأبعاد المتعددة والمتداخلة، الحقوقية واالجتماعية   .38
واالقت�شادية والتربوية، للعمل المنزلي الماأجور، وبناء عليه عملت على تحليل الو�شعية االجتماعية والقانونية الحالية 

للعامالت والعمال المنزليين قبل اأن تنتقل لالنكباب على درا�شة ن�س الم�شروع بغية تقييم مدى ا�شتجابته لتطلعات 

بالدنا في بناء دولة القانون واحترام مبداأ م�شاواة المواطنات والمواطنين في التمتع بالحقوق االقت�شادية واالجتماعية 

والثقافية والبيئية.

2 .1  الو�شعية االجتماعية للعمال المنزليين

يعتبر العمل المنزلي من اأقدم الممار�شات الب�شرية عبر التاريخ، وقد ارتبط تاريخيا بالعبودية في كثير من البلدان بما   .39
فيها المغرب اإلى بداية القرن المن�شرم. غير اأن ثقافة اال�شتعباد وعقلية ال�شخرة ظلتا حا�شرتين في ال�شلوكيات المرتبطة 

بالخدمة المنزلية، وقد زادت حدة توتر العالقة ال�شغلية في المجال االأ�شري ازدراء هذا النوع من العمل الموؤنث في 

غالبيته العظمى الناتجة عن عالقة التراتبية بين الجن�شين ال�شائدة في الن�شيج المجتمعي. ومع التحوالت االقت�شادية 

وال�شو�شيوثقافية والديمغرافية التي عرفها المجتمع المغربي، ابتداء من ثالثينيات القرن الما�شي، وانتقال المغرب، 

خالل ن�شف قرن من ا�شتقالله، اإلى �شيادة المجتمع الح�شري، وما رافق ذلك من اتن�شار اأحزمة الفقر حول المدن 

واللجوء على نطاق وا�شع اإلى ا�شتئجار الخدمات المنزلية – بارتباط مع خروج المراأة اإلى �شوق ال�شغل – من لدن اأ�شر 

متو�شطة الدخل بل اأحيانا من اأ�شر متوا�شعة الدخل بعدما كان حكرا على العائالت المي�شورة الح�شرية منها والقروية.

ومما ال �شك فيه اأن هذه التحوالت دفعت بالعديد من االأ�شر المنحدرة من البوادي اإلى عر�س قوة عملها في اأ�شواق   .40
المدن، مغذية بذلك ظاهرة العامالت المنزليات وخا�شة ت�شغيل طفالت في �شن التمدر�س للقيام بمختلف االأ�شغال 

المنزلية. 

وفي غياب معطيات اإح�شائية دقيقة حول العمالة المنزلية ت�شاعد على اإعداد م�شروع قانون عامالت وعمال المنازل،   .41
اأ�شكال  اأ�شواأ  على  للق�شاء  اأفقا   2016 من  التي جعلت  الدولية  االأجندة  اإطار  في  للتخطيط،  ال�شامية  المندوبية  فاإن 

ت�شغيل االأطفال، اأقرت باأن عدد االأطفال الم�شغلين �شنة 2012 ما بين 7 �شنوات واأقل من 15 �شنة قد بلغ 123000 

تراجعا كبيرا حيث كانت   2000 �شنة  الن�شبة منذ  العمرية. وقد عرفت هذه  الفئة  %2,5 من مجموع هذه  اأي  طفل 

ت�شكل %9,7، اأي 517000 طفل م�شغل... وهو ما يدل على اأن البرامج التي اعتمدها المغرب لعبت دورا كبيرا في 

تراجع ت�شغيل االأطفال.

اإن الوعي ب�شرورة تغيير هذا الو�شع اأ�شبح متزايدا بالموازاة مع التطلع اإلى ممار�شة الحقوق االقت�شادية واالجتماعية   .42
وتوفير الحماية الالزمة للفئات اله�شة داخل المجتمع، خا�شة االأطفال والن�شاء، لدرجة اأن التنديد بت�شغيل االأطفال 

وبالتمييز تجاه المراأة اأ�شبح يجد في العمالة المنزلية خير دليل.

2.2   الو�شعية القانونية للعمل المنزلي 

يتميز الو�شع القانوني الحالي للعامل)ة( المنزلي)ة( بازدواجية النظام القانوني المطبق عليه، وبالغمو�س في م�شمونه،   .43
وعدم مالءمته مع المعايير الدولية، و�شعف تفعيله.
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1.2.2    ازدواجية النظام القانوني المطبق على العمل المنزلي

بقانون خا�س، وهي  البيوت تحدد  المتعلقة بخدم  الت�شغيل وال�شغل  اأن �شروط  ال�شغل  4 من مدونة  المادة  جاء في   .44
بذلك تميز بين الو�شعية القانونية للعامل)ة( المنزلي)ة( الذي تربطه عالقة اأجرية مبا�شرة مع رب البيت وزميله الذي 

تعهد اإليه الموؤ�ش�شة التي يعمل لها في اإطار عالقة اأجرية مهام تنح�شر في الخدمة المنزلية الأ�شخا�س محددين، ينتمون 

غالبا الأطرها العليا، مثل حرا�شة االإقامة والب�شتنة والطبخ واال�شتقبال... اإلخ.

ويرجع هذا التمييز اإلى موقف بع�س المحاكم من عالقة ال�شغل التي تقوم مبا�شرة بين االأ�شرة وخادمة البيت عندما   .45
ال�شغل محدد بكيفية  قانون  اأو لكون مجال تطبيق  الم�شكن،  اعتبارا لحرمة  اإما  ال�شغل  بقانون  اعتبرتها غير م�شمولة 

ح�شرية، اأو لخ�شوعها لالتفاق الكتابي اأو ال�شفوي المنجز بينهما.

وتفاديا للجدل القائم بهذا ال�شاأن، ارتاأى الفرقاء االجتماعيون، بمنا�شبة مناق�شة مدونة ال�شغل، اإرجاء البت في المو�شوع   .46
عن طريق تعليق خ�شوعهم لمدونة ال�شغل والن�س على و�شع قانون خا�س بهم، ليتكر�س بذلك التمييز بين العمال 

المتعاقدين مع رب البيت ب�شفته هذه للقيام باالأعمال المنزلية واالأجراء العاديين الذين يوجدون في خدمة مقاوالت 

العامل)ة(  م�شاق  عن  تختلف  ال  يمار�شونها  التي  والمهام  االأ�شغال  كانت  واإن  ال�شغل  لمدونة  خا�شعين  مهنيين  اأو 

المنزلي)ة( وقد تنفذ في نف�س المكان.

اإلى اإخراج "خدم البيوت" من نطاق ت�شريع ال�شغل، اأعطت مدونة ال�شغل لهذا الو�شع  فبعدما اأدى موقف الق�شاء   .47
المتعلقة  ال�شغل  عالقات  تنظيم  في  الت�شريع  ازدواجية  يكر�س  بهم  خا�س  قانون  �شدور  عن  باالإعالن  قانونيا  اأ�شا�شاً 

بالعمل المنزلي الماأجور. واإلى اأن ي�شبح هذا الت�شريع الخا�س �شاري المفعول فاإن الو�شع القانوني للعمال المنزليين 

يظل غام�شا.

2.2.2    غمو�س الو�شع القانوني للعامل غير الخا�شع لمدونة ال�شغل

48.   تطبق اأحكام القانون المدني على جميع االلتزامات غير الخا�شعة لت�شريع خا�س، ومادامت عالقة ال�شغل بين العامل 
المنزلي ورب البيت خارجة عن نطاق مدونة ال�شغل، فهي مو�شوعيا ت�شبح خا�شعة الأحكام قانون االلتزامات والعقود 

اأحكام خا�شة  العقود وعلى  للتطبيق على جميع  قابلة  المفعول والتي ت�شتمل على مبادئ عامة  التي مازالت �شارية 

و�شعية  بالخ�شو�س  تتناول  العمل  واإيجار  البيوت  في خدمة  مجالها  ينح�شر  عديدة  مواد  بينها  من  الم�شماة  بالعقود 

"االأجير الذي يقطن في منزل مخدومه" في حالة اإ�شابته بمر�س اأو حادثة، و�شروط خا�شة بال�شحة وال�شالمة باعتبارها 
من النظام العام )م 751(، ومدة العقد )م 753(، وفترة التجربة )م 755(، واأجل االإخطار والتعوي�س عنه )م 754(، 

وف�شخ العقد باإرادة منفردة ب�شبب المر�س اأو القوة القاهرة اأو الأ�شباب خطيرة يترك تقديرها للق�شاة )م 758-755(.

اإبعاد  فاإن  بعد �شدوره،  ال�شغل  ت�شريع  اعتبرت من مكونات   1913 �شنة  اإلى  اأ�شلها  يرجع  التي  المواد  هذه  اأن  وبما   .49
بعد  اأما  االأخير.  هذا  با�شتقالل عن  للتطبيق  قابليتها  من  نال  قد  البيت  رب  مع  القائمة  ال�شغل  على عالقة  تطبيقها 

�شدور مدونة ال�شغل و�شمولها ل�شروط الت�شغيل والتعوي�س عن الف�شل التع�شفي وعن عدم احترام اأجل االإخطار، فاإن 

المنطق يفر�س اأن ت�شترجع جميع مقت�شيات قانون االلتزامات والعقود مكانتها في القانون العادي القابل للتطبيق حاليا 

على جميع العقود غير الخا�شعة لمدونة ال�شغل. اإال اأن االرتباك ي�شوب هذا المو�شوع في الفقه والق�شاء، ويدفع اإلى 

الت�شاوؤل حول القانون القابل للتطبيق حاليا على "خدم البيوت" الم�شتهدفين بم�شروع القانون.
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3.2.2   عدم مالءمة الو�شع الحالي مع المعايير الدولية

189 ب�شاأن العمل الالئق  اتفاقيات وتو�شيات العمل الدولية، كما جاء ذلك في ديباجة االتفاقية الدولية  اإن جميع   .50
للعمال المنزليين، "تنطبق على جميع العمال بمن فيهم العمال المنزليين ما لم يكن من�شو�شا على خالف ذلك". 

الدولية  تنفيذ االتفاقيات  اإلى  الرامي  الوطني  الت�شريع  اإ�شقاطهم من مجال تطبيق  اأن  يتبين  المبداأ  فانطالقا من هذا 

الم�شادق عليها وبالخ�شو�س المتعلقة بالحقوق االأ�شا�شية في العمل يعتبر خرقا لها.

ونتيجة ذلك فاإن المغرب يتو�شل منذ �شدور مدونة ال�شغل بمالحظات عديدة من منظمة العمل الدولية وهيئات دولية   .51
اأخرى بخ�شو�س غياب الحماية القانونية والفعلية للعمال المنزليين وبالتالي عدم مالءمة الت�شريع الوطني مع االتفاقية �شد 

جميع اأ�شكال التمييز �شد المراأة واالتفاقية حول حقوق الطفل واالتفاقيات االأ�شا�شية ال�شادرة عن منظمة العمل الدولية.

4.2.2   �شعف تفعيل الحماية القانونية

اإن الغمو�س الذي يكتنف الو�شعية القانونية للعامالت والعمال المنزليين �شواء اأوالئك الذين يعملون ب�شفة قارة دون   .52
المبيت اأو الذين يعر�شون خدماتهم اليومية في ال�شوارع واالأ�شواق، يجعلهم عر�شة للتع�شفات في غياب اإطار قانوني 

وا�شح وموؤ�ش�شات يمكن التظلم اإليها للح�شول على اأدنى الحقوق بما فيها االأجر. وال �شك اأن تهمي�شهم هذا يوؤثر على 

و�شعية باقي عمال المنازل ويوؤدي اإلى التنقي�س من قيمة العمل الذي يقومون به، حيث تعتبر حقوقهم وكاأنها تبرعات 

بالرغم  الق�شاء  المعرو�شة على  الق�شايا  ندرة  دليل عن ذلك  اأح�شن  ولعل  الم�شغل.  اإرادة  موقوفة على  وم�شاعدات 

وا�شتغاللهن  الخادمات  تعنيف  بمنا�شبة  االإعالم  وو�شائل  المدني  المجتمع  تر�شدها جمعيات  التي  االنتهاكات  من 

والتحر�س المعنوي والجن�شي بهن.

3.2   قراءة نقدية في م�شروع القانون

مقت�شياته  بع�س  غمو�س  وفي  بها  جاء  التي  المكت�شبات  بع�س  في  القانون  لم�شروع  النقدية  القراءة  اختزال  يمكن   .53
و�شكوته عن بع�س �شروط الت�شغيل وال�شغل االأ�شا�شية وفي �شعف تح�شين الحقوق التي جاء بها.

1.3.2   التح�شينات الواردة في الم�شروع

يعبر اإحالل عبارة " العامل)ة( المنزلي)ة(" محل عبارة "خدم البيوت" عن رغبة وا�شحة في اإعادة االعتبار لهذه الفئة   .54
من االأجراء واإدماجها تدريجيا في مجال الت�شريع االجتماعي واالقتداء لهذه الغاية باالتفاقية 189 ال�شادرة عن منظمة 

العمل الدولية في اأفق الم�شادقة عليها.

كما ي�شتجيب منع ت�شغيل االأطفال في المنازل لحاجة اجتماعية وتربوية ملحة، ويتجاوب بعد مدة دامت 13 �شنة مع   .55
التزامات المغرب الدولية ب�شاأن ت�شغيل االأطفال وياأخذ بعين االعتبار المالحظات الواردة عليه منذ ذلك الحين من 

المنظمات الدولية.

ويمكن اإبداء نف�س المالحظة بخ�شو�س اأ�شوء اأ�شكال ت�شغيل االأطفال دون 18 �شنة حيث ن�س الم�شروع على منعها   .56
في اأفق �شدور ن�س تنظيمي يحدد الئحة هذه االأ�شغال الخطيرة )المادة 6 من م�شروع القانون(.

لهذه  تنظيمي  نموذج  واعتماد  المنزليين  والعمال  العامالت  لت�شغيل  الكتابي  العقد  اإلى  اللجوء  ويتبين كذلك من   .57
الغاية، الرغبة في توفير و�شائل االإثبات واإخراج عالقة العمل المنزلي من ال�شرية وتوفير �شروط مراقبة عدم ت�شغيل 

االأطفال ومدى م�شروعية الت�شغيل بالن�شبة لالأجانب وكذلك �شروط التظلم واللجوء اإلى الق�شاء.
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كما اأن تمديد نظام الحد االأدنى لالأجور ونظام العطل والتعوي�س عن الف�شل من �شاأنه اأن يقرب ن�شبيا و�شعية هذه الفئة   .58
من االأجراء مع و�شعية االأجراء الم�شمولين بمدونة ال�شغل في انتظار تمديد باقي الحقوق اإليهم ليتحول هذا النظام 

اإلى مقت�شيات لمالءمة القانون العادي مع خ�شو�شيات العمل المنزلي.

اإال اأن التمعن في هذه االأحكام يبرز محدوديتها بدءاً بالغمو�س الذي قد ي�شوب تف�شير اأغلبها.   .59

2.3.2    المقت�شيات الغام�شة

ومدة  العقد،  مدة  تحديد  وعدم  الن�س،  تطبيق  بمجال  الح�شر  ال  الذكر  �شبيل  على  ال�شاأن  بهذا  اال�شت�شهاد  يمكن   .60
العمل، واالأحكام الخا�شة بت�شغيل االأجانب.

1.2.3.2   مجال التطبيق

عو�س اأن ي�شتهدف تحديد مجال تطبيق الن�س ح�شر الفئة الم�شتهدفة وفق المادة 4 من مدونة ال�شغل مقارنة مع باقي   .61
العاملين بالمنازل الم�شتفيدين من قانون ال�شغل وال�شمان االجتماعي، فاإن المادة 1 اأخذت منحى التعريف باأطراف 

عالقة ال�شغل وباالأعمال التي تدخل في نطاقها، تاركة للقارئ مهمة ا�شتنباط مدى اال�شتثناء الذي يج�شده هذا القانون 

بالن�شبة لمدونة ال�شغل.

واإن كان تعريف االأطراف كما جاء في الن�س مقتب�شا من االتفاقية 189 ب�شاأن العمل الالئق للعمال المنزليين، فاإنه   .62
افتقد الدقة عندما اأ�شيفت اإليه ا�شتثناءات غريبة.

جاء في المادة 1: "يراد بما يلي في مدلول هذا القانون:  .63

بالبيت كما هي  اأ�شغال مرتبطة  باإنجاز  اأجر،  واعتيادية، مقابل  دائمة  ب�شفة  يقوم،  الذي  العامل)ة(  المنزلي:  العامل 

محددة في المادة 2 من هذا القانون، �شواء عند �شاحب بيت واحد اأو اأكثر.

...

�شاحب البيت: كل �شخ�س ذاتي ي�شتاأجر عمل عامل)ة( منزلي)ة( الإنجاز االأ�شغال المن�شو�س عليها في المادة 2 

اأدناه اأو اأحدها...".

وبين هذين المدلولين وردت فقرة مفادها اأن �شفة العامل المنزلي ال تنطبق على:  .64

-    العامل الذي يو�شع رهن اإ�شارة الم�شغل من قبل مقاولة الت�شغيل الموؤقت؛

-    البوابون في البنايات المعدة لل�شكنى الخا�شعون لظهير 8 اأكتوبر 1977؛

-    العمال الذين ينجزون اأ�شغاال لفائدة الم�شغل ب�شفة موؤقتة؛

-    حار�س البيت المرتبط بعقد �شغل مع اإحدى �شركات الحرا�شة الخا�شعة للقانون ال�شادر بتاريخ 30 نوفمبر 2007.

�شخ�س  في خدمة  يوجدون حتما  الحرا�شة  و�شركات  الموؤقت  الت�شغيل  مقاوالت  لح�شاب  العاملين  االأجراء  اأن  اإال   .65
اعتباري وفق اأحكام المدونة الم�شار اإليها وال تربطهم برب المنزل عالقة تعاقدية وال ينطبق عليهم ما جاء به تعريف 

الم�شغل/ �شاحب البيت في هذا الن�س، وبالتالي لي�س هناك اأي داعي لذكرهم.

ومن المالحظ كذلك اأن البوابين بالعمارات مو�شوع ظهير 1977 م�شمولين بالفقرة ال�شاد�شة من المادة 3 من مدونة   .66
ال�شغل التي تخ�شع جميع البوابين في البنايات المعدة لل�شكنى الأحكامها.

اأما "فئة العمال الذين ينجزون اأ�شغاال لفائدة الم�شغل ب�شفة موؤقتة" تزيد الو�شع غمو�شا، لكونها قد تنطبق على العمال   .67
المنزليين المياومين.
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ت�شمل  المنزلية  لالأ�شغال  الئحة ح�شرية   2 المادة  اأ�شافت  الدولية،  االتفاقية  اعتمدتها  التي  المقاربة  وعلى خالف   .68
التنظيف، والطبخ، واالعتناء باالأطفال، وبفرد من اأفراد البيت ب�شبب �شنه اأو عجزه اأو مر�شه اأو كونه من ذوي االحتياجات 

الخا�شة، وال�شياقة، واأعمال الب�شتنة، وحرا�شة البيت، مع اإمكانية تغيير هذا الجرد بن�س تنظيمي.

وي�شتنتج من كيفية تحديد مجال تطبيق هذا القانون اأنها ال ت�شمح بمواجهة التعددية الت�شريعية الموجودة حاليا، وال   .69
توفر الو�شوح الالزم لمجال تطبيق الن�س، وال تمهد لم�شادقة المغرب على االتفاقية 189، وذلك لالأ�شباب التالية:

عدم االرتكاز �شراحة على المادة 4 من مدونة ال�شغل للتمييز بين االأجراء العاديين العاملين في خدمة المنازل   -

)�شائقو الخدمة، الحرا�س... اإلخ( والفئة المتميزة بالعالقة ال�شخ�شية المبا�شرة مع رب البيت؛

عدم معالجة عالقة هذا الت�شريع الخا�س من جهة مع مقت�شيات قانون االلتزامات والعقود بخ�شو�س عقود اإيجار   -

الخدمة اأو العمل ومن جهة اأخرى بمدونة ال�شغل؛

-  التبا�س مدلول "فئة العمال الذين ينجزون اأ�شغاال لفائدة الم�شغل ب�شفة موؤقتة"؛

ح�شر مجال التطبيق في الئحة من االأن�شطة قد تحتاج تارة اإلى التدقيق )االعتناء باالأطفال اأو بفرد ب�شبب �شنه اأو   -

عجزه اأو مر�شه اأو لكونه من ذوي االحتياجات الخا�شة مثال(، وتبدو �شيقة تارة اأخرى بالنظر اإلى تنوع الحاجيات 

المنزلية ح�شب الزمن والمكان.

ومما ال �شكل فيه اأن ح�شر مجال التطبيق على اأ�شا�س ذكر االأ�شغال دون المهام وا�شتعمال عبارة تاأجير العمل عو�س   .70
اال�شتخدام اأو االإحالة على عالقة التبعية من �شاأنه اأن يف�شح مجال التاأويل واالرتباك والتحايل على القانون.

�شرورة اإ�شافة تحديد طبيعة العمل غير الهادفة للربح كمعيار في تحديد العالقة ال�شغلية التي يغطيها م�شروع القانون   .71
)اأي التي ال تدر االأرباح المبا�شرة على االأ�شرة المعتمدة عليه(.

2.2.3.2   طبيعة عقد العمل بخ�شو�س مدته

يتم ت�شغيل العامل)ة( المنزلي)ة(، ح�شب ما جاء في المادة الثالثة من م�شروع القانون، بعقد عمل يعده الم�شغل وفق   .72
نموذج يحدد بن�س تنظيمي ويحرر في ثالثة نظائر ي�شادق على �شحة اإم�شائها.

ب�شنفيه  المدة  محدد  العقد  وف�شخ  اإبرام  �شروط  اإلى  التطرق  �شرورة  من  تعفي  ال  نموذجي  عقد  على  االإحالة  لكن   .73
المتمثلين في المدة الزمنية المتفق عليها اأو المدة التي يتطلبها اإنجاز خدمة محددة والعقد غير المحدد المدة. ومما 

يثير االنتباه في هذا المجال اأن ال�شروط ال�شكلية التي جاءت بها المادة الثالثة ال تتوافق مع ظروف اإبرام العقود لمدة 

ق�شيرة كما هو ال�شاأن في جميع عالقات ال�شغل غير القارة، وهو ما يطرح �شوؤاال عري�شاً حول مدى قابلية هذا الت�شريع 

للتطبيق بالن�شبة للعمال المنزليين غير القارين: مياومون، عر�شيون، مو�شميون... اإلخ.

3.2.3.2   عدم تحديد مدة العمل 

اأن  ال�شنوية دون  اأو  ال�شهرية  اأو  اليومية واالأ�شبوعية  العمل  �شاعات  اأ�شا�س  ال�شغل على  العمل في عالقة  تحدد مدة   .74
تتجاوز �شقفا يوميا. واإذا كان الباب الثالث من الم�شروع قد تطرق للراحة االأ�شبوعية والعطلة ال�شنوية واأيام العطل فاإنه 

ظل �شامتا عن مدة العمل الم�شموح بها، وبالتالي فاإن عدم تحديد �شاعات العمل اليومية واالأ�شبوعية يعطل احت�شاب 

بداية ونهاية اأوقات الراحة والعطل )ويترك الباب م�شرعا اأمام الم�شغل لعدم احترام القانون(.

كما يطرح هذا المو�شوع م�شاألة تحديد االأجر الم�شتحق مادامت المادة 13 من م�شروع القانون تلزم الم�شغل باأداء   .75
الحد االأدنى لالأجور على اأ�شا�س �شاعات العمل. باالإ�شافة اإلى ذلك فاإن ال�شكوت عن مدة العمل بالن�شبة لت�شغيل 
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االأطفال يطرح م�شاألة مالءمة هذا الت�شريع مع االتفاقيتين 138 و 182 المعلقتين ب�شن الت�شغيل وباأ�شوء اأ�شكال ت�شغيل 

االأطفال ال�شادرتين عن منظمة العمل الدولية.

4.2.3.2   ت�شغيل العمال االأجانب

تلزم الفقرة االأخيرة من المادة 3 من الم�شروع بتطبيق مواد مدونة ال�شغل من 516 اإلى 519 في حالة ت�شغيل العمال   .76
االأجانب ويترتب عن ذلك:

ا�شتعمال العقد النموذجي المعمول به في باقي القطاعات دون مالءمته للخ�شو�شيات التي جاء بها هذا الت�شريع؛  -

عدم توقيف ا�شتقدام العمال االأجانب من بلدانهم على توفير عقود عمل موافق عليها من لدن ال�شلطات لتالفي   -

ت�شريدهم و�شمان تحمل نفقات رجوعهم اإلى بلدانهم كما تن�س على ذلك المادة 8 من االتفاقية 189 ال�شادرة عن 

منظمة العمل الدولية؛

عدم معالجة و�شعية العمال االأجانب الموجودين حاليا بالمغرب في حالة عدم ت�شوية اأو�شاعهم من لدن الم�شغل   -

اأو االإدارة المكلفة بالت�شغيل. 

3.3.2    ال�شكوت عن موا�شيع رئي�شية

مادام هذا الت�شريع موازيا لمدونة ال�شغل وم�شتقال عنها كليا، فاإن تمتيع العمال المنزليين بالحقوق االأ�شا�شية في العمل   .77
يتطلب التن�شي�س عليها �شراحة كما جاء ذلك في االتفاقيات ذات ال�شلة واالتفاقية 189 والتو�شية 201 ب�شاأن العمل 

الالئق في العمل المنزلي ال�شادرة عن منظمة العمل الدولية.

ومن بين الحقوق االأخرى الغائبة من منظور المطابقة مع االتفاقيات الم�شادق عليها اأو االن�شجام مع الت�شريع المعمول به:  .78
غياب اأي ربط مع الحماية االجتماعية بمختلف مكوناتها، علما اأن م�شروع القانون المتعلق بالتعوي�س عن حوادث   -

ال�شغل قد اأدمج هذه الفئة من االأجراء من بين الم�شتفيدين منه، كما اأن نظام التاأمين ال�شحي ي�شملهم، غير اأن 

تمديد نظام ال�شمان االجتماعي يتوقف على �شدور مر�شوم منذ �شنة 1959؛

عدم التن�شي�س على الحق في اإجازة االأمومة؛  -

غياب اإلزامية اإجراء الفح�س الطبي بمنا�شبة ا�شتخدام االأطفال واالكتفاء بافتحا�س بعد مرور �شتة اأ�شهر؛  -

غياب التن�شي�س على االإجازة بمنا�شبة ازدياد مولود للعامل المنزلي؛  -

عدم االعتراف بالحق في التكوين للعمال الرا�شدين وح�شره في االإباحة عو�س االإلزامية بالن�شبة لالأطفال ما بين   -

15 و18 �شنة؛

عدم تحديد مدة العمل القانونية؛  -

عدم تحديد مقدار �شاعات العمل االإ�شافية والتعوي�س عنها؛  -

عدم تحديد العطل الموؤدى عنها الم�شتفاد منها؛  -

عدم التن�شي�س على حماية االأطفال والعامالت المنزليات من العنف والتحر�س الجن�شي.  -

4.3.2    �شعف تح�شين االأحكام

وت�شاربها  الحمائية  االأهداف  تعدد  م�شاألة  اأ�شنافهم  المنزليين على مختلف  العمال  مع  المهنية  العالقة  تنظيم  يطرح   .79
اأحيانا وبالتالي اإ�شكالية تحديد مجال القواعد االآمرة وما يترتب عنها من مالءمة العقوبات للمخالفات. وتتمثل هذه 

ال�شعوبة بالخ�شو�س في �شروط اال�شتخدام والمراقبة والردع.



20

راأي المجل�س االقت�شادي و االجتماعي والبيئي

1.4.3.2   القواعد االآمرة وتفعيلها
�أ .  ت�شترط المادة 3 من م�شروع القانون تحرير عقد ال�شغل في ثالثة نظائر م�شادق على �شحة اإم�شائها تودع ن�شخة منها 

لدى مفت�شية ال�شغل دون اأي تمييز ح�شب مدة الت�شغيل ومحله. ويترتب عن مخالفة هذا ال�شلوك غرامة تتراوح 

ما بين 25000 و30000 درهم، وب�شعف هذه الغرامة وبالحب�س اأو باإحدى هاتين العقوبتين فقط في حالة العود، 

لتطرح بذلك ت�شاوؤالت عديدة من بينها:

اإلى اأي مدى يجب على االأطراف التقيد باأحكام العقد النموذجي وما هي االأحكام التي يمكن تعديلها فيه   -

مادام القانون �شامتا حول �شروط اال�شتخدام؟

هل يعتبر العقد الكتابي حجة قاطعة باعتباره من النظام العام اأم اأنه باإمكان االأجير اأن يثبت ما يخالفه مثل تاريخ   -

بداية الت�شغيل اأو طبيعة العمل اأو باقي ال�شروط الواردة في العقد النموذجي؟ وهل تطبق نف�س ال�شكليات بعد 

مراجعة اأي �شرط مثل االأجر اأو مدة العمل؟

هل يمكن ت�شور هذه الم�شطرة بالن�شبة لجميع العقود مهما كانت مدتها؟  -

بن�س  تتميمها  اأو  بتغييرها  وت�شمح  الح�شر  �شبيل  على  المنزلية  االأ�شغال  الئحة  الم�شروع  من   2 المادة  تحدد  ب . 

تنظيمي، ويطرح هذا االأمر بدوره ت�شاوؤالت حول:

م�شروعية تعديل اأو تتميم مقت�شى ت�شريعي بن�س تنظيمي؛  -

البدنية  والرعاية  التكوين  مثل  المنزلية  االأ�شغال  �شمن  الطرفان  عليها  يتفق  اأخرى  اأ�شغال  اإدماج  تكييف   -

وال�شيانة االإلكترونية... اإلخ؛

اإحالة �شروط رئي�شية لال�شتخدام على العقد النموذجي. ت . 

يفتر�س من عدم ت�شمين الباب الثاني من م�شروع القانون �شروط الت�شغيل االأ�شا�شية )مدة العقد، �شروط ف�شخه، �شروط   .80
توقيفه، االآثار المترتبة عن مخالفته... اإلخ( اأن هذا الم�شروع يرمي اإلى �شبط هذه االأحكام عبر العقد النموذجي الذي 

�شيحدد بن�س تنظيمي، اإال اأن طبيعة هذه الوثيقة ال تتحمل اإدراج مختلف القواعد وتفرعاتها ح�شب اأنواع العقود. كما 

اأن �شروط الت�شغيل تدخل في المجال الت�شريعي وال يمكن اإ�شنادها لن�س تنظيمي. باالإ�شافة لذلك فاإن احتمال عدم 

لجوء العديد من اأرباب العمل اإلى العقد الكتابي �شي�شيع على االأطراف اإمكانية االحتكام اإلى قواعد ت�شريعية �شواء 

كانت اآمرة اأو تف�شيرية. ومن الوارد نتيجة ذلك اأن تعمق التعددية المعيارية واأن تطرح اإ�شكالية اللجوء اإلى مدونة ال�شغل 

اأو قانون التزامات والعقود، ف�شال عن ا�شتمرار الغمو�س الذي ي�شود حاليا و�شعية العمال المنزليين.

2.4.3.2   نظام المراقبة

يتلخ�س نظام المراقبة في مادة وحيدة )16( تقل�س م�شمونه في تلقي العون المكلف بتفتي�س ال�شغل ال�شكاية من لدن   .81
العامل وا�شتدعاء الطرفين لالإن�شات اإليهما والقيام بم�شاعي ال�شلح وتحرير مح�شر في المو�شوع. واإذا تبين له خالل 

هذه الممار�شة ارتكاب مخالفة، يحرر مح�شراً ب�شاأنها يوجهه اإلى النيابة العامة.

ويفهم من هذه ال�شياغة باأن تدخل مفت�س ال�شغل يبقى م�شروطاً بتو�شله ب�شكاية يتقدم بها االأجير بنف�شه وهو ما يمنع عنه ممار�شة   .82
مهامه وفق ما تن�س عليه االتفاقية الدولية 129 الم�شادق عليها من طرف المغرب حيث ت�شمل كما عبرت عنها مدونة ال�شغل:

1-    ال�شهر على تطبيق االأحكام الت�شريعية والتنظيمية المتعلقة بال�شغل؛

2-    اإعطاء الم�شغلين واالأجراء معلومات ون�شائح تقنية حول اأنجع الو�شائل لمراعاة االأحكام القانونية؛

3-    اإحاطة ال�شلطة الحكومية بكل نق�س اأو تجاوز في المقت�شيات الت�شريعية والتنظيمية المعمول بها؛ 

4-    اإجراء محاوالت الت�شالح في مجال نزاعات ال�شغل الفردية.
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ومن الوا�شح اأن الم�شروع اأخذ بالمهمة االأخيرة دون �شواها ورتب عنها اإمكانية تحرير مح�شر لمعاينة المخالفات قد   .83
تنح�شر حاالت اللجوء اإليه عمليا في عدم التو�شل اإلى ال�شلح مع ثبوت ارتكاب مخالفة �شكلية من قبيل عدم اإيداع 

ن�شخة من العقد لدى مفت�شية ال�شغل.

واإن ح�شر الدور الردعي لمفت�س ال�شغل لهذه الدرجة ي�شعه مو�شوعيا في مرتبة اأي موظف عادي حيث جاء في المادة   .84
42 من قانون الم�شطرة المدنية اأنه "يجب على كل �شلطة منت�شبة وعلى كل موظف بلغ اإلى علمه اأثناء ممار�شة مهامه 

ارتكاب جريمة اأن يخبر بذلك فوراً وكيل الملك اأو الوكيل العام للملك واأن يوجه اإليه جميع ما يتعلق بالجريمة من 

معلومات ومحا�شر ووثائق".

والواقع اأن المراقبة التي يمار�شها مفت�س ال�شغل ترتكز باالأ�شا�س على الوثائق التي يجب على الم�شغل اأن يتوفر عليها   .85
التبليغات التي ترد عليه، والزيارات التي يقوم بها، هي  اإلخ(، وعلى  اأوقات العمل...  )�شجل االأداء، �شجل العطل، 

جميعها متغيبة في مجال العمل المنزلي، حيث ال يخول القانون زيارة مكان العمل، واقت�شر القيام بالتبليغ على العامل 

المنزلي، واأ�شبحت ال�شكاية تواجه بم�شاعي ال�شلح، ليترتب عن ذلك ت�شييق �شالحيات مفت�س ال�شغل في معاينة 

المخالفات وتحرير محا�شر ب�شاأنها وتكري�س االإفالت من العقاب. 

3.4.3.2   نظام المتابعة والعقوبات

يطرح نظام المراقبة المعتمد اأي�شا مو�شوع تنا�شق اأحكام هذا الت�شريع مع باقي الت�شريعات المتعلقة بالخ�شو�س بت�شغيل   .86
االأطفال والعمل الق�شري وعدم التمييز، من ذلك مثال المادة 476-2 من مجموعة القانون الجنائي التي جاء فيها: 

"يعاقب بالحب�س من �شنة اإلى ثالث �شنوات وبغرامة من خم�شة اآالف اإلى ع�شرين األف درهم ما لم يكن الفعل جريمة 
اأ�شد، كل من ا�شتغل طفال دون الخام�شة ع�شر �شنة لممار�شة عمل ق�شري اأو تو�شط اأو حر�س على ذلك.

يق�شد بالعمل الق�شري بمفهوم الفقرة ال�شابقة اإجبار طفل على ممار�شة عمل ال ي�شمح به القانون اأو القيام بعمل م�شر 

. 
ب�شحته اأو �شالمته اأو اأخالقه اأو تكوينه"2

ثم اإن اإنزال جميع العقوبات بما فيها الغرامة المتراوحة بين 500 و1200 درهما موقوف على تحريك المتابعة العمومية   .87
وهو ما يفقد نظام العطل والغياب والراحة كل م�شداقية، ف�شال عن غياب اأي جزاء على خرق نظام االأجور واأي و�شيلة 

ناجعة لمعاينة الو�شاطة غير الم�شروعة في ت�شغيل االأطفال.

   ا�شتدرك، بمقت�شى الجريدة الر�شمية عدد 5188 بتاريخ 19 فبراير 2004، خطاأ وقع بالجريدة الر�شمية عدد 5175 المن�شور بموجبها القانون رقم 24.03 المتعلق 
2

بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي.
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خال�شات وتو�شيات ومقترحات  .III

1.3   الخال�شات

جاء م�شروع القانون رقم 19.12 بعد 10 �شنوات من االإعالن عنه في مدونة ال�شغل، وبعد خم�س �شنوات من �شدور �شيغته   .88
االأولى. وقد نتج عن الفراغ القانوني المترتب عن هذا التاأخير وعن غمو�س الو�شعية القانونية للعمال المنزليين انت�شار 

ممار�شات غير مقبولة قد تتخذ �شكل العمل الق�شري عندما تطال العامالت القا�شرات واالأجانب ما فتئت تثير تنديدات 

من لدن منظمات المجتمع المدني ومالحظات عديدة من طرف المنظمات الدولية بمنا�شبة المراقبة التي تقوم بها حول 

االتفاقيات الدولية الم�شادق عليها في مجال حقوق االإن�شان وحقوق الطفل والحقوق االأ�شا�شية في العمل.

وتتزامن مناق�شة هذا الم�شروع حاليا مع دخول اتفاقية العمل الالئق للعمال المنزليين حيز التنفيذ، لي�شاف بذلك اإلى   .89
مجهود مالءمة هذا الت�شريع مع الحقوق االأ�شا�شية في العمل ال�شعي نحو مطابقته لالتفاقية الجديدة في اأفق الم�شادقة 

عليها اإذا اأمكن ذلك.

واإذا كان هذا الوازع حا�شرا وراء هذا الم�شروع فاإن اأول مفارقة تثير االنتباه تتمثل في عدم اإدماج مقت�شياته في مدونة   .90
ال�شغل ليتم بذلك "ا�شتكمال المعايير العامة بمعايير خا�شة بالعمال المنزليين تمكنهم من التمتع بحقوقهم ب�شكل 

كامل" كما جاء في ديباجة االتفاقية 189 التي ت�شتهدف اإعمال الم�شاواة بين العمال المنزليين وباقي العمال عن 

من  ا�شتثناءهم  ولي�س  المنازل  في  الماأجور  العمل  خ�شو�شيات  وفق  العادي  القانون  اأحكام  لتو�شيب  تدابير  طريق 

الحقوق المعترف بها لجميع العامالت والعمال.

قد يعزى اعتماد قانون خا�س بالعمال المنزليين اإلى اإحالة المادة 4 من مدونة ال�شغل على هذا الم�شلك الت�شريعي واإلى   .91
الم�شاعب التي قد تعتر�س اإدخال تعديالت على هذه االأخيرة ولو كانت خا�شة بفئة م�شتثناة من مجال تطبيقها. اإال اأن 

اقت�شاب م�شروع القانون وعدم ارتباطه بباقي الت�شريع االجتماعي يوؤكد باأنه ال يرمي اإلى تكييف القانون االجتماعي مع 

ظروف ا�شتخدام العمال المنزليين بقدر ما يهدف اإلى خلق نظام خا�س بهم ال يرقى حتما اإلى المكت�شبات المعترف 

بها لباقي االأجراء. ومن الراجح اأن يكون وراء هذا االختيار رغبة في تحقيق توازن بين تكلفة االلتزامات المترتبة على 

القانون وطاقة االأ�شر المادية نظرا للجوء �شرائح وا�شعة من المجتمع اإلى العمل المنزلي الماأجور.

اإن التاأكد من �شحة هذا الموقف و�شوابه يتوقف على تحليل دقيق للو�شعية االقت�شادية واالجتماعية للعمال المنزليين   .92
وللم�شتوى المعي�شي لالأ�شر المعنية، ولمدى تداخل الت�شغيل في المنازل مع �شوق العمل. وفي غياب معطيات من 

هذا القبيل يمكن االهتداء بنتائج البحث ال�شنوي الم�شتمر حول الت�شغيل التي توؤكد اأن العمل المنزلي ي�شتقطب 

92000 �شخ�س واأن ن�شبة ت�شغيل االأطفال دون 15 كانت تمثل %6.5 �شنة 2000 لت�شبح اأقل من %0.1 �شنة 2012، 

وهي ظاهرة نادرة ح�شب ما ورد عن المندوبية ال�شامية للتخطيط، اأما بالن�شبة لفئة 15-17 �شنة فقد كانت تمثل حوالي 

 .
3
17000 عامل بالمنازل، لتنزل اإلى 2000 عامل �شنة 2012 

اإن هذه المعطيات واإن كانت تحتاج اإلى التدقيق، فاإنها تبين بجالء اأن حجم ت�شغيل االأطفال في العمل المنزلي وعدد   .93
مجموع العامالت والعمال المنزليين ب�شفة عامة ال يتنا�شبان مع التهويل الذي ي�شاحب التعاطي مع هذا المو�شوع 

وباالأحرى مع الت�شهير ببالدنا كبلد ي�شتعبد االأطفال و�شغار الطفالت للقيام باالأعمال المنزلية.

   معطيات المندوبية ال�شامية للتخطيط.
3
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واإذا اأخذنا كذلك باالأجر الذي تتقا�شاه العاملة المنزلية المياومة كموؤ�شر عن م�شتوى االأجور المتداولة في العمل   .94
المنزلي الماأجور، يمكن الجزم باأن االختالالت الخطيرة التي تطفو على ال�شاحة تعبر عن التجاوزات التي ي�شمح بها 

تهمي�س عالقات العمل المنزلي على الم�شتوى القانوني واالجتماعي وال تعطي �شورة مطابقة لواقع هذه العالقات 

بالخ�شو�س  �شحيتها  يكون  التي  والتحر�شات  واالإهانات  واأوقاته  العمل  بمدة  ترتبط  اإكراهات  حقا  تعرف  قد  والتي 

العامالت والعمال المنزليين القاطنين بالمنازل التي يعملون بها.

من هذا المنطلق يعتبر المجل�س اأن معالجة هذا المو�شوع ينبغي اأن تتوجه بعزيمة �شوب اإخراج فئة العامالت والعمال   .95
ليتاأكد  الماأجور  للعمل  العادي  النظام  في  واإدماجهم  القانون  في  عليها  يوجدون  التي  اال�شتثناء  المنزليين من حالة 

بذلك اأن مدونة ال�شغل هي قانون من ال قانون له واأن نظام ال�شمان االجتماعي بدوره قابل الحتواء جميع العمال مع 

اأخذ خا�شيات و�شعيتهم المهنية واالجتماعية بعين االعتبار طبقا لما ورد في ن�شو�شه التاأ�شي�شية منذ �شنة 1959.

قد يتطلب االأمر التقدم التدريجي في هذا الطريق لتمكين الموؤ�ش�شات المعنية من اتخاذ التدابير العملية ال�شرورية   .96
لنجاح هذا االنتقال والت�شدي للم�شاكل المترتبة عن تطبيق الن�س على العالقات القائمة حاليا. اإال اأن اال�شتراتيجية 

التي يجب اعتمادها في تنظيم عالقات العمل المنزلي والتي يعتبر ت�شريع ال�شغل االأداة المعيارية وال�شامنة لتنفيذها، 

يجب اأن تاأخذ الطريق الذي تن�س عليه االتفاقية 189 نحو اعتماد تدابير عملية من �شاأنها �شمان ولوج العمال المنزليين 

لممار�شة الحقوق على قدم الم�شاواة مع باقي العامالت والعمال، مع اعتبار ظروف العمل الخا�شة بحرفتهم اأو باالأحرى 

بمزاولة مهامهم في محالت معدة لل�شكن واالإقامة بها بالن�شبة لبع�شهم.

اإ�شدار ن�س ت�شريعي فح�شب، بل عن طريق توفير �شروط  يتاأتى عبر  اإن تحقيق العمل الالئق للعامالت والعمال ال   .97
اإعماله بارتكازه على اإطار موؤ�ش�شاتي نافذ واآليات للمواكبة، ويفتر�س بالتالي اإدراج العمل الت�شريعي في روؤية �شمولية 

ومخطط وا�شح ي�شمح بتحقيق االأهداف المتوخاة. وبما اأن الغر�س الماأمول هنا يتمثل من جانبه الحقوقي في تكري�س 

الحقوق االأ�شا�شية في العمل وبكيفية خا�شة و�شع حد لت�شغيل االأطفال وا�شتئ�شال العمل الجبري الذي قد يتعر�س 

له العمال االأجانب، فاإن اأدنى ما يمكن ا�شتهدافه هو تحقيق المالءمة مع االتفاقيات االأ�شا�شية الم�شادق عليها من 

طرف المغرب بقطع الطريق اأمام ا�شتخدام عمال جدد خرقا للحقوق االأ�شا�شية في العمل وانت�شال العامالت والعمال 

من االأو�شاع التي تعتبر من اأ�شوء اأ�شكال ت�شغيل االأطفال بارتباط مع ت�شييد نظام ت�شريعي وموؤ�ش�شاتي ي�شمح با�شتفادة 

العمال والعامالت المنزليين من الحقوق المعترف بها لعامة االأجراء وفق خا�شيات مهامهم واآليات التفعيل الممكن 

تعبئتها.

وما من �شك اأن الجانب االقت�شادي واالجتماعي لهذه المقاربة يتطلب القيام بنف�س المجهود في القطاعات االأخرى   .98
لتحديد اأ�شوء اأ�شكال الت�شغيل فيها وانت�شال االأطفال دون 15 �شنة منها لكي ال تتحول اإلى مجال ال�شتقطاب االأطفال 

غير الم�شموح لهم بمزاولة العمل المنزلي الماأجور.

من نافلة القول اأن هذه المقاربة ال ت�شمح اأبداً بالحفاظ على ازدواجية الت�شريع القابل للتطبيق على العمل المنزلي كما   .99
هو ال�شاأن حاليا، وكما يمكن اأن يظل عليه ب�شدور ت�شريع خا�س بالعمال المنزليين الذين تربطهم عالقة �شغل باأ�شحاب 

البيوت.

من هذه المنطلقات يتقدم المجل�س بتو�شيات ذات بعد توجيهي، ومقترحات عملية م�شتوحاة من م�شروع القانون رقم   .100
.19.12
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2.3   التو�شيات

تتمحور التوجهات التي يقترحها المجل�س حول اإيالء عناية خا�شة لت�شغيل االأطفال واالأجانب، والتوجه نحو وحدة   .101
النظام القانوني، واإدماج الم�شروع في مقاربة �شمولية.

1.2.3   ت�شغيل االأطفال

102.  انطالقا من م�شادقة المغرب على االتفاقية 138 ب�شاأن الحد االأدنى ل�شن اال�شتخدام، يو�شي المجل�س بمنع ت�شغيل 
االأطفال دون 15 �شنة كاملة في العمل المنزلي الماأجور، وربط هذا المنع من جهة بتدابير ت�شمح بانت�شال الطفالت 

واالأطفال من و�شعية الت�شغيل التي يوجدون عليها حاليا، ومن جهة اأخرى بتعميمه على باقي المجاالت بالخ�شو�س 

القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي �شرف المن�شو�س عليها في المادة 4 من مدونة ال�شغل.

وانطالقا من االتفاقية 182 ب�شاأن حظر اأ�شواأ اأ�شكال عمل االأطفال واالإجراءات الفورية للق�شاء عليها الم�شادق عليها   .103
من طرف المغرب، يو�شي المجل�س باعتبار العمل المنزلي من االأعمال التي توؤدي بفعل طبيعتها اأو بفعل الظروف 

التي تمار�س فيها اإلى االإ�شرار ب�شحة الطفل اأو �شالمته اأو �شلوكه االأخالقي، وبالتالي اعتباره من اأ�شوء اأ�شكال ت�شغيل 

االأطفال واتخاذ االإجراءات ال�شرورية نتيجة ذلك لغاية:

منع قبول اأطفال جدد دون 18 سنة في العمل المنزلي ابتداء من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ؛  -

اإلزام الم�شغلين الحاليين الأطفال دون 18 سنة بالت�شريح بت�شغيلهم للجهات المخت�شة مع بيان ظروف اإيوائهم؛  -

التو�شل بالت�شريح الخا�س بالعمال المنزليين ما بين 16 و18 �شنة ومعالجته؛  -

منح االإدارة المخت�شة �شالحية التدخل للتاأكد من �شالمة ظروف العمل واالإيواء واتخاذ التدابير ال�شرورية عند   -

االقت�شاء النت�شال االأطفال في و�شع غير محمود وتوفير حلول بديلة لهم؛

اإدماج مراحل دخول القانون حيز التطبيق وانت�شال االأطفال من العمل في مخطط يقوم على عقود برامج في اإطار   -

برنامج العمل "مغرب اأهل باأطفاله" تعباأ له الموارد ال�شرورية بتعاون بين منظمات المجتمع المدني والوزارات 

المعنية بغية �شمان اأح�شن اآليات االإدماج.

2.2.3   ت�شغيل االأجانب

انطالقا من االتفاقيتين 29 و105 المتعلقتين بالعمل الق�شري ومن تعريف االأ�شكال الجديدة التي يكت�شيها خا�شة   .104
بالن�شبة لالأطفال واالأجانب كما تتبناه منظمة العمل الدولية، يو�شي المجل�س بالعمل على الق�شاء الفوري على جلب 

وا�شتغالل المهاجرين للقيام باالأعمال المنزلية باتخاذ التدابير التالية:

منع ت�شغيل االأجانب دون اإبرام عقود خا�شة موؤ�شر عليها من لدن االإدارة المخت�شة؛  -

طلبات  وتقديم  بهم  بالت�شريح  اأجانب  عمال  بالمنازل  في خدمتهم  حاليا  يوجد  الذين  الم�شغلين  التزام جميع   -

لت�شوية اأو�شاعهم؛

اتخاذ تدابير عملية في الت�شريع الجديد ترمي اإلى:  -

•  توفير نموذج العقد الكتابي الخا�س في تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ؛

•  ت�شمين القانون ل�شروط التكفل بالمهاجر في حالة المر�س واإرجاعه اإلى بلده عند انتهاء عقد العمل؛

•  و�شع خطة عمل وعقود برامج مع منظمات المجتمع المدني للتن�شيق مع مختلف الجهات االإدارية الم�شوؤولة 

لت�شفية الو�شعية الحالية دون االإخالل بحقوق المهاجرين االأ�شا�شية.
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3.2.3   وحدة النظام القانوني

اأ�شا�س الحقوق التي  انطالقا من االتفاقية 111 ب�شاأن التمييز في اال�شتخدام والمهنة، واعتمادا على المقاربة على   .105
يفتر�شها الد�شتور وتعتمدها مرجعية الميثاق االجتماعي للمجل�س، فاإنه يو�شي با�شتهداف اإدماج جميع االأجراء في 

مجال تطبيق مدونة ال�شغل ونظام ال�شمان االجتماعي مع اعتبار الخ�شو�شيات المرتبطة بطبيعة هذا العمل المتمثلة 

في حرمة البيت، ومتطلبات االإقامة مع اأ�شرة رب البيت... اإلخ، وهو ما يدفع اإلى:

الخيار بين ت�شمين المقت�شيات الخا�شة بالعمال المنزليين في مدونة ال�شغل ون�شو�س تطبيقية من جهة، واعتماد   -

ت�شريع خا�س ي�شتوفي جميع المعايير ال�شرورية اإما بالتن�شي�س عليها اأو باالإحالة على مقت�شيات مدونة ال�شغل من 

جهة اأخرى؛

البت في قابلية مقت�شيات قانون االلتزامات والعقود للتطبيق؛  -

التمييز بين النظام العادي الذي يخ�شع الأحكامه جميع العمال المنزليين والمقت�شيات الخا�شة بالعمال الذين   -

يقيمون بالمنازل التي يعملون بها، والتي قد تتطلب مقت�شيات تف�شيرية اأو من النظام العام تتعلق بالخ�شو�س بمدة 

ال�شغل واأوقاته وكيفية احت�شابها وظروف الماأوى وال�شكن...اإلخ؛

تحديد تدابير انتقالية بالن�شبة النت�شال االأطفال دون 15 �شنة، وما بين 15 و18 �شنة، وت�شوية و�شعية االأجانب، واإن   -

اقت�شى الحال اتخاذ تدابير تمييزية محددة المدة ت�شمح باالنتقال الهادئ من حالة الفراغ القانوني الحالي اإلى 

نظام موحد ي�شمن الم�شاواة وعدم التمييز بين العمال المنزليين الم�شتهدفين بم�شروع القانون وباقي العامالت 

والعمال.

4.2.3   اعتماد خطة عمل �شمولية

ما دام الهدف من م�شروع القانون يتمثل في �شمان الحقوق االأ�شا�شية للعمال المنزليين فورا، واالنتقال بو�شعهم   .106
من حالة التهمي�س القانوني واالجتماعي واالعتباري الذي يوجدون فيه حاليا اإلى االعتراف لهم بالحق في مزاولة 

الت�شريع  في مالءمة  ال�شكلي  الم�شتوى  على  يتمثل  المبتغى  هذا  تحقيق  فاإن  الالئق،  العمل  �شروط  وفق  مهامهم 

الت�شريع  ان�شجام  والعمل على   ،189 نحو م�شادقته على االتفاقية  الطريق  للمغرب، وتمهيد  الملزمة  مع االتفاقيات 

االجتماعي وتعميمه، وعلى الم�شتوى العملي في �شمان تطبيقه عن طريق انخراط الم�شتهدفين فيه طواعية وتوفير 

االإطار الموؤ�ش�شاتي لم�شاعدتهم على ذلك، ودعمه بنظام لالإعالم والتح�شي�س والتتبع والتقييم والمراقبة والردع. ولن 

يتاأتى ذلك اإال بو�شع م�شروع القانون في قلب ا�شتراتيجية عمل على المدى المتو�شط تقوم على:

مخطط وا�شح المعالم يعبئ االإمكانيات المادية والب�شرية المتوفرة في المجتمع المدني ولدى الجماعات المحلية   -

تحت م�شوؤولية الوزارات المعنية وبالخ�شو�س الوزارات المكلفة بالت�شغيل والتكوين المهني واالأ�شرة والت�شامن 

االجتماعي والداخلية والعدل، وي�شمن التمويل ال�شروري لالإعداد لدخول النظام الجديد حيز التنفيذ واكت�شابه 

للم�شداقية الالزمة لتفعيله؛

جعل تطبيق النظام الجديد محطة لتحيين المخططات المقررة ب�شاأن حماية االأطفال ودعم الم�شاواة بين النوع   -

بما في ذلك اإعادة تحيين مهام "نقط التمركز" ومدها بو�شائل العمل ال�شروري؛

ربط جدولة دخول النظام الجديد حيز التنفيذ مع:  -

•  �شدور المر�شوم المعلن عنه في ظهير 1972 بخ�شو�س تمديد نظام ال�شمان االجتماعي للعمال المنزليين؛

•  تمديد نظام حوادث ال�شغل اإليهم كما تم التن�شي�س عليه في م�شروع القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعوي�س 
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عن حوادث ال�شغل؛

بالحق في  لرفع موؤهالتهم وتمتيعهم  المنزليين  العمال  لفائدة  النظامي  والتعليم غير  المهني  التكوين  تنظيم    •

التكوين؛

467-2 من  اأ�شكال الت�شغيل المن�شو�س عليها في المادة  اأ�شوء  •  تمديد الحماية �شد ا�شتغالل االأطفال في 

مجموعة القانون الجنائي اإلى 18 �شنة، وتنظيم التن�شيق مع ال�شابطة الق�شائية والنيابة العامة لتفعيل مقت�شيات 

القانون الجنائي؛

•  رفع مقدرات التفتي�س والم�شاعدة االجتماعية بالزيادة في عدد االأعوان وح�شر مهمتهم الرئي�شة في التفتي�س 

مع اإعطاء االأولوية للحقوق االأ�شا�شية، وتوفير و�شائل الردع لهم عن طريق الجزاءات االإدارية وتفعيل المتابعات 

الق�شائية.

3.3   المقترحات العملية

مهما كان االختيار بين اعتماد قانون خا�س اأو اإدماج التدابير الخا�شة بالعمال المنزليين في مدونة ال�شغل، يقترح   .107
المجل�س اإعطاء عناية خا�شة للموا�شيع التالية:

تحديد مجال التطبيق بدقة مع مراعاة:  -

•  الحقوق المكت�شبة للعاملين الم�شتفيدين حاليا من اأحكام مدونة ال�شغل و/اأو ال�شمان االجتماعي؛

بالتمييز بين عقود الخدمة  اإدماج جميع من يمار�س العمل المنزلي الماأجور وبالتالي اعتماد تعريف ي�شمح    •

وعقود العمل؛

•  التاأكيد على وجود عالقة �شغل في حالة اللجوء اإلى م�شغل من الباطن غير م�شجل بال�شجل التجاري وبال�شندوق 

الوطني لل�شمان االجتماعي؛

•  تفادي جرد االأ�شغال المرتبطة بالبيت اأو االكتفاء ب�شردها على �شبيل الذكر ال الح�شر.

الن�س  مجال  ليبقى  وال�شغل  اال�شتخدام  ب�شروط  المتعلقة  الرئي�شة  االأحكام  لجميع  القانونية  المواد  ت�شمين   -

المدنية، عالقات  االلتزامات  )نظام  الد�شتور  من   71 المادة  وفق  التطبيقية  االإجراءات  في  مح�شورا  التنظيمي 

لميداني  العام  والتنظيم  التوجهات  المهنية، تحديد  واالأمرا�س  ال�شغل  وال�شمان االجتماعي وحوادث  ال�شغل 

التعليم والتكوين المهني، الم�شطرة المدنية والجنائية(؛

التمييز بين الن�شو�س التطبيقية العامة واالإجراءات التنظيمية التي يمكن االكتفاء ب�شاأنها بمقررات اإدارية مثل   -

نموذج العقد المكتوب، وعقد ت�شغيل العمال االأجانب في المنازل؛

تحديد تاريخ نهائي لدخول القانون حيز التنفيذ دون تعليقه بن�شو�س تنظيمية وهو ما يتطلب تح�شيرها ون�شرها   -

م�شبقا؛

احترام المبداأ العام القا�شي باإمكانية اإثبات العالقة ال�شغلية بجميع الو�شائل في حالة غياب العقد الكتابي؛  -

�شمول الن�س �شراحة لال�شتثناءات على اأحكام مدونة ال�شغل المتعلقة بعقد العمل وف�شخه ومدة ال�شغل واالأجر؛  -

مطابقة الو�شعية القانونية الناتجة عن الت�شريع الجديد اللتزامات المغرب الناتجة عن االتفاقيات الم�شادق عليها   -

ومن بينها االتفاقيات االأ�شا�شية، واالتفاقيات ذات االأولوية المتعلقة بتفتي�س ال�شغل و�شيا�شة الت�شغيل والعطلة 

الموؤدى عنها وعطلة االأمومة؛
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تدبير المرحلة االنتقالية باإحداث هيئة تن�شيقية تواكب تح�شير الن�شو�س التطبيقية وتوفير االآليات العملية النت�شال   -

االأطفال والتن�شيق مع مختلف االأطراف؛

تنظيم اإجراءات زيارة اأماكن اإقامة العمال المنزليين بترخي�س من رب البيت اأو في حالة الرف�س بترخي�س من   -

النيابة العامة للتاأكد من ظروف العمل واالإقامة ؛

تنظيم اإجراءات التعاون بين هيئات التفتي�س و�شباط ال�شرطة الق�شائية والنيابة العامة عند افترا�س ت�شغيل اأطفال   -

دون 18 �شنة ح�شب المراحل، وكذا عند افترا�س العمل الق�شري؛

تنظيم التوا�شل خالل المرحلة االنتقالية بين الم�شغلين والهيئات ال�شاهرة على اإعمال القانون.  -
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خاتمة  .IV

ظل االإطار القانوني المنظم ل�شروط ال�شغل والت�شغيل المتعلقة بالعمال المنزليين قيد االنتظار منذ 10 �شنوات من   .108
�شدور مدونة ال�شغل، وذلك بهدف تعزيز تدابير حماية العمالة المنزلية، وبدرا�شة المجل�س االقت�شادي واالجتماعي 

تحول  المجال  هذا  في  موثوقة  وبيانات  معطيات  غياب  على  ا�شتنتاجاته  جميع  تقف  المن�شود،  لالإ�شالح  والبيئي 

دون التوفر على تحليل دقيق للو�شعية االقت�شادية واالجتماعية للعمال المنزليين وللمحيط االجتماعي للم�شغلين، 

ولمدى تداخل الت�شغيل في المنازل مع �شوق ال�شغل.

في ظل هذا كله، تبرز الحاجة الملحة اإلى اعتماد قانون لهذه الفئة من االأجراء، ي�شمن حقوقها االجتماعية واالقت�شادية   .109
كما ين�س عليها الد�شتور وتتالءم مع المعايير الدولية، وتن�شجم مع مدونة ال�شغل.
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                         المـــــــــــادة                                         المالحظات والتعليقات

البـــاب الأول  : اأحكام عامة

المــادة االأولى:

يراد بما يلي في مدلول هذا القانون:

دائمة  ب�شفة  يقوم،  الذي  العامل)ة(  المنزلي:  العامل 

واعتيادية مقابل اأجر، باإنجاز اأ�شغال مرتبطة بالبيت كما 

عند  �شواء  القانون،  هذا  من   2 المادة  في  محددة  هي 

�شاحب بيت واحد اأو اأكثر. 

ال يعتبر عامال)ة( منزليا)ة(، العامل)ة( الذي يتم و�شعه 

رهن اإ�شارة الم�شغل من قبل مقاولة الت�شغيل الموؤقت، 

الخا�شعون  لل�شكنى  المعدة  البنايات  في  والبوابون 

 1.76.258 رقم  قانون  بمثابة  ال�شريف  الظهير  الأحكام 

اأكتوبر1977(.   8(  1397 �شوال  من   24 في  ال�شادر 

الم�شغل  لفائدة  اأ�شغاال  ينجزون  الذين  العمال  وكذا 

ب�شفة موؤقتة.

كما ال يعتبر عامال)ة( منزليا)ة( حار�س البيت المرتبط 

الخا�شع  الحرا�شة  �شركات  اإحدى  مع  �شغل  بعقد 

ن�شاطها لمقت�شيات القانون رقم 27.06 المتعلق باأعمال 

الحرا�شة ونقل االأموال ال�شادر بتنفيذه الظهير ال�شريف 

 30(  1428 القعدة  19 من ذي  بتاريخ   1.07.155 رقم 

نوفمبر 2007(.

عمل  ي�شتاأجر  ذاتي  �شخ�س  كل  البيت:  �شاحب 

عليها  المن�شو�س  االأ�شغال  الإنجاز  منزلي)ة(  عامل)ة( 

اإليه في ما يلي من  اأحدها، وي�شار  اأو  اأدناه   2 في المادة 

هذا القانون با�شم "الم�شغل".

بع�س  مدلول  تحديد  على  المادة  هذه  اعتمدت 

وهي  الن�س،  تطبيق  مجال  تحديد  غافلة  الم�شطلحات 

طريقة تجعل القارئ اأمام مهمة ا�شتنباط مدى اال�شتثناء 

ال�شغل.  لمدونة  بالن�شبة  الم�شروع  هذا  يج�شده  الذي 

الم�شروع  تطبيق  مجال  تحديد  االأح�شن  من  كان  لذا 

من   4 المادة  وفق  الم�شتهدفة  الفئة  ح�شر  خالل  من 

عالقة  تربطهم  الذين  المنازل  عمال  في  ال�شغل  مدونة 

ا�شتفادة  ا�شتمرار  على  للتاأكيد  البيت،  ب�شاحب  �شغل 

وال�شمان  ال�شغل  قانون  من  بالمنازل  العاملين  باقي 

االجتماعي.

كما يالحظ على هذه المادة تعدادها لفئات العمال غير 

المعتبرين عماال منزليين، وهو تعداد يبقى دون فائدة ما 

دام يمكن الو�شول اإلى ذات النتيجة من خالل ن�شو�س 

قانونية اأخرى.

فمن الوا�شح اأن العامل)ة( الذي يتم و�شعه رهن اإ�شارة 

وحار�س  الموؤقت،  الت�شغيل  مقاولة  قبل  من  الم�شغل 

البيت المرتبط بعقد �شغل مع اإحدى �شركات الحرا�شة 

تربطهما  وال  اعتباري  �شخ�س  في خدمة  يوجدان حتما 

ب�شاحب البيت عالقة تعاقدية وال ينطبق عليهما تعريف 

هذه المادة المخ�ش�س للم�شغل �شاحب البيت. 

كما يخ�شع البوابون في البنايات المعدة لل�شكنى طبقا 

وكذا  االأ�شا�شي،  لنظامهم  ال�شغل  مدونة  من   3 للمادة 

الأحكام مدونة ال�شغل في كل ما لم يرد عليه الن�س في 

النظام االأ�شا�شي اأو اإذا كانت �شمانات هذا االأخير تقل 

عن �شمانات مدونة ال�شغل.
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البـــاب  الثاني  : �شروط ت�شغيل العمال المنزليين

المادة 2:

ت�شمل االأ�شغال المرتبطة بالبيت االأ�شغال التالية:

•  التنظيف؛

•  الطبخ؛ 

•  االعتناء باالأطفال؛

•  االعتناء بفرد من اأفراد البيت ب�شبب �شنه اأو عجزه، اأو 

مر�شه، اأو كونه من ذوي االحتياجات الخا�شة؛

•  ال�شياقة؛

•  اأعمال الب�شتنة؛ 

•  حرا�شة البيت.

االأ�شغال  الئحة  تتميم  اأو  تغيير  االقت�شاء،  عند  يمكن، 

الم�شار اإليها اأعاله بن�س تنظيمي.

 

المادة 3:

يتم ت�شغيل العامل)ة( المنزلي)ة( بمقت�شى عقد عمل 

يعده الم�شغل وفق نموذج يحدد بن�س تنظيمي. ويوقع 

في حين يثير ذكر فئة العمال الذين ينجزون اأ�شغاال لفائدة 

الم�شغل ب�شفة موؤقتة �شمن الئحة العمال الم�شتثنون من 

تنطبق  قد  لكونها  اأكبر،  ا�شتغرابا  الم�شروع  لهذا  الخ�شوع 

المياومين من جهة، والأنها تجمع  المنزليين  العمال  على 

بين االأجراء الخا�شعين لمدونة ال�شغل والحرفيين الذين 

جهة  من  قانونية  تبعية  دون  الخا�س  لح�شابهم  يعملون 

اأخرى.

من  التي  المادة  هذه  على  تنطبق  اأعاله  المالحظة  ذات 

خالل تحديدها لالأ�شغال المرتبطة بالبيت، تجعل القارئ 

هذا  يج�شده  الذي  اال�شتثناء  مدى  ا�شتنباط  مهمة  اأمام 

االأح�شن  من  كان  لذا  ال�شغل.  لمدونة  بالن�شبة  الم�شروع 

الفئة  ح�شر  خالل  من  الم�شروع  تطبيق  مجال  تحديد 

ال�شغل كما هو وارد  4 من مدونة  المادة  الم�شتهدفة وفق 

في المالحظة الخا�شة بالمادة االأولى من الم�شروع.

بالبيت  المرتبطة  االأ�شغال  تحديد  على  يترتب  قد  كما 

المنزلية  الحاجيات  لتطور  نظرا  اأخرى  حاالت  ا�شتبعاد 

بع�س  تدقيق  اإلى  والحاجة  والمكان،  الزمان  ح�شب 

الحاالت كما هو ال�شاأن بالن�شبة لالعتناء باالأطفال اأو بفرد 

لكونه  اأو  مر�شه  اأو  عجزه  اأو  �شنه  ب�شبب  البيت  اأفراد  من 

من ذوي االحتياجات الخا�شة، وتكييف االأ�شغال المنزلية 

التي ال تدخل في الالئحة المعتمدة مثل التكوين والرعاية 

البدنية وال�شيانة االإلكترونية.

المادة  هذه  من  االأخيرة  الفقرة  ح�شب  ممكنا  كان  واإذا 

بن�س  اأعاله  اإليها  الم�شار  االأ�شغال  الئحة  تتميم  اأو  تغيير 

اأو تتميم  تنظيمي، فاإن الت�شاوؤل يثار حول م�شروعية تغيير 

مقت�شى ت�شريعي بن�س تنظيمي.

الت�شغيل  �شروط  الم�شروع  من  الثاني  الباب  يت�شمن  لم 

االأ�شا�شية مثل مدة عقد ال�شغل و�شروط ف�شخه. فاإذا كان 

ذلك يرجع اإلى كونها �شتحدد من خالل العقد النموذجي 

ال  العقد  هذا  طبيعة  فاأن  تنظيمي،  بن�س  �شيحدد  الذي 
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اأنواع  ح�شب  وتفرعاتها  القواعد  مختلف  ت�شمينه  تتحمل 

العقود، ف�شال عن اأن �شروط الت�شغيل تدخل في المجال 

الت�شريعي وال يمكن تحديدها بوا�شطة ن�س تنظيمي.

وبالن�شبة للمادة 3 يالحظ اأن ت�شغيل العامل)ة( المنزلي)ة( 

يتم بمقت�شى عقد عمل يعده الم�شغل وفق نموذج يحدد 

المدة  محدد  العقد  بين  تمييز  اأي  دون  تنظيمي،  بن�س 

ب�شنفيه المتمثلين في المدة المحددة المتفق عليها واإنجاز 

�شغل معين، والعقد غير المحدد المدة، وهو ما يوؤدي اإلى 

عدم توافق ال�شروط ال�شكلية الواردة بهذه المادة مع ظروف 

اإبرام العقود لمدة ق�شيرة كما هو ال�شاأن في جميع عالقات 

ال�شغل غير القارة، ما يدفع اإلى الت�شاوؤل حول مدى قابلية 

القارين  غير  المنزليين  العمال  الم�شروع على  تطبيق هذا 

كالمياومين، والعر�شيين، والمو�شميين.

العمل ي�شكل حجة  اإذا كان عقد  ما  الت�شاوؤل حول  ويثار 

تاريخ  مثل  يخالفه  ما  اإثبات  االأجير  باإمكان  اأنه  اأم  قاطعة 

بداية الت�شغيل اأو طبيعة العمل اأو باقي ال�شروط الواردة في 

العقد النموذجي؟

تحرير  ت�شترط   3 المادة  الثانية من  الفقرة  اأن  كما يالحظ 

اإم�شائها  �شحة  على  م�شادق  نظائر  ثالثة  في  ال�شغل  عقد 

ذلك  اإقران  مع  ال�شغل،  مفت�شية  لدى  منها  ن�شخة  تودع 

بجزاء جنائي طبقا للمادة 17 اأدناه، دون اأي تمييز ح�شب 

اأقرب  عن  اأحيانا  يبعد  قد  الذي  ومحله  الت�شغيل  مدة 

مفت�شية ال�شغل بمئات الكيلومترات. 

للعمال  بالن�شبة  تحيل  التي  االأخيرة  الفقرة  وبخ�شو�س 

المتعلقة  ال�شغل  مدونة  اأحكام  على  االأجانب  المنزليين 

المالحظات  يثير  ذلك  فاإن  االأجانب،  االأجراء  بت�شغيل 

التالية:

ا�شتعمال  تعني  ال�شغل  مدونة  اأحكام  على  االإحالة  اإن   -

العقد النموذجي المعمول به في باقي القطاعات دون 

الت�شريع،  هذا  بها  جاء  التي  للخ�شو�شيات  مالءمته 

ف�شال عن ت�شمن العقد النموذجي لبيانات ال يمكن اأن 

يتوفر عليها �شاحب البيت مثل رقم ال�شجل التجاري، 

اأو ال يتوفر عليها العامل)ة( المنزلي)ة( حاليا مثل رقم 

االجتماعي،  لل�شمان  الوطني  ال�شندوق  في  االنخراط 

المنزلي)ة(،  والعامل)ة(  الم�شغل  قبل  من  العقد  هذا 

�شريطة اأن تراعى، عند التوقيع، ال�شروط المتعلقة باالأهلية 

المن�شو�س عليها في قانون االلتزامات والعقود.

اإم�شائها  يحرر العقد في ثالثة نظائر ي�شادق على �شحة 

منها  نظيراً  الم�شغل  ي�شلم  المخت�شة،  ال�شلطة  قبل  من 

ويودع  منها،  بواحد  ويحتفظ  المنزلي)ة(  للعامل)ة( 

الثالث لدى مفت�شية ال�شغل المخت�شة مقابل و�شل.

اإذا تعلق االأمر بعمال منزليين اأجانب، تطبق عليهم اأحكام 

الباب الخام�س من الكتاب الرابع من القانون المذكور 

رقم 65.99 المتعلقة بت�شغيل االأجراء االأجانب. 
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المــادة 4:

االأجانب  اأو  المغاربة  المنزليين  العمال  ت�شغيل  يمكن 

عن طريق وكاالت الت�شغيل الخ�شو�شية المحدثة طبقا 

بمثابة   65.99 رقم  القانون  من  الرابع  الكتاب  الأحكام 

وت�شغيل  اال�شتخدام  في  الو�شاطة  حول  ال�شغل  مدونة 

االأجراء.

ب�شفة  يقوموا،  اأن  الذاتيين  االأ�شخا�س  على  ويمنع 

اعتيادية، باأعمال الو�شاطة في ت�شغيل عمال منزليين. 

المــادة 5:

للم�شغل  يقدم  اأن  المنزلي)ة(  العامل)ة(  على  يجب 

ما  اأو  الوطنية  تعريفه  بطاقة  من  عليها  م�شادق  ن�شخة 

يقوم مقامها، وكذا جميع البيانات والوثائق التي يطلبها 

الم�شغل، وال�شيما تلك المتعلقة با�شمه وعنوانه وتاريخ 

ومكان ازدياده وبحالته العائلية، وعند االقت�شاء ن�شخا من 

ال�شهادات المدر�شية والمهنية التي يتوفر عليها. 

الم�شغل  يحيط  اأن  المنزلي)ة(  العامل)ة(  على  يجب 

علما بكل تغيير يطراأ على عنوانه اأو حالته العائلية.

واالأمرا�س  ال�شغل  حوادث  عن  التاأمين  �شركة  وا�شم 

18.12 المتعلق  اأن م�شروع القانون رقم  المهنية. فرغم 

بالتعوي�س عن حوادث ال�شغل ين�س على ا�شتفادة عمال 

�س على 
َ
المنازل من اأحكامه، اإال اأن اإلزامية التاأمين ُتفر

الم�شغلين الخا�شعين لنظام ال�شمان االجتماعي، وهو 

ما ال ينطبق على الم�شغل �شاحب البيت؛

عدم توقيف ا�شتقدام العمال االأجانب من بلدانهم على   -

توفير عقود عمل موافق عليها من لدن ال�شلطات لتالفي 

بلدانهم  اإلى  رجوعهم  نفقات  تحمل  و�شمان  ت�شريدهم 

كما تن�س على ذلك المادة 8 من االتفاقية 189؛

الموجودين  االأجانب  العمال  و�شعية  معالجة  عدم   -

حاليا بالمغرب في حالة عدم ت�شوية اأو�شاعهم من لدن 

الم�شغل اأو االإدارة المكلفة بالت�شغيل.

ت�شليم  المنزلي)ة(  العامل)ة(  على  المادة  هذه  اأوجبت 

الم�شغل ن�شخة م�شادق عليها من بطاقة تعريفه الوطنية اأو 

االأ�شخا�س، طبقا  بت�شغيل  ي�شمح  مقامها. وحيث  يقوم  ما 

كعمال  �شنة   15 اأتموا  متى  الم�شروع،  هذا  من   6 للمادة 

القانون  من   1 المادة  من   2 الفقرة  اأن  وحيث  منزليين، 

للتعريف  الوطنية  البطاقة  بموجبه  المحدثة   35.06 رقم 

االإلكترونية ال تلزم التوفر على هذه البطاقة �شوى بالن�شبة 

للمواطن البالغ 18 �شنة ميالدية كاملة، فاإن المر�شح للعمل 

كعامل)ة( منزلي)ة( الذي يتراوح عمره بين 15 و18 �شنة 
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لن يكون متوفرا على البطاقة الوطنية، وهو ما يفر�س تحديد 

التثبت  من  فعال  تَمكن  والتي  مقامها،  تقوم  التي  الوثائق 

من هوية الطفل و�شنه.

ت�شليم  المنزلي)ة(  العامل)ة(  المادة  هذه  األزمت  كما 

تلك  وال�شيما  منه،  يطلبها  التي  الوثائق  كل  الم�شغل 

وبحالته  ازدياده  ومكان  وتاريخ  وعنوانه  با�شمه  المتعلقة 

على  القانون  ذات  من   7 المادة  تن�س  حين  في  العائلية، 

اأن البطاقة الوطنية للتعريف االإلكترونية تعفي من االإدالء 

بر�شم الوالدة و�شهادة االإقامة.

�شمحت  قد  المادة  هذه  من  الثالثة  الفقرة  كانت  واإذا 

للم�شغل، على نفقته، اأن يطلب من العامل)ة( المنزلي)ة( 

اأي  من  خلوه  تثبت  طبية  ب�شهادة  االإدالء  ت�شغيله،  قبل 

مر�س من االأمرا�س المعذية، فاإن الت�شاوؤل يطرح عن حالة 

في  خا�شة  ت�شغيله،  بعد  نوعه  كان  كيفما  بمر�س  اإ�شابته 

�شل ال�شكوت عن الحماية االجتماعية بمختلف مكوناتها، 

علما اأن تمديد نظام ال�شمان االجتماعي اإليهم يتوقف منذ 

�شنة 1959 على �شدور مر�شوم.

 143 المادة  اأحكام  على  المادة  هذه  من   1 الفقرة  تحيل 

ت�شغيل  �شن  لتحديد  ال�شغل  بمدونة  المتعلق  القانون  من 

مع  تعار�شا  ي�شكل  وهذا  �شنة،   15 في  المنزليين  العمال 

اأحكام المادة 4 من ذات المدونة التي تن�س على تحديد 

�شروط الت�شغيل وال�شغل الخا�شة بهذه الفئة بوا�شطة قانون 

الأحكام  يخ�شعون  ال  المنزليين  العمال  اأن  اأي  خا�س، 

مدونة ال�شغل. لذا ي�شتح�شن تحديد �شن ت�شغيل العمال 

المنزليين دون اإحالة على القانون المتعلق بمدونة ال�شغل.

اإجراء الفح�س الطبي بمنا�شبة  اإلزامية  كما يالحظ غياب 

ا�شتخدام االأطفال واالكتفاء بفح�س طبي كل �شتة اأ�شهر.

العامل)ة(  اأن يطلب من  نفقته،  للم�شغل، وعلى  يمكن 

تثبت  طبية  ب�شهادة  يدلي  اأن  ت�شغيله،  قبل  المنزلي)ة( 

خلوه من اأي مر�س من االأمرا�س المعدية.

يتعين على العامل)ة( المنزلي)ة( اأن ي�شرح لدى م�شغله 

باأي مر�س اآخر م�شاب به وال �شيما اإذا كان مر�شا مزمنا.

المــادة 6:

 65.99 رقم  القانون  من   143 المادة  الأحكام  طبقا 

تقل  الذين  االأ�شخا�س  ت�شغيل  يمنع  الذكر،  ال�شالف 

اأعمارهم عن 15 �شنة كعمال منزليين.

اأما بالن�شبة لالأ�شخا�س الذين تتراوح اأعمارهم ما بين 15 

و18 �شنة، فيجب اأن يكونوا حا�شلين من اأولياء اأمورهم 

على اإذن مكتوب م�شادق على �شحة اإم�شائه ق�شد توقيع 

عقد ال�شغل المتعلق بهم. 

يعر�س العمال المنزليون المتراوحة اأعمارهم ما بين 15 

على  اأ�شهر  �شتة  فح�س طبي كل  على  وجوبا  �شنة  و18 

نفقة الم�شغل.

يمنع ت�شغيل العمال المنزليين في اأ�شغال ت�شكل مخاطر 

بيئية ت�شر ب�شحتهم اأو �شالمتهم اأو ب�شلوكهم االأخالقي، 

اأو قد يترتب عنها ما قد يخل باالآداب العامة.

تحدد الئحة هذه االأ�شغال بن�س تنظيمي.
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المادة 7:

يمكن للعمال المنزليين المتراوحة اأعمارهم ما بين 15 

و18 �شنة اأن ي�شتفيدوا من برامج التربية والتكوين التي 

غير  والتربية  االأمية  محو  برامج  ال�شيما  الدولة،  توفرها 

النظامية وبرامج التكوين المهني.

باتفاق  المذكورة  البرامج  من  اال�شتفادة  كيفيات  تحدد 

بين الم�شغل والعامل)ة( المنزلي)ة(.

المــادة 8:

ال  اأ�شبوعية  راحة  من  المنزلي)ة(  العامل)ة(  ي�شتفيد 

تقل عن 24 �شاعة مت�شلة.

يمكن باتفاق الطرفين تجميع اأيام الراحة االأ�شبوعية على 

المواليين  ال�شهرين  التعوي�شية خالل  الراحة  تعطى  اأن 

لتاريخ وقفها.

المــادة 9: 

 ت�شتفيد االأم، العاملة المنزلية، ابتداء من تاريخ ا�شتئنافها 

للر�شاعة مدتها  ا�شتراحة خا�شة  الو�شع، من  اإثر  العمل 

�شاعة واحدة عن كل يوم وذلك خالل مدة اإثني ع�شر 

�شهرا متوالية.

تكون مدة ا�شتراحة الر�شاعة م�شتقلة عن فترات الراحة 

التي ت�شتفيد منها العاملة المنزلية.

في  الحق  على  المادة  هذه  تن�شي�س  عدم  يالحظ 

والتكوين  التربية  برامج  من  الرا�شدين  العمال  ا�شتفادة 

التي توفرها الدولة وح�شره في االإباحة عو�س االإلزامية 

بالن�شبة للعمال المنزليين المتراوحة اأعمارهم ما بين 15 

و18 �شنة.

بوا�شطة  البرامج  هذه  من  اال�شتفادة  تقرير  وي�شتح�شن 

قواعد ت�شعها الدولة عو�س تعليق ذلك على اتفاق بين 

الو�شول  ي�شعب  قد  المنزلي)ة(،  والعامل)ة(  الم�شغل 

بين  التوازن  عدم  ب�شبب  الحاالت  من  كثير  في  اإليه 

الطرفين.

تطرق الباب الثالث للراحة االأ�شبوعية والعطلة ال�شنوية 

واأيام العطل دون اأن ي�شبقه تحديد مدة العمل الم�شموح 

اأوقات  ونهاية  بداية  احت�شاب  دون  �شيحول  ما  وهو  بها، 

الراحة والعطل.

لت�شغيل  بالن�شبة  العمل  مدة  تحديد  اإغفال  اأن  كما 

االأطفال يطرح م�شاألة مالءمة هذا الت�شريع مع اتفاقيات 

منظمة العمل الدولية، خا�شة االتفاقية 138 ب�شاأن الحد 

المغرب  عليها  �شادق  التي  اال�شتخدام  ل�شن  االأدنى 

بتاريخ 6 يناير 2000 والتي تن�س في المادة 7 )3( على 

وجوب تقرير ال�شلطة المخت�شة لعدد ال�شاعات وال�شروط 

التي يجوز فيها القيام باال�شتخدام اأو العمل.

العاملة  االأم،  ا�شتفادة  تن�س على  المادة  كانت هذه  اإذا 

يالحظ  فاإنه  للر�شاعة،  خا�شة  ا�شتراحة  من  المنزلية، 

غياب التن�شي�س على الحق في عطلة االأمومة.

البـــاب  الثالث : الراحة الأ�شبوعية والعطلة ال�شنوية واأيام العطل



39

م�شروع قانون رقم 19.12 بتحديد �شروط ال�شغل والت�شغيل المتعلقة بالعمال المنزليين

تمديد  المادة  هذه  اأغفلت  ال�شغل،  مدونة  مع  بالمقارنة 

لم  كما  االأقدمية.  اأ�شا�س  على  للطفل  بالن�شبة  العطل 

خالل  ال�شكن  في  بالحق  العامل  احتفاظ  اإلى  تتطرق 

العطل.

ن�شت هذه المادة على ا�شتفادة العامل)ة( المنزلي)ة( 

الدينية  االأعياد  اأيام  خالل  عنها  موؤدى  راحة  من 

المدرجة  الثالث  الباب  بعنوان  ورد  في حين  والوطنية، 

في هذه المادة �شمن مقت�شياته عبارة اأيام العطل، وهناك 

فرق بين االأعياد والعطل. فاإذا كانت االأعياد هي االأعياد 

الدينية اأو الوطنية المعترف بها قانونا، فاإن العطل هي اأيام 

يتوقف فيها ال�شغل دون اأن تكون اأعيادا. 

كما اأن غياب اأية اإحالة على لوائح ر�شمية الأيام العطل 

اأو اأيام االأعياد يطرح م�شاألة ح�شرها، ومعرفة �شروط اأداء 

االأجر اأو التعوي�س عنها.

العامل)ة(  ا�شتفادة  حاالت  على  المادة  هذه  ن�س  رغم 

فاإنه  عائلية،  الأ�شباب  تغيب  رخ�س  من  المنزلي)ة( 

ازدياد  بمنا�شبة  االإجازة  على  التن�شي�س  غياب  يالحظ 

مولود للعامل)ة( المنزلي)ة(.

المــادة 10:

ي�شتفيد العامل)ة( المنزلي)ة( من عطلة �شنوية مدفوعة 

اأ�شهر مت�شلة في خدمة الم�شغل،  اإذا ق�شى �شتة  االأجر 

اأال تقل مدتها عن يوم ون�شف يوم عمل عن كل  على 

�شهر.

من  اأجزاء  بين  الجمع  اأو  ال�شنوية  العطلة  تجزئة  يمكن 

الطرفان  اتفق  اإذا  متتاليتين،  �شنتين  مدى  على  مددها 

على ذلك.

المــادة 11:

عنها  موؤدى  راحة  من  المنزلي)ة(  العامل)ة(  ي�شتفيد 

تاأجيل  ويمكن  والوطنية.  الدينية  االأعياد  اأيام  خالل 

اال�شتفادة منها اإلى تاريخ الحق يحدد باتفاق الطرفين.

المــادة 12:

تغيب  رخ�س  من  المنزلي)ة(  العامل)ة(  ي�شتفيد 

الأ�شباب عائلية تحدد مددها كما يلي:

زواج العامل)ة( المنزلي)ة(: اأربعة اأيام؛  -

زواج اأحد اأبناء العامل)ة( المنزلي)ة( اأو اأحد ربائبه:   -

يومان؛

وفاة زوج العامل)ة( المنزلي)ة( اأو اأحد اأبنائه اأو اأحفاده،   -

اأو اأ�شوله، اأو اأبناء زوجه من زواج �شابق: ثالثة اأيام؛

العامل)ة(  اأخوات  اإحدى  اأو  اإخوة  اأحد  وفاة   -

المنزلي)ة( اأو اأحد اإخوة اأو اإحدى اأخوات زوجه، اأو 

اأحد اأ�شول زوجه: يومان؛

اأحد  اأو  المنزلي)ة(  العامل)ة(  لزوج  جراحية  عملية   -

اأبنائه: يومان؛

ختان اأحد اأبناء العامل)ة( المنزلي)ة(: يوم واحد.  -
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المــادة 13:

احت�شابه،  في  ويدخل  الطرفين.  بترا�شي  االأجر  يحدد 

االأخرى  المكمالت  النقدي،  المبلغ  اإلى  باالإ�شافة 

المادية اأو العينية، عند االقت�شاء، اإذا اتفق الطرفان على 

ذلك.

للعامل)ة(  االأجر  النقدي من  المبلغ  يقل  اأن  ال يمكن 

المطبق  لالأجر،  القانوني  االأدنى  الحد  عن  المنزلي)ة( 

كان  اإذا  الحرة،  والمهن  والتجارة  ال�شناعة  قطاعات  في 

العامل)ة( المنزلي)ة( ال ي�شتفيد من مكمالت مادية اأو 

عينية اأخرى، بما في ذلك االأكل والمبيت ب�شفة دائمة 

لدى الم�شغل.

الطرفان  يتفق  ما لم  انتهائه،  يوؤدى االأجر كل �شهر عند 

على خالف ذلك.

الن�شبة  االقت�شاء،  عند  ال�شغل،  عقد  يت�شمن  اأن  يجب 

االأجر،  مبلغ  من  واالأكل  المبيت  يمثلها  التي  المئوية 

على اأال تتجاوز هذه الن�شبة في كل االأحوال %40 من 

هذا المبلغ.

المــادة 14:

كل يوم تغيب فيه العامل)ة( المنزلي)ة( دون ترخي�س 

من م�شغله، يخ�شم مقابله من االأجر، اإال اإذا اتفق الطرفان 

على خالف ذلك.

المــادة 15:

ي�شتحق العامل )ة( المنزلي )ة( تعوي�شا عند ف�شله، اإذا 

الفعلي  ال�شغل  من  متوا�شلة  �شنة  يقل عن  ما ال  ق�شى 

لدى نف�س الم�شغل.

من  جزء  اأو  �شنة،  كل  عن  التعوي�س،  هذا  مبلغ  يعادل 

ال�شنة من ال�شغل الفعلي، ما يلي:

ال يمكن، طبقا لهذه المادة، اأن يقل المبلغ النقدي من 

االأجر الموؤدى للعامل)ة( المنزلي)ة( عن الحد االأدنى 

والتجارة  ال�شناعة  قطاعات  في  المطبق  لالأجر  القانوني 

القانوني  االأدنى  الحد  اأن  علمنا  واإذا  الحرة.  والمهن 

اأ�شا�س �شاعات  القطاعات يح�شب على  لالأجر في هذه 

الحالة كذلك كما  �شيوؤدي، في هذه  فاإن ذلك  العمل، 

هو ال�شاأن بالن�شبة الحت�شاب بداية ونهاية اأوقات الراحة 

اإلى �شعوبة تحديد االأجر ب�شبب عدم تحديد  والعطل، 

الم�شروع لمدة العمل الم�شموح بها.

تحدد  وال  ال�شقف  تحدد  المادة  هذه  اأن  يالحظ  كما 

حالة  في  اأو  ذلك  عن  العقد  �شكوت  حالة  في  الن�شبة 

العقد ال�شفوي.

 ،10% في  الغذاء  ن�شبة  تحدد  اأن  مثال  االأفيد  من  لذا، 

في  ال�شكن  ون�شبة   ،10% في  والع�شاء  الفطور  ون�شبة 

االإجمالي  ال�شقف  المجموع  يتجاوز  اأال  على   ،10%

المحدد.

ي�شكت هذا الن�س عن نظام الغياب عالقة مع المر�س 

يجب  كما  بالعقوبة.  ال�شامح  المبرر  غير  والغياب 

هو  كما  غياب  لكل  بالن�شبة  االقتطاع  على  التن�شي�س 

الحال بالن�شبة للذي يتغيب ن�شف يوم اأو ب�شع �شاعات، 

ولي�س االكتفاء فقط بتنظيم حالة غياب يوم كامل.

ك�شرط  الفعلي  ال�شغل  من  متوا�شلة  �شنة  مدة  تعتبر 

تدفع  قد  طويلة  مدة  الف�شل  عن  التعوي�س  ال�شتحقاق 

بع�س الم�شغلين اإلى التحايل من خالل ف�شل العامل)ة( 

لذا  باآخر.  وا�شتبداله  المدة  تلك  مرور  قبل  المنزلي)ة( 

ي�شتح�شن ق�شر هذه المدة في �شتة اأ�شهر كما هو ال�شاأن 

بالن�شبة للعاملين في باقي القطاعات طبقا للمادة 52 من 

15 من  المادة  2 من  الفقرة  واأن  ال�شغل، خا�شة  مدونة 

البـــاب  الرابع : الأجـــر
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نف�س  وفق  الف�شل  عن  التعوي�س  مبلغ  تحدد  الم�شروع 

ال�شغل  مدونة  من   52 المادة  في  المعتمدة  الطريقة 

المذكورة اأعاله.

ت�شيق هذه المادة من مجال تدخل مفت�س ال�شغل من 

خالل تعليق مراقبته على تو�شله ب�شكاية من العامل)ة( 

دون  تحول  قد  طريقة  وهي  الم�شغل،  �شد  المنزلي)ة( 

تحقيق حماية فعالة للعامل)ة( المنزلي)ة(.

التفتي�س  مهمة  بين  يخلط  المراقبة  نظام  اأن  ويالحظ 

التي توؤدي اإلى الوقوف على المخالفات وبين محاوالت 

ال�شلح الهادفة اإلى تحقيق ال�شلح. 

كما اأن اإ�شافة هذه المراقبة اإلى المهام الكثيرة لمفت�شي 

ال�شغل وقلة عددهم، �شيوؤدي اإلى عدم فعاليتها تماما.

•  96 �شاعة من االأجر، فيما يخ�س فترة ال�شغل الفعلي 
المق�شية خالل الخم�س �شنوات االأولى؛

•  144 �شاعة من االأجر، فيما يخ�س فترة ال�شغل الفعلي 
المق�شية خالل ال�شنة ال�شاد�شة اإلى ال�شنة العا�شرة؛

•  192 �شاعة من االأجر، فيما يخ�س فترة ال�شغل الفعلي 
الخام�شة  وال�شنة  ع�شرة  الحادية  ال�شنة  المق�شية خالل 

ع�شرة؛

•  240 �شاعة من االأجر، فيما يخ�س فترة ال�شغل الفعلي 
المق�شية بعد ال�شنة الخام�شة ع�شرة.

يحدد المبلغ النقدي الواجب اأداوؤه عن كل �شاعة بن�س 

تنظيمي.

المادة 16:

ال�شكايات  ال�شغل  بتفتي�س  المكلفون  االأعوان  يتلقى 

الم�شغل  �شد  المنزلي)ة(  العامل)ة(  بها  يتقدم  التي 

كلما تعلق االأمر بنزاع يخ�س تنفيذ عقد العمل المبرم 

بينهما.

مدى  من  للتحقق  الطرفين  ال�شغل  مفت�س  ي�شتدعي 

تطبيق اأحكام هذا القانون. 

بين  ال�شلح  محاوالت  باإجراء  ال�شغل  مفت�س  يقوم 

الطرفين يتم ت�شمينها في مح�شر يوقعه الطرفان.

 واإذا تعذر عليه ال�شلح، حرر مح�شراً في المو�شوع ي�شلم 

اإلى العامل)ة( المنزلي)ة( ليدلي به اإذا قرر اللجوء اإلى 

المحكمة المخت�شة ق�شد البت في النزاع.

مده  الطرفين  من  يطلب  اأن  ال�شغل  لمفت�س  يمكن 

بالوثائق التي من �شاأنها اأن ت�شاعده على القيام بالمهمة 

المذكورة. وفي حالة معاينة مخالفة اأحكام هذا القانون 

العامة  النيابة  اإلى  يحيله  المو�شوع  في  مح�شرا  يحرر 

المخت�شة.

البـــاب الخام�ض : المراقبة والعقوبــات
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المادة  17:

يعاقب بغرامة من 25000 اإلى 30000 درهم:

عمره  يقل  منزليا)ة(  عامال)ة(  ا�شتخدم  �شخ�س  كل   •

عن 15 �شنة؛

• كل �شخ�س ا�شتخدم عامال)ة( منزليا)ة( يتراوح عمره 

ما بين 15 و18 �شنة دون اإذن من ولي اأمره؛

• كل �شخ�س ذاتي، يتو�شط ب�شفة اعتيادية، في ت�شغيل 

عمال منزليين؛

• كل �شخ�س لم يتقيد باأحكام المادة 3 اأعاله؛

• كل �شخ�س ا�شتخدم عمااًل منزليين في اأ�شغال ت�شر 

ب�شحتهم اأو �شالمتهم اأو �شلوكهم االأخالقي.

وفي حالة العود يحكم على مرتكب االأفعال المن�شو�س 

بين  مدته  تتراوح  وبالحب�س  الغرامة  ب�شعف  اآنفا  عليها 

�شهر و3 اأ�شهر اأو باإحدى هاتين العقوبتين فقط.

المادة 18:

كل  درهم  و1200   500 بين  ما  تتراوح  بغرامة  يعاقب 

عامل)ة( منزلي)ة( لم يحط م�شغله علما بكل تغيير يطراأ 

على عنوانه اأو حالته العائلية.

المادة  19:

يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 500 و1200درهم:

• كل م�شغل امتنع عن منح العامل)ة( المنزلي)ة( حقه 

 8 المادة  المن�شو�س عليها في  التعوي�شية  الراحة  في 

اأعاله؛

المنزلية حقها في  العاملة  امتنع عن منح  كل م�شغل   •

 9 المادة  في  عليها  المن�شو�س  الر�شاعة  ا�شتراحة 

اأعاله؛

ب�شفة  يتو�شط  ذاتي،  �شخ�س  كل  المادة  هذه  تعاقب 

اعتيادية، في ت�شغيل عمال منزليين، دون اأن تحدد عدد 

المرات التي يتحقق بها االعتياد.

الو�شيط من  يفلت  ي�شتح�شن تحديد ذلك، كي ال  لذا 

العقاب بدعوى عدم اعتياده التو�شط في ت�شغيل العمال 

�لمنزليين.

ورغم التن�شي�س على معاقبة الو�شيط، فيالحظ غياب اأي 

و�شيلة ناجعة لمعاينة الو�شاطة غير الم�شروعة في ت�شغيل 

االأطفال كعمال منزليين.

هذا  فاإن  اإدارية،  بغرامة  االأمر  تعلق  اإذا  اأنه  هنا  يالحظ 

هنا  االأمر  اأن  والحال  معنى،  له  يكون  اأن  يمكن  المبلغ 

يتعلق بمخالفة ق�شت بها المحكمة. فهل يمكن ت�شور 

يتوفر  ال�شغل )الذي ال  اإعداد مح�شر من طرف مفت�س 

المخالفات(،  على  للوقوف  الالزمة  االإمكانيات  على 

وتوجيهه اإلى النيابة العامة، واإثارة المتابعة، وانعقاد جل�شة 

والتي ال  500 درهم  قدرها  بغرامة  الحكم  ق�شد  جنائية 

يمكن تح�شيلها اإال بعد التبليغ وبطريقة ر�شمية؟ 

على  تنطبق  بالم�شطرة  المتعلقة  اأعاله  المالحظة  ذات 

هذه المادة.

الغرامة  فيها  بما  العقوبات  تطبيق  اأن  يالحظ  كما 

المتراوحة بين 500 و1200 درهم يتوقف على تحريك 

التعوي�شية  الراحة  نظام  يفقد  ما  وهو  العمومية  المتابعة 

وا�شتراحة الر�شاعة والعطلة ال�شنوية والراحة اأيام االأعياد 

والعطل واأيام التغيب م�شداقية. كما يالحظ غياب اأي 

جزاء على خرق نظام االأجور.
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المنزلي)ة(  العامل)ة(  تمتيع  عن  امتنع  م�شغل  كل   •

المن�شو�س  عنها  الموؤدى  ال�شنوية  العطلة  في  بحقه 

عليها في المادة 10 اأعاله؛

اأيام  بت�شغيل عامل)ة( منزلي)ة( في  قام  كل م�شغل   •

المن�شو�س  عنها  الموؤدى  االأعياد  اأيام  وفي  العطل 

ما  اأعاله،  و10   8 المادتين  في  التوالي  على  عليهما، 

لم يتفق الطرفان على تاأجيل اال�شتفادة منها اإلى وقت 

الحق؛

المنزلي)ة(  العامل)ة(  تمتيع  عن  امتنع  م�شغل  كل   •

المن�شو�س عليها في  التغيب  اأيام  اال�شتفادة من  من 

المادة 12 اأعاله، اأو عدم اأداء االأجر عنها.

المادة  20:

من   4 المادة  من  االأولى  الفقرة  الأحكـام  تغيـيـرا 

ت�شمية  تحل  الذكـر  ال�شـالف   65.99 رقــم  الـقـانون 

البيوت". "خدم  ت�شمية  المنزليين" محل  "العمال 

المادة  21:

تدخل اأحكام هذا القانون حيز التنفيذ بعد ان�شرام اأجل 

�شنة ابتداء من التاريخ الذي تن�شر فيه بالجريدة الر�شمية 

الن�شو�س الالزمة لتطبيقه التام.

التاريخ  في  ي�شغلون  الذين  الم�شغلين  على  يتعين 

المذكور، عماال منزليين، التقيد باأحكامه ابتداء من هذا 

التاريخ.

الم�شطلح  توحيد  على  المادة  هذه  في  التن�شي�س  رغم 

من  الم�شروع  لهذا  الخا�شعة  الفئة  ت�شمية  في  المعتمد 

خالل اإحالل ت�شمية "العمال المنزليين" محل ت�شمية 

"خدم البيوت"، فاإن ذلك يبقى غير كاف ب�شبب وجود 
اأخرى.  قوانين  في  الفئة  تعبر عن هذه  اأخرى  ت�شميات 

كافة  م�شتوى  على  التوحيد  هذا  تحقيق  ي�شتح�شن  لذا 

وذلك  ال�شغل،  مدونة  على  فقط  ق�شره  عو�س  القوانين 

ت�شمية  ا�شتبدال  على  كذلك  التن�شي�س  خالل  من 

بالف�شل  الواردة  بالمنازل"  الم�شتخدمون  "االأعوان 
ال�شمان  بنظام  المتعلق  ال�شريف  الظهير  من  الثاني 

االجتماعي.

اإال  يتم  لن  القانون  هذا  تنفيذ  فاإن  المادة،  هذه  ح�شب 

بالجريدة  التنظيمية  الن�شو�س  ن�شر  على  �شنة  مرور  بعد 

اإليها المدة  اأ�شفنا  اإذا  الر�شمية، وهي مدة طويلة خا�شة 

اإلى  �شيوؤدي  ما  التنظيمية،  الن�شو�س  ل�شدور  الالزمة 

ا�شتمرار معاناة فئة العمال المنزليين.

في  التنظيمية  الن�شو�س  تح�شير  اإدماج  ي�شتح�شن  لذا 

مدة ال�شنة لدخوله حيز التنفيذ.
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الملحق 2:

مقتطفات من الت�شريعات ال�شارية المفعول ب�شاأن العامالت والعمال المنزليين
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الملحق 2 : مقتطفات من الت�شريعات ال�شارية المفعول ب�شاأن العامالت 

والعمال المنزليين

قانون اللتزامات والعقود - ظهير 9 رم�شان 1331 )12 اأغ�شط�ض 1913(  .1

الفرع الثاني: اإجارة الخدمة اأو العمل

الف�شل 746

تنظم اإجارة الخدمة بمقت�شى االأحكام العامة الواردة في الف�شل 723 وما بعده وبمقت�شى االأحكام االآتية:

الف�شل 747

اإذا كان االأجير يعي�س في منزل مخدومه، ثم مر�س اأو اأ�شيب في حادثة من غير اأن يكون ذلك راجعا اإلى خطاإه، وجب على 

المخدوم اأن يقدم له وعلى نفقته ولمدة ع�شرين يوما، ما يلزم لموؤونته ولعالجه.

اأن يقدم لالأجير العالج خارج منزله، في موؤ�ش�شة عامة مخ�ش�شة لذلك، واأن يخ�شم ما ينفقه في هذا  وي�شوغ للمخدوم 

ال�شبيل مما ي�شتحقه االأجير من اأجر.

الف�شل 748

يعفى المخدوم من االلتزام المقرر في الف�شل ال�شابق اإذا كان في مقدور االأجير الح�شول على ما يلزمه من موؤونة وعالج، 

االإ�شعاف  من  اأو  عندها  اأمن  يكون  التي  التاأمين  �شركات  من  اأو  فيها،  ع�شوا  يكون  التي  التعاونية  االإغاثة  من جمعيات 

العمومي.

الف�شل 749

المعلم اأو المخدوم، وعلى العموم كل رب عمل، يلتزم: 

اأوال - باأن يعمل على اأن تكون الغرف، ومحالت ال�شغل، وعلى العموم كل االأماكن التي يقدمها لعماله وخدمه وم�شتخدميه 

م�شتوفية كل ال�شروط الالزمة لعدم اإلحاق ال�شرر ب�شحتهم ولتاأمينهم من كل خطر، كما اأنه يلتزم ب�شيانتها لتبقى على نف�س 

هذه الحالة طوال مدة العقد؛ 

ثانيا - باأن يعمل على اأن تكون االأجهزة واالآالت واالأدوات وعلى العموم كل االأ�شياء التي يقدمها، والتي يلزم بوا�شطتها 

اأداء ال�شغل في حالة من �شاأنها اأن تقي من ي�شتخدمهم من كل خطر يهدد حياتهم اأو �شحتهم في الحدود التي تقت�شيها 

طبيعة الخدمات التي يوؤدونها، كما اأنه يلتزم ب�شيانتها لتبقى على نف�س هذه الحالة طوال مدة العقد؛

ثالثا - باأن يتخذ كل ما يلزم من االإجراءات الوقائية لكي يوؤمن لعماله وخدمه وم�شتخدميه حياتهم و�شحتهم في اأدائهم 

االأعمال التي يبا�شرونها تحت توجيهه اأو لح�شابه. 

وي�شاأل المخدوم عن كل مخالفة الأحكام هذا الف�شل وفقا للقواعد المقررة للجرائم واأ�شباه الجرائم. 
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الف�شل 750

وي�شاأل المخدوم اأي�شا عن الحوادث والكوارث التي يقع �شحيتها االأجير الذي يعمل معه، حالة كونه يوؤدي المهمة التي 

اأو عدم مراعاة رب العمل ال�شوابط الخا�شة المتعلقة  اإلى مخالفة  اأو الكارثة راجعا  اإذا كان �شبب الحادثة  اإليه بها،  عهد 

بمبا�شرة �شناعته اأو فنه.

الف�شل 751

كل اال�شتراطات اأو االتفاقات التي ت�شتهدف تخفيف اأو اإبعاد الم�شوؤولية المقررة بمقت�شى الف�شلين 749 و750 على عاتق 

المخدومين اأو اأرباب االأعمال تقع عديمة االأثر.

الف�شل 752

اإنقا�س التعوي�س، اإذا ثبت اأن الحادثة التي كان االأجير �شحيتها قد ت�شببت عن عدم حيطته اأو عن خطاإه وتزول  ي�شوغ 

م�شوؤولية المخدوم كلية، وال يمنح اأي تعوي�س لالأجير، اإذا كان �شبب الحادثة راجعا اإلى �شكره اأو اإلى خطاإه الج�شيم.

الف�شل 753

)ظهير 6 يوليوز 1954(

تنق�شي اإجارة الخدمة بانق�شاء المدة التي حددها الطرفان.

اإذا ارت�شى المتعاقدان �شراحة عند اإبرام عقد محدد المدة، اإمكانية تجديده وحددا عدد مرات التجديد، لم ي�شغ لهما اأن 

يحددا لكل من هذه المرات مدة تتجاوز المدة التي حددت للعقد ومن غير اأن تزيد في اأي حالة على �شنة. والعقد الذي 

يبرم لمدة محددة يمكن اأن يمتد بالتجديد ال�شمني اإلى ما بعد اأجله الم�شروط. وفي هذه الحالة ي�شبح غير محدد المدة.

الف�شل 754

)ظهير 26 �شتنبر 1938(

اأداوؤه، فاإن العقد يقع قابال  اإلى طبيعة العمل الالزم  اأو  اإرادة المتعاقدين  اإلى  اإذا لم تحدد مدة العقد، وكان ذلك راجعا 

لالإبطال، وي�شوغ الأي من المتعاقدين اأن يتخل�س منه باإعطائه تنبيها بذلك للطرف االآخر في المواعيد التي يقررها العرف 

المحلي اأو االتفاق. وي�شتحق االأجر بن�شبة الخدمات الموؤداة، وعلى ح�شب ما هو م�شتحق لالأعمال المماثلة.

ي�شوغ في اإجارة الخدمة، بمقت�شى االتفاقات الجماعية، مخالفة المواعيد المحددة بمقت�شى العرف.

كل �شرط يحدد في عقد فردي اأو في �شابط م�شنع ميعادا للتنبيه اأدنى مما هو مقرر بمقت�شى العرف اأو بمقت�شى االتفاقات 

الجماعية يقع باطال بقوة القانون.

ف�شخ العقد باإرادة اأحد المتعاقدين وحده يمكن اأن يوؤدي اإلى التعوي�س.

التعوي�شات التي يمكن اأن تمنح ب�شبب عدم مراعاة ميعاد التنبيه ال تختلط بالتعوي�شات التي قد تترتب، من ناحية اأخرى، 

عن الف�شخ التع�شفي للعقد ال�شادر باإرادة اأحد الطرفين المتعاقدين. وي�شوغ للمحكمة، في �شبيل تقدير ما اإذا كان يوجد 

اأن يت�شمن الحكم �شراحة ذكر المبرر الذي  اإنهاء العقد. ويلزم في جميع االأحوال،  اأن تجري تحقيقا في ظروف  ف�شخ، 

يدعيه الطرف الذي اأنهى العقد.
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لتحديد التعوي�س، عندما يكون له محل، تلزم مراعاة العرف وطبيعة الخدمات واأقدمية اأدائها، و�شن االأجير اأو الم�شتخدم 

والمخ�شومات المقتطعة والمدفوعات الحا�شلة من اأجل ترتيب معا�س التقاعد، وعلى العموم كل الظروف التي تبرر وجود 

الخ�شارة الحا�شلة وتحدد مداها. 

اأو  اأو تحويل الم�شروع،  اأو االإدماج  اأو البيع  اإذا طراأ تغيير في المركز القانوني لرب العمل، وعلى االأخ�س ب�شبب االإرث 

تقديمه ح�شة في �شركة فاإن جميع عقود العمل الجارية في يوم ح�شول هذا التغيير ت�شتمر بين المالك الجديد للم�شروع 

وبين عماله وخدمه وم�شتخدميه.

توقف الم�شروع، ل�شبب اآخر غير القوة القاهرة، ال يعفي �شاحبه من االلتزام باحترام ميعاد التنبيه.

ال ي�شح التنازل مقدما من الطرفين عن الحق الذي قد يثبت الأحدهما في طلب التعوي�شات وفقا لما تق�شي به االأحكام 

ال�شابقة.

وجب  اال�شتيناف  محكمة  اأو  المدنية  المحاكم  اأمام  ال�شابقة  الفقرات  اأحكام  تطبيق  عن  النا�شئة  المنازعات  رفعت  اإذا 

التحقيق والحكم فيها على وجه ال�شرعة.

االمتياز المقرر بمقت�شى البند 4 من الف�شل 1248 التالي ي�شمن التعوي�شات المن�شو�س عليها في هذا الف�شل، �شواء 

كانت ب�شبب عدم مراعاة ميعاد التنبيه اأو ب�شبب الف�شخ التع�شفي للعقد.

تطبق اأحكام هذا الف�شل، حتى في الحالة التي يرتبط فيها الم�شتخدم بمقت�شى عقود اإجارة بعدة اأرباب اأعمال.

الف�شل 755

في تعهدات العمال اأو الخدم وعمال المتاجر وخدام المحالت العمومية تعتبر الخم�شة ع�شر يوما االأولى فترة تجربة، ويجوز 

خاللها الأي من الطرفين بمح�س رغبته اإبطال العقد، دون اأن يلتزم بتعوي�س ما، واإذا اأراد اأحد الطرفين اإبطال العقد، وجب 

عليه اأن يعلم االآخر برغبته بيومين مقدما. وهنا ي�شتحق الم�شتخدم اأجره على ح�شب عمله.

ويطبق كل ما �شبق، اإال اإذا ق�شى العرف المحلي اأو االتفاق بخالفه.

الف�شل 756

في اإجارة الخدمة يعتبر ال�شرط الفا�شخ موجودا، دون حاجة للن�س عليه، ل�شالح كل من المتعاقدين، اإذا لم ينفذ المتعاقد 

االآخر التزاماته اأو لالأ�شباب الخطيرة االأخرى التي يترك تقديرها للق�شاة.

الف�شل 757

للمخدوم الحق في ف�شخ العقد للمر�س اأو لالإ�شابة التي تلحق خادمه اأو م�شتخدمه نتيجة قوة قاهرة، على اأن يدفع لهذا 

االأخير ما ي�شتحقه بن�شبة مدة خدمته.

الف�شل 758

اإذا لم ينفذ اأحد المتعاقدين التزاماته، اأو اإذا ف�شخها فجاأة وفي وقت غير الئق ومن غير مبرر مقبول، �شاغ اإلزامه بالتعوي�شات 

ل�شالح المتعاقد االآخر، وهكذا فاإن تغيب العامل قبل اإنهاء عمله، ثم جاء بعد انق�شاء مدة خدمته يطالب باالأجر عن المدة 

التي عمل خاللها، �شاغ لرب العمل اأن يدفع هذه المطالبة باالأ�شرار النا�شئة له من انقطاع العمل وال يلزمه اإال الفرق اإن 

وجد. وكذلك اإذا وقعت مخالفة العقد من رب العمل، وجبت عليه التعوي�شات للعامل.

يحدد القا�شي وجود ال�شرر ومداه، بح�شب طبيعة العمل اأو الخدمة ومع مراعاة ظروف الحال والعرف المحلي.



50

راأي المجل�س االقت�شادي و االجتماعي والبيئي

الف�شل 758 مكرر 

)ظهير 6 يوليوز 1954(

اإذا جاء االأجير بعد اأن قطع عقد العمل على نحو تع�شفي، فاأجر مرة اأخرى خدماته فاإن رب العمل الجديد ي�شاأل بالت�شامن 

عن ال�شرر الحادث لرب العمل القديم: 

اأوال - اإذا ثبت تدخله في قطع االأجير عمله االأول؛

ثانيا - اإذا �شغل عامال وهو يعلم ب�شبق ارتباطه بعقد عمل؛

ثالثا - اأو اإذا ا�شتمر في ت�شغيل عامل بعد علمه ب�شبق ارتباطه، بمقت�شى عقد عمل، برب عمل اآخر.

وفي هذه الحالة االأخيرة تنتهي م�شوؤولية رب العمل الجديد اإذا حدث في الوقت الذي اأخطر فيه ب�شبق ارتباط العامل، 

اإن كان عقد العمل الذي قطع تع�شفيا من االأجير قد انق�شى بفوات اأجله متى كان قد عقد لمدة محددة، اأو اإذا كان ميعاد 

التنبيه قد انق�شى اأو كانت قد فاتت مدة خم�شة ع�شر يوما من قطع العقد، متى كان عقد العمل غير محدد المدة. 

القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة ال�شغل  .2
المادة 4: يحدد قانون خا�س �شروط الت�شغيل وال�شغل المتعلقة بخدم البيوت الذين تربطهم عالقة �شغل ب�شاحب البيت.

يحدد قانون خا�س العالقات بين الم�شغلين واالأجراء و�شروط ال�شغل في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي �شرف.

يعتبر، في مدلول الفقرة االأولى اأعاله، م�شغال في القطاع الذي يتميز بطابع تقليدي �شرف، كل �شخ�س طبيعي يزاول حرفة 

يدوية بم�شاعدة زوجه واأ�شوله وفروعه، وبمعية خم�شة م�شاعدين على االأكثر، ويتعاطى حرفته اإما بمنزله اأو في مكان ي�شتغل 

به، وذلك ق�شد �شنع المنتوجات التقليدية التي يهيئها لالتجار فيها.)...(

 1392 الثانية  جمادى   15 بتاريخ   1.72.184 رقم  قانون  بمثابة  �شريف  ظهير   .3
)27 يوليوز 1972( يتعلق بنظام ال�شمان الجتماعي

الجزء االأول : ميدان التطبيق

الف�شل 1

 1.59.148 رقم  ال�شريف  بالظهير  المحدث  االجتماعي  ال�شمان  نظام  على  ف�شاعدا  االآن  من  االآتية  المقت�شيات  تجري 

الموؤرخ في 30 جمادى الثانية 1379 )31 دجنبر 1959(.

يبقى معهودا بت�شيير ال�شمان االجتماعي اإلى ال�شندوق الوطني لل�شمان االجتماعي الذي يعتبر بمثابة موؤ�ش�شة عمومية 

مو�شوعة تحت الو�شاية االإدارية للوزير المكلف بال�شغل.

ويعهد اإلى هذا ال�شندوق باأداء ما يلي: )...(

الف�شل 2

يجري نظام ال�شمان االجتماعي وجوبا على من ياأتي:
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في  م�شغلين  اأو عدة  واحد  م�شغل  لح�شاب  العاملون  اإناثا  اأو  كانوا  ذكورا  الماأجورين  واالأ�شخا�س  المهنيون  المتدربون   •
ال�شناعة الع�شرية والتجارة والمهن الحرة اأو الم�شتغلون مع موثق اأو جمعية اأو نقابة اأو �شركة مدنية اأو هيئة ما كيفيما كانت 

طريقة اأداء اأجورهم و�شكل عقد عملهم اأو نوعه اأو �شالحيته؛ )...(

• الماأجورون العاملون بمقاوالت ال�شناعة التقليدية؛

• االأعوان الم�شتخدمون بالمنازل؛

• ال�شغالون الموؤقتون اأو العر�شيون العاملون بالقطاع الخا�س؛

• االأفراد المنتمون لعائلة اأحد الم�شغلين والعاملون لح�شابه.

ويعتبر موؤقتين اأو عر�شيين بالقطاع الخا�س ال�شغالون الذين ال يعملون اأكثر من ع�شر �شاعات في االأ�شبوع لح�شاب م�شغل 

واحد اأو مجموعة م�شغلين واحدة.

مجموعة القانون الجنائي  .4

الف�شل467

يعاقب بالحب�س من �شنتين اإلى ع�شر �شنوات وبغرامة من خم�شة اآالف اإلى مليوني درهم كل �شخ�س يقوم ببيع اأو �شراء 

طفل تقل �شنه عن ثمان ع�شرة �شنة.

يق�شد ببيع االأطفال كل فعل اأو تعامل يتم بمقت�شاه نقل طفل من �شخ�س اأو مجموعة اأ�شخا�س اإلى �شخ�س اآخر اأو مجموعة 

اأ�شخا�س بمقابل كيفما كان نوعه.

 يعاقب بالعقوبة المن�شو�س عليها في الفقرة االأولى من هذا الف�شل:

• كل من حر�س االأبوين اأو اأحدهما اأو الكافل اأو الو�شي اأو المقدم اأو من له �شلطة على طفل اأو يتولى رعايته على بيع طفل 
دون �شن الثامنة ع�شرة اأو �شهل ذلك اأو اأعان عليه؛

• كل من قام بالو�شاطة في بيع اأو �شراء طفل دون �شن الثامنة ع�شرة اأو �شهل ذلك اأو اأعان عليه باأية و�شيلة من الو�شائل.

 يعاقب على محاولة ارتكاب هذه الجرائم بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.

 يجوز الحكم على المدان بالحرمان من حق اأو اأكثر من الحقوق المن�شو�س عليها في الف�شل 40 وبالمنع من االإقامة من 

خم�س اإلى ع�شر �شنوات.

الف�شل 2-467 

يعاقب بالحب�س من �شنة اإلى ثالث �شنوات وبغرامة من خم�شة اآالف اإلى ع�شرين األف درهم ما لم يكن الفعل جريمة اأ�شد، 

.
4
كل من ا�شتغل طفال دون الخام�شة ع�شرة �شنة لممار�شة عمل ق�شري اأو تو�شط اأو حر�س على ذلك 

يق�شد بالعمل الق�شري بمفهوم الفقرة ال�شابقة اإجبار الطفل على ممار�شة عمل ال ي�شمح به القانون اأو القيام بعمل م�شر 

ب�شحته اأو �شالمته اأو اأخالقه اأو تكوينه.

    ا�شتدرك، بمقت�شى الجريدة الر�شمية عدد 5188 بتاريخ 19 فبراير 2004، خطاأ وقع بالجريدة الر�شمية عدد 5175 المن�شور بموجبها القانون رقم 24.03 
4

المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي.
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ال�شادر في   1.63.071 ال�شريف رقم  الظهير  04.00 بتغيير وتتميم  قانون رقم   .5
25 من جمادى الآخرة 1383 )13 نوفمبر 1963( حول اإلزامية التعليم االأ�شا�شي

المادة االأولى

I. تغير على النحول التالي الف�شول 1 و2 و3 و5 و6 )الفقرة االأولى( من الظهير ال�شريف رقم 1.63.071 ال�شادر في 25 
من جمادى االآخرة 1383 )13 نوفمبر 1963( ب�شاأن اإلزامية التعليم االأ�شا�شي.

الف�شل االأول ـ التعليم االأ�شا�شي حق وواجب لجميع االأطفال المغاربة ذكورا واإناثا البالغين 6 �شنوات.

تلتزم الدولة بتوفيره لهم مجانا في اأقرب موؤ�ش�شة تعليمية عمومية لمكان اإقامتهم ويلتزم االآباء واالأولياء بتنفيذه اإلى غاية 

بلوغهم تمام الخام�شة ع�شرة من عمرهم.

الف�شل الثاني ـ يلقن التعليم في الموؤ�ش�شات اأو المدار�س العمومية اأو الخ�شو�شية اأو العتيقة.

الف�شل الثالث ـ يجب على كل �شخ�س م�شوؤول عن طفل اأن يطلب ت�شجيله بموؤ�ش�شة للتعليم في ال�شنة التي يبلغ فيها 

الطفل �شن ال�شاد�شة.

ويجب عليه باالإ�شافة اإلى ذلك اأن ي�شهر على تردد الطفل ب�شفة منتظمة على الموؤ�ش�شة التي �شجل فيها. 

تعمل الدولة في حدود االإمكانات المتوفرة لديها على توفير و�شائل النقل والمطاعم المدر�شية بالن�شبة لالأطفال البعيدين 

عن الموؤ�ش�شات التعليمية بالمناطق القروية، وتدعيم مراكز اإيواء التالميذ عند وجودها مع توفير المرافق ال�شرورية.

وتحدد �شروط الت�شجيل وكيفيات مراقبة المواظبة بموجب قرار ي�شدره وزير التربية الوطنية.

وفي حالة عدم قيام االأ�شخا�س الم�شوؤولين عن الطفل بت�شجيله وفقا الأحكام هذا القانون تقوم االإدارة بذلك تلقائيا. 

الف�شل الخام�س ـ يعتبر اأ�شخا�شا م�شوؤولين ح�شب مفهوم هذا القانون:

 اأ(   االأب وعند عدم وجوده اأو فقدانه لالأهلية، االأم ؛

ب(  الو�شي اأو الكافل اأو المقدم �شرعا ؛

ج(   مديرو اأو مت�شرفو اأو م�شيرو كل موؤ�ش�شة ترمي مهمتها اإلى ح�شانة االأطفال االأيتام اأو المهملين ورعايتهم با�شتمرار.

الف�شل ال�شاد�س ـ يعاقب االأ�شخا�س الم�شوؤولون الذين لم يتقيدوا باأحكام هذا القانون دون عذر مقبول داخل االأجل 

المحدد في االإنذار بغرامة تتراوح بين 120 و800 درهم.

وفي حالة العود تطبق لزوما العقوبة الق�شوى المن�شو�س عليها اأعاله.

II. تعو�س عبارة "التعليم االإجباري" الواردة في عنوان وف�شول الظهير ال�شريف الم�شار اإليه اأعاله رقم 1.63.071 بعبارة 
االإلزامي". االأ�شا�شي  "التعليم 
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المادة الثانية

 )1963 1383 )13 نوفمبر  25 من جمادى االآخرة  1.63.071 ال�شادر في  يتمم على النحو التالي الظهير ال�شريف رقم 

الم�شار اإليه اأعاله بالف�شل 3 مكرر:

31 مار�س من كل �شنة يقوم �شباط الحالة المدنية  اإلى  ـ خالل الفترة الممتدة من فاتح يناير  الف�شل الثالث مكرر 

تلقائيا بموافاة نيابة وزارة التربية الوطنية الموجودين في دائرة نفوذها بقائمة الت�شاريح بالوالدة الم�شجلة لديهم خالل ال�شنة 

المن�شرمة.

ويقومون داخل نف�س االأجل ووفق نف�س الم�شطرة بموافاة النيابة االإقليمية لوزارة التربية الوطنية بقائمة االأطفال المقيدين 

ال�شنة  من  دي�شمبر   31 متم  عند  عمرهم  من  الرابعة  �شن  بلغوا  والذين  طرفهم  من  المم�شوكة  المدنية  الحالة  ب�شجالت 

المن�شرمة.

كما يجب على كل �شخ�س م�شوؤول عن طفل اأن ي�شرح به لدى اأقرب مدر�شة عمومية من مكان اإقامته ؛ داخل اأجل اأق�شاه 

�شتة )6( اأ�شهر من تاريخ بلوغ الطفل �شن الرابعة )4( مع �شرورة تجديد هذا الت�شريح كل �شنة اإلى غاية ت�شجيل الطفل 

باإحدى الموؤ�ش�شات التعليمية.

وفي حالة انتقال اأ�شرة الطفل المعني اإلى منطقة اأخرى يجب على ال�شخ�س الم�شوؤول عن الطفل ح�شب مفهوم هذا القانون 

اأن ي�شرح به لدى اأقرب مدر�شة عمومية من مكان اإقامته مقابل و�شل وذلك داخل اأجل اأق�شاه 6 اأ�شهر من تاريخ بلوغ 

الطفل �شن الرابعة.

المادة الثالثة

ين�شخ الف�شالن 7 و8 من الظهير ال�شريف رقم 1.63.071 ال�شادر في 25 من جمادى االآخرة 1383 )13 نوفمبر 1963( 

الم�شار اإليه اأعاله.
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الملحق 3:

 اتفاقية العمل الالئق للعمال المنزليين )رقم 189(
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الملحق 3: اتفاقية العمل الالئق للعمال المنزليين )رقم 189(

اإن الموؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، 

ول من حزيران/ يونيه  وقد دعاه مجل�س اإدارة مكتب العمل الدولي اإلى االنعقاد في جنيف، حيث عقد دورته المائة في االأ

 ،2011

واإذ يدرك التزام منظمة العمل الدولية بتعزيز العمل الالئق للجميع، عن طريق تحقيق اأهداف اإعالن منظمة العمل الدولية 

�شا�شية في العمل، واإعالن منظمة العمل الدولية ب�شاأن العدالة االجتماعية من اأجل عولمة عادلة،  ب�شاأن المبادئ والحقوق االأ

باأجر  واإذ ي�شّلم بالم�شاهمة المهمة التي يقدمها العمال المنزليون في االقت�شاد العالمي، وي�شمل ذلك زيادة فر�س العمل 

وتحويالت  والمعوقين  طفال  واالأ الم�شنين  رعاية  خدمات  نطاق  وتو�شع  العائلية،  الم�شوؤوليات  ذوي  ورجااًل،  ن�شاًء  للعمال، 

الدخل الكبيرة داخل البلدان وفيما بينها، 

واإذ يعتبر اأّن العمل المنزلي ال يزال منتق�س القيمة ومحجوباً، واأّن الن�شاء والفتيات هن اللواتي ي�شطلعن به ب�شورة اأ�شا�شية، 

والكثيرات منهّن من المهاجرات اأو من اأفراد مجتمعات محرومة، وكّن معر�شات على وجه الخ�شو�س للتمييز فيما يتعلق 

ن�شان،  بظروف اال�شتخدام والعمل ولغير ذلك من انتهاكات حقوق االإ

واإذ يدرك اأي�شاً اأنه في البلدان النامية التي ت�شهد على مر التاريخ ندرة فر�س العمل في اال�شتخدام المنظم، ي�شكل العمال 

المنزليون ن�شبة كبيرة من القوى العاملة الوطنية ويظلون من بين اأ�شد العمال تهمي�شاً، 

واإذ يذكر باأّن اتفاقيات وتو�شيات العمل الدولية تنطبق على جميع العمال، بمن فيهم العمال المنزليون، ما لم يكن من�شو�شاً 

على خالف ذلك، 

 1949 اتفاقية العمال المهاجرين )مراجعة(،  المنزليين،  اإلى العمال  بالن�شبة  التي ترتديها،  همية الخا�شة  اإلى االأ واإذ ي�شير 

143(، واتفاقية العمال ذوي الم�شوؤوليات العائلية،  97(، واتفاقية العمال المهاجرين )اأحكام تكميلية، )1975( رقم  )رقم 

1981 )رقم 156(، واتفاقية وكاالت اال�شتخدام الخا�شة، 1997 )رقم 181(، وتو�شية عالقة اال�شتخدام، 2006 )رقم 198(، 

طراف لمنظمة العمل الدولية ب�شاأن هجرة اليد العاملة: مبادئ وتوجيهات غير ملزمة لنهج قائم على  طار متعدد االأ ف�شاًل عن االإ

الحقوق اإزاء هجرة اليد العاملة )2006(،

واإذ يعترف بالظروف الخا�شة التي يوؤدى فيها العمل المنزلي، مما يجعل من المرغوب فيه ا�شتكمال المعايير العامة بمعايير 

خا�شة بالعمال المنزليين، بحيث يتمكنون من التمتع بحقوقهم ب�شكل كامل،

ن�شان والعهد الدولي الخا�س بالحقوق  عالن العالمي لحقوق االإ خرى ذات ال�شلة، من قبيل االإ واإذ يذكر بال�شكوك الدولية االأ

المدنية وال�شيا�شية والعهد الدولي الخا�س بالحقوق االقت�شادية واالجتماعية والثقافية واالتفاقية الدولية للق�شاء على جميع 

مم المتحدة لمكافحة الجريمة  اأ�شكال التمييز العن�شري واتفاقية الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز �شد المراأة واتفاقية االأ

طفال،  �شخا�س، وبخا�شة الن�شاء واالأ المنظمة عبر الوطنية وال�شيما البروتوكول المكمل لها لمنع وقمع ومعاقبة االتجار باالأ

والبروتوكول المكمل لها لمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، واتفاقية حقوق الطفل واالتفاقية الدولية 

لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين واأفراد اأ�شرهم، 
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واإذ قرر اعتماد بع�س المقترحات ب�شاأن العمل الالئق للعمال المنزليين، وهو مو�شوع البند الرابع من جدول اأعمال الدورة، 

واإذ قرر اأن تتخذ هذه المقترحات �شكل اتفاقية دولية؛ 

يعتمد في هذا اليوم ال�شاد�س ع�شر من حزيران/ يونيه من عام األفين واأحد ع�شر، االتفاقية التالية التي �شت�شمى اتفاقية العمال 

المنزليين، 2011. 

المادة 1

في مفهوم هذه االتفاقية: 

اأ( يعني تعبير "العمل المنزلي" العمل الموؤدى في اأ�شرة اأو اأ�شر اأو من اأجل اأ�شرة اأو اأ�شر؛ 

ب( يعني تعبير "العامل المنزلي" اأي �شخ�س م�شتخَدم في العمل المنزلي في اإطار عالقة ا�شتخدام؛ 

ج( اأي �شخ�س يوؤدي عماًل منزلياً من حين اإلى اآخر اأو على نحو متقطع فقط ولي�س على اأ�شا�س مهني، لي�س عاماًل منزلياً. 

المادة 2

1. تنطبق االتفاقية على جميع العمال المنزليين. 

�شحاب العمل وللعمال،  كثر تمثياًل الأ 2. يمكن لكل دولة ع�شو �شدقت على هذه االتفاقية، وبعد الت�شاور مع المنظمات االأ

اأن  المنزليين،  العمال  عمل  �شحاب  الأ الممثلة  والمنظمات  المنزليين  للعمال  الممثلة  المنظمات  وجدت،  وحيثما 

ت�شتثني اآلياً اأو جزئياً من نطاق تطبيقها: 

قل؛  اأ( فئات من العمال، تتمتع بطريقة اأخرى بحماية مماثلة على االأ

ب( فئات محدودة من العمال، يثار ب�شاأنها م�شاكل خا�شة ذات طبيعة جوهرية. 

مكانية المتاحة في الفقرة ال�شابقة، اأن تذكر في اأول تقرير لها عن تطبيق االتفاقية  3. على كل دولة ع�شو ت�شتفيد من االإ

بموجب المادة 22 من د�شتور منظمة العمل الدولية، اأي فئة محددة من العمال قد ا�شتثنيت على هذا النحو واأ�شباب 

هذا اال�شتثناء. وتحدد في التقارير الالحقة اأية تدابير قد تكون اُتخذت بهدف تو�شيع نطاق تطبيق االتفاقية لت�شمل 

العمال المعنيين. 

المادة 3

ن�شان لجميع العمال المنزليين، كما هو وارد  1. تتخذ كل دولة ع�شو تدابير ت�شمن على نحو فّعال تعزيز وحماية حقوق االإ

في هذه االتفاقية. 

2. تتخذ كل دولة ع�شو، ل�شالح العمال المنزليين، التدابير المن�شو�س عليها في هذه االتفاقية الحترام وتعزيز وتحقيق 

�شا�شية في العمل، اأال وهي: المبادئ والحقوق االأ

قرار الفعلي بحق المفاو�شة الجماعية؛  اأ( الحرية النقابية واالإ

لزامي؛  ب( الق�شاء على جميع اأ�شكال العمل الجبري اأو االإ

طفال؛  ج( الق�شاء الفعلي على عمل االأ

د( الق�شاء على التمييز في اال�شتخدام والمهنة.
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الفعلي  قرار  النقابية واالإ بالحرية  المنزليين  العمال  واأ�شحاب عمل  المنزليين  العمال  اتخاذ تدابير ت�شمن تمتع  3. عند 

ع�شاء حق العمال المنزليين واأ�شحاب عمل العمال المنزليين في اإقامة  بحق المفاو�شة الجماعية، تحمي الدول االأ

منظمات اأو اتحادات اأو اتحادات عامة خا�شة بهم، ورهناً بالقواعد التي تخ�شع لها المنظمات المعنية، في االن�شمام 

اإلى منظمات اأو اتحادات اأو اتحادات عامة من اختيارهم. 

المادة 4

 1973 لل�شن،  دنى  الحد االأ اتفاقية  اأحكام  يتما�شى مع  بما  المنزليين  للعمال  لل�شن  اأدنى  1. ت�شع كل دولة ع�شو حداً 

دنى الذي تن�س عليه  طفال، 1999 )رقم 182(، على اأال يقل عن الحد االأ )رقم 138(، واتفاقية اأ�شواأ اأ�شكال عمل االأ

القوانين واللوائح الوطنية ال�شارية على العمال عموماً. 

2. تتخذ كل دولة ع�شو تدابير ت�شمن اأال َيحرم العمل الذي يقوم به العمال المنزليون دون �شن 18 عاماً واأعلى من الحد 

لزامي اأو يتعار�س مع فر�س م�شاركتهم في التعليم  دنى ل�شن القبول في اال�شتخدام، هوؤالء العمال من التعليم االإ االأ

العالي اأو التدريب المهني.

المادة 5

والم�شايقات  �شاءة  االإ اأ�شكال  جميع  من  فعالة  بحماية  المنزليون  العمال  يتمتع  اأن  ت�شمن  تدابير  ع�شو  دولة  كل  تتخذ 

والعنف.

المادة 6

تتخذ كل دولة ع�شو تدابير ت�شمن اأن يتمتع العمال المنزليون، �شاأنهم �شاأن العمال عموماً، ب�شروط ا�شتخدام عادلة ف�شاًل 

�شرة، بظروف معي�شة الئقة تحترم حياتهم الخا�شة. عن ظروف عمل الئقة، واإذا كانوا مقيمين مع االأ

المادة 7

تتخذ كل دولة ع�شو تدابير ت�شمن اأن يكون العمال المنزليون على علم ب�شروط وظروف ا�شتخدامهم، على نحو منا�شب 

ف�شل حيثما اأمكن، بوا�شطة عقود مكتوبة تتم�شى مع القوانين واللوائح الوطنية  ويمكن التحقق منه وي�شهل فهمه، ومن االأ

اأو االتفاقات الجماعية، ال �شيما ما يلي:

اأ( ا�شم �شاحب العمل وا�شم العامل وعنوان كل منهما؛ 

ب( عنوان مكان العمل االعتيادي اأو اأماكن العمل االعتيادية؛ 

ج( تاريخ بدء العقد، ومدته حيثما يكون العقد لفترة زمنية محددة؛ 

د( نوع العمل الذي يتعين اأداوؤه؛ 

جر وطريقة ح�شابه وفترات تواتر المدفوعات؛  ه( االأ

و( �شاعات العمل العادية؛ 

�شبوعية؛  جر وفترات الراحة اليومية واالأ جازة ال�شنوية مدفوعة االأ ز( االإ

ح( توفير الغذاء والماأوى، اإن كان مطبقاً؛ 
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ط( فترة االختبار اأو فترة التجربة، اإن كانت مطبقة؛ 

عادة اإلى الوطن، اإن كانت مطبقة؛  ي( �شروط االإ

ك( ال�شروط والظروف المتعلقة باإنهاء اال�شتخدام، بما في ذلك اأي فترة اإخطار من جانب العامل المنزلي اأو �شاحب 

العمل على ال�شواء.

المادة 8

1. تقت�شي القوانين واللوائح الوطنية اأن يتلقى العمال المنزليون المهاجرون، المعينون في بلد للعمل المنزلي في بلد اآخر، 

عر�س عمل اأو عقد ا�شتخدام مكتوباً، يكون �شارياً في البلد الذي يتعين اأن يوؤدى فيه العمل ويتناول �شروط وظروف 

اال�شتخدام الم�شار اإليها في المادة 7، قبل عبور الحدود الوطنية بغر�س اال�شطالع بالعمل المنزلي الذي ينطبق عليه 

العر�س اأو العقد.

2. ال تنطبق الفقرة ال�شابقة على العمال الذين يتمتعون بحرية التنقل لغر�س العمل بموجب اتفاقات ثنائية اأو اإقليمية اأو 

قليمي. طراف اأو في اإطار مناطق التكامل االقت�شادي االإ متعددة االأ

حكام هذه االتفاقية على العمال المنزليين  ع�شاء تدابير للتعاون فيما بينها ل�شمان التطبيق الفعال الأ 3. تتخذ الدول االأ

المهاجرين.

 4. تحدد كل دولة ع�شو، عن طريق القوانين اأو اللوائح اأو اأية تدابير اأخرى، ال�شروط التي يحق بموجبها للعمال المنزليين 

عادة اإلى الوطن عند انتهاء اأو اإنهاء عقد العمل الذي عينوا من اأجله. المهاجرين في االإ

المادة 9

تتخذ كل دولة ع�شو تدابير ت�شمن اأن يكون العمال المنزليون:

�شرة؛  قامة اأم ال مع االأ اأ( اأحراراً في االتفاق مع اأ�شحاب عملهم الفعليين اأو المحتملين ب�شاأن االإ

�شرة خالل فترات راحتهم  �شرة، بالبقاء في المنزل اأو مع اأفراد االأ ب( غير ملزمين، بالن�شبة لمن يقيمون منهم مع االأ

�شبوعية اأو اإجازتهم ال�شنوية؛  اليومية واالأ

ج( لهم الحق في االحتفاظ بوثائق �شفرهم وهويتهم.

المادة 10

1. تتخذ كل دولة ع�شو تدابير ترمي اإلى �شمان الم�شاواة في المعاملة بين العمال المنزليين والعمال عموماً فيما يتعلق 

جازة ال�شنوية مدفوعة  �شبوعية واالإ �شافية وفترات الراحة اليومية واالأ ب�شاعات العمل العادية وتعوي�شات ال�شاعات االإ

جر، وفقاً للقوانين واللوائح الوطنية اأو االتفاقات الجماعية، مع مراعاة ال�شمات الخا�شة بالعمل المنزلي. االأ

قل 24 �شاعة متعاقبة. �شبوعية على االأ 2. تكون فترة الراحة االأ

3. تعتبر الفترات التي ال يكون خاللها العمال المنزليون اأحراراً في الت�شرف بوقتهم كما يحلو لهم ويبقون رهن اإ�شارة 

�شرة بغية تلبية طلباتها المحتملة، ك�شاعات عمل اإلى المدى الذي تحدده القوانين اأو اللوائح الوطنية اأو االتفاقات  االأ

الجماعية اأو اأي و�شيلة اأخرى تتم�شى مع الممار�شة الوطنية.
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المادة 11

جر، حيثما كانت مثل هذه التغطية  دنى لالأ تتخذ كل دولة ع�شو تدابير ت�شمن اأن يتمتع العمال المنزليون بتغطية الحد االأ

جور محددة من دون تمييز قائم على الجن�س. موجودة، واأن تكون االأ

المادة 12

قل مرة في ال�شهر. وما لم يكن من�شو�شاً عليه  1. يتلقى العمال المنزليون اأجورهم مبا�شرة نقداً وفي فترات منتظمة على االأ

في القوانين اأو اللوائح الوطنية اأو االتفاقات الجماعية، يجوز اأن يكون الدفع بوا�شطة حوالة م�شرفية اأو �شيك م�شرفي اأو 

�شيك بريدي اأو حوالة بريدية اأو اأي و�شيلة قانونية اأخرى للمدفوعات النقدية، بموافقة العامل المعني. 

2. يمكن للقوانين اأو اللوائح الوطنية اأو االتفاقات الجماعية اأو قرارات التحكيم، اأن تن�س على دفع جزء محدود من اأجر 

العامل المنزلي في �شكل مدفوعات عينية، ال تكون اأقل موؤاتاة من تلك المطبقة عموماً على فئات اأخرى من العمال، 

ال�شخ�شي  لال�شتخدام  تكون  واأن  العينية  المدفوعات  هذه  مثل  على  العامل  يوافق  اأن  ت�شمن  تدابير  اتخاذ  �شريطة 

للعامل ولم�شلحته واأن تكون القيمة النقدية المن�شوبة لها عادلة ومعقولة.

المادة 13

1. لكل عامل منزلي الحق في بيئة عمل اآمنة و�شحية. وتتخذ كل دولة ع�شو، وفقاً للقوانين واللوائح والممار�شات الوطنية، 

تدابير فعالة مع اإيالء المراعاة الواجبة لل�شمات الخا�شة بالعمل المنزلي، ل�شمان ال�شالمة وال�شحة المهنيتين للعمال 

�لمنزليين.

�شحاب  2. يمكن تطبيق التدابير الم�شار اإليها في الفقرة ال�شابقة ب�شكل تدريجي، بالت�شاور مع اأكثر المنظمات تمثياًل الأ

�شحاب عمل العمال  العمل وللعمال، وحيثما وجدت، مع المنظمات الممثلة للعمال المنزليين والمنظمات الممثلة الأ

�لمنزليين.

المادة 14

1. تتخذ كل دولة ع�شو تدابير منا�شبة، وفقاً للقوانين واللوائح الوطنية ومع اإيالء المراعاة الواجبة لل�شمات الخا�شة بالعمل 

المنزلي، ت�شمن تمتع العمال المنزليين بظروف ال تقل موؤاتاة عن تلك المطبقة على العمال عموماً فيما يتعلق بحماية 

مومة. ال�شمان االجتماعي، بما في ذلك فيما يت�شل باالأ

�شحاب  2. يمكن تطبيق التدابير الم�شار اإليها في الفقرة ال�شابقة ب�شكل تدريجي، بالت�شاور مع اأكثر المنظمات تمثياًل الأ

�شحاب عمل العمال  العمل وللعمال، وحيثما وجدت، مع المنظمات الممثلة للعمال المنزليين والمنظمات الممثلة الأ

�لمنزليين.

المادة 15

1. توخياً ل�شمان حماية فعالة للعمال المنزليين، بمن فيهم العمال المنزليون المهاجرون، المعّينين اأو الموظفين بوا�شطة 

جراءات التالية: وكاالت اال�شتخدام الخا�شة، من الممار�شات التع�شفية، تتخذ كل دولة ع�شو االإ

اأ( تحدد ال�شروط التي يخ�شع لها ت�شغيل وكاالت اال�شتخدام الخا�شة التي تعين اأو توظف العمال المنزليين، وفقاً 

للقوانين واللوائح والممار�شات الوطنية؛ 



62

راأي المجل�س االقت�شادي و االجتماعي والبيئي

�شاءات والممار�شات االحتيالية  ب( ت�شمن وجود اآليات واإجراءات منا�شبة للتحقيق في ال�شكاوى وفح�س اإدعاءات االإ

المتعلقة باأن�شطة وكاالت اال�شتخدام الخا�شة فيما يخ�س العمال المنزليين؛ 

الدول  بالتعاون مع  الحال،  يقت�شي  الق�شائية، وحيثما  والمنا�شبة، �شمن واليتها  ال�شرورية  التدابير  تعتمد جميع  ج( 

بوا�شطة  اأرا�شيها  على  الموظفين  اأو  المعّينين  المنزليين  للعمال  المنا�شبة  الحماية  توفير  بهدف  خرى،  االأ ع�شاء  االأ

�شاءة اإليهم. وكاالت ا�شتخدام خا�شة، ومنع االإ

�شرة اإزاء  وت�شمل هذه التدابير قوانين اأو لوائح تحدد االلتزامات الواقعة على كل من وكالة اال�شتخدام الخا�شة واالأ

�شاءات  االإ في  �شالعة  تكون  التي  الخا�شة  اال�شتخدام  وكاالت  حظر  ت�شمل  عقوبات  على  وتن�س  المنزلي،  العامل 

والممار�شات االحتيالية؛ 

د( حيثما يكون العمال المنزليون معّينين في بلد للعمل في بلد اآخر، تنظر في اإبرام اتفاقات ثنائية اأو اإقليمية اأو متعددة 

�شاءات والممار�شات االحتيالية في عمليات التعيين والتوظيف واال�شتخدام؛  طراف لمنع االإ االأ

العمال  اأجر  من  م�شتقطعة  الخا�شة،  اال�شتخدام  وكاالت  ت�شتوفيها  التي  الر�شوم  تكون  اأاّل  ل�شمان  تدابير  تتخذ  ه( 

�لمنزليين.

�شحاب العمل وللعمال،  2. عند اإنفاذ كل حكم من اأحكام هذه المادة، تت�شاور كل دولة ع�شو مع اأكثر المنظمات تمثياًل الأ

�شحاب عمل العمال المنزليين. وحيثما وجدت، مع المنظمات الممثلة للعمال المنزليين والمنظمات الممثلة الأ

المادة 16

تتخذ كل دولة ع�شو، وفقاً للقوانين واللوائح والممار�شات الوطنية، تدابير ت�شمن لجميع العمال المنزليين، �شواء �شخ�شياً 

اأو عن طريق ممثل لهم، �شبل الو�شول الفعلية اإلى المحاكم اأو هيئات الق�شاء اأو اأي اآليات لت�شوية المنازعات، في ظروف 

ال تقل موؤاتاة عن تلك المتاحة للعمال عموماً.

المادة 17

للقوانين  ال�شكاوى، بهدف �شمان االمتثال  اإليها لتقديم  الو�شول  اآليات وو�شائل فعالة وي�شهل  1. ت�شع كل دولة ع�شو 

واللوائح الوطنية لحماية العمال المنزليين.

الخا�شة  لل�شمات  الواجب  االعتبار  اإيالء  مع  والعقوبات،  نفاذ  واالإ العمل  لتفتي�س  تدابير  وتنفذ  دولة ع�شو  ت�شع كل   .2

بالعمل المنزلي، وفقاً للقوانين واللوائح الوطنية.

3. تحدد هذه التدابير، بقدر ما يكون ذلك متما�شياً مع القوانين واللوائح الوطنية، الظروف التي يجوز بموجبها ال�شماح 

�شرة، مع اإيالء االحترام الواجب للحياة الخا�شة. بالدخول اإلى منزل االأ

المادة 18

�شحاب العمل وللعمال، بموجب القوانين  تنفذ كل دولة ع�شو اأحكام هذه االتفاقية، بالت�شاور مع اأكثر المنظمات تمثياًل الأ

�شافية بما يتم�شى مع الممار�شة الوطنية، عن طريق مد نطاق التدابير  واللوائح وبوا�شطة االتفاقات الجماعية اأو التدابير االإ

القائمة اأو تكييفها لت�شمل العمال المنزليين، اأو عن طريق و�شع تدابير محددة من اأجلهم، ح�شب مقت�شى الحال.
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المادة 19

كثر موؤاتاة المطبقة على العمال المنزليين بموجب اتفاقيات عمل دولية اأخرى. حكام االأ ال تم�س هذه االتفاقية االأ

المادة 20

تبلغ الت�شديقات الر�شمية على هذه االتفاقية اإلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لت�شجيلها.

المادة 21

ع�شاء في منظمة العمل الدولية، التي �شجل المدير العام لمكتب العمل الدولي  1. ال تلزم هذه االتفاقية �شوى الدول االأ

ت�شديقاتها. 

2. يبداأ نفاذ هذه االتفاقية بعد انق�شاء اثني ع�شر �شهراً من تاريخ ت�شجيل ت�شديقي دولتين ع�شوين لدى المدير العام.

ي دولة ع�شو بعد انق�شاء اثني ع�شر �شهراً من تاريخ ت�شجيل ت�شديقها. 3. بعدئذ، ت�شبح هذه االتفاقية نافذة بالن�شبة الأ

المادة 22

ول  ي دولة ع�شو �شدقت على هذه االتفاقية اأن تنق�شها بعد انق�شاء ع�شر �شنوات من تاريخ بدء نفاذ االتفاقية الأ 1. يجوز الأ

مرة، بم�شتند تر�شله اإلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لت�شجيله. وال يكون هذا النق�س نافذاً اإال بعد انق�شاء �شنة 

واحدة من تاريخ ت�شجيله.

2. كل دولة ع�شو �شدقت على هذه االتفاقية، ولم ت�شتعمل حقها في النق�س المن�شو�س عليه في هذه المادة اأثناء ال�شنة 

التالية النق�شاء فترة ال�شنوات الع�شر المذكورة في الفقرة ال�شابقة، تظل ملتزمة بها لمدة ع�شر �شنوات اأخرى، وبعدئذ 

ولى من كل فترة ع�شر �شنوات جديدة وفقاً لل�شروط المن�شو�س عليها  يجوز لها اأن تنق�س هذه االتفاقية في ال�شنة االأ

في هذه المادة. 

المادة 23

ع�شاء في منظمة العمل الدولية بت�شجيل جميع الت�شديقات  1. يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول االأ

ع�شاء في المنظمة. والنقو�س التي تبلغه اإياها الدول االأ

ع�شاء في المنظمة، لدى اإخطارها بت�شجيل الت�شديق الثاني، اإلى التاريخ الذي  2. ي�شترعي المدير العام انتباه الدول االأ

يبداأ فيه نفاذ هذه االتفاقية.

المادة 24

مم  غرا�س الت�شجيل وفقاً للمادة 102 من ميثاق االأ مم المتحدة الأ مين العام لالأ يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي االأ

المتحدة، التفا�شيل الكاملة لكل الت�شديقات والنقو�س التي ت�شجل لديه.

المادة 25

يقدم مجل�س اإدارة مكتب العمل الدولي اإلى الموؤتمر العام تقريراً عن تطبيق هذه االتفاقية كلما راأى �شرورة لذلك، وينظر 

فيما اإذا كان هناك ما يدعو اإلى اإدراج م�شاألة مراجعتها اآلياً اأو جزئياً في جدول اأعمال الموؤتمر. 
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المادة 26

1. اإذا اعتمد الموؤتمر اتفاقية جديدة تراجع هذه االتفاقية، وما لم تن�س االتفاقية الجديدة على خالف ذلك: 

اأ( ي�شتتبع ت�شديق دولة ع�شو على االتفاقية الجديدة المراجعة، قانوناً، وبالرغم من اأحكام المادة 22 اأعاله، النق�س 

المبا�شر لالتفاقية الحالية، �شريطة اأن تكون االتفاقية الجديدة المراجعة قد دخلت حيز النفاذ؛ 

ع�شاء على االتفاقية الحالية. ب( اعتباراً من تاريخ بدء نفاذ االتفاقية الجديدة المراجعة، يقفل باب ت�شديق الدول االأ

ع�شاء التي �شدقت  حوال نافذة في �شكلها وم�شمونها الحاليين بالن�شبة للدول االأ 2. تظل االتفاقية الحالية في جميع االأ

عليها ولم ت�شدق على االتفاقية المراجعة.

المادة 27

الن�شان االنكليزي والفرن�شي لهذه االتفاقية مت�شاويان في الحجية.
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الملحق 4:

تو�شية العمل الالئق للعمال المنزليين )رقم 201(
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الملحق 4 : تو�شية العمل الالئق للعمال المنزليين )رقم 201(

اإن الموؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

وقد دعاه مجل�س اإدارة مكتب العمل الدولي اإلى االنعقاد في جنيف، حيث عقد دورته المائة في، االأول من حزيران/ يونيه 

،2011

واإذ اعتمد اتفاقية العمال المنزليين، 2011،

واإذ قرر اعتماد بع�س المقترحات ب�شاأن العمل الالئق للعمال المنزليين، وهو البند الرابع من جدول اأعمال هذه الدورة،

واإذ قرر اأن تتخذ هذه المقترحات �شكل تو�شية تكّمل اتفاقية العمال المنزليين، 2011،

يعتمد في هذا اليوم ال�شاد�س ع�شر من حزيران/ يونيه من عام األفين واأحد ع�شر، التو�شية التالية التي �شت�شمى تو�شية العمال 

المنزليين، 2011.

1.    تكمل اأحكام هذه التو�شية اأحكام اتفاقية العمال المنزليين،2011 )"االتفاقية"( وينبغي النظر فيها باالقتران مع تلك 
االأحكام.

2.    عند اتخاذ تدابير ل�شمان اأن يتمتع العمال المنزليون بالحرية النقابية واالإقرار الفعلي بحق المفاو�شة الجماعية، ينبغي 
للدول االأع�شاء القيام بما يلي:

)أ(  تحديد واإزالة اأية قيود ت�شريعية اأو اإدارية اأو غيرها من العوائق المطروحة اأمام حق العمال المنزليين في اإن�شاء 

منظماتهم اأو االن�شمام اإلى منظمات للعمال من اختيارهم، واأمام حق منظمات العمال المنزليين في االن�شمام 

اإلى منظمات العمال اأو اتحاداتهم اأو اتحاداتهم العامة؛

اإيالء العناية التخاذ اأو دعم التدابير الرامية اإلى تعزيز قدرة منظمات العمال ومنظمات اأ�شحاب العمل والمنظمات  )ب( 

الممثلة للعمال المنزليين ومنظمات اأ�شحاب عمل العمال المنزليين، من اأجل تعزيز م�شالح اأع�شائها على نحو 

فعال، �شريطة حماية ا�شتقالل وا�شتقاللية هذه المنظمات في جميع االأوقات و�شمن القانون.

3.     عند اتخاذ تدابير ترمي اإلى الق�شاء على التمييز في اال�شتخدام والمهنة، ينبغي للدول االأع�شاء، تم�شياً مع معايير العمل 
الدولية، اأن تقوم بجملة اأمور منها:

البيانات ال�شخ�شية والحياة الخا�شة  بالعمل تحترم مبداأ �شرية  اأن ترتيبات االختبار الطبي المرتبط  تتحقق من  )أ( 

ال�شخ�شية  البيانات  "حماية  ب�شاأن  الدولية  العمل  منظمة  ممار�شات  مدونة  مع  وتتما�شى  المنزليين؛  للعمال 

للعمال"، )1998( وغيرها من المعايير الدولية ذات ال�شلة بحماية البيانات؛

تمنع اأي تمييز يرتبط بمثل هذا االختبار؛  )ب( 

)ج(   ت�شمن اأاّل ي�شترط من العامل المنزلي اأن يخ�شع الختبار فيرو�س نق�س المناعة الب�شرية اأوالحمل، اأو اأن يف�شي 

معلومات عن و�شعه اإزاء فيرو�س نق�س المناعة الب�شرية اأو الحمل.
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4.     ينبغي للدول االأع�شاء التي تنظر في اإجراء االختبار الطبي للعمال المنزليين، اأن تراعي ما يلي:

اإتاحة المعلومات المتعلقة بال�شحة العامة الأفراد االأ�شر وللعمال المنزليين ب�شاأن الم�شاكل الرئي�شية ذات ال�شلة  )أ( 

بال�شحة واالأمرا�س التي ت�شتدعي، ح�شب كل �شياق وطني، اإجراء اختبار طبي؛

وممار�شات  الطبية  والمعالجة  الطوعي  الطبي  االختبار  ب�شاأن  المنزليين  وللعمال  االأ�شر  الأفراد  المعلومات  اإتاحة  )ب( 

ال�شحة والنظافة الجيدة، بما يتم�شى مع مبادرات ال�شحة العامة ل�شالح المجتمع عموماً؛

)ج(   ن�شر معلومات عن اأف�شل الممار�شات بالن�شبة اإلى االختبار الطبي المرتبط بالعمل، تكون مكيفة ب�شكل منا�شب 

لتتجلى فيها الطبيعة الخا�شة للعمل المنزلي.

5.   )1(   ينبغي للدول االأع�شاء، بعد مراعاة اأحكام اتفاقية اأ�شواأ اأ�شكال عمل االأطفال،  )1999( رقم )182(، والتو�شية ذات 
ال�شلة )رقم 190(، اأن تحدد اأنواع العمل المنزلي، التي يحتمل بطبيعتها اأو بفعل الظروف التي توؤدى فيها، اأن تلحق 

االأذى ب�شحة االأطفال اأو �شالمتهم اأو اأخالقهم، كما ينبغي اأن تحظر اأنواع عمل االأطفال هذه واأن تق�شي عليها.

)2(  عند تنظيم ظروف عمل العمال المنزليين ومعي�شتهم، ينبغي للدول االأع�شاء اأن تولي اهتماماً خا�شاً الحتياجات 

العمال المنزليين الذين تكون �شنهم اأدنى من 18 عاماً واأعلى من الحد االأدنى ل�شن القبول في اال�شتخدام، كما 

تن�س عليه القوانين واللوائح الوطنية، واأن تتخذ تدابير لحمايتهم، بما في ذلك عن طريق ما يلي:

تحديد �شاعات العمل تحديداً �شارماً ل�شمان توفير وقت كاٍف للراحة والتعليم والتدريب واالأن�شطة الترفيهية  )أ( 

والعالقات العائلية؛

)ب(   حظر العمل لياًل؛

)ج(   فر�س قيود على العمل المتطلب على نحو مفرط، �شواء بدنياً اأم نف�شياً؛

)د(    اإن�شاء اأو تعزيز اآليات لر�شد ظروف عملهم وعي�شهم.

6.   )1(  ينبغي للدول االأع�شاء، عند ال�شرورة، اأن توفر الم�شاعدة المنا�شبة ل�شمان اأن يفهم العمال المنزليون م�شمون �شروط 
وظروف عملهم.

)2(  باالإ�شافة اإلى الموا�شفات الواردة في المادة 7 من االتفاقية، ينبغي ل�شروط وظروف العمل اأن تت�شمن كذلك ما  

يلي:

)أ(    و�شف للمهام؛

)ب(  االإجازة المر�شية واأي اإجازة �شخ�شية اأخرى، اإن كانت مطبقة؛

)ج(   معدل دفع اأو تعوي�س �شاعات العمل االإ�شافية والبقاء في االحتياط بما يتما�شى مع المادة 10 )3(  من االتفاقية؛ 

)د(   اأي مدفوعات اأخرى يحق للعامل المنزلي بها؛

)ه(   اأي مدفوعات عينية وقيمتها النقدية؛

)و(   تفا�شيل اأي ماأوى مقدم؛

)ز(   اأي ا�شتقطاعات م�شموح بها من اأجر العامل.
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)3(   ينبغي للدول االأع�شاء اأن تنظر في و�شع عقد عمل نموذجي للعمل المنزلي،  بالت�شاور مع المنظمات االأكثر تمثياًل 

الأ�شحاب العمل وللعمال، وحيثما وجدت، مع المنظمات الممثلة للعمال المنزليين والمنظمات الممثلة الأ�شحاب 

عمل العمال المنزليين.

)4(   ينبغي اأن يكون العقد النموذجي متاحاً مجاناً وفي جميع االأوقات، للعمال المنزليين والأ�شحاب العمل وللمنظمات 

التمثيلية وللجمهور عموماً.

7.   ينبغي للدول االأع�شاء اأن تنظر في اإر�شاء اآليات لحماية العمال المنزليين من االإ�شاءة والم�شايقة والعنف، من قبيل:

اإن�شاء اآليات يمكن للعمال المنزليين الو�شول اإليها لتقديم ال�شكاوى بغية االإبالغ عن حاالت االإ�شاءة والم�شايقة  )أ( 

والعنف؛

)ب(  التاأكد من اأّن جميع �شكاوى االإ�شاءة والم�شايقة والعنف تخ�شع للتحقيق فيها ومقا�شاة مرتكبيها، ح�شب مقت�شى 

الحال؛

واإعادة  بعيداً عن االأ�شرة،  المعر�شين لالإ�شاءة والم�شايقة والعنف،  المنزليين  العمال  اإ�شكان  برامج الإعادة  اإن�شاء  )ج(  

تاأهيلهم، بما في ذلك توفير الماأوى الموؤقت والرعاية ال�شحية لهم.

8.  )1(   ينبغي ل�شاعات العمل، بما فيها ال�شاعات االإ�شافية وفترات البقاء في االحتياط، وفقاً للمادة 10 )3( من االتفاقية، 
اأن ت�شجل على نحو دقيق، وينبغي اأن تكون هذه المعلومات متاحة بحرية للعامل المنزلي.

)2(   ينبغي للدول االأع�شاء اأن تنظر في توفير اإر�شاد عملي في هذا ال�شدد، بالت�شاور مع  اأكثر المنظمات تمثياًل الأ�شحاب 

العمل وللعمال، وحيثما وجدت، المنظمات الممثلة للعمال المنزليين والمنظمات الممثلة الأ�شحاب عمل العمال 

�لمنزليين.

9.  )1(     فيما يتعلق بالفترات التي ال يكون فيها العمال المنزليون اأحراراً في الت�شرف بوقتهم كما يحلو لهم ويبقون رهن 
للدول االأع�شاء، في  ينبغي  الطلب(،  اأو تحت  المحتملة )فترات وقت االحتياط  لتلبية احتياجاتها  االأ�شرة  اإ�شارة 

المدى الذي تحدده القوانين واللوائح الوطنية اأو االتفاقات الجماعية، اأن تنظم ما يلي:

)أ(   العدد االأق�شى ل�شاعات العمل في االأ�شبوع اأو ال�شهر اأو ال�شنة، التي قد ُيطلب من العامل المنزلي اأن يبقى 

خاللها في االحتياط والطرق التي قد تحت�شب بها هذه ال�شاعات؛

فترة الراحة التعوي�شية التي يحق للعامل المنزلي بها، اإذا تعر�شت فترة الراحة العادية لالنقطاع ب�شبب البقاء  )ب( 

في االحتياط؛

معدل االأجر الذي ينبغي دفعه عن �شاعات البقاء في االحتياط. )ج( 

)2(  فيما يتعلق بالعمال المنزليين الذين يوؤدون مهامهم العادية لياًل، ومع مراعاة القيود التي تتاأتى عن العمل الليلي، 

ينبغي للدول االأع�شاء اأن تنظر في و�شع تدابير م�شابهة لتلك المحددة في الفقرة الفرعية 9 )1(.

10 . ينبغي للدول االأع�شاء اأن تتخذ تدابير ل�شمان اأن يكون من حق العمال المنزليين الح�شول على فترات راحة منا�شبة 
خالل يوم العمل، بما ي�شمح لهم بتناول وجبات الطعام والتوقف الق�شير عن العمل.

11.  )1(   ينبغي اأن تكون فترة الراحة االأ�شبوعية 24 �شاعة متعاقبة على االأقل.
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)2( ينبغي اأن يكون يوم الراحة االأ�شبوعية يوماً محدداً باتفاق االأطراف، تم�شياً مع القوانين واللوائح الوطنية اأو االتفاقات 

الجماعية ومع مراعاة متطلبات العمل والمتطلبات الثقافية والدينية واالجتماعية للعامل المنزلي.

)3(  حيثما تن�س القوانين واللوائح الوطنية اأو االتفاقات الجماعية على فترة راحة اأ�شبوعية تتجمع على فترة تتجاوز �شبعة 

اأيام بالن�شبة للعمال عموماً، ينبغي لمثل هذه الفترة اأال تتجاوز  14 يوماً بالن�شبة للعمال المنزليين.

اأ�شا�شها من  ُيطلب على  اأن  التي يمكن  االأ�شباب  اأن تحدد  الجماعية  االتفاقات  اأو  الوطنية  واللوائح  للقوانين  ينبغي    .12
العمال المنزليين العمل خالل فترة الراحة اليومية اأو االأ�شبوعية، واأن تن�س على فترة راحة تعوي�شية منا�شبة، ب�شرف 

النظر عن اأي تعوي�س مالي.

13.  ال ينبغي اعتبار الوقت الذي يق�شيه العمال المنزليون في مرافقة اأفراد االأ�شرة في اإجازة جزءاً من اإجازتهم ال�شنوية 
مدفوعة االأجر.

14.  عند الن�س على دفع جزء محدد من االأجر عيناً، ينبغي للدول االأع�شاء اأن تنظر في ما يلي:

)أ(  و�شع حد اإجمالي لن�شبة االأجر، التي يمكن اأن تدفع عيناً، بحيث ال يتدنى بال مبرر االأجر ال�شروري الإعالة العمال 

المنزليين وعائالتهم؛

اأو  و�شعر  ال�شوقية  القيمة  قبيل  اإلى معايير مو�شوعية من  باال�شتناد  العينية  للمدفوعات  النقدية  القيمة  )ب(  احت�شاب 

اأ�شعار التكلفة التي تحددها ال�شلطات العامة، ح�شب مقت�شى الحال؛

)ج(  ح�شر المدفوعات العينية بتلك التي تتنا�شب ب�شكل وا�شح مع اال�شتخدام ال�شخ�شي للعامل المنزلي وم�شلحته، 

مثل الغذاء والماأوى؛

التاأكد، عن الطلب من العامل المنزلي العي�س في ماأوى توفره االأ�شرة، من عدم اإجراء اأي ا�شتقطاع يتعلق بالماأوى  )د( 

من االأجر، ما لم يوافق العامل على ذلك؛

التاأكد من عدم اعتبار المواد المرتبطة مبا�شرة باأداء العمل المنزلي، مثل البزات اأو االأدوات اأو معدات الحماية  )ه( 

وتنظيفها و�شيانتها، بمثابة مدفوعات عينية وعدم ا�شتقطاع تكاليفها من اأجر العامل المنزلي.

مفهوماً  ب�شهولة عن كامل المدفوعات  بياناً خطياً  اأن ُيعطى العمال المنزليون في كل مرة يتم الدفع فيها  )1( ينبغي   .15
الم�شتحقة لهم والمبلغ المحدد الأي ا�شتقطاعات قد تكون اأجريت وغر�س هذه اال�شتقطاعات.

)2( عند اإنهاء اال�شتخدام، ينبغي ت�شديد المدفوعات الم�شتحقة فوراً. 

16 . ينبغي للدول االأع�شاء اأن تتخذ تدابير ت�شمن تمتع العمال المنزليين بظروف ال تقل موؤاتاة عن ظروف العمال عموماً 
فيما يتعلق بحماية م�شتحقات العمال في حالة اإع�شار �شاحب العمل اأو وفاته.

17 . ينبغي عند تقديم الماأوى والغذاء وبعد مراعاة الظروف الوطنية، اأن ي�شمل ذلك ما يلي:

بتهوية  وتتمتع  منا�شب  نحو  على  موؤثثة  وتكون  المنزلي  للعامل  يعطى  ومفتاح  بقفل  مجهزة  خا�شة  م�شتقلة  غرفة  )اأ( 

مالئمة؛

)ب( الو�شول اإلى المرافق ال�شحية المنا�شبة، �شواء اأكانت م�شتركة اأو خا�شة؛

)ج( اإ�شاءة منا�شبة، وح�شب مقت�شى الحال، التدفئة والهواء المكيف تما�شياً مع الظروف ال�شائدة داخل المنزل؛
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)د(  وجبات طعام جيدة النوعية وبكميات كافية تتالءم اإلى حد معقول مع المتطلبات الثقافية والدينية، اإن وجدت، 

للعامل المنزلي المعني.

العمال  منح  ينبغي  الج�شيم،  الت�شرف  �شوء  غير  الأ�شباب  العمل،  �شاحب  من  بمبادرة  اال�شتخدام  اإنهاء  حالة  في   .  18
اإخطار معقولة وفترة توقف معقولة خالل فترة االإخطار هذه  المنزليين الذين يعي�شون في منزل �شاحب العمل فترة 

لتمكينهم من البحث عن عمل ومكان اإقامة جديدين.

19 . ينبغي للدول االأع�شاء، بالت�شاور مع المنظمات االأكثر تمثياًل الأ�شحاب العمل وللعمال، وحيثما وجدت، مع المنظمات 
الممثلة للعمال المنزليين والمنظمات الممثلة الأ�شحاب عمل العمال المنزليين، اتخاذ تدابير ترمي اإلى ما يلي:

اأو  بالعمل  المرتبطة  واالأخطار  المخاطر  على  للق�شاء  عملياً،  معقواًل  ذلك  كان  حيثما  المنزليين،  العمال  حماية  )أ( 

التخفيف منها اإلى اأدنى حد، بغية تجنب االإ�شابات واالأمرا�س وحاالت الوفاة وتعزيز ال�شالمة وال�شحة المهنيتين 

في مكان العمل االأ�شري؛

)ب( توفير نظام مالئم ومنا�شب لتفتي�س العمل، يتم�شى مع المادة 17 من االتفاقية، وفر�س عقوبات منا�شبة عند انتهاك 

قوانين ولوائح ال�شالمة وال�شحة المهنيتين؛

)ج( اإر�شاء اإجراءات لجمع ون�شر االإح�شاءات عن الحوادث واالأمرا�س المرتبطة بالعمل المنزلي، واإح�شاءات اأخرى 

ُينظر اإليها على اأنها ت�شاهم في الوقاية من المخاطر واالإ�شابات ذات ال�شلة بال�شالمة وال�شحة المهنيتين؛

)د(  تقديم االإر�شاد ب�شاأن ال�شالمة وال�شحة المهنيتين، بما في ذلك الجوانب االأرغونومية ومعدات الحماية؛

)ه(  و�شع برامج للتدريب ون�شر مبادئ توجيهية ب�شاأن ا�شتراطات ال�شالمة وال�شحة المهنيتين الخا�شة بالعمل المنزلي.

20. )1(  ينبغي للدول االأع�شاء، تم�شياً مع القوانين واللوائح الوطنية، اأن تبحث في و�شائل لت�شهيل دفع ا�شتراكات ال�شمان 
نظام  مثاًل من خالل  اأ�شحاب عمل،  العاملين لدى عدة  المنزليين  بالعمال  يتعلق  ما  بما في ذلك  االجتماعي، 

مدفوعات مب�شط.

)2(    ينبغي للدول االأع�شاء اأن تنظر في اإبرام اتفاقات ثنائية اأو اإقليمية اأو متعددة االأطراف لكي توفر للعمال المنزليين 

المهاجرين تغطيتهم باتفاقات من قبيل اتفاقات الم�شاواة في المعاملة فيما يتعلق بال�شمان االجتماعي، باالإ�شافة 

اإلى الح�شول على م�شتحقات ال�شمان االجتماعي والحفاظ عليها اأو اإمكانية نقلها.

)3(  ينبغي النظر في القيمة النقدية للمدفوعات العينية على النحو الواجب الأغرا�س ال�شمان االجتماعي، بما في ذلك 

فيما يتعلق بم�شاهمة اأ�شحاب العمل وم�شتحقات العمال المنزليين.

21. )1(  ينبغي للدول االأع�شاء اأن تنظر في اتخاذ تدابير اإ�شافية لت�شمن الحماية الفعالة للعمال المنزليين، وتحديداً للعمال 
المنزليين المهاجرين، من قبيل:

اإلى  الذين يحتاجون  المنزليين  العمال  الفورية ل�شالح  الترجمة  اإن�شاء خدمة هاتفية وطنية مزودة بخدمات  )أ(    

الم�شاعدة؛

)ب(  تم�شياً مع المادة 17 من االتفاقية، الن�س على نظام للقيام بزيارات �شابقة للتوظيف، لالأ�شر المزمع اأن يعمل 

لديها العمال المنزليون المهاجرون؛

)ج(    اإن�شاء �شبكة اإ�شكان للطوارئ؛
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ا�شتخدام  في  الجيدة  الممار�شات  ب�شاأن  معلومات  توفير  من خالل  بواجباتهم  العمل  اأ�شحاب  وعي  ا�شتثارة  )د( 

المهاجرين  المنزليين  العمال  يخ�س  فيما  والعمالة  الهجرة  قانون  بموجب  وااللتزامات  المنزليين  العمال 

وترتيبات االإنفاذ والعقوبات المطبقة في حاالت االنتهاك، وخدمات الم�شاعدة المتاحة اأمام العمال المنزليين 

واأ�شحاب عملهم؛

)ه( �شمان �شبل لجوء العمال المنزليين اإلى اآليات تقديم ال�شكاوى وقدرتهم على اإقامة دعاوى مدنية اأو جنائية 

�شواء خالل فترة ا�شتخدامهم اأو بعدها، ب�شرف النظر عن مغادرتهم البلد المعني؛

)و(  اإن�شاء خدمة توعية عامة الإطالع العمال المنزليين، بلغات يفهمونها، على حقوقهم وعلى القوانين واللوائح ذات 

ال�شلة وعلى اآليات تقديم ال�شكاوى وطرق االنت�شاف القانونية المتاحة، ب�شاأن العمالة وقانون الهجرة على حد 

�شواء، والحماية القانونية من جرائم من قبيل العنف واالتجار باالأ�شخا�س والحرمان من الحرية وتزويدهم باأي 

معلومات اأخرى مجدية قد يطلبونها.

الحماية  توفير  على  ت�شاعد  اأن  المهاجرين  المنزليين  العمال  من�شاأ  بلدان  من  التي هي  االأع�شاء  للدول  )2(     ينبغي 

قانونية  م�شاعدة  �شناديق  واإن�شاء  البلد  مغادرة  قبل  بحقوقهم  اإبالغهم  طريق  عن  العمال،  هوؤالء  لحقوق  الفعالة 

وخدمات اجتماعية وخدمات قن�شلية متخ�ش�شة وبوا�شطة اأي تدابير مالئمة اأخرى.

مع  وجدت،  وحيثما  وللعمال،  العمل  الأ�شحاب  تمثياًل  االأكثر  المنظمات  مع  الت�شاور  بعد  االأع�شاء،  للدول  ينبغي   .22
المنظمات الممثلة للعمال المنزليين ومنظمات اأ�شحاب عمل العمال المنزليين، اأن تنظر، عن طريق القوانين اأو اللوائح 

اأو تدابير اأخرى، في تحديد ال�شروط التي يحق للعمال المنزليين المهاجرين بموجبها في االإعادة اإلى الوطن دون اأن 

يتكبد العمال اأي تكاليف، عند انتهاء اأو اإنهاء عقد العمل الذي عينوا من اأجله.

بالعمال  يتعلق  فيما  الخا�شة  اال�شتخدام  وكاالت  جانب  من  الجيدة  الممار�شات  تعزز  اأن  االأع�شاء  للدول  23.  ينبغي 
المنزليين، بمن فيهم العمال المنزليون المهاجرون، مع مراعاة المبادئ والُنهج الواردة في اتفاقية وكاالت اال�شتخدام 

الخا�شة، 1997 )رقم 181(، وتو�شية وكاالت اال�شتخدام الخا�شة، 1997 )رقم 188(.

24.  يمكن للدول االأع�شاء، بقدر ما يكون ذلك متما�شياً مع القوانين والممار�شات الوطنية ب�شاأن احترام الحياة الخا�شة، 
اأن تنظر في الظروف التي ُي�شمح فيها لمفت�شي العمل اأو موظفين اآخرين مكلفين باإنفاذ االأحكام المطبقة على العمل 

المنزلي، بدخول االأماكن التي يوؤدى فيها العمل.

مع  وحيثما وجدت،  وللعمال،  العمل   الأ�شحاب  تمثياًل  االأكثر  المنظمات  مع  بالت�شاور  االأع�شاء،  للدول  ينبغي   )1(  .25
اأن ت�شع �شيا�شات  المنزليين،  العمال  الممثلة الأ�شحاب عمل  المنزليين والمنظمات  للعمال  الممثلة  المنظمات 

وبرامج من �شاأنها اأن:

)أ(  ت�شجع التطور الم�شتمر في كفاءات العمال المنزليين وموؤهالتهم، بما في ذلك التدريب لمحو االأمية ح�شب 

مقت�شى الحال، بهدف تعزيز فر�س م�شارهم المهني والوظيفي؛

)ب( تلبي احتياجات العمال المنزليين في تحقيق التوازن بين العمل والحياة؛

)ج( ت�شمن مراعاة �شواغل العمال المنزليين وحقوقهم في �شياق الجهود المبذولة ب�شكل اأعم للتوفيق بين العمل 

والم�شوؤوليات االأ�شرية.
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)2(   ينبغي للدول االأع�شاء، بعد الت�شاور مع المنظمات االأكثر تمثياًل الأ�شحاب العمل وللعمال، وحيثما وجدت، مع 

المنظمات الممثلة للعمال المنزليين والمنظمات الممثلة الأ�شحاب عمل العمال المنزليين، اأن ت�شع موؤ�شرات 

ونظم قيا�س مالئمة لتعزيز قدرة مكاتب االإح�شاء الوطنية على جمع البيانات ال�شرورية بفعالية لدعم عملية �شنع 

ال�شيا�شات المتعلقة بالعمل المنزلي على نحو فعال.

26. )1(   ينبغي للدول االأع�شاء اأن تنظر في التعاون فيما بينها ل�شمان التطبيق الفعال التفاقية العمال المنزليين، 2011، 
ولهذه التو�شية، على العمال المنزليين المهاجرين.

)2(    ينبغي للدول االأع�شاء اأن تتعاون على االأ�شعدة الثنائية واالإقليمية والعالمية بغر�س تعزيز حماية العمال المنزليين، 

ال �شيما في الم�شائل المتعلقة بمنع العمل الجبري واالتجار باالأ�شخا�س، والح�شول على ال�شمان االجتماعي 

ون�شر  اآخر،  بلٍد  في  منزليين  كعمال  للعمل  اأ�شخا�شاً  توّظف  التي  الخا�شة  اال�شتخدام  وكاالت  اأن�شطة  ور�شد 

الممار�شات الجيدة وجمع االإح�شاءات ب�شاأن العمل المنزلي.

)3(    ينبغي للدول االأع�شاء اأن تتخذ الخطوات المنا�شبة لت�شاعد بع�شها بع�شاً في اإنفاذ اأحكام االتفاقية بوا�شطة التعاون 

الدولي المعزز اأو الم�شاعدة الدولية المعززة، اأو بوا�شطتهما معاً، بما في ذلك تقديم الدعم للتنمية االقت�شادية 

واالجتماعية ولبرامج ا�شتئ�شال الفقر وتوفير التعليم للجميع.

)4(   في �شياق الح�شانة الدبلوما�شية، ينبغي للدول االأع�شاء اأن تنظر فيما يلي:

حقوق  انتهاكات  منع  اإلى  ترمي  الدبلوما�شي،  ال�شلك  موظفي  اأجل  من  �شلوك  ومدونات  �شيا�شات  اعتماد  )أ(  

العمال المنزليين؛

)ب( التعاون فيما بينها على الم�شتويات الثنائية واالإقليمية ومتعددة االأطراف، للت�شدي للممار�شات التع�شفية تجاه 

العمال المنزليين ومنعها.
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الملحق 5:

 من مالحظات لجنة الخبراء لمنظمة العمل الدولية ب�شاأن ت�شغيل الأطفال 

عامة وا�شتخدامهم كعمال وعامالت منزليين بالخ�شو�ض
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الملحق 5: من مالحظات لجنة الخبراء لمنظمة العمل الدولية ب�شاأن ت�شغيل 

الأطفال عامة وا�شتخدامهم كعمال وعامالت منزليين بالخ�شو�ض

)ترجمة غير ر�شمية(

بخ�شو�س االتفاقية 138 جاء في التقرير:

المادة 1 من االتفاقية: ال�شيا�شة الوطنية:

قد �شبق للجنة في تعاليقها ال�شابقة اأن تطرقت اإلى برنامج العمل الوطني للطفولة )2005-2006( والذي خ�ش�س جانبا 

مهما لمحاربة ت�شغيل االأطفال، وقد �شجلت اللجنة بهذا ال�شدد اأن االأن�شطة الواردة في المخطط ت�شمل دعم المنظمات غير 

الحكومية العاملة في حقل مكافحة ا�شتخدام االأطفال وكذلك اإنجاز درا�شة حول ظروف ت�شغيل االأطفال �شنة 2012، كما 

الحظت اللجنة باأن البرنامج ي�شتهدف انت�شال االأطفال الم�شغلين دون العا�شرة من عمرهم بن�شبة %10 �شنويا اإلى حدود 

2015 وتح�شين و�شعية االأ�شر ال�شعيفة بن�شبة %5 �شنويا.

لتنفيذ  المرحلة االأولى  المكثف الذي بذل خالل  المجهود  الواردة من الحكومة حول  المعلومات  اللجنة  كما �شجلت 

المخطط ما بين 2006 و2010 وكذلك اإنهاء التح�شير لم�شروع القانون حول العمل المنزلي الهادف اإلى تحديد �شروط 

ت�شغيل العمال المنزليين ومنع ا�شتخدام الفتيات دون 15 �شنة كعامالت منازل.

اإن اللجنة ت�شجل المعلومات الواردة من طرف الحكومة المتعلقة بم�شل�شل تحيين برنامج العمل الوطني للطفولة على �شوء 

اال�شتراتيجيات القطاعية المنجزة �شنة 2007 بهدف اعتماد موؤ�شرات جديدة لتح�شين التتبع والتقييم والذي اأف�شى اإلى 

تنظيم مناظرة وطنية لتقييم ن�شف م�شار البرنامج وتح�شير المرحلة الموالية وذلك في ماي 2011، كما ت�شجل اأن الحكومة 

�شتبعث اإليها بن�شخة من م�شروع القانون المتعلق بالعمال المنزليين بمجرد الم�شادقة عليه وباأن الدرا�شة حول ظروف عمل 

االأطفال بمنطقة ال�شمال �شتنطلق في القريب.

اإن اللجنة ترجو من الحكومة اأن ت�شتمر في موافاتها بالمعلومات حول تطبيق برنامج العمل الوطني والنتائج المح�شل عليها 

بالعمال  المتعلق  القانون  بن�شخة من م�شروع  اأن تمدها  االأطفال وتطلب منها كذلك  ت�شغيل  التدريجي على  الق�شاء  في 

المنزليين فور الم�شادقة عليه. كما ترجوها اأن تقدم لها نتائج الدرا�شة الوطنية حول ظروف العمل بعد االنتهاء من اإعدادها، 

مع توزيع المعطيات االإح�شائية ح�شب ال�شن والجن�س قدر الم�شتطاع.

المادة 2، الفقرات 1 و3 مجال التطبيق والتعليم االإجباري.

�شبق للجنة في تعاليقها اأن الحظت باأن المادة 143 من مدونة ال�شغل تن�س على اأنه يمنع ت�شغيل االأطفال وقبولهم في 

المقاوالت اأو لدى الم�شغلين قبل بلوغهم �شن خم�شة ع�شر �شنة كاملة واأدركت اأن الحماية المخولة بالمدونة ال ت�شمل 

االأ�شخا�س الذين يعملون لح�شابهم الخا�س. كما �شجلت اللجنة باأن الحكومة تعتبر باأن االأطفال الذين يعملون لح�شابهم 

الخا�س محميون بمقت�شى ظهير 13 نونبر 1963 حول التعليم االإلزامي كما تم تعديله بالقانون رقم 04.00 بتاريخ 25 ماي 

2000 الذي يلزم االآباء بت�شجيل االأطفال في المدر�شة تحت طائلة الجزاء.
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والحظت اللجنة كذلك اأن مهام مفت�شي ال�شغل مح�شورة في تطبيق الت�شريع المعمول به في عالقة الت�شغيل لي�س اإال، 

وبالتالي فهم ال يمار�شون المراقبة على القطاع غير المنظم. وقد �شبق للجنة اأن �شجلت باأن برنامجاً ا�شتعجاليا اتخذ للفترة 

ما بين 2009 و2012 ي�شتمل على ع�شرة م�شاريع لتفعيل التمدر�س اإلى حدود 15 �شنة بما في ذلك الم�شتوى ما قبل 

االإعدادي والم�شاواة في ولوج التعليم االإلزامي ومحاربة التكرار والهدر المدر�شي. )...(

متابعة  على  الحكومة  ت�شجع  اللجنة  فاإن  االأطفال  ت�شغيل  لمحاربة  الو�شائل  اأنجع  من  يعتبر  االإلزامي  التعليم  اإن  حيث 

مجهوداتها للرفع من ن�شبة التمدر�س وتخفي�س ن�شبة الر�شوب والهدر المدر�شي خ�شو�شا بالن�شبة لالأطفال دون 15 �شنة 

وذلك لتفادي لجوئهم اإلى العمل بما في ذلك لح�شابهم الخا�س في القطاع غير المنظم وتطلب من الحكومة اأن ت�شتمر في 

مدها بالمعلومات المتعلقة بالتقدم المح�شل عليه في هذا المجال.

المادة 1.2 النقطة الخام�شة من التقرير الحد االأدنى ل�شن القبول في العمل وتطبيق االتفاقية في الواقع

االأطفال العاملون في االأن�شطة التقليدية غير المهيكلة، وفي القطاعات االأخرى: �شمن مالحظاتها ال�شابقة، �شجلت 

اللجنة المعلومات الواردة عن كنفدرالية النقابات الدولية )CSI( التي تفيد اأن عمل االأطفال ممار�شة ماألوفة في االأن�شطة 

التقليدية غير المهيكلة. كما �شبق للجنة وح�شب التقرير المعنون ب: "فهم عمل االأطفال في المغرب" )�س19، 20 و23( 

ت�شجيل اأن ما يناهز 372000 طفل ما بين 7 و14 �شنة اأي ما يعادل %7 من مجموع العينة يعملون، في حين اأن االأطفال 

الن�شطين اقت�شاديا المترواحة اأعمارهم ما بين 12 و14 �شنة يمثلون ن�شبة %18. انطالقا من هذه الدرا�شة، يعمل %87 من 

االأطفال بالفالحة في المجال القروي، بينما ي�شتغل االأطفال في المجال الح�شري في قطاعات الن�شيج والتجارة وفي مجال 

االإ�شالح. لقد �شبق للجنة اأن ر�شدت ح�شيلة االأن�شطة المتعلقة بوقاية وانت�شال االآالف من االأطفال من العمل المنجزة 

بدعم من منظمة العمل الدولية والبرنامج العالمي للق�شاء على عمل االأطفال. لكن �شبق للجنة مالحظة اأنه طبقا للمادة 

4 من مدونة ال�شغل فاإن الم�شغلين في القطاعات ذات الطابع التقليدي الخال�س اأي الذين يزاولون حرفة يدوية بم�شاعدة 

اأزواجهم اأو اأ�شولهم اأو فروعهم وخم�شة من الم�شاعدين على االأكثر في محل اإقامتهم اأو في اأي مكان عمل اآخر ل�شناعة 

مواد تقليدية موجهة للتجارة م�شتبعدون من مجال تطبيق هذه المدونة.

ت�شغل  التي  المهيكلة  اأو  المهيكلة  التقليدية غير  االأن�شطة  الم�شتغلين في  باأن االأطفال  ا�شتنتجت  اأن  للجنة  وعليه، �شبق 

المتعلق  المقت�شى  تطبيق  وبالتالي من  ال�شغل  مدونة  تخولها  التي  الحماية  ي�شتفيدون من  االأكثر ال  خم�شة عمال على 

بتحديد الحد االأدنى لال�شتخدام في 15 �شنة. لقد �شبق للجنة اأن التم�شت من الحكومة اتخاذ تدابير ت�شمن قانونيا تطبيق 

�شن 15 �شنة كحد اأدنى على جميع االأطفال الم�شتغلين في قطاع االأن�شطة التقليدية. ت�شجل اللجنة ما ورد عن الحكومة 

بخ�شو�س م�شروع قانون يحدد �شروط ال�شغل والت�شغيل في االأن�شطة ذات الطابع التقليدي الخال�س تمت بلورته بتعاون 

مع وزارة ال�شناعة التقليدية. يكر�س هذا الم�شروع مادة تمنع عمل االأطفال دون �شن 15 �شنة كما هو من�شو�س عليه في 

المادتين 143 و153 من مدونة ال�شغل، وقد تم اإر�شال الن�شخة النهائية لم�شروع القانون اإلى االأمانة العامة للحكومة وهي 

في الطريق اإلى التبني.

كما اأ�شارت الحكومة اإلى اأن وزارة ال�شناعة التقليدية، وبتعاون مع منظمة العمل الدولية والبرنامج العالمي للق�شاء على 

يفر�س  اأن  متمنية  التقليدية.  ال�شناعة  قطاع  في  االأطفال  عمل  لمحاربة  م�شاريع  على  العمل  في  م�شتمرة  االأطفال  عمل 

م�شروع القانون بتحديد �شروط ال�شغل والت�شغيل في االأن�شطة ذات الطابع التقليدي الخال�س �شن 15 �شنة حدا اأدنى لجميع 

االأطفال في قطاع ال�شناعة التقليدية، ترجو اللجنة من الحكومة اتخاذ التدابير الكفيلة بتبني م�شروع القانون م�شتقبال واأن 

تمدها بن�شخة منه. وترجو منها اأي�شا متابعة مجهوداتها لمكافحة عمل االأطفال مع اال�شتمرار في مدها بالمعلومات حول 
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كل م�شروع له �شلة بالمو�شوع وبالنتائج المح�شل عليها على م�شتوى الق�شاء تدريجيا على عمل االأطفال خا�شة في قطاع 

ال�شناعة التقليدية.

االأطفال في  "فهم عمل  التقرير حول  ال�شابقة ووفق  تعليقاتها  اللجنة �شمن  لقد �شجلت  المنازل:  العاملون في  االأطفال 

اإلى ذلك �شبق  اإ�شافة  المغرب" اأن ال�شواد االأعظم من االأطفال العاملين بالمجال الح�شري ي�شتغلون كعمال منزليين. 

للجنة اأن �شجلت، اعتمادا على المالحظات ال�شابقة لكونفدرالية النقابات الدولية، اأن حوالي 50000 طفل اأغلبهم من 

البي�شاء،  الدار  ي�شتغلن كخادمات في مدينة  �شنة   15 فتاة دون   13000 بينهن  منزليات من  ي�شتغلن كعامالت  الفتيات 

%70 منهن دون 12 �شنة و%25 منهن دون 10 �شنوات. في هذا ال�شدد، �شبق للجنة ت�شجيل اأنه في �شنة 2007 تمت 

منه  يعاني  الذي  الفراغ  ي�شد  القانون  اإن هذا  الم�شادقة عليه.  المنزلي وكان في مرحلة  العمل  قانون حول  بلورة م�شروع 

الت�شريع الحالي، ويحدد ف�شال عن ال�شن االأدنى للقبول في هذا النمط من العمل في 15 �شنة، �شروط العمل، كما ي�شع 

تدابير المراقبة ويفر�س جزاءات ت�شل اإلى عقوبات حب�شية تطبق �شد الم�شغلين الذين ي�شتخدمون اأطفاال دون 15سنة. 

العمال  وت�شغيل  �شغل  �شروط  بتحديد  القانون  م�شروع  كون  الحكومة حول  اإليه  اأ�شارت  ما  ت�شجيل  لها  �شبق  اللجنة  اإن 

عن  المقدم  تقريرها  في  الحكومة  عن  الواردة  المعلومات  اأن  اللجنة  ت�شجل  يونيو2011.  منذ  التبني  طور  في  المنزليين 

االتفاقية 182 المتعلقة باأ�شوء اأ�شكال عمل االأطفال ل�شنة 1999 ت�شير اإلى اأنه مع ت�شكيل الحكومة الجديدة، تم �شحب 

م�شروع القانون حول العمل المنزلي من البرلمان واإحالته من جديد على مجل�س الحكومة بتاريخ 12 مار�س 2012 الذي 

اأرجاأه بغية التعمق في درا�شته. اإن اللجنة تعبر عن اأملها العميق في اأن يتم تبني م�شروع القانون في اأقرب االآجال بعد اأن 

ظل قيد الدرا�شة منذ �شنوات. كما ترجو من الحكومة اإمدادها بالمعلومات المتعلقة بالتطور المحقق في هذا ال�شدد في 

تقريرها المقبل.

المادة 8. العرو�س الفنية، اإن اللجنــة �شجلت �شمن تعليقاتها ال�شابقــة اأن المر�شوم رقم 2.04.465 ال�شادر بتاريــخ 

29 دجنبر 2004 يمنع ت�شغيل االأطفال دون 18 �شنة كممثلين اأو م�شخ�شين في العرو�س العمومية دون ترخي�س مكتوب، 

العون  من  مكتوب  ترخي�س  دون  العمومية  العرو�س  في  م�شخ�شا  اأو  ممثال  �شنة   18 دون  طفل  كل  ت�شغيل  يحظر  كما 

المكلف بتفتي�س ال�شغل وذلك بعد ا�شت�شارة ولي اأمره. كما �شبق للجنة ت�شجيل ما اأ�شارت اإليه الحكومة اأن المر�شوم رقم 

2.04.465 بتاريخ 29 دجنبر 2004 ال يحدد تفا�شيال حول اإذن االآباء اأو مفت�س ال�شغل وال الجزاءات المقررة في حالة 

المخالفة، في حين يقر القانون تفا�شيل عن مدة العمل وال�شروط التي يوؤدى فيها.

في هذا االإطار، �شبق للجنة ت�شجيل اأن المادة 145 من مدونة ال�شغل تن�س على: 

المقاوالت  قبل  من  المقدمة  العمومية  العرو�س  في  م�شخ�شا  اأو  ممثال  ع�شر،  الثامنة  دون  حدث،  اأي  ت�شغيل  "يمنع 
التي تحدد الئحتها بن�س تنظيمي، دون اإذن مكتوب ي�شلمه م�شبقا العون المكلف بتفتي�س ال�شغل، بخ�شو�س كل حدث 

على حدة، وذلك بعد ا�شت�شارة ولي اأمره. يحق لهذا العون اأن ي�شحب اإما من تلقاء نف�شه، واإما بطلب من كل �شخ�س موؤهل 

لهذا الغر�س االإذن الذي �شبق له اأن �شلمه في هذا ال�شاأن". 

رغم ذلك، فقد �شبق للجنة ت�شجيل اأن هذا المقت�شى ال ين�س على اأن الترخي�شات الممنوحة للطفل دون 18 �شنة بموجب 

المر�شوم رقم 2.04.465 بتاريخ 29 دجنبر 2004 يجب اأن تحدد مدة �شاعات العمل اأو العمل المرخ�س به اإلى جانب 

�شروط اأدائه.

لقد تحققت اللجنة من اأن تقرير الحكومة يخلو من اأية معلومة جديدة بخ�شو�س هذا المو�شوع. وتعيد تذكير الحكومة من 

جديد باأن ن�س المادة 8 من االتفاقية يتطلب في الترخي�شات الممنوحة للطفل دون 18 �شنة ليتمكن من الم�شاركة في 
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العرو�س الفنية، تحديد مدة �شاعات العمل اأو العمل المرخ�س به ف�شال عن �شروطه. وعليه فاإن اللجنة ترجو من جديد من 

الحكومة اتخاذ التدابير ال�شرورية لتعديل الت�شريع الوطني بما يتالءم مع المادة 8 من االتفاقية اأي على النحو الذي تحدد 

فيه �شراحة الترخي�شات الممنوحة لالأطفال دون 18 �شنة للم�شاركة في العرو�س الفنية مدة �شاعات الت�شغيل اأو ال�شغل 

اإلى جانب �شروطه.

المادة 9، الفقرة 1. الجزاءات.

اإن اللجنة �شبق لها ت�شجيل اأن المادة 151 من مدونة ال�شغل تق�شي بمعاقبة ت�شغيل طفل دون 15 �شنة خرقا للمادة 143 

من نف�س المدونة بغرامة من 25000 اإلى 30000 درهم )من 3000 اإلى 6000 دوالر اأمريكي(، وفي حالة العود بعقوبة 

الحب�س من 6 اأيام اإلى 3 اأ�شهر وبغرامة من 50000 اإلى 60000 درهم )من 6000 اإلى 7200 دوالر اأمريكي( اأو باإحدى 

هاتين العقوبتين. لكن وبالمقابل، فقد �شبق للجنة ت�شجيل اأن المادتان 150 و183 من مدونة ال�شغل تن�شان على عقوبة 

الغرامة من 300 اإلى 500 درهم )من 36 اإلى 60 دوالر اأمريكي( عن خرق المادة 147 من نف�س المدونة )منع ت�شغيل 

المقالع  �شنة في   18 االأطفال دون  ت�شغيل  179 )منع  المادة  اأو عن خرق  الخطيرة(  االأعمال  �شنة في   18 االأطفال دون 

والمناجم اأو في اأعمال من �شاأنها عرقلة نموهم(. عالوة على ذلك، فقد �شبق للجنة ت�شجيل اأن مفت�س ال�شغل ملزم بتقديم 

الن�شائح والمعلومات للم�شغلين عن المخاطر التي يتعر�س لها االأطفال في العمل قبل اللجوء اإلى تطبيق الجزاءات. اإن 

مفت�س ال�شغل الذي يتثبت من وجود خرق للمقت�شيات الت�شريعية اأو التنظيمية المتعلقة بال�شالمة واالأمن على نحو يعر�س 

�شحة و�شالمة االأجراء لخطر و�شيك الوقوع ملزم بموجب المادتين 542 و543 من مدونة ال�شغل بتحذير الم�شغل التخاذ 

التدابير المتطلبة فورا. اإذا رف�س الم�شغل االمتثال للتعليمات المت�شمنة في التحذير اأو اأهمل ذلك، يقوم مفت�س ال�شغل 

بعر�س الق�شية فورا على رئي�س المحكمة االبتدائية، الذي قد يمنح اأجال للم�شغل التخاذ التدابير ال�شرورية لمنع الخطر 

و�شيك الوقوع كما قد ياأمر باإغالق الموؤ�ش�شة، وفي هذه الحالة يقوم بتحديد المدة ال�شرورية لهذا االإغالق. لقد �شبق للجنة 

اأن  مالحظة اأن الذين قاموا بت�شغيل االأطفال خرقا للمقت�شيات المفعلة لالتفاقية لم يتعر�شوا للمتابعة كقاعدة عامة بعد 

و�شعوا حدا لهذه الممار�شة المخالفة للقانون. 

اإن اللجنة ت�شجل انطالقا من المعلومات التي قدمتها الحكومة اأنه في �شنة 2011 تمت زيارة 383 موؤ�ش�شة ور�شدت 1234 

مالحظة ووجه 63 تحذير اإلى الم�شغلين. اإ�شافة اإلى ذلك، تم توجيه اأربع محا�شر اإلى المحاكم المخت�شة للبت فيها. ت�شير 

الحكومة اإلى اأن القطاعات التي ت�شغل االأطفال دون 15 �شنة تتمثل اأ�شا�شا في التجارة وال�شناعة الميكانيكية )40%(، 

النجارة )%23(، ال�شناعة )%15( والن�شيج والفالحة )%5(. اإن اللجنة ت�شجل ا�شتنادا اإلى التقرير المنجز في �شنة 2011 

حول ت�شغيل االأطفال على الم�شتوى الوطني ال�شادر عن الحكومة والمرفق هو اأي�شا بتقرير خا�س بها، اأن مفت�شيات ال�شغل 

االأدنى  ال�شن  احترام  عادة عدم  تهم  االأطفال  بت�شغيل  الخا�شة  الم�شغلين  الموجهة �شد  المالحظات  ك�شفت عن كون 

للت�شغيل اأو ال�شغل. في هذا ال�شياق، ووفق ذات التقرير، فاإن الم�شغلين يتعاطون عادة مع المالحظات المقدمة من طرف 

المفت�شين ب�شكل اإيجابي خا�شة حين يتعلق االأمر بت�شغيل االأطفال دون الحد االأدنى لل�شن الذي يمثل 15 �شنة، ولذلك 

يعمدون اإلى انت�شال االأطفال فورا من هذا العمل.

رغم ذلك، تالحظ اللجنة من جديد اأن الجزاءات المقررة في المادتين 150 و183 من مدونة ال�شغل المتعلقتين بت�شغيل 

االأطفال دون 18 �شنة في االأعمال الخطيرة لي�شت منا�شبة دوما وال رادعة كفاية لت�شمن تطبيق مقت�شيات االتفاقية المتعلقة 

باالأعمال الخطيرة بما يتالءم مع المادة 9 الفقرة 1 من االتفاقية، وخ�شو�شا اإذا ما قورنت بالجزاءات المقررة في المادة 151 

من مدونة ال�شغل التي تعد اأكثر �شرامة و�شدة. اإن اللجنة تذكر الحكومة من جديد ب�شرورة �شمان تطبيق االتفاقية من خالل 

الجزاءات المقررة في الت�شريع. تاأ�شي�شا على ذلك، ترجو اللجنة من جديد وباإلحاح من الحكومة اتخاذ التدابير ال�شرورية 
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بما يتما�شى مع �شمان متابعة كل من يخرق المقت�شيات التي تمنع ت�شغيل االأطفال دون 18 �شنة في االأعمال الخطيرة من 

جهة وتطبيق جزاءات رادعة وفعالة بما يكفي من جهة اأخرى. ترجو اللجنة من جديد الحكومة مدها بالمعلومات المتعلقة 

بطبيعة المخالفات الم�شبوطة من طرف مفت�شية ال�شغل اإلى جانب عدد االأ�شخا�س المتابعين، ف�شال عن العقوبات المطبقة 

خ�شو�شا فيما يتعلق بالمقت�شيات المفعلة لالتفاقية.

بخ�شو�س االتفاقية 182 جاء في التقرير:

المـادة 3 مـن االتفاقيـة. اأ�شـوء اأ�شكـال عمـل االأطفـال. الفقـرة ''اأ'' و ''د''، العمـــل الق�شـري اأو 

الجبري والعمل الخطير. عمل االأطفال في المنازل.

في  االأطفال  عمل  يعد  ووفقها  الدولية  النقابات  كونفدرالية  عن  الواردة  االإفادات  اللجنة  �شجلت  ال�شابقة،  تعليقاتها  في 

المنازل �شمن �شروط ال�شخرة ماألوفا في الدول، حيث يقوم االآباء ببيع اأبنائهم يبلغ عمرهم اأحيانا 6 �شنوات فقط، لي�شتغلوا 

المادة  وبموجب  كما  الجبري  العمل  تمنع  ال�شغل  مدونة  من   10 المادة  اأن  و�شجلت  �شبق  اللجنة  اإن  المنازل.  في 

467-2 من القانون الجنائي يحظر العمل الجبري الممار�س من قبل اأطفال دون �شن 15 �شنة. كما �شبق للجنة ت�شجيل باأنه 

قدم م�شروع قانون حول العمل المنزلي تم تبنيه لكنه الزال في الطريق اإلى الت�شديق. يحدد م�شروع هذا القانون ال�شن 

االأدنى للقبول في هذا النمط من العمل في 15 �شنة اإلى جانب �شروط العمل كما ي�شع تدابير المراقبة ويفر�س جزاءات 

15 �شنة. كما �شبق للجنة ت�شجيل  اأطفاال دون �شن  اإلى عقوبات حب�شية تطبق �شد الم�شغلين الذين ي�شتخدمون  ت�شل 

اأنه كانت �شتتم بلورة وتبني الئحة خا�شة تحدد االأعمال الخطيرة الممنوعة في قطاع العمل المنزلي تتوافق مع القانون 

الذي �شي�شدر م�شتقبال المتعلق ب�شروط ت�شغيل و�شغل العمال المنزليين. اإن م�شروع هذا القانون ال زال في مرحلة التبني 

منذ يونيو 2011. لقد �شبق للجنة ت�شجيل اأن بحثا اأوليا نوعيا وعدديا حول الفتيات دون 18 �شنة العامالت في المنازل 

قد تم اإنجازه في �شنة 2001 على م�شتوى والية الدارالبي�شاء. ح�شب نتائج البحث االإح�شائي المنجز �شنة 2001، فاإن 

ما يقرب من 23000 فتاة دون 18 �شنة تعمل على م�شتوى اإقليم الدارالبي�شاء الكبرى كعامالت في المنازل، من بينهن 

%59,2 دون �شن 15 �شنة. اإن اللجنة �شجلت �شابقا اأن بحثا ك�شف اأن ن�شبا مهمة من هوؤالء لم يح�شلن على م�شتوى من 

اأثناء ممار�شة مهامهن كما يتلقين ال�شربات و/اأو تعر�شن لالعتداءات الجن�شية. كما �شبق  التعليم، ويتعر�شن للعقوبات 

للجنة ت�شجيل اأن بحثا ثان كان مقررا اإنجازه على م�شتوى الدارالبي�شاء الكبرى خالل الن�شف الثاني من �شنة 2010 مع 

تعميم النتائح والمعطيات على الم�شتوى الوطني. وقد �شجلت اللجنة اأي�شا المعلومات الواردة عن الحكومة والتي تفيد 

باأن االأعداد التي ك�شف عنها البحث المنجز في �شنة 2001، عرفت منذ ذاك التاريخ تراجعا ملمو�شا بف�شل المجهودات 

المبذولة من قبل المغرب خالل ال�شنوات االأخيرة خ�شو�شا على م�شتوى محاربة التخلي عن الدرا�شة وكل �شكل اآخر 

من االإق�شاء االجتماعي. اأما البحث الثاني الذي كان يتوجب اإنجازه حول الفتيات العامالت في المنازل على م�شتوى 

الدار البي�شاء، فقد �شبق للحكومة اأن اأ�شارت اإلى اإتمام اإنجاز التقرير المنهجي الذي يمكن من تحديد ال�شكان المعنيين 

والت�شميم المعتمد الإنجاز البحث، في حين ال زال البحث نف�شه في طور االإنجاز.

اإن اللجنة ت�شجل المعلومات الواردة عن الحكومة، وا�شتنادا اإليها، وعلى اإثر ت�شكيل الحكومة الجديدة، تم �شحب م�شروع 

القانون حول العمل المنزلي من البرلمان واإحالته من جديد على مجل�س الحكومة بتاريخ 12 مار�س 2012 الذي اأرجاأه 

اأ�شارت  فقد  البي�شاء،  الدار  في  المنازل  في  العامالت  الفتيات  حول  بالبحث  يتعلق  فيما  اأما  درا�شته.  في  التعمق  بغية 

الحكومة اإلى اأن انطالقته جرت خالل �شنة 2012، واأن النتائج المح�شل عليها �شيتم االإبالغ عنها فور اإ�شدارها. اإن اللجنة 

تعيد تذكير الحكومة باأن الفتيات ال�شغيرات المنوط بهن اإنجاز االأ�شغال المنزلية عادة ما ت�شبحن �شحايا لال�شتغالل واأن 

باأن مقت�شى  اأمرا �شعبا للغاية. كما تعيد تذكير الحكومة  ال�شرية لهذا العمل تجعل من مراقبة �شروط ت�شغيلهن  الطبيعة 



82

راأي المجل�س االقت�شادي و االجتماعي والبيئي

المادة 1 من االتفاقية يلزم كل دولة ع�شو باتخاذ التدابير الفورية والفعالة لت�شمن منع اأ�شوء اأ�شكال عمل االأطفال، وعلى 

نحو م�شتعجل. كما الحظت اللجنة اأن الحكومة تحيل منذ �شنين عديدة على تبني م�شروع القانون حول العمل المنزلي 

والالئحة الخا�شة المحددة لالأعمال الخطيرة الممنوعة في قطاع العمل المنزلي، وترجو باإلحاح من الحكومة اتخاذ التدابير 

ال�شرورية التي تمكن من تبني م�شروع هذا القانون وتلك الالئحة ب�شكل م�شتعجل. كما ترجو اللجنة من الحكومة اتخاذ 

التدابير ال�شرورية الأجل اإنهاء البحث حول و�شعية الفتيات ال�شغيرات العامالت في المنازل في الدارالبي�شاء في اأقرب 

االآجال مع تقديم ن�شخة عن النتائج اإلى مكتب منظمة العمل الدولية مع تقريرها الالحق.

المادة 7، الفقرة 2. التدابير الفعالة المتخذة خالل اأجل محدد. الفقرة ''اأ'' و ''ب''.

تكيفهم  و�ضمان  الأ�ضوء  الأنماط  هذه  من  وانت�ضالهم  الأطفال  عمل  اأ�ضكال  اأ�ضوء  في  ال�ضتغال  من  الأطفال  منع 

واإدماجهم االجتماعي. دعارة االأطفال وال�شياحة الجن�شية. في تعليقاتها ال�شابقة، اأبانت اللجنة عن ان�شغالها با�شتمرار 

دعارة االأطفال وال�شياحة الجن�شية التي ت�شتقطب مغاربة واأجانب �شغار خا�شة الفتيان، وهذا رغم تعديل القانون الجنائي 

ومفادها  الحكومة  عن  الواردة  المعلومات  ت�شجيل  للجنة  �شبق  لقد  الجن�شية.  ال�شياحة  جريمة  اأدرج  الذي   2003 �شنة 

الحكومة  ال�شبب وراء عدم بذل  المغرب، وهو  الجن�شي لالأطفال تظل غير مرئية وغير معروفة في  اأن ظاهرة اال�شتغالل 

لمجهودات في هذا ال�شاأن. اإن اللجنة �شبق اأن �شجلت اإقامة 5 وحدات خا�شة بحماية الطفولة منذ �شنة 2007 في كل من 

مراك�س، الدارالبي�شاء، طنجة، مكنا�س وال�شويرة بغية تاأمين تكفل جيد طبيا ونف�شيا وقانونيا باالأطفال �شحايا العنف و�شوء 

المعاملة بمن فيهم االأطفال �شحايا اال�شتغالل الجن�شي واالقت�شادي. وقد تمكن البع�س من هوؤالء ال�شحايا من اال�شتفادة 

من الخدمات التي تقدما هذه الوحدات. اإ�شافة اإلى ذلكن �شبق للجنة اأن �شجلت، في اإطار تفعيل مخطط العمل الوطني 

 2007 فبراير  �شهر  لالأطفال خالل  الجن�شي  اال�شتغالل  اأولية حول  درا�شة  اإنجاز   ،2015-2006 لع�شرية  الطفولة  الأجل 

الأجل بلورة ا�شتراتيجية وطنية للوقاية من هذا اال�شتغالل ومحاربته.

اإن اللجنة تالحظ غياب المعلومات، في تقرير الحكومة، المتعلق باأن�شطة الوحدات الخا�شة بحماية الطفولة ف�شال عن النتائج 

المح�شل عليها من تطبيق اال�شتراتيجية الوطنية لمحاربة اال�شتغالل الجن�شي لالأطفال. وعليه، فاإن اللجنة ترجو باإلحاح من 

الحكومة اتخاذ التدابير الفورية والفعالة حتى ت�شمن تفعيل اال�شتراتيجية الوطنية للوقاية من اال�شتغالل الجن�شي لالأطفال 

ومحاربته في اأقرب االآجال، وتقديم المعلومات حول التطورات المحققة في هذا ال�شاأن �شمن تقريرها الالحق. كما ترجو 

اأو الذين تم انت�شالهم من  اللجنة مدها بالمعلومات المحينة عن عدد االأطفال الذين تمت وقايتهم من التعاطي للدعارة 

براثنها من خالل عمل الوحدات الخا�شة بحماية الطفولة. وفي االأخير، ترجو اللجنة من جديد الحكومة مدها بن�شخة من 

الدرا�شة االأولية حول اإ�شكالية اال�شتغالل الجن�شي لالأطفال المنجزة في فبراير 2007 الأجل بلورة اال�شتراتيجية الوطنية.

الفقرة د. االأطفال المعر�شين لمخاطر خا�شة. عمل االأطفال في المنازل. 

اإن اللجنة �شبق لها ت�شجيل تبني البرنامج الوطني لمكافحة عمل الفتيات ال�شغيرات في المنازل في اإطار مخطط العمل 

الوطني الأجل الطفولة. كما �شبق و�شجلت، اأن وزارة التنمية االجتماعية واالأ�شرة والت�شامن ارتاأت تنظيم الحملة الوطنية 

التح�شي�شية الثانية الأجل محاربة عمل الفتيات ال�شغيرات في المنازل، اإلى جانب بلورة مخططات للتدخل على م�شتوى 

االأقاليم، في اإطار المخطط اال�شتراتيجي 2008-2012  وعلى اإثر تفعيل البرنامج الوطني لمكافحة عمل الفتيات ال�شغيرات 

على  المنازل  في  الفتيات  لمحاربة عمل  برنامج عمل  و�شع  مبادرة  ت�شجيل  للجنة  �شبق  ذلك،  اإلى  اإ�شافة  المنازل.  في 

اإطار البرنامج الذي  اإقليم مراك�س تان�شيفت الحوز يغطي الفترة ما بين فاتح يناير 2009 و31 دجنبر 2010، في  م�شتوى 

ي�شمل قطاعات عدة الأجل مكافحة العنف الموؤ�ش�س على النوع عبر ا�شتقاللية الن�شاء والفتيات في المغرب، والذي ينجز 

بدعم من برنامج االأمم المتحدة للتنمية ومنظمة العمل الدولية والبرنامج العالمي للق�شاء على عمل االأطفال. 
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و�شجلت اللجنة اأي�شا انطالقا من المعلومات المقدمة من الحكومة اأنه في �شنة 2011، وعلى اإثر االأن�شطة المقامة بتعاون مع 

منظمة العمل الدولية والبرنامج العالمي للق�شاء على عمل االأطفال، تم انت�شال 12192 طفل من اأماكن عملهم مع توفير 

بدائل فعالة لفائدتهم، كما تم اإنجاز اإجراءات وقائية حالت دون انخراط 20393 طفل في العمل. وبناء على المعلومات 

المتوفرة لدى منظمة العمل الدولية والبرنامج العالمي للق�شاء على عمل االأطفال، ت�شجل اللجنة �شريان مفعول م�شروع 

غاية  اإلى  المنازل  ال�شغيرات في  الفتيات  للق�شاء على عمل االطفال في مجال مكافحة عمل  العالمي  البرنامج  تدخل 

الدولية والبرنامج  العمل  يتعلق م�شروع منظمة  الدولية.  العمل  اإعالن منظمة  اإطار م�شروع دعم تفعيل  2004 وذلك في 

العالمي للق�شاء على عمل االأطفال وم�شروع دعم تفعيل اإعالن منظمة العمل الدولية بثالث محاور رئي�شية ت�شم الوقاية 

واالإنت�شال والحماية ويولي اأهمية للتربية وتعزيز القدرات اإلى جانب مراعاة خ�شو�شية الدول. لقد تم اإنجاز اأن�شطة في اإطار 

الم�شروع �شملت تكوين 50 �شخ�شا » points focaux « حول تح�شين نظام المتابعة وجمع المعلومات مع �شق خا�س 

بمكافحة عمل االأطفال في المنازل. اإلى جانب تخ�شي�س ح�ش�س تكوينية حول عمل االأطفال لفائدة المربين والفاعلين 

اأ�شاتذة ومفت�شي  لفائدة  اإخبارية  توا�شلية  االإ�شراف على دورات  اإلى  اإ�شافة  الحكومية.  المنظمات غير  االجتماعيين في 

التعليم االأ�شا�شي واالإعدادي على م�شتوى اإقليم فا�س ترمي اإلى محاربة الهدر المدر�شي للفتيات خا�شة. اإن اللجنة ت�شجع 

الحكومة على م�شاعفة مجهوداتها اإن على م�شتوى التعرف على الفتيات دون 18 �شنة المح�شورات في العمل المنزلي اأو 

على م�شتوى انت�شالهن من هذا العمل اأو على م�شتوى اإعادة اإدماجهن، فهوؤالء �شحايا لال�شتغالل االقت�شادي اأو الجن�شي. 

وترجو اأي�شا اللجنة من الحكومة اال�شتمرار في مدها بالمعلومات المتعلقة بالنتائج المح�شل عليها، خا�شة في اإطار م�شروع 

الدولية  العمل  منظمة  اإعالن  تفعيل  وم�شروع دعم  االأطفال  للق�شاء على عمل  العالمي  والبرنامج  الدولية  العمل  منظمة 

حول عمل الفتيات ال�شغيرات في المنازل. اإن اللجنة ت�شجع الحكومة على الم�شادقة على االتفاقية 189 حول العامالت 

والعمال المنزليين ال�شادرة في 2011 التي ت�شم مقت�شيات اأ�شا�شية في مجال حماية االأطفال.

المادة 5 والنقطة 7 من وثيقة التقرير. اآليات المراقبة والتطبيق العملي لالتفاقية.

في تعليقاتها ال�شابقة، �شجلت اللجنة، تنظيم العديد من الدورات التكوينية لتعزيز قدرة الفاعلين المنخرطين في مكافحة 

 .» points focaux « عمل االأطفال من بينهم 330 مفت�س �شغل عالوة على 43 عامل مراقبة تم تعيينهم موؤخرا باعتبارهم

يتقلد هوؤالء مهمة مراقبة الموؤ�ش�شات التي ت�شغل االأطفال، في اإطار م�شروع منظمة العمل الدولية والبرنامج العالمي للق�شاء 

على عمل االأطفال"مكافحة عمل االأطفال في المغرب بخلق بيئة وطنية منا�شبة بتفعيل تدخل مبا�شر �شد اأ�شوء اأ�شكال 

الواردة عـــــن الحكومــــة المتعلقـــة  اأن �شجلت المعلومـــات  اللجنة �شبق  اإن  القروية"،  عمل االأطفال في المناطق 

باالأن�شطــــة المنجـــزة مــــن قبـل » Les points focaux « من �شنة 2008 اإلى 2010.

اإن اللجنة ت�شجل المعلومات الواردة عن الحكومة المتعقلة باالأن�شطة التي اأنجزها » Les points focaux « �شنة 2011. 

وعليه قام »Les points focaux « بزيارة 383 موؤ�ش�شة وبداخلها تم �شبط 119 طفل عامل دون 15 �شنة و397 طفل عامل 

يتراوح �شنهم ما بين 15 و18 �شنة. خالل هذه الزيارات تم ت�شجيل 1234 مالحظة و�شبط 9 من الجنح والمخالفات كما 

تم اإعداد 4 محا�شر. وت�شمل القطاعات التي ت�شغل االأطفال المتراوحة اأعمارهم ما بين 15 و18 �شنة، التجارة وال�شناعة 

الميكانيكية )%31(، النجارة )%19(، ال�شناعة )%14(، البيع بالتق�شيط )%11( و�شناعة الن�شيج )%8(. اإن اللجنة ت�شجل، 

مفت�شيات  اأن  تقريرها،  مع  الحكومة  المقدم من  الوطني  الم�شتوى  االأطفال على  2011 حول عمل  �شنة  تقرير  بناء على 

االإ�شعاع  تاأثير  االأخطار خا�شة:  هذه  وتغطي  ب�شحتهم.  االإ�شرار  �شاأنها  من  اأعماال  يمار�شون  االأطفال  اأن  ك�شفت  ال�شغل 

واالنفجار، الجروح والحروق خالل عملية التلحيم، ا�شتعمال اآالت تحتوي على اأجزاء حادة، حمل االأثقال، ا�شتعمال مواد 

كيماوية وا�شتن�شاق الغبار، ا�شتعمال ال�شباغة، ا�شتعمال الكهرباء والتعر�س لدرجات حرارة مرتفعة. ي�شير التقرير اإلى اأنه 
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حين يتم �شبط اأطفال يتراوح �شنهم مابين 15 و18 �شنة في مثل هذه االأو�شاع، يوفر لهم عمل منا�شب كبديل. اإن اللجنة 

تعبر عن ان�شغالها بو�شعية االأطفال دون 18 �شنة الذين يمار�شون اأعماال خطيرة اإذ اأن ن�شبهم مرتفعة مقارنة بالعدد المتوا�شع 

للمخالفات الم�شبوطة وللمحا�شر الم�شجلة، وترجو من الحكومة م�شاعفة مجهوداتها حتى ت�شمن اأال ي�شتدرج االأطفال 

دون 18 �شنة للعمل في اأ�شوء اأ�شكال عمل االأطفال خا�شة في االأعمال الخطيرة. كما ترجو من الحكومة اال�شتمرار في 

مدها بالمعلومات المتعلقة بالتطبيق العملي لالتفاقية، بما في ذلك االإح�شائيات ومعلومات حول طبيعة اأ�شوء اأ�شكال عمل 

االأطفال ومداها وتطورها. ويجب ما اأمكن ت�شنيف جميع هذه المعلومات ح�شب ال�شن والجن�س.

ت�شير اللجنة نقاطا اأخرى �شمن طلب تقدمه مبا�شرة اإلى الحكومة.
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الملحق 6:

درا�شة مقارنة لبع�ض القوانين ذات ال�شلة
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الملحق 6: درا�شة مقارنة لبع�ض القوانين ذات ال�شلة

اإن الت�شريعات وال�شيا�شة التنظيمية ت�شكل اأدوات اأ�شا�شية للق�شاء على الجوانب ال�شلبية لل�شفة غير المنظمة في قطاع العمل 

المنزلي، وبح�شب موؤتمر العمل الدولي، فاإن التحدي المتمثل في تقليل اأوجه العجز في العمل الالئق ي�شبح اأكبر حينما 

يتم اأداء العمل خارج نطاق اأو تطبيق االأطر القانونية والموؤ�ش�شية.

وعليه فاإن منظمة العمل الدولية ت�شجع الدول االأع�شاء على االأخذ بعين االعتبار عند �شن الت�شريع:

ال�شمات الخا�شة بالعمل المنزلي؛  -

والأنه قطاع ن�شوي بامتياز- الحماية من التحر�س- االأداء والعنف، التمييز بين الجن�شين في االأجور وحماية االأمومة   -

والتدابير الرامية اإلى ت�شهيل تحقيق التوازن بين م�شوؤوليات العمل والم�شوؤوليات االأ�شرية؛

اعتماد تقنيات �شياغة ت�شريعية معا�شرة؛  -

ا�شتخدام م�شطلحات محايدة بين الجن�شين ورف�س لغة وت�شرفات تمييزية ل�شمان الم�شاواة في الو�شول اإلى القانون   -

وتطبيقه؛

واللوائح مقارنة  القوانين  التعامل مع  المعتادين على  الفردية غير  االأ�شر  اأع�شاء  المنزليين هم  العمال  اأ�شحاب عمل   -

بغيرهم من اأ�شحاب العمل. وبالتالي ينبغي �شياغة االأحكام بقدر االإمكان، وب�شكل ي�شهل معه فهمها، وتكون مترافقة 

باأدوات وا�شتراتيجيات لعر�شها ون�شرها؛

االتفاقية 189 والتو�شية 201 ب�شاأن العمل الالئق للعمال المنزليين تعتبر تحوال في التفكير ال�شيا�شي ب�شاأن تنظيم   -

العمل في هذا القطاع على اأ�شا�س االقتناع باأن العمال المنزليين هم عمال على قدم الم�شاواة مع غيرهم من العمال، 

وبالتالي من حقهم اأن يح�شلوا على احترام لحقوقهم وكرامتهم.

العتبارات الأولية:

ينبغي النظر بعناية في مختلف الخطوات المطلوبة في �شياق عملية اإ�شالح كهذه. اأوال: اإجراء تحليل لقطاع العمل المنزلي 

في البلد المعني لتكوين فهم جيد لحجمه، ول�شمات العمال المنزليين واأ�شحاب عملهم واالأنماط ال�شائدة والترتيبات 

التي يوؤدى العمل المنزلي بموجبها )ترتيبات االإقامة في المنزل اأو خارجه(. ثانيا: تحليل القانون الوطني القائم لتحديد 

مراعاة  مع  بلد،  �شياق كل  في  التنظيمية  الخيارات  اإجراء  من  والبد  المنزليين.  العمال  على  المطبقة  القانونية  االأحكام 

العمل  قانون  البلد وااللتزامات بموجب  ال�شناعية في  العالقات  ونظام  ال�شائدة  الت�شريعية  والممار�شات  القائمة  القوانين 

الدولي وقوانين حقوق االإن�شان ذات ال�شلة.

التعاريف ونطاق تطبيق قوانين العمل:

المكان الذي يوؤدي فيه العمل )االأ�شرة( اأو الم�شتفيدين من الخدمات المقدمة )اأفراد االأ�شرة(؛  -

طبيعة ونوع المهام المعنية )مو�شوفة ب�شكل عام اأو من خالل قائمة تو�شيحية(؛  -

طبيعة العمل المنزلي غير الهادفة للربح )اأي التي ال تدر االأرباح المبا�شرة على االأ�شرة المعتمدة عليه(؛  -



88

راأي المجل�س االقت�شادي و االجتماعي والبيئي

اأنواع �شاحب العمل )االأفراد من الخا�شة اأو المنظمات(؛  -

العنا�شر المو�شحة لوجود عالقة عمل واالأطراف فيها؛  -

البنود الم�شتبعدة الأ�شكال محددة من العمل المنزلي والخا�شعة لقوانين ولوائح مختلفة.  -

الدليل  اإدراجها في  تم  بها، كما  المرتبطة  البلدان والموا�شيع  الت�شريعات في بع�س  ا�شتعرا�س مجموعة من  ومن خالل 

الذي و�شعه مكتب العمل الدولي تحت عنوان: "الحماية الفعالة للعمال المنزلين: دليل لو�شع قوانين العمل"، يت�شح 

اأن هناك اختالفا في كيفية معالجة الجوانب الخا�شة بالعمل المنزلي، ولي�س ثمة نهج �شحيح واحد لتنظيم هذا القطاع الأن 

الت�شريعات ترتبط باإجراء الخيارات التنظيمية في �شياق كل بلد وتراعي القوانين القائمة والممار�شات الت�شريعية ال�شائدة 

ونظام العالقات ال�شناعية في البلد وااللتزامات بموجب قانون العمل الدولي وقوانين حقوق االإن�شان ذات ال�شلة.

تعريف الم�شطلحات وتو�شيح النطاق:

الأ�شحاب  منزلية  يقدمون خدمات  الذين  الم�شتخدمين  على عالقة عمل  االتحادي  القانون  اأحكام  تنطبق  النم�شا  ففي 

عملهم اأو الأفراد اأ�شر اأ�شحاب عملهم بغ�س النظر عما اإذا كانوا يقيمون في منزل اأ�شرة �شاحب العمل اأوال يقيمون فيه.

وفي بوركينا فا�شو، يعتبر العمال المنزليون المنخرطون في خدمة منزل اأو العاملون في منزل لدى اأكثر من اأ�شحاب العمل 

ممن ال ي�شعون اإلى تحقيق الربح من خالل هذا العمل.

اأما في فرن�شا، فالعامل المنزلي هو �شخ�س ي�شتخدمه اأفراد للقيام بالعمل المنزلي وال يجوز ل�شاحب العمل الفردي، ال�شعي 

وراء الربح من خالل هذا العمل. ويمكن للعامل اأن يكون اأي �شخ�س يعمل ب�شكل دائم اأو جزئي، ويوؤدي كامل اأو بع�س 

المهام المنزلية المت�شلة بالتنظيف اأو االأ�شرة...

وكاالت  توردهم  الذين  اأو  "الم�شتخدمين  المنزليين:  العمال  �شراحة  القطاعي  التحديد  يغطي  اإفريقيا  جنوب  وفي 

اال�شتخدام  وكالة  لدى  م�شتخدما  يكون  ا�شتخدام،  وكالة  قبل  من  وفرت خدماته  الذي  المنزلي  اال�شتخدام" والعامل 

هذه.... اإذا كانت وكالة اال�شتخدام تدفع اأجر العامل المنزلي.

وفي اإ�شبانيا، تعرف عالقة العمل المنزلي على النحو التالي: عالقة العمل الخا�شة للعمال.

الحرية النقابية والحق في المفاو�شة الجماعية:

ففي اإيرلندا، توؤكد مدونة الممار�شات لحماية االأ�شخا�س العاملين في منازل االآخرين، انطباق حقوق العمال الد�شتورية 

على العمال المنزليين في اختيار ما اإذا يريدون اأن تمثلهم اإحدى النقابات، ووفقا للقانون،ال يجوز ل�شاحب العمل اأن يقيد 

حق الموظف في االنتماء النقابي بما يتفق مع حق الموظف الد�شتوري في االن�شمام اأو عدم االن�شمام اإلى نقابة عمال.

وفي مالي يتمتع الموظفون في المنازل بحرية الراأي وحرية الممار�شة الكاملة لحقهم في التنظيم وفقا الأحكام قانون العمل.

و�شع الحد الأدنى ل�شن القبول في العمل المنزلي:

في الكوت ديفوار يحظر بقرار ت�شغيل االأطفال دون 16 عاما في العمل المنزلي، وحيثما يوؤدون العمل المنزلي كجزء من 

التدري�س المهني، يجوز لالأطفال تنفيذ ذلك اعتبارا من �شن 14 عاما.

ويحدد القانون في االأوروغواي، الحد االأدنى للخدمة المنزلية ب�شن 18 �شنة، في حين ي�شمح لل�شلطة المخت�شة اأن تاأذن 
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بالعمل اعتبارا من 15 �شنة في حاالت فردية، وعليه فاإن الحد االأدنى لح�شن اال�شتخدام كعامل منزلي هو 18 �شنة، ودون 

االإخالل بالقانون، قد ي�شمح معهد "اأورغواي لالأطفال والمراهقين'' توظيف �شباب تتراوح اأعمارهم بين 15 �شنة فما فوق 

عندما يكون هناك اأ�شباب مبررة لذلك.

وفي فرن�شا يجوز توظيف المراهقين من 14 اإلى 16 �شنة فقط لن�شف مدة عطالتهم المدر�شية ولالأعمال الخفيفة دون غيرها.

الموجودين في  اأولئك  15 عاما ف�شال عن  ال�شباب دون �شن  العمال  بتوظيف  ال�شباب  العمال  قانون  ي�شمح  فلندا،  وفي 

المدر�شة ولكن مع تحديد الزمن والمدة ونوع العمل.

ت�شنيف العمل المنزلي على اأنه خطر على الأطفال وتنظيمه وفقا لذلك:

المنزلية،  التي ت�شمل الخدمة   ،182 قائمة االأعمال الخطرة المحددة وفقا لالتفاقية  المر�شوم على  البرازيل، يحتوي  في 

اأداء العمل  18 �شنة، ومع ذلك يمكن  اأعمارهم عن  وبالتالي فاإن هذا العمل محظور عموما على االأ�شخا�س الذين تقل 

المنزلي من قبل االأطفال فوق ال�شن القانونية الدنيا بعد قيام وزارة العمل بتقييم متاأن عما اإذا كان هناك توفير حماية كافية 

ل�شالمة العمال ال�شباب و�شحتهم اأو اأخالقهم، وت�شف الئحة االأعمال مخاطر وتداعيات العمل المنزلية.

وفي الكوت ديفوار يحظر المر�شوم بتاريخ 2012 على االأطفال دون �شن 18 اأعمال الحرا�شة في المناطق الح�شرية والتي 

تعتبر اأعماال منزلية خطرة.

اإدراج العمال المنزليين في الت�شريعات المناه�شة للتمييز:

في نامبييا، يعرف قانون العمل 2008 م�شطلح "موظف" على نطاق وا�شع ليتمثل �شمنيا العمال المنزليين، ويت�شمن هذا 

القانون اأحكاما وا�شعة ب�شاأن مكافحة التمييز، ف�شال عن اإجراءات لتقديم ال�شكاوى.

وفي بيرو، يتجاوز قانون تكافوؤ الفر�س بين الرجل والمراأة، حظر التمييز ويحدد التدابير التي يتعين اتخاذها من قبل ال�شلطات 

العامة لتحقيق الم�شاواة بين الجن�شين في الممار�شة العملية مع اإيالء اهتمام خا�س اإلى العامالت المنزليات، اإذ يتعين 

على ال�شلطة التنفيذية واالإقليمية والحكومات المحلية اعتماد �شيا�شات وخطط وبرامج في جميع القطاعات لتعميم مبادئ 

هذا القانون، ويعتبر �شمان المعادلة غير التمييزية للعمال المنزليين اأحد المبادئ التوجيهية.

المتعلقة  ال�شاغرة  الوظائف  اإعالنات  اأعاله في  المذكورة  االأ�شباب  اأي �شبب من  اأ�شا�س  التمييز على  اإ�شبانيا يحظر  وفي 

بالعمل المنزلي.

حماية عامالت المنازل من التمييز ب�شبب الحمل:

في جنوب اإفريقيا يحتوي التحديد القطاعي 7 المادة 22 على اأحكام مف�شلة فيما يتعلق باإجازة االأمومة للعامالت المنزليات 

في مفهوم المادة 187 من قانون العمل 1995، اإذ يعتبر ف�شل عاملة ب�شبب الحمل اأو الحمل المق�شود اأو الأي �شبب من 

االأ�شباب ذات ال�شلة بحملها، تع�شفا تلقائيا ويت�شمن تعريف الف�شل عن العمل في المادة 182 من نف�س القانون، رف�س 

ال�شماح للعاملة با�شتئناف عملها بعد اأخذها اإجازة اأمومة بموجب اأي قانون اأو اتفاق اأو بموجب عقد عملها.

وتعتبر العامالت المنزليات م�شموالت بقانون تاأمين البطالة اعتبارا من االأول من اأبريل 2003، ولهن الحق في المطالبة 

باإعانات االأمومة بموجب نف�س القانون.
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توفير ال�شكن والغذاء:

في النم�شا، ين�س قانون الم�شاعدة المنزلية والعمال المنزليين ال�شادر عام 1962، المادة 3، على مجموعة من الحقوق:

اإذا كان العامل مقيما في المنزل وله )غرفة( منف�شلة، يتعين اأن تمتثل الغرفة للوائح خا�شة بالبناء والحريق واأن تكون   .1

م�شممة، بحيث ال ت�شر معنويا العامل، واأن تتاح اإمكانية تدفئة الغرفة خالل الفترة التي تنخف�س فيها درجة الحرارة، 

مع اإمكانية غلق الغرفة من الداخل والخارج، واأن تحتوي الغرفة على وجه الخ�شو�س على خزانة بقفلها؛

فيما يتعلق بالعاملين الذين ي�شمل تعوي�شهم الطعام اأي�شا، يوفر لهم الغذاء ال�شحي والمنا�شب الذي يتمتع به اأفراد   .2

العائلة من البالغين االأ�شحاء.

وفي دولة بوليفيا ين�س القانون على �شرورة تزويد العمال المقيمين في المنزل الذي يوؤدون فيه خدماتهم: ال�شكن والو�شائل 

ال�شحية المنا�شبة، اإمكانية الح�شول على مرحا�س وحمام الأغرا�س النظافة ال�شخ�شية، ونف�س الطعام الذي يتناوله �شاحب 

العمل.

وفي االأورغواي يجب اأن يكون هذا الطعام �شحيا وكافيا، ويت�شمن على االأقل وجبة االإفطار والغذاء والع�شاء وفق لممار�شات 

وعادات االأ�شرة، ويجب اأن يكون ال�شكن خا�شا ومفرو�شا و�شحيا.

وقت العمل:

في فرن�شا يحدد االتفاق الجماعي الوطني لموظفي فرادى اأ�شحاب العمل، في المادة 15 )اأ( �شاعة العمل العادية للعاملين 

المنزليين مقدار 40 �شاعة في االأ�شبوع.

لمنزلي،  العمل  عقود  عن  النا�شئة  التوظيف  لعالقات  القانوني  للنظام  الموؤ�ش�س  الت�شريعي  المر�شوم  يحد  البرتغال  وفي 

�شاعات العمل االأ�شبوعية االإجمالية للعاملين المنزليين بمقدار 44 �شاعة في االأ�شبوع. 

45 �شاعة في  اأوال  اأكثر من:  بالعمل  المنزليين  للعاملين  ي�شمح  اأو  اأال يطالب  العمل  اإفريقيا يجوز ل�شاحب  وفي جنوب 

االأ�شبوع وثانيا ت�شع �شاعات في اأي يوم اإذا كان العامل المنزلي يعمل لمدة 5 اأيام اأو اأقل في االأ�شبوع، ثم ثالثا 8 �شاعات 

في اأي يوم من االأيام اإذا كان العامل المنزلي يعمل اأكثر من 5 اأيام في اأي اأ�شبوع.

وفي االأوروغواي: ين�س القانون على اأن �شاعات عمل العاملين المنزليين تحدد بحد اأق�شى قانوني يبلغ 8 �شاعات في اليوم 

و44 �شاعة في االأ�شبوع.

تحديد مقدار �شاعات العمل االإ�شافية:

في فرن�شا يحدد االتفاق الجماعي الوطني الذي يغطي العمل المنزلي �شاعات العمل االإ�شافية بما ال يتجاوز 10 �شاعات 

في اأي فترة اأ�شبوعية، وبمتو�شط 8 �شاعات في االأ�شبوع الأي فترة زمنية مدتها 12 اأ�شبوعا متتالية.

وبموجب التحديد القطاعي في جنوب اإفريقيا، ال يحق ل�شاحب العمل اأن يطالب اأو ي�شمح للعامل باأكثر من 12 �شاعة 

عمل، بما في ذلك �شاعات العمل االإ�شافية، في اأي يوم اأو العمل بما يتجاوز 15 �شاعة اإ�شافية في اأي اأ�شبوع.

التعوي�ض عن �شاعات العمل االإ�شافية:

وفقا  االإجازة  اأو  التعوي�س  على  منه  العمل  اأ�شحاب  فرادى  لدى  للعاملين  الوطني  الجماعي  االتفاق  ين�س  فرن�شا  في 

اأو  اأجر  �شكل  في  االإ�شافية  العمل  �شاعات  تعوي�س  يتم  االإ�شافية:  العمل  �شاعات  وعدد  متزايدة  مختلفة  بمعدالت 
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اإجازة، ح�شب معدل متزايد يبلغ 25 في المائة عن ال�شاعات الثمانية االأولى و50 في المائة عن �شاعات العمل االإ�شافية 

ما فوق 8 �شاعات.

وفي النم�شا ين�س القانون االتحاد المنظم للم�شاعدة المنزلية والعمال المنزليين على ما يلي: 

''اإذا لم تمنح فترة راحة تعوي�شية عن �شاعات العمل االإ�شافية في غ�شون االأ�شبوعين التقويميين الالحقين، يحب �شرف 

مبلغ خا�س مقابل �شاعات العمل االإ�شافية هذه. على اأن يتم اأجر �شاعات العمل هذه باالإ�شافة اإلى مبلغ اإ�شافي يوازي 

المعدالت الدنيا المعول بها.''

وفي جنوب اإفريقيا ين�س التحديد القطاعي على مقابل نقدي اأو على مزيج بين المقابل النقدي واالإجازة بموجب اتفاق 

بين الطرفين: 

اأوال: يجب على �شاحب العمل اأن يدفع للعامل المنزلي ما ال يقل عن مرة ون�شف من قيمة اأجره مقابل �شاعات العمل 

االإ�شافية؛

ثانيا: يجوز اأن ين�س اتفاق على اأن �شاحب العمل:

1:  يدفع للعامل المنزلي ما ال يقل عن اأجره العادي، الأداءه �شاعات عمل اإ�شافية ويمنح للعامل المنزلي ما ال يقل عن 

30 دقيقة من الراحة مدفوعة االأجر لكل �شاعة عمل اإ�شافية قام بها؛

2:  يمنح للعامل المنزلي فترة ال تقل عن 90 دقيقة مدفوعة االأجر مقابل كل �شاعة عمل اإ�شافية.

تحديد الحد الأدنى ل�شاعات الراحة اليومية والأ�شبوعية: 

في جنوب اإفريقيا: ين�س التحديد القطاعي فترات الراحة اليومية واالأ�شبوعية على النحو التالي:

 •  يجب على �شاحب العمل المنزلي اأن يمنح العامل المنزلي ما يلي: 

-  فترة راحة يومية ال تقل عن 12 �شاعة متتالية تقع بين انتهاء العمل وبدء العمل في اليوم التالي؛ 

-  فترة راحة اأ�شبوعية ال تقل عن 36 �شاعة متتالية، ما لم يتفق على خالف ذلك، وت�شمل يوم اأحد.

•  كما يجوز لفترة الراحة اليومية وبموجب اتفاق كتابي اأن تخف�س اإلى 10 �شاعات للعامل المنزلي:

اأوال: الذي يقيم في مكان العمل؛

ثانيا: والذي يح�شل على فترة 3 �شاعات على االأقل لتناول الوجبات.

وفي اإ�شبانيا يح�شل العامل على حد اأدنى قدره 12 �شاعة من الراحة ما بين نهاية يوم العمل وبداية اليوم التالي، ويجوز 

تخفي�س فترات الراحة للعمال المقيمين اإلى 10 �شاعات، على اأن يحت�شب الفارق )ما بين 12 �شاعة وفترة الراحة الفعلية( 

وي�شترد في غ�شون اأربعة اأ�شابيع.

ويمنح العامل المنزلي المقيم �شاعتين يوميا لتناول وجبات الطعام، وال تحت�شب هذه المدة على اأنها وقت عمل.

ال�شماح بتراكم فترات الراحة الأ�شبوعية:

في جنوب اإفريقيا ي�شمح التحديد القطاعي، باالإ�شافة اإلى مدة 36 �شاعة من الراحة االأ�شبوعية ببع�س االنحراف المحدد 

عن هذا ال�شرط باتفاق بين الطرفين ويقر باأنه "... قد يتم االتفاق خطيا على فترة راحة ال تقل عن 60 �شاعة متتالية كل 
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اأ�شبوع بعد اآخر"، وين�س على منح مقابل للعمل اأيام االأحد اأو العطالت الر�شمية، وهو اأمر يحدث ب�شكل ا�شتثنائي.

وفي زمبابوي تن�س لوائح عالقات العمل )العمال المنزليون( والعمالة عام 1992 على ما يلي: ال يجوز الأي �شاحب عمل 

اأن يطالب عامال منزليا اأو اأن ي�شمح له بالعمل ب�شكل متوا�شل لمدة 6 �شاعات ون�شف دون ح�شوله على فترة لتناول الطعام 

ال تقل عن 30 دقيقة ومدة �شاعة على االأقل لتناول الغذاء وفترة راحة لتناول ال�شاي ال تقل عن 15 دقيقة.

القيود عن العمل الليلي:

تن�س لوائح التوظيف وعالقات العمل للعمال المنزليين في زمبابوي على ما يلي: ال يجوز ل�شاحب العمل اأن يطلب من 

العامل المنزلي المقيم خارج مقر عمله العمل بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاء.

 ويحد قانون توظيف عمال المنازل في فلندا في المادة 9 العمل بين ال�شاعة 11 ليال وال�شاعة 6 �شباحا اإال بموافقة العامل 

وفي حاالت الطوارئ.

تعوي�ض العمل الليلي:

في جنوب اإفريقيا يقت�شي التحديد القطاعي، اتفاقا مكتوبا ب�شاأن العمل ليال ويت�شمن حكما بمنح عالوات متفق عليها بين 

�شاحب العمل والعامل، وكذلك النقل من محل اإقامة العامل واإليه في حالة عدم اإقامته لدى �شاحب العمل. واإذا طلب 

�شاحب العمل من العامل المنزلي اأداء عمل لمدة تتجاوز �شاعة من الزمن بعد ال�شاعة 10 ليال وقبل ال�شاعة 6 �شباحا في 

اليوم التالي خم�س مرات على االأقل في ال�شهر اأو 50 مرة في ال�شنة.

تنظيم �شاعات البقاء في الحتياط:

في فرن�شا هناك تنظيم مف�شل جدا ب�شاأن "�شاعات التواجد الم�شوؤول" للعاملين المنزليين المنوط بهم رعاية االأطفال اأو 

اأو المعوقين، وتعرف �شاعات التواجد الم�شوؤول على النحو التالي: هي ال�شاعات التي ي�شتطيع فيها العامل  كبار ال�شن 

اأول العاملة الت�شرف في وقته بينما هو عند ا�شتعداد للتدخل عند اللزوم ومن حيث االأجر تحت�شب ال�شاعة الواحدة على 

اأجر التواجد الليلي عن �شد�س االأجر العادي من االأجر، ويتوقف ذلك على عدد  اأ�شا�س ثلثي ال�شاعة العادية. وال يقل 

وطبيعة التدخالت المطلوبة، واإذا كان حاجة اإلى عدة تدخالت كل ليلة، تعتبر �شاعات العمل الليلية بمثابة �شاعات تواجد 

الم�شوؤول يتم االتفاق عليها كتابة.

وفي اإ�شبانيا ينظم المر�شوم الملكي و�شع االحتياط على النحو التالي: 

اأوال: ال يتجاوز عدد �شاعات العمل االأ�شبوعية 40 �شاعة من العمل الفعلي غير مت�شمنة ل�شاعات االحتياط، والفترات التي 

يظل فيها العامل تحت ت�شرف �شاحب العمل تحدد عن طبق االتفاق بين الطرفين. ويتم االتفاق على جدول العمل 

بين العامل و�شاحب العمل؛

ثانيا: �شريطة االمتثال للحد االأق�شى ل�شاعات العمل وفترات الراحة الدنيا، يتم االتفاق بين الطرفين فيما يتعلق بفترات 

االحتياط اأو اأي اأجر اأو مقابل لمثل هذه الفترات.

وفي جنوب اإفريقيا يعرف التحديد القطاعي االحتياط باأنه العمل الموؤدى اأثناء الليل، وال يجوز مطالبة العامل باأداءه اإال 

في الحاالت الملحة: 
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اأوال: )االحتياط( يعني اأي فترة بين ال�شاعة 8 م�شاء وال�شاعة 6 �شباحا في اليوم التالي، عندما يطلب من العامل المنزلي 

اأن يتواجد في مكان العمل، وي�شمح له بالراحة اأو النوم ولكن عليه اأن يكون على ا�شتعداد للعمل اإذا لزم االأمر؛

ثانيا: يجوز ل�شاحب العمل مطالبة العامل اأو ال�شماح له باأن يكون في حالة احتياط اإذا تم االتفاق على ذلك كتابة واإذا تم 

تعوي�س العامل عن طريق منحه ما ال يقل عن 20 راند لكل فترة عمل؛

ثالثا: ال يجوز ل�شاحب العمل اأن يطالب اأو ي�شمح للعامل اأن يكون في حالة االحتياط باأن يكون اأكثر من 5 مرات في 

ال�شهر اأو 50 مرة في ال�شنة.

تنظيم الإجازة ال�شنوية 

في فرن�شا ين�س االتفاق الجماعي الوطني على منح 4 اأ�شابيع من االإجازة ال�شنوية المدفوعة والمتراكمة في فترات �شهرية، 

ويفر�س بع�شها بالن�شبة اإلى التوقيت وا�شتمرارية االإجازة:

اأوال : االكت�شاب: يمنح الحق في االإجازة ال�شنوية المدفوعة للموظفين )لوقت كامل اأو جزئي( من الذين كانوا خالل 

ال�شنة المرجعية )من اأول يونيو من العام ال�شابق اإلى 31 مايو من العام الحالي( م�شتخدمين من �شاحب العمل نف�شه 

لفترة تعادل ما ال تقل عن �شهر من التواجد في العمل؛

ثانيا: مدة االإجازة ال�شنوية مدفوعة االأجر يومان ون�شف لكل �شهر انق�شى في العمل )اأو لكل فترة 4 اأ�شابيع اأو فترة تعادل 

24 يوما(؛

على  يوما   12 )اأو  متتاليين  اأ�شبوعين  تبلغ  اإجازة  فترة  منح  وينبغي  ال�شنوية  باالإجازة  القيام  يجب  باالإجازة:  القيام  ثالثا: 

التوالي( خالل الفترة من 1 ماي اإلى 31 اأكتوبر، ما لم يتفق على خالف ذلك بين الطرفين.

و عندما تبلغ الحقوق المكت�شبة 12 يوم عمل على االأقل يجب القيام باالإجازة ب�شكل كامل وم�شتمر.

وفي جنوب اأفريقيا ين�س التحديد القطاعي على منح اإجازة مدفوعة االأجر �شنويا اأو في غيرها من الفترات المحددة وفقا 

لالتفاق بين االأطراف، مع المطالبة باأن يتم منح االإجازة في حزمة واحدة متوا�شلة اإذا طلب العامل ذلك.

يجب على �شاحب العمل منح العامل المنزلي: 

اأوال: ما ال يقل عن 3 اأ�شابيع اإجازة �شنوية باأجر كامل لكل 12 �شهر عمل؛ 

ثانيا: بموجب اتفاق، على االأقل يوم واحد من اإجازة �شنوية باأجر كامل عن 17 يوم عمل يوؤديه العامل المنزلي اأو ي�شتحق 

مقابال عنه، اأو؛ 

ثالثا: بموجب اتفاق �شاعة واحدة من االإجازة ال�شنوية باأجر كامل عن كل 17 يوم عمل يوؤديه العامل المنزلي اأو ي�شتحق 

مقابال عنه.

طرق الدفع خالل فترات الإجازة ال�شنوية: 

في زمبابوي تطالب لوائح العمالة وعالقات العمل اأن يدفع للعامل المنزلي اأجر االإجازة قبل مغادرته، وتن�س على ما يلي:

اأوال: يدفع للعامل المنزلي القائم باإجازة اأجره لفترة هذه االإجازة قبل مغادرته لق�شاء هذه االإجازة.

وفي فرن�شا تدفع فترات االإجازة عند القيام بها... وبالن�شبة لالإعانة العينية، التي ال ت�شتحق للعمال اأثناء اإجازته فال ت�شتقطع 

من مرتبه.
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حق الح�شول على العطالت الر�شمية:

في زمبابوي تن�س لوائح العمالة وعالقات العمل على ما يلي:

اأوال: تمنح للعامل المنزلي اإجازة في اأيام العطالت الر�شمية ويدفع اأجره اليومي لكل يوم اإجازة ر�شمية، �شريطة اأنه حيثما 

يوافق العامل المنزلي على العمل اأثناء العطل الر�شمية، تدفع له باالإ�شافة اإلى االأجر المن�شو�س عليه �شاعات العمل 

االإ�شافية مقابل العمل المنجز ؛

ثانيا: ال يجوز الأي عطلة ر�شمية اأدى فيها العامل المنزلي عمال، اأن تعو�س اأو ت�شتبدل بيوم عمل عادي دون الح�شول على 

موافقة العامل المنزلي.

االإجازة  العمل خالل جزء من  يقبل  الذي  المنزلي  للعامل  تعوي�شيا  نظاما  القطاعي  التحديد  ي�شع  اأفريقيا:  وفي جنوب 

الر�شمية اأو كلها، فـــــ:

اأوال: ال يجوز ل�شاحب العمل اأن يطالب العامل المنزلي بالعمل اأثناء العطلة الر�شمية، اإال وفقا لالتفاق؛ 

ثانيا: اإذا وقع يوم العطلة الر�شمية في يوم كان العامل �شوف يوؤدي فيه العمل، يتعين على �شاحب العمل اأن يدفع اأجر 

العامل المنزلي... الذي يعمل اأثناء العطلة الر�شمية ما ال يقل عن �شعف االأجر اليومي.

اإجازة االأمومة:

في جنوب اإفريقيا ي�شع التحديد القطاعي المتطلبات المحددة ب�شاأن اإجازة االأمومة الممنوحة للعامالت المنزليات بالن�شبة 

اإلى مقدار وتوقيت مثل هذه االإجازة عل ال�شواء:

اأوال: للعاملة المنزلية الحق في اإجازة اأمومة ال تقل عن 4 اأ�شهر متتالية؛

ثانيا: يجوز للعاملة المنزلية اأن تبداأ اإجازة االأمومة: 

في اأي وقت اعتبارا اأن 4 اأ�شابيع قبل تاريخ الو�شع المتوقع، ما لم يتم االتفاق على خالف ذلك؛  .1

في موعد يتم اعتبارا منه اإثبات طبيب اأو دايـة اأن هذا �شروري ل�شحة العاملة المنزلية اأو للجنين.  .2

ثالثا: يجوز للعاملة المنزلية التغيب عن العمل لمدة 6 اأ�شابيع بعد والدة طفلها، اإال اإذا اأقر الطبيب اأو الممر�شة باأنها قادرة 

على القيام بذلك؛

رابعا: للعاملة المنزلية التي تتعر�س لالإجها�س خالل الربع الثالث من الحمل اأو التي ولد طفلها ميتا، الحق في اإجازة 

اأمومة لمدة 6 اأ�شابيع، بغ�س النظر عما اإذا كانت العاملة المنزلية قد بداأت اإجازة االأمومة في وقت االإجها�س اأو والدة 

جنين ميت.

تغطية الحد الأدنى لالأجور: 

تدني  منا�شب  غير  ب�شكل  تعالج  التي  الو�شائل  و�شيلة من  للجور  االأدنى  الحد  تغطية  في  المنزلين  العاملين  اإدراج  يعتبر 

االأجور في هذا القطاع.

في دولة بوليفيا متعددة القوميات، ين�س قانون العاملين في المنازل على ما يلي: ينبغي دفع اأجر عن العمل في المنازل... 

بمعدل ال يقل عن الحد االأدنى الوطني لالأجور، في حالة العمل بال�شاعات الكاملة. وتدفع اأجور ن�شف وقت العمل بمعدل 

ن�شد الحد االأدنى لالأجر الوطني.
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وفي اإ�شبانيا ي�شمل المر�شوم الملكي العاملين المنزليين في تغطية الحد االأدنى لالأجر، ينطبق اأي�شا الحد االأدنى لالأجور 

المهنية الم�شتركة الذي تحدده الحكومة على اأ�شا�شي �شنوي، على عالقة العمل الخا�شة.

وفي ترينيداد وطوباكو كانت هناك معدالت اأجور منف�شلة لبع�س القطاعات بما في ذلك معدل خا�س بالعمال المنزليين. 

وي�شع مر�شوم الحد االأدنى لالأجور 010، حدا اأدنى وطنيا لالأجور ينطبق عموما على العمال في البالد. 

وفي جنوب اإفريقيا ين�س التحديد القطاعي على التزام �شاحب العمل بدفع اأجر ي�شاوي على االأقل الحد االأدنى المن�شو�س 

عليه، ويتم تطبيق الحد االأدنى على منطقتين جغرافيتين وفقا ل�شاعات العمل في االأ�شبوع )مع معدالت منف�شلة، عالية 

ن�شبيا، للعمال الذين يوؤدون 27 �شاعات عمل اأ�شبوعيا على االأقل(.

المدفوعات العينية:

في دولة بوليفيا المتعددة القوميات، يحظر قانون العمال المنزليين لعام 2003 في المادة 14 منه المدفوعات العينية في 

قطاع العمل المنزلي ب�شكل عام، يدفع مقابل اأجر االأعمال المنزلية على اأ�شا�س �شهري وفي اإطار قانوني بمعدل ال يقل عن 

الحد االأدنى الوطني لالأجور ويحظر الدفع الموؤجل اأو الدفع العيني.

وفي البرازيل ين�س القانون )رقم 5.859 الموؤرخ في االأول من دي�شمبر 1971 المعدل في يونيو 2006( على ما يلي: 

المادة 2 اأ: يحظر على اأ�شحاب العمل خ�شم مبالغ من اأجور العاملين لديهم من اأجل توفير الطعام اأو المالب�س اأو النظافة 

اأو ال�شكن.

الفقرة 1: يجوز خ�شم تكاليف ال�شكن الم�شار اإليها في الفقرة االأولى من هذه المادة اإذا كان يقع هذا الم�شكن في مكان 

اآخر غير مكان االإقامة الذي توؤدى فيه الخدمةـ �شريطة اأن يكون قد تم االتفاق على هذا االحتمال �شراحة بين االأطراف. 

الفقرة 2: ال ت�شكل التكاليف الم�شار اإليها في الفقرة االأولى من هذه المادة االأجور وال يجوز اإدراجها في بند مكافاأة الأي 

غر�س كان...

وفي فرن�شا ين�س االتفاق الجماعي الوطني المادة 6 على مايلي: لن تعتبر اإقامة العاملين الذين يوؤدون تواجدا ليليا مهام 

االحتياط الليلي اأجرا عينيا ومن تم لن تخ�شم من االأجر ال�شافي.

وفي اإ�شبانيا يتناول المر�شوم الملكي تحدي المدفوعات العينية على النحو التالي: تدفع االأجور من قبل �شاحب العمل 

في �شكل عملة قانونية، اأو �شيكات اأو و�شائل مماثلة اأخرى من الدفع عن طريق الموؤ�ش�شات الم�شرفية، �شريطة موافقة م�شبقة 

من العامل. ومع ذلك في الحاالت التي توؤدى فيها الخدمة المنزلية مقابل ا�شتحقاق باإعانات عينية، مثل االإقامة اأو ال�شكن، 

يتم االتفاق بين االأطراف على خ�شم ن�شبة مئوية لهذا الغر�س، �شريطة اأن يكون الدفع النقدي لالأجر االأدنى ال�شهري في 

المهنة على االأقل م�شمونا واأال تتجاوز الخ�شومات ن�شبة 30 في المائة من اإجمالي االأجر.

يوفرها  والتي  بالعمل  المت�شلة  المحددة  الخدمات  اأو  المهام  اأن  اعتبارا   ،7 القطاعي  التحديد  يحظر  اأفريقيا  وفي جنوب 

�شاحب العمل، جزء من االأجر، في حين يحدد المدفوعات العينية في �شكل �شكن بن�شبة ت�شل اإلى 10 في المائة من 

االأجر.

الجمهورية الت�شيكية: ي�شمح قانون العمل في الجمهورية الت�شيكية في المادة 119 بالدفع عينا فقط للتعوي�س الذي تجاوز 

الحد االأدنى لالأجر.
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وفي االأورغواي: اأ�شدرت وزارة العمل والرعاية االجتماعية مر�شوما بتاريخ يونيو 2007 يحد من ن�شبة االأجور التي يمكن 

اأن تحت�شب ب�شاأن ال�شكن والطعام على النحو التالي: المادة 11 )الحق في الغذاء وال�شكن( يتعين على جميع اأ�شحاب 

العمل الذين يوظفون عماال الأداء عمل منزلي... توفير الغذاء وال�شكن.

... وبغ�س النظر على نوع الترتيبات التي يتم بموجبها توظيف العامل، اإذا ح�شل هذا العامل على ال�شكن والغذاء، يجوز 

خ�شم 20 في المائة من الحد االأدنى المقرر لالأجور لقاءهما، واإذا تم توفير الغذاء فقط ال تتجاوز هذه الخ�شومات 10 في 

المائة.
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