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�شتنرب   23 بتاريخ   13/328 رقم  املرا�شلة  يف  )الوارد  امل�شت�شارين  جمل�س  رئي�س  ال�شيد  طلب  على  بناء   .1
2013(، وطبقا لأحكام املادة 16 من الظهيـر ال�رشيف رقم 1.11.19 ال�شادر يف 25 ربيع الأول 1432 
الظهري  25 من  املادة  الثانية من  والفقرة  الإن�شان،  الوطني حلقوق  املجل�س  باإحداث   )2011 مار�س  )فاحت 
ال�شالف الذكر، والتي جاء فيها : "ي�شاهم املجل�س يف تعزيز البناء الدميقراطي، من خالل النهو�س باحلوار 

املجتمعي التعددي، وتطوير كافة الو�شائل والآليات املنا�شبة لذلك".

وكذا اأحكام املادة 13 من نف�س الظهري التي تخول للمجل�س : "بحث ودرا�شة مالءمة الن�شو�س الت�رشيعية 
املتعلقة بحقوق الإن�شان وبالقانون الدويل الإن�شاين،  الدولية  العمل مع املعاهدات  والتنظيمية اجلاري بها 
التي �شادقت عليها اململكة اأو ان�شمت اإليها. وكذا يف ال�شوء املالحظات اخلتامية، والتو�شيات ال�شادرة 

عن اأجهزة املعاهدات الأممية اخلا�شة بالتقارير املقدمة لها من لدن احلكومة". 

2. وعيا بالأثر البنيوي الذي �شيكون لو�شع قانون يحدد �رشوط ال�شغل والت�شغيل املتعلقة بالعمال املنزليني 
على التاأهيل القانوين والقت�شادي والجتماعي لهذه الفئة اله�شة من العمال، فاإن املجل�س الوطني حلقوق 
القت�شادية  باحلقوق  املتعلقة  والعادية  التنظيمية  القوانني  و�شع  عملية  مبقرتحاته  يواكب  الذي  الإن�شان، 
والجتماعية والثقافية، يويل اهتماما خا�شا وم�رشوعا مب�شاألة ال�شبط املعياري للعمل املنزيل، اهتمام يجدد 
مربراته اأ�شا�شا يف متطلبات "مقاربة حقوق الإن�شان"، املن�شو�س عليها �رشاحة يف "بيان الأ�شباب املوجبة" 

للظهري ال�شادر باإحداث املجل�س.

على  والت�رشيحية  املعيارية  املرجعيات  خمتلف  على  بناء  املذكرة  هذه  يف  الواردة  املقرتحات  اإعداد  مت   .3
القانونية  للن�شو�س  مقارنة  بدرا�شة  الإن�شان  الوطني حلقوق  املجل�س  قام  كما  والدويل.  الوطني  امل�شتويني 
الت�رشيعات الجتماعية املتقدمة وذلك لتقريب املقرتحات  البلدان ذات  املنظمة للعمل املنزيل يف عدد من 

املقدمة يف اإطار هذه املذكرة من املمار�شات اجليدة ال�شارية املفعول يف هذه البلدان.
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4. وهكذا فقد مت اعتبار املرجعيات املعيارية والت�رشيحية التالية يف اإعداد هذه املذكرة :
 الد�شتور ول �شيما ت�شديره والف�شول 8  و19 و30 )الفقرة الثالثة( و31 و32 و34 منه ؛

 التفاقية رقم 138 ب�شاأن احلد الأدنى ل�شن ال�شتخدام1، ول �شيما املادتان 21 و33 )الفقرة الأوىل( كما 
و613  146 ب�شاأن احلد الأدنى ل�شن ال�شتخدام4  ل �شيما الفقرات512  مت تتميمها مبقت�شى التو�شية رقم 

و714 و15 ؛
 التفاقية رقم 182 ب�شاأن حظر اأ�شواأ اأ�شكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للق�شاء عليها8 ل �شيما املواد 
92  و103 و114، وكما مت تتميمها مبقت�شى التو�شية رقم 190 ب�شاأن حظر اأ�شواأ اأ�شكال عمل الأطفال12، 

ول �شيما الفقرات 2 )النقطة ج(13 و143 و154  ؛
 التفاقية رقم 189 ب�شاأن العمال املنزليني16 كما مت تتميمها مبقت�شى التو�شية رقم 201 ب�شاأن العمل الالئق 

للعمال املنزليني17؛
 اتفاقية حقوق الطفل، ل �شيما املواد 3 و12 و19، كما مت التعليق على مقت�شياتها مبقت�شى التعليقات العامة 

رقم 185 و1912 و2013 ؛
مقت�شياتها  على  التعليق  مت  كما  اأ�رشهم  واأفراد  املهاجرين  العمال  الدولية حلماية حقوق جميع  التفاقية   

مبقت�شى التعليق العام رقم 1 ب�شاأن العمال املنزليني املهاجرين21  ؛

5. كما قام املجل�س الوطني حلقوق الإن�شان بدرا�شة التعليقات املوجهة للمغرب من اأجل تفعيل مقت�شيات 
اتفاقيات وتو�شيات منظمة العمل الدولية )جلنة اخلرباء املعنية بتطبيق التفاقيات والتو�شيات(، خا�شة : 

 تعليق جلنة اخلرباء ب�شاأن تنفيذ اتفاقية احلد الأدنى لل�شن ؛22)رقم 138(
 تعليق جلنة اخلرباء بخ�شو�س تنفيذ التفاقية رقم 182 ب�شاأن اأ�شواأ اأ�شكال عمل الأطفال23.  

املتقدمة  الدولة  من  عينة  يف  املنزيل  للعمل  املنظمة  للن�شو�س  مقارنة  بدرا�شة  كذلك  املجل�س  قام  كما   .6
ت�رشيعاتها الجتماعية. وهكذا فقد متت درا�شة الن�شو�س التالية :

 املر�شوم ال�شوي�رشي الذي ي�شبط �رشوط الدخول والإقامة والعمل بالن�شبة لفئة ُمعينة من عمال املنازل لدى 
امل�شتفيدين من المتيازات واحل�شانات والت�شهيالت يف �شوي�رشا )مر�شوم العمال املنزليني(، 6 يونيو 2011.

 املر�شوم ال�شوي�رشي للعقد النموذج اخلا�س بعمال املنازل، 20 اأكتوبر 2010.
املنزليني  العمال  مع  بالتعاقد  خا�س  نظام  مبثابة   2013 اأبريل   3 يف  ال�شادر   ،26.844 رقم  القانون   

)الأرجنتني(.
 املر�شوم رقم PRES/PM/MTSS/2010-807، ال�شادر يف دجنرب 2010 الذي يحدد �رشوط عمل 

العاملني املنزليني24 )بوركينا فا�شو(.
 القانون رقم 5.859 ال�شادر يف 11 دجنرب 1972 املتعلق بالعمل املنزيل، كما مت تعديله وتتميمه )الربازيل(.
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 القانون رقم 951/1977 ب�شاأن العمل املنزيل )فنلندا(25.
 املر�شوم امللكي رقم 1620/2011، 14 نونرب 2011 اخلا�س بتنظيم العمل املنزيل )اإ�شبانيا(26.

 التفاق اجلماعي الوطني لالأجراء لدى امل�شغل اخلا�س، 24 نونرب 1999 )فرن�شا(.
 القانون رقم CL-05-2009 ال�شادر بتعديل املادة 257 من قانون ال�شغل27 )هايتي(.

 القانون رقم 90/2009 ال�شادر يف فاحت اأكتوبر 2009 بتنظيم العمل املنزيل )الأردن(28.
 القانون رقم 2450 ال�شادر يف 9 اأبريل 2003 املنظم للعمل املنزيل )بوليفيا(29.

 القانون رقم 10361 ال�شادر يف 23 يوليوز 2012 ب�شاأن �شيا�شات حماية العمال املنزليني )الفلبني(30.
 القانون رقم 18.065 ال�شادر يف 27 نونرب 2006 ب�شاأن العمل املنزيل )اأوروغواي(31.

 القانون رقم R. 1068 ال�شادر يف 15 غ�شت 2002 ب�شاأن العمل املنزيل )جنوب اأفريقيا(32.
 القانون رقم 2011 ب�شاأن احلد الأدنى لالأجور وظروف ت�شغيل العمال املنزليني )زامبيا(33.

 قانون حماية العمال املنزليني ل�شنة 2007 )اأيرلندا(34.

7. وعالوة على ذلك، قام املجل�س الوطني حلقوق الإن�شان بدرا�شة بع�س الوثائق املهمة التي تتطرق ملو�شوع 
العمال املنزليني يف ال�شياق الوطني. 

وهكذا متت درا�شة الوثائق التالية :
"اخلدمة يف العزلة: عامالت املنازل القا�رشات يف  " هيومن رايت�س ووت�س" حتت عنوان:  تقرير منظمة   

املغرب"، ال�شادر يف �شنة 2012 35 .
 دليل منظمة العمل الدولية ب�شاأن اإعداد القوانني املنظمة للعمل املنزيل36.

�شغل  �رشوط  يحدد  الذي   34.06 رقم  القانون  م�رشوع  احلايل، خا�شة  القانون  مل�رشوع  ال�شابقة  الن�شخ   
وت�شغيل العمال املنزليني.

كما نظم املجل�س الوطني حلقوق الإن�شان، يف اإطار مقاربته القائمة على الت�شاور مع املنظمات غري احلكومية 
الوطنية والدولية والتحالفات املو�شوعاتية واجلمعيات املهنية والنقابات ومكتب العمل الدويل لقاءات مع 
للعمل  القانوين  بالتنظيم  تتعلق  التي  اجلوانب  خمتلف  ب�شاأن  نظرهم  وجهات  اأخذ  اأجل  من  الهيئات  هذه 

املنزيل37.
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8. وجتد مقرتحات املجل�س الوطني حلقوق الإن�شان املرتبطة مب�رشوع القانون املحدد ل�رشوط �شغل وت�شغيل 
العمال املنزليني مربراتها يف ما يلي :

احلجة 1 : يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�شان، الذي يو�شي بامل�شادقة على اتفاقية العمل الالئق للعمال 
املنزليني )رقم 189(، يف هذه املذكرة حماولة "مالئمة ا�شتباقية". وتتاأ�ش�س هذه املحاولة على قراءة م�شرتكة 
للمادتني 13 و17 من الظهري املحدث للمجل�س. ويف هذا الإطار، ميكن ال�شتعانة بتو�شية منظمة العمل 
الدولية ب�شاأن العمل الالئق للعمال املنزليني )رقم 201( كموجه تاأويلي ت�شمح بقراءة م�رشوع القانون على 
ذلك  مبا يف  الأخرى  الإن�شان  اتفاقيات حقوق  بباقي  الدولية  العمل  منظمة  اتفاقيات  تربط  مرجعية  �شوء 

اتفاقية حقوق الطفل والتفاقية الدولية حلماية حقوق جميع العمال املهاجرين واأفراد اأ�رشهم.

والت�شغيل  ال�شغل  "�رشوط  تنظيم  ال�شغل،  مدونة  من   4 املادة  مبوجب  اختار،  امل�رشع  باأن  وعيا   :  2 احلجة 
املجل�س  يذكر  خا�س"،  "بقانون  بيت"  �شاحب  مع  عمل  عالقة  تربطهم  الذين  املنزليني  بالعمال  املتعلقة 
الوطني حلقوق الإن�شان، الذي يعترب اأن هذا الختيار يرتبط مبمار�شة ال�شلطة الت�رشيعية، مع ذلك، اأنه ل ينبغي 
لهذا الختيار باأي حال من الأحوال اأن يحد من نطاق ال�شمانات القانونية املمنوحة لهذه الفئة اله�شة من 
العمال. ومن هنا تاأتي احلاجة، ح�شب راأي املجل�س الوطني حلقوق الإن�شان، ملالءمة بع�س اأحكام م�رشوع 

القانون مع ال�شمانات القانونية امل�شرتكة التي تن�س عليها مدونة ال�شغل.

احلجة 3 : يجب تناول م�شاألة الق�شاء الفعلي على عمالة الأطفال، بح�شب راأي املجل�س، على �شوء عدد من 
املحددات، خا�شة: اللتزامات التعاهدية للمغرب يف اإطار تنفيذ اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 138    
ورقم 182 واتفاقية حقوق الطفل واإعمال مقت�شيات الف�شلني 31 و32 من الد�شتور وخال�شات درا�شات 
ال�شديدة  واله�شا�شة  باملغرب  املنزليني  العمال  و�شع  ه�شا�شة  وا�شح   ب�شكل  اأبرزت  عديدة  �شو�شيولوجية 
للمغرب جلنة  التي وجهتها  املالحظات  موؤخرا  اأكدته  الذي  املعطى  وهو  املنازل38،  العاملني يف  لالأطفال 

اخلرباء من اأجل تنفيذ التفاقية )رقم 182( ب�شاأن اأ�شواأ اأ�شكال عمل الأطفال.

ذلك اأن درا�شة م�شاألة العمالة املنزلية لالأطفال، على �شوء تلك التفاقيات التي تف�شل حقوق الأطفال )كفئة 
عمرية تقل عن 18 �شنة(، تربز اأن عددا من احلقوق تتعر�س لالنتهاك فعليا اأو من املحتمل انتهاكا: كاحلق يف 
عدم التمييز ب�شبب اجلن�س و/اأو الو�شع الجتماعي؛ احلق يف الرتبية والتكوين؛ احلق يف الراحة والأن�شطة 
تربية  اأو  تعري�س �شحة  �شاأنه  بعمل من  القيام  القت�شادي وعدم  ال�شتغالل  الرتفيهية؛ احلق يف احلماية من 
الطفل اأو منوه الذهني، الروحي، الأخالقي اأو الجتماعي للخطر. ذلك اأن العمل املنزيل ميثل خطرا على 
الطفل، ب�شبب نوعية الأعمال املنجزة و�رشوط العمل التي مت�س بال�شالمة البدنية والنمو النف�شي، الجتماعي 
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والفكري للطفل. وهذا دون اإغفال و�شعية عزلة الطفل الذي يعي�س يف حميط مل يتعود عليه، مع قلة اأو غياب 
�شبكات الدعم وهو ما يجعله ب�شكل خا�س يف و�شعية التعر�س ل�شوء املعاملة املادية اأو اللفظية، وملخاطر 
اأبرزت ذلك نتائج عدد من الدرا�شات واملالحظات املوجهة للمغرب من طرف  ال�شتغالل اجلن�شي،كما 

جلنة اخلرباء ب�شاأن تطبيق التفاقية رقم 182 ب�شاأن حظر اأ�شواأ اأ�شكال عمل الأطفال. 

اعتبارا لهذه العنا�رش، فاإن املجل�س الوطني حلقوق الإن�شان يعترب اأن طبيعة العمل املنزيل وال�رشوط التي يتم 
فيها، على الأقل يف ال�شياق املغربي، هي من الأعمال التي يرجح اأن توؤدي، بفعل طبيعتها اأو بفعل الظروف 
التي تزاول فيها، اإىل الإ�رشار ب�شحة الأطفال اأو �شالمتهم اأو �شلوكهم الأخالقي باملعنى املن�شو�س عليه يف 

الفقرة )د( من املادة 3 من التفاقية 182 من التفاقية ب�شاأن حظر اأ�شواأ اأ�شكال عمل الأطفال. 

اإن هذا ال�شتدلل، يتكامل مع مقت�شيات الفقرة الأوىل من املادة 3 من التفاقية رقم 138 ب�شاأن احلد الأدنى 
ل�شن ال�شتخدام التي تن�س على اأنه ل يجوز اأن يقل احلد الأدنى لل�شن عن 18 �شنة للقبول يف اأي نوع من 
ب�شبب  الأحداث  اأخالق  اأو  �شالمة  اأو  للخطر  �شحة  يعر�س  اأن  يحتمل  التي  العمل  اأو  ال�شتخدام  اأنواع 

طبيعته اأو الظروف التي يوؤدى فيها. 

تاأ�شي�شا على هذه العنا�رش القانونية، فاإن املجل�س الوطني حلقوق الإن�شان، الذي يذكر بهدف الق�شاء الفعلي 
على عمل الأطفال املن�شو�س عليه يف املادة 3 من التفاقية رقم 189 للعمل الالئق للعمال املنزليني. يو�شي 

اأن يتم حتديد ال�شن الأدنى لال�شتخدام يف العمل املنزيل يف 18 �شنة. 

احلجة 4 : ت�شتند املقرتحات التي تت�شمنها هذه املذكرة كذلك على املفهوم البنيوي لـ"العمل الالئق"، الذي 
ن�شاف  والإ احلرية  ت�شودها  ظروف  يف  والرجال  للن�شاء  منتج  "عمل  بكونه  الدولية  العمل  منظمة  عّرفته 
وتوفري  عادل  اأجر  وتقدمي  منتجة  فر�س عمل  توفر  على  الالئق  العمل  وينطوي  ن�شان.  الإ وكرامة  من  والأ
�رشهم وتقدمي اآفاق اأف�شل للتطور ال�شخ�شي  من وال�شالمة يف مكان العمل واحلماية الجتماعية للعمال ولأ الأ
وت�شجيع الندماج الجتماعي، وهو مينح النا�س حرية التعبري عن �شواغلهم وحرية التنظيم وامل�شاركة يف 
ثر على حياتهم، كما ي�شمن تكافوؤ الفر�س وامل�شاواة يف املعاملة للجميع." 39 وتظهر اأهمية  القرارات التي توؤ
هذا املفهوم يف حتليل م�رشوع القانون مو�شوع هذه املذكرة، يف كونه قد ا�شتخدم من قبل منظمة العمل 

الدولية يف دليلها اخلا�س بو�شع قوانني العمل حلماية العمال املنزليني40.

ويف ما يلي مقرتحات املجل�س الوطني حلقوق الإن�شان حول م�رشوع القانون الذي يحدد �رشوط ال�شغل 
والت�شغيل املتعلقة بالعمل املنزيل :
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9. مقرتحات تهم التن�شي�س على ال�شمانات املن�شو�س عليها يف مدونة ال�شغل
تبني للمجل�س الوطني حلقوق الإن�شان، بعد حتليل مقت�شيات م�رشوع القانون مو�شوع هذه مذكرة، �شعف 
ارتباط هذا "القانون اخلا�س" بالقاعدة العامة املتمثلة يف مدونة ال�شغل، حيث اإن امل�رشوع ل يحيل بو�شوح 
على مدونة ال�شغل اإل ب�شكل جزئي فقط )يف املادة 4 واملادة 6 على �شبيل املثال(، مع العلم اأن املجل�س لحظ 
اأن بع�س مقت�شيات م�رشوع القانون ت�شتن�شخ اأحكام بع�س مواد مدونة ال�شغل حرفيا )مثل الأحكام املرتبطة 
برخ�س التغيب التي تن�س عليها مقت�شيات املادة 12 من م�رشوع القانون(، وهو ربط من �شاأنه تعزيز احلماية 

القانونية للعمال املنزليني.

القانون مو�شوع هذه  يطابق بني مقت�شيات م�رشوع  القيام مب�شعى  يتم  اأن  املجل�س  يقرتح  الأ�شباب،  لهذه 
املذكرة ومدونة ال�شغل، ب�شكل يغطي جوانب اأخرى تتعلق بال�شمانات القانونية املمنوحة لهذه الفئة من 
العمال. وهكذا يقرتح املجل�س ت�شمني الأحكام التالية التي تن�س عليها مدونة ال�شغل يف م�رشوع القانون 

مو�شوع املذكـرة :

اإدراج هذه   الأحكام العامة ملدونة ال�شغل خا�شة تلك املن�شو�س عليها يف املواد 9 و10 و4111. وميكن 
الأحكام بني املادتني 1 و2 من م�رشوع القانون ؛

املادتني  اإدراجها ما بني  التي ميكن  املتعلقة بفرتة الختبار،  ال�شغل   اأحكام املادتني 13 و4214 من مدونة 
3 و4 من م�رشوع القانون ؛

 اأحكام املادة 23  من مدونة ال�شغل التي ميكن اإدراجها بني املادتني 5 و436  ؛
 اأحكام املادة 24 من مدونة ال�شغل44، التي يجب تكييفها م�شبقا مع خ�شو�شية العمل املنزيل )ل �شيما يف 

النقطتني 2 و5( وميكن بعد ذلك اإدراجها بني املادتني 5 و6 من م�رشوع القانون ؛
م�رشوع  من  و16   15 املادتني  بني  اإدراجها  ميكن  التي  ال�شغل،  مدونة  من  39 و4540  املادتني  اأحكام   

القانون ؛
املنزيل  العمل  خ�شو�شية  مع  م�شبقا  تكييفها  يجب  التي  ال�شغل،  مدونة  من  72 و4673  اأحكام املادتني   

)خ�شو�شا الفقرة الثانية من املادة 72( وميكن بعد ذلك اإدراجها بني املادتني 7 و8 من م�رشوع القانون ؛
 تكييف اأحكام اتفاقات للعمل اجلماعية، خا�شة اأحكام املادة 105 من مدونة ال�شغل، من اأجل التن�شي�س 
اإمكانية و�شع اتفاقات جماعية العمل املنزيل. ويف هذا ال�شياق، يقرتح املجل�س  يف م�رشوع القانون على 
الوطني حلقوق الإن�شان ا�شتلهام التجربة الفرن�شية يف هذا املجال خا�شة التفاق اجلماعي الوطني لالأجراء 

لدى امل�شغل اخلا�س ال�شادر يف 24 نونرب 1999 ؛
152 و153  املواد  اأحكام  بنقل  الإن�شان  الوطني حلقوق  املجل�س  يو�شي  الأمومة،  يتعلق بحماية  وفيما   

و154 و155 و156 و157 و158 و159 و160 من مدونة ال�شغل مل�رشوع القانون مع تكييف اأحكام 
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املادة 164 ) ب�شاأن نطاق البطالن( مع خ�شو�شية العمل املنزيل ؛
للعاملني يف  العادية  العمل  �شاعات  التي حتدد  ال�شغل،  مدونة  من   184 املادة  من  الأوىل  الفقرة  اأحكام   
2288 �شاعة يف ال�شنة اأو 44 �شاعة يف الأ�شبوع. ميكن اإدراج هذه الأحكام بني املادتني 7 و8 من م�رشوع 
القانون. كما يرى املجل�س اأن ين�شحب الأمر نف�شه على املادة 201 من مدونة ال�شغل، بعد حذف الأحكام 

املتعلقة بالن�شاطات الفالحية ؛
اأيام الراحة الأ�شبوعية باتفاق امل�شغل والعامل، املن�شو�س عليها يف املادة 8   وفيما يتعلق باإمكانية جتميع 

من م�رشوع القانون، يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�شان اإدراج مقت�شى على م�شتوى املادة املذكورة 
يقرتح  ال�شياق،  نف�س  الإمكانية. ويف  �شنة من هذه   50 اأعمارهم عن  تزيد  الذين  املنزليني  العمال  ي�شتثني 
املجل�س اأن تعطى الراحة التعوي�شية داخل اأجل ل يتعدى �شهرا عو�س ال�شهرين املن�شو�س عليهما يف املادة 
8 من م�رشوع القانون، مما �شي�شمح مبالئمة الفقرة الثانية من املادة 8 من م�رشوع القانون مع املادة 215 من 

مدونة ال�شغل47 ؛
من   وبخ�شو�س عالوة الأقدمية، يو�شي املجل�س الوطني حلقوق الإن�شان باعتماد اأحكام املادة 48350 

مدونة ال�شغل يف م�رشوع القانون، وميكن اإدراج اأحكامها بني املادتني 14 و15 من م�رشوع  القانون ؛
 من اأجل تعزيز ال�شمانات التعاقدية للعمال املنزليني، يقرتح املجل�س اعتماد اأحكام املادتني 49370 و5018  
من مدونة ال�شغل يف م�رشوع القانون. وميكن اإدراج هذه الأحكام بني املادتني 5 و6 من م�رشوع القانون. 
وجتدر الإ�شارة اإىل اأن هناك عدة ت�رشيعات مقارنة تراعي خ�شو�شية العمل املنزيل وت�شمن يف الآن نف�شه، 
ولوج العمال املنزليني للحد الأدنى من الوثائق التي تثبت عالقات العمل الر�شمية. فمر�شوم 2010 الذي 
يحدد �رشوط عمل العمال املنزليني ببوركينا فا�شو، مثال، يعفي امل�شغل يف املادة 18 من "م�شك �شجل" خا�س 

لكنه يفر�س تقدمي امل�شغل لورقة الأداء للعاملني لديه51 ؛
 واإذ ي�شجل املجل�س الوطني حلقوق الإن�شان عدم حتديد م�رشوع القانون ل�شن حمددة للتقاعد، ونظرا لعدم 

وجود اأي تقييم ل�شعوبة العمل املنزيل يف ال�شياق القت�شادي والجتماعي الوطني، يقرتح املجل�س اعتماد 
اأحكام �شن التقاعد املن�شو�س عليها يف املادة 526 من مدونة ال�شغل التي حتدد �شن التقاعد يف 60 �شنة.

ويعترب املجل�س الوطني حلقوق اأي�شا اأنه يجب التن�شي�س �رشاحة، يف مقت�شى عام يتم اإدراجه �شمن مقت�شيات 
م�رشوع القانون، على بع�س ال�شمانات الأ�شا�شية املتعلقة بحقوق العمال املنزليني، خا�شة :

 احلرية النقابية واحلق يف التنظيم ؛
 امل�شاواة يف الأجور ؛

 الت�شجيل يف ال�شمان الجتماعي ؛
 التغطية ال�شحية الأ�شا�شية.
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ال�شغل، يحر�س املجل�س  اأحكام مدونة  باملالءمة اجلزئية مع  ويف �شياق عر�س مقرتحات املجل�س اخلا�شة 
الت�رشيعية، حلول  ال�شياغة  اختارت، من حيث  التجارب  بع�س  اأن  اإىل  املقارنة،  �شبيل  الإ�شارة، على  على 
تهدف اإىل تر�شيخ قانون ال�شغل كقاعدة عامة يف عالقتها مع القاعدة اخلا�شة املتمثلة يف القانون املنظم للعمل 
املنزيل، من جهة، مع التن�شي�س، من جهة ثانية، على �شيغ قانونية، مثل املقت�شيات العامة للبطالن ، ل�شمان 

حقوق الطرف الأ�شعف، اأي "العامل املنزيل" يف العالقة التعاقدية.

ال�شدد،  املنزيل جتربة مهمة يف هذا  للعمل  املنظم  القانون  الإ�شبانية يف جمال حتديد م�شادر  التجربة  وتبقى 
املن�شو�س عليها  العامة  القواعد  املنزيل حتيل على  العمل  ينظم  الذي  الإ�شباين  امللكي  املر�شوم  3 من  فاملادة 
يف قانون ال�شغل والن�شو�س اخلا�شة التي تنظم العمل املنزيل والتفاقات اجلماعية52. ويقرتح املجل�س اأي�شا 
�شمان حماية قانونية �شاملة لعمال املنازل باعتبارهم "الطرف الأ�شعف" يف العالقة التعاقدية. ويقرتح يف 
هذا الباب التن�شي�س على مقت�شى قانوين بالبطالن التلقائي لأي �رشط تعاقدي يهدف اإىل احلد من احلقوق 
التي يكفلها القانون الذي ينظم العمل املنزيل اأو اأحكام مدونة ال�شغل. وعلى �شبيل املقارنة، يت�شمن القانون 
البوليفي رقم 2450 ال�شادر يف 9 اأبريل 2003 بتنظيم العمل املنزيل يف املادة 2 فقرة عامة ل ميكن مبقت�شاها 
"التنازل" عن اأي من احلقوق التي يكفلها القانون املذكور53. وهناك اأمثلة اأخرى مقارنة حول العالقة بني 
القانون الذي ينظم العمل املنزيل وقانون ال�شغل والتفاقات اجلماعية، ميكن الرجوع اإليها يف دليل منظمة 

العمل الدولية54.

10. تعريف العمل املنزيل )املادة 2 من م�رشوع القانون(
الالئحة  اأن  الإن�شان  الوطني حلقوق  املجل�س  يرى  املنزلية55،  الأعمال  لتعريفات  مقارنة  درا�شة  اإجراء  بعد 
بالن�شبة  خطرة  تكون  اأن  ميكن  التي  الأعمال  بع�س  على  تن�س  القانون  م�رشوع  من   2 املادة  يف  الواردة 
لالأطفال. ولذلك، يقرتح املجل�س نقل الفقرتني الأخريتني من املادة 6 من م�رشوع القانون للمادة 2. ويذكر 
املجل�س الوطني حلقوق الإن�شان يف هذا الإطار باملالحظة التي وجهتها اإىل املغرب جلنة اخلرباء املعنية بتطبيق 
التفاقية )رقم 138( ب�شاأن احلد الأدنى لل�شن وكذا مبقت�شيات الفقرة 5 من التو�شية رقم 201 التي تن�س 
على اأنه "ينبغي للدول الأع�شاء، بعد مراعاة اأحكام اتفاقية اأ�شواأ اأ�شكال عمل الأطفال، 1999 )رقم 182(، 
والتو�شية ذات ال�شلة )رقم 190(، اأن حتدد اأنواع العمل املنزيل، التي يحتمل بطبيعتها اأو بفعل الظروف 
التي توؤدى فيها، اأن تلحق الأذى ب�شحة الأطفال اأو �شالمتهم اأو اأخالقهم، كما ينبغي اأن حتظر اأنواع عمل 

الأطفال هذه واأن تق�شي عليها".
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11. منوذج عقد العمل الذي تن�س عليه املادة 3 من م�رشوع القانون
يو�شي املجل�س الوطني حلقوق الإن�شان اأن ين�س منوذج عقد العمل، بالإ�شافة اإىل ال�رشوط العامة املن�شو�س 
عليها يف ت�رشيعات العمل، اأحكاما حتدد: نوع العمل الذي يتعني القيام به والأجر وطريقة ح�شابه ودورية 
اأدائه واملدفوعات العينية وقيمتها النقدية ومعدل الأجور اأو التعوي�س عن �شاعات العمل الإ�شافية و�شاعات 
العمل العادية والإجازة ال�شنوية املدفوعة الأجر وفرتات الراحة اليومية والأ�شبوعية والأكل وال�شكن، عند 
وتو�شيف  اأجنبيا(56  كان  )اإذا  وطنه  اإىل  العامل  اإرجاع  و�رشوط  القت�شاء،  عند  الختبار،  وفرتة  القت�شاء، 
املكان املوفر لالإقامة وكيفيات ت�شجيل واحت�شاب �شاعات العمل الإ�شافية وفرتات العمل املحددة املتفق 

عليها وكيفيات اإطالع العامل املنزيل على هذه املعلومات.

ويو�شي املجل�س الوطني حلقوق الإن�شان يف نف�س الإطار باأن مينح م�رشوع القانون ملفت�شي ال�شغل اإمكانية 
ال�شغل  مدونة  اأحكام  مع  يتوافق  ل  عقد  اأي  ببطالن  احلكم  اأجل  من  املخت�شة  املحكمة  اأمام  تقدمي طلب 

والقانون اخلا�س الذي ينظم العمل املنزيل.

وي�شمح التحليل املقارن للت�رشيعات بالك�شف عن توجه وا�شح نحو التدقيق يف الأعمال التي ي�شملها العمل 
املنزيل. ويف هذا ال�شياق، تن�س اأحكام املادة 5 من القانون املنظم للعمل املنزيل باإيرلندا على اأن يت�شمن عقد 
العمل، بالإ�شافة اإىل املقت�شيات املعتادة، و�شفا مف�شال للمهام التي يتعني على العامل املنزيل القيام بها وكذا 
 R. 1068 تفا�شيل اأوقات الراحة اليومية57. ويف نف�س ال�شياق، ين�س قانون جنوب اإفريقيا القطاعي رقم
ملهام  املنزيل على منوذج عقد يحتوي لئحة و�شفية مف�شلة  العمل  بتنظيم   2002 15 غ�شت  ال�شادر يف 

وواجبات املتعاقدين، مما ي�شهل حتديد اللتزامات التعاقدية لالأطراف58.

وبخ�شو�س �رشوط �شكن العمال املنزليني، يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�شان اأن يحدد م�رشوع القانون 
ال�رشوط الدنيا ل�شكن العمال املنزليني الالئق. وميكن للم�رشع، يف هذا ال�شياق، ا�شتلهام اأحكام املادة 30 من 
القانون ال�شوي�رشي الذي يحدد �رشوط ال�شكن والتغذية بالن�شبة للعمال املنزليني59، وهي مقت�شيات �شبيهة 

باأحكام املادة 8 من قانون جنوب اأفريقيا القطاعي60. 

12. ال�شهادة الطبية املن�شو�س عليها يف املادة 5
يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�شان تعديل الفقرة الأخرية من املادة 5 ومالءمتها مع مقت�شيات التو�شية    

رقم 201 التي تن�س على اأنه ينبغي على الدول الأع�شاء اأن :
)اأ( تتحقق من اأن ترتيبات الختبار الطبي املرتبط بالعمل حترتم مبداأ �رشية البيانات ال�شخ�شية واحلياة اخلا�شة 
ال�شخ�شية  البيانات  "حماية  ب�شاأن  الدولية  العمل  منظمة  ممار�شات  مدونة  مع  وتتما�شى  املنزليني  للعمال 

للعمال"، )1997( وغريها من املعايري الدولية ذات ال�شلة بحماية البيانات ؛
)ب( متنع اأي متييز يرتبط مبثل هذا الختبار ؛

)ج( ت�شمن األ يتم اإف�شاء معلومات عن العمال تتعلق بالإ�شابة بفريو�س نق�س املناعة الب�رشية اأو تتعلق باحلمل.
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13. احلد الأدنى ل�شن ال�شتخدام يف العمل املنزيل 
يف  ت�شري   )189 )رقم  املنزليني  للعمال  الالئق  العمل  اتفاقية  باأن  الإن�شان  حلقوق  الوطني  املجل�س  يذكر 
باأن  تقت�شي   189 رقم  التفاقية  3 من  املادة  الثانية من  الفقرة  وباأن  الطفل61،  اتفاقية حقوق  اإىل  ديباجتها 
"تتخذ كل دولة ع�شو، ل�شالح العمال املنزليني، التدابري املن�شو�س عليها يف هذه التفاقية لحرتام وتعزيز 
طفال"، علما اأن  �شا�شية يف العمل" خا�شة ")ج( الق�شاء الفعلي على عمل الأ وحتقيق املبادئ واحلقوق الأ
املغرب �شادق موؤخرا على اإعالن الرباط62  الذي جاء يف اإطار التح�شري للموؤمتر الدويل الثالث حول اأ�شواأ 
الالئحة  النظر يف  اإعادة  اإىل  مقت�شياته  ودعت   2013 برازيليا  الربازيلية  بالعا�شمة  الأطفال  عمالة  اأ�شكال 
القدمية لالأعمال اخلطرة املمنوعة على الأطفال دون �شن 18 �شنة وو�شع مر�شوم يحدد لئحة جديدة. وعلى 
اأ�شا�س هذه املبادئ، يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�شان اأن ين�س م�رشوع القانون على اأن يكون ال�شن 

الأدنى لال�شتخدام يف العمل املنزيل هو 18 �شنة63. 

وعلى �شبيل املقارنة، ين�س املر�شوم ال�شوي�رشي الذي ي�شبط �رشوط الدخول والإقامة والعمل بالن�شبة لفئة 
ُمعينة من عمال املنازل لدى امل�شتفيدين من المتيازات واحل�شانات والت�شهيالت ب�شوي�رشا )مر�شوم العمال 
املنزليني( يف املادة 9 على عدة �رشوط يجب توفرها يف العامل املنزيل، من بينها احلد الأدنى لل�شن املحدد 

يف 18 �شنة . 

14. مكونات اأجور العاملني املنزليني 
بع�س  اإمكانية دمج  13 على  املادة  ين�س يف  القانون  اأن م�رشوع  الإن�شان  الوطني حلقوق  املجل�س  يالحظ 
املزايا العينية )ت�شل اإىل ٪40( يف مكونات اأجر العامل املنزيل الذين يعي�س يف منزل امل�شغل. ويف هذا الإطار 
يحيل املجل�س على بع�س القوانني املقارنة، مثل القانون الربازيلي املتعلق بالعمل املنزيل، بعد التعديالت التي 
اأدخلت عليه يف 2006، والذي متنع اأحكام املادة 2 منه امل�شغل من خ�شم اأجر العامل املنزيل مقابل توفري 
 R. 1068 اإفريقي رقم  الأكل وامللب�س وامل�شكن واخلدمات ال�شحية64. وين�س القانون القطاعي اجلنوب 
اأن  ين�س على  اأنه  اإل    ،657 املادة  املنزيل على حكم مماثل يف  العمل  ب�شاأن   2002 15 غ�شت  ال�شادر يف 
حد اأق�شى لإمكانية اخل�شم متمثل يف ٪10 من الأجر كمقابل ال�شكن66. اأما امل�رشع الإ�شباين فقد اختار 
مبوجب املر�شوم امللكي رقم 1620/2011، ال�شادر يف14 نونرب 2011 بتنظيم العمل املنزيل اأحكاما مماثلة 
ملقت�شيات م�رشوع القانون مو�شوع هذه املذكرة، اإىل اأنه حدد احلد الأق�شى للمنافع العينية يف ٪6730 يف 

حني حدده م�رشع الأوروغواي يف ٪20 فقط68. 
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العينية يف  املكمالت  ن�شبة  من  احلد  الإن�شان  الوطني حلقوق  املجل�س  يقرتح  التجارب،  هذه  �شوء  وعلى 
ال�شدد،  اأخريا يف هذا  املجل�س  القانون. ويذكر  13 من م�رشوع  املادة  مقت�شيات  عليها  تن�س  التي  الأجر 
املنزليني.  العمال  اأجر  من  العيني  املكون  احت�شاب  لإعادة  عملية  اأي  يف  التالية  املحددات  احرتام  باأهمية 
ويتعلق الأمر باملحددات امل�شار اإليها يف الفقرة الثانية من املادة 12 من التفاقية رقم 189 حول العمل الالئق 
للعمال املنزليني. وهي األ تكون اأقل موؤاتاة من تلك املطبقة على فئات اأخرى من العمال، و�رشورة موافقة 
العامل على املدفوعات العينية، واأن تكون لال�شتخدام ال�شخ�شي للعامل ومل�شلحته واأن تكون القيمة النقدية 

املن�شوبة لها عادلة ومعقولة.   



مـــالحـــق 

1. دخلت حيز التنفيذ يف 19 يونيو 1976 و�شادق عليها املغرب يف 6 يناير 2000
2. املادة1:"تتعهد كل دولة ع�شو تكون هذه التفاقية نافذة بالن�شبة لها باتباع �شيا�شة وطنية ترمي اإىل الق�شاء فعليا 
على عمل الأطفال واإىل رفع احلد الأدنى ل�شن ال�شتخدام اأو العمل ب�شورة تدريجية اإىل م�شتوى يتفق مع النمو البدين 

والذهني لالأحداث"
اأنواع  من  نوع  اأي  يف  للقبول  �شنة   18 عن  لل�شن  الأدنى،  احلد  يقل  اأن  يجوز  "ل  الأوىل(:  )الفقرة   3 املادة   .3
ال�شتخدام اأو العمل التي يحتمل اأن يعر�س للخطر �شحة اأو �شالمة اأو اأخالق الأحداث ب�شبب طبيعته اأو الظروف 

التي يوؤدى فيها"
4. متت امل�شادقة عليها بجنيف، الدورة 58 ملوؤمتر العمل الدويل، يف 26 ينويو 1973 

5. الفقرة 12، النقطة الأوىل: "ينبغي اتخاذ تدابري ل�شمان اأن تبلغ ظروف ا�شتخدام اأو عمل الأطفال والأحداث 
امل�شتوى. وينبغي مراقبة هذه الظروف ب�شكل  18 �شنة م�شتوى مقبول واأن تظل عند هذا  الذين يقل عمرهم عن 

�شارم"
6. الفقرة 13: ينبغي اإيالء عناية خا�شة ملا يلي:

1. تقدمي اأجر عادل وحماية هذا الأجر، مع مراعاة مبداأ الأجر املت�شاوي للعمل املت�شاوي؛
2. فر�س قيود دقيقة على �شاعات العمل اليومية والأ�شبوعية وحظر ال�شاعات الإ�شافية، لإتاحة وقت كاف للتعليم 
والتدريب )مبا فيه الوقت الالزم للواجبات املنزلية املرتبطة بهذا التعليم والتدريب(، وللراحة اأثناء النهار والأن�شطة 

الرتفيهية؛ 
12 �شاعة متوالية على الأقل واأيام الراحة الأ�شبوعية املعتادة/ مع عدم ال�شماح باأي  5. �شمان فرتة راحة ليلية من 

ا�شتثناء اإل يف حالت ال�شتعجال الق�شوى؛
8. منح اإجازة �شنوية مدفوعة الأجر من اأربعة اأ�شابيع على الأقل، ول تقل يف اأي حال عن الإجازة املمنوحة للكبار؛

والأمرا�س  ال�شغل  حوادث  حالت  يف  الإعانات  نظم  فيها  مبا  الجتماعي،  ال�شمان  نظام  طريق  عن  تغطية   .26
املهنية والعالجات الطبية والتعوي�شات عن املر�س كيفما كانت �رشوط ال�شتخدام اأو العمل؛

27. تطبيق معايري مب�شتويات مقبولة لل�شالمة وال�شحة وتوفري توجيه ومراقبة منا�شبني." 
التو�شية  1973، وهذه  لل�شن،  الأدنى  اتفاقية احلد  تطبيق  ل�شمان  تتخذ  التي  للتدابري  – "ينبغي   1  :14 الفقرة   .7

ب�شورة فعالة اأن ت�شمن ما يلي:
1. تعزيز اأق�شام تفتي�س العمل والأق�شام املرتبطة بها بالقدر الالزم، وذلك اأ�شا�شا عن طريق تدريب املفت�شني تدريبا 

خا�شا لك�شف التجاوزات يف ا�شتخدام اأو عمل الأطفال واملراهقني  ولت�شحيح هذه التجاوزات"
8. دخلت حيز التنفيذ يف 19 نونرب 2000 و�شادق عليها املغرب يف 26 يناير 2001 

9. املادة 2: " يطبق تعبري "الطفل" يف مفهوم هذه التفاقية على جميع الأ�شخا�س دون �شن الثامنة ع�رشة." 
التي يرجح  الأعمال  "د.  يلي:  ما  التفاقية  الأطفال يف مفهوم هذه  اأ�شكال عمل  اأ�شواأ  تعبري  ي�شمل   :3 املادة   .10
اأن توؤدي ، بفعل طبيعتها اأو بفعل الظروف التي تزاول فيها ، اإىل الإ�رشار ب�شحة الأطفال اأو �شالمتهم اأو �شلوكهم 

الأخالقي." 
11. املادة 4: 1. "حتدد القوانني اأو الأنظمة الوطنية اأو ال�شلطة املخت�شة، بعد الت�شاور مع املنظمات املعنية لأ�شحاب 
العمل والعمال، اأنواع العمل امل�شار اإليها يف املادة 3 )د(، مع اأخذ املعايري الدولية ذات ال�شلة بعني العتبار، ل�شيما 

الفقرتان 3 و4 من تو�شية اأ�شواأ اأ�شكال عمل الأطفال 1999."
12. �شادق عليها موؤمتر العمل الدويل يف الدورة 87 يف 17 يونيو 1999 بجنيف

13. ينبغي اأن تهدف الربامج امل�شار اإليها يف املادة 6 من التفاقية، بني جملة اأمور، اإىل اإعطاء اهتمام خا�س )...( 
مب�شكلة الأعمال التي تنفذ يف اخلفاء، والتي تتعر�س فيها الفتيات للمخاطر ب�شكل خا�س.  



اإليها يف املادة 3 )د( من التفاقية وحتديد اأماكن وجودها على اأن  اأنواع العمل امل�شار  14. 3 - ينبغي عند حتديد 
يويل العتبار لأمور من بينها: )اأ( "الأعمال التي تعر�س الأطفال لال�شتغالل البدين اأو النف�شي اأو اجلن�شي...  )هـ( 
الأعمال التي تزاول يف ظروف بالغة ال�شعوبة كالعمل ل�شاعات طويلة مثاًل اأو اأثناء الليل، اأو العمل الذي يحتفظ فيه 

بالطفل يف مكان العمل دون �شبب معقول." 
اأو  الأنظمة  اأو  للقوانني  يجوز  اآنفًا،   3 الفقرة  التفاقية ويف  من  )د(   3 املادة  اإليها يف  امل�شار  العمل  باأنواع  يت�شل  15."فيما 
ال�شلطة املخت�شة اأن ت�رشح - بعد الت�شاور مع املنظمات املعنية للعمال واأ�شحاب العمل - بال�شتخدام اأو العمل اعتباراً من �شن 
ال�شاد�شة ع�رشة، �رشط اأن تقدم احلماية الكاملة ل�شحة الأطفال املعنيني و�شالمتهم وم�شلكهم الأخالقي و�رشط اأن يكون هوؤلء 

الأطفال قد تلقوا تعليمًا خا�شًا اأو تدريبًا مهنيًا مالئمًا يف امليدان الذي �شيعملون فيه".
16. مت اعتمادها �شنة 2011 ودخلت حيز التنفيذ يف 5 �شتنرب 2013 

17. متت امل�شادقة عليها يف 16 يونيو 2011 
CRC/،الطفل حقوق  اتفاقية  لتنفيذ  العامة  التدابري   :)2003(  5 رقم  العام  التعليق  الطفل،  حقوق  جلنة   .18

GC/2003/5 ، 27 نونرب 2003
"املادة 3 )1(: م�شالح الطفل الف�شلى بو�شفها العتبار الأول يف جميع الإجراءات التي تتخذ ب�شاأن الأطفال. ت�شري 
هذه املادة اإىل الإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل "موؤ�ش�شات الرعاية الجتماعية العامة اأو اخلا�شة، اأو من جانب 
املحاكم اأو ال�شلطات الإدارية اأو الهيئات الت�رشيعية". ويق�شي هذا املبداأ باتخاذ تدابري فعالة يف �شائر الدوائر احلكومية 
الف�شلى  اأو موؤ�ش�شة ت�رشيعية واإدارية وق�شائية تطبيق مبداأ امل�شالح  اإىل كل هيئة  الق�شائية. ويطلب  والربملان والهيئة 
وذلك باأن تنظر ب�شورة منهجية يف الطريقة التي تتاأثر اأو �شتتاأثر بها حقوق وم�شالح الطفل مبا تتخذه من قرارات 
القرارات  – مبا يف ذلك  ق�شائي  اأو حكم  اإداري  باإجراء  اأو  قائمة  اأو  �شيا�شة مقرتحة  اأو  بقانون  – مثال  واإجراءات 

والإجراءات التي ل تخ�س الأطفال مبا�رشة، والتي توؤثر عليهم مع ذلك ب�شكل غري مبا�رش." )�س4(
 CRC/C/GC/12، 20 ،19. جلنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 12 )2009(: حق الطفل يف ال�شتماع اإليه

يوليوز 2009
ينبغي ال�شتماع اإىل هوؤلء الأطفال عند و�شع ال�شيا�شات من اأجل الق�شاء على الأ�شباب العميقة لعمل الأطفال، ل 

�شيما فيما يتعلق بالتعليم.
ولالأطفال العاملني احلق مبوجب القانون يف احلماية من ال�شتغالل وينبغي ال�شتماع اإليهم عند معاينة املفت�شني ملواقع 
العمل ولظروف العمل يف اإطار التحقيق ب�شاأن تنفيذ قوانني العمل. وينبغي ال�شتماع اأي�شا اإىل الأطفال واإىل ممثلي 
رابطات الأطفال العاملني، اإن وجدوا، عند �شياغة قوانني العمل اأو عند النظر يف تنفيذ هذه القوانني اأو تقييمها." 

)�س27(   
CRC/C/ ،20. جلنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 13 )2011(: حق الطفل يف احلماية من جميع اأ�شكال العنف

  GC/13
ل  املثال  �شبيل  على  للعنف  تتعر�س  قد  التي  الأطفال  فئات  ت�شمل  للعنف.  يتعر�شوا  اأن  املحتمل  الأطفال  "اإن 

احل�رش... والأطفال الذين يزاولون اأعمال خطرة، مبا فيها اأ�شواأ اأ�شكال العمل ." )�س31( 
21. جلنة حماية حقوق جميع العمال املهاجرين واأفراد اأ�رشهم: التعليق العام رقم 1 ب�شاأن العمال املنزليني املهاجرين، 

CMW/C/GC/1، 23 فرباير 2011.  
22. متت امل�شادقة عليها يف 2012 ومت تعميمها خالل الدورة 102 ملوؤمتر العمل الدويل )2013(

 )182 )رقم  التفاقية  مبوجب  املقدم  تقريرها  يف  ]املغربية[  احلكومة  قبل  من  املقدمة  املعلومات  اللجنة  "�شجلت 
ب�شاأن اأ�شواأ اأ�شكال عمل الأطفال، 1999، التي تو�شح اأنه مت، مع تن�شيب احلكومة اجلديدة، �شحب م�رشوع قانون 
ب�شاأن العمل املنزيل من الربملان ليتم عر�شه من جديد على جمل�س احلكومة يف 12 مار�س 2012 الذي اأجل  البت فيه 
من اأجل تعميق البحث. وتعرب اللجنة عن الأمل الرا�شخ باأن تتم امل�شادقة على م�رشوع القانون هذا، الذي هو قيد 
النظر لعدة �شنوات الآن، يف اأقرب وقت ممكن وتطلب من احلكومة اأن تقدم معلومات عن التقدم املحرز يف هذا 
ال�شدد يف تقريرها املقبل.لذلك تطلب اللجنة مرة اأخرى من احلكومة اأن تتخذ التدابري الالزمة لتعديل الت�رشيعات 
 18 �شن  للقا�رشين دون  املقدمة  الرتاخي�س  اأن حتد  ي�شمن  ب�شكل  التفاقية،  8 من  املادة  اأحكام  لتتالءم مع  الوطنية 
عاما للم�شاركة يف عرو�س فنية ب�شكل �رشيح عدد �شاعات ا�شتخدامهم اأو عملهم مع تو�شيف �رشوط ذلك . واإذ 



اأن احلكومة حتيل على امل�شادقة على م�رشوع القانون املتعلق بالعمل املنزيل والالئحة اخلا�شة التي  اإىل  ت�شري اللجنة 
حتدد الأعمال اخلطرية املحظورة يف جمال العمل املنزيل منذ عدة �شنوات، حتث احلكومة على اتخاذ التدابري الالزمة 
جهودها  م�شاعفة  على  احلكومة  اللجنة  ت�شجع  ال�رشعة.  وجه  على  القائمة  وهذه  القانون  م�رشوع  تبني  اأجل  من 
اأو اجلن�شي واإيقاف  املنازل �شحايا ال�شتغالل القت�شادي  يعملن يف  اللواتي  18 عاما  الفتيات دون �شن  يف حتديد 
ت�شغيلهن واإعادة تاأهيلهن وتطلب منها ال�شتمرار يف تقدمي املعلومات حول النتائج التي يتم التو�شل اإليها، ل �شيما يف 
اإطار م�رشوع  OIT/IPEC/PAMODEC )منظمة العمل الدولية/الربنامج الدويل للق�شاء على عمل الأطفال/

برنامج دعم تنفيذ الإعالن( ب�شاأن العمل املنزيل للفتيات. وت�شجع اللجنة احلكومة على امل�شادقة على التفاقية )رقم 
189( املتعلقة بالعمل الالئق للعمال املنزليني، 2011، التي تت�شمن اأحكاما رئي�شية يف جمال حماية الطفل.".     

23. متت امل�شادقة عليها يف 2012، وتعميمها خالل الدورة 102 ملوؤمتر العمل الدويل )2013(
يحدد هذا القانون احلد الأدنى لل�شن للقبول يف مثل هذا العمل يف 15 عاما ويحدد ظروف العمل وين�س على تدابري 

للرقابة ف�شال عن عقوبات ت�شل اإىل ال�شجن �شد م�شغلي الأطفال دون �شن 15 �شنة. 
كما اأن اللجنة كانت قد �شجلت وجود قائمة حتدد الأعمال اخلطرة املحظورة يف قطاع العمل املنزيل كان يفرت�س 
اإعدادها وامل�شادقة عليها مع القانون امل�شتقبلي املتعلق ب�شغل وت�شغيل العمال املنزلني، الذي ل يزال يف طور امل�شادقة 

منذ يونيو 2011. 
تذكر اللجنة احلكومة اأن الفتيات العامالت يف املنازل غالبا ما يكن �شحايا ال�شتغالل واأن الطبيعة ال�رشية لعملهن 

جتعل من ال�شعب مراقبة ظروف عملهن. 
كما تذكر احلكومة اأنه على كل دولة ع�شو، مبوجب املادة 1 من التفاقية، اتخاذ تدابري فورية وفعالة ل�شمان حظر 

اأ�شواأ اأ�شكال عمل الأطفال ب�شكل م�شتعجل. 
واإذ ت�شري اللجنة اإىل اأن احلكومة حتيل على امل�شادقة على م�رشوع القانون املتعلق بالعمل املنزيل والالئحة اخلا�شة التي 
حتدد الأعمال اخلطرية املحظورة يف جمال العمل املنزيل منذ عدة �شنوات، حتث احلكومة على اتخاذ التدابري الالزمة 

من اأجل تبني م�رشوع القانون وهذه القائمة على وجه ال�رشعة.
24. اجلريدة الر�شمية رقم 3 ال�شادرة يف 20 يناير 2011

Act 951/1977 on the Employment of Household Workers amendments up to 480/2011 included .25
26. -املر�شوم امللكي رقم 1620/2011 - 14 نونرب، املنظم للعمل املنزيل؛ اجلريدة الر�شمية، اخلمي�س 17 نونرب 

2011، رقم 277، الفرع الأول، �شفحة 119046 وما بعدها. 
27. - �شدر بتاريخ 6 ماي 2009

28. نظام العاملني يف املنازل وطهاتها وب�شتانييها ومن يف حكمهم، �شادر مبقت�شى الفقرة )ب( من املادة )3( من 
2009، �شفحة  اأكتوبر  فاحت  املوؤرخة يف   ،4989 الر�شمية رقم  ن�رش يف اجلريدة   ،1996 ل�شنة   8 العمل رقم  قانون 

5348
29. القانون رقم 2450/9 اأبريل 2003، املنظم للعمل املنزيل املوؤدى عنه

   Republic Act N° 10361 instituting policies for the protection and welfare of domestic workers .30
31. القانون رقم 18.065/ املتعلق بقواعد تنظيم العمل املنزيل/�شدر يف 5 دجنرب/-006رقم 27133 

Basic conditions of employment act, no 75 0f 1997 sectoral determination 7: domestic worker sector .32
 Statutory instrument N°3 of 2011, the minimum wages and conditions of employment (Domestic  .33

workers) order 2011

 Industrial relations act 1990 (code of practice for protecting persons employed in other people’s homes) .34
(declaration) order 2007

35. تقرير منظمة " هيومن رايت�س ووت�س" حتت عنوان: "اخلدمة يف العزلة: عامالت املنازل القا�رشات يف املغرب"، 
ال�شادر يف �شنة 2012

 International Labour office : “Effective protection for domestic workers : a guide to designing labour laws” .36
  ); Geneva; 2012  (p1



  )AMVEF( 37. �شارك يف هذه اجلل�شات كل من جمعية اإن�شاف واجلمعية املغربية ملحاربة العنف املوجه �شد الن�شاء
ومنتدى بدائل املغرب )بوابة املجتمع املدين م�رشق مغرب - ج�شور( واجلمعية املغربية حلقوق الإن�شان وائتالف ربيع 
الكرامة  واملنظمة املغربية حلقوق الإن�شان واجلمعية املغربية ملفت�شي ال�شغل والفدرالية الدميقراطية لل�شغل واملكتب 

الدويل لل�شغل  والتعاون الدويل الأملاين ومنظمة اأوك�شفام. 
38. اأنظر على �شبيل املثال:

تقرير منظمة " هيومن رايت�س ووت�س" الذي يحمل عنوان "اخلدمة يف العزلة: عامالت املنازل القا�رشات يف املغرب"، 
ال�شادر يف 2012

ii.39. منظمة العمل الدولية، اأدوات من اأجل تعميم العمالة والعمل الالئق )جنيف 2007(، �س
40. مكتب العمل الدويل، احلماية الفعالة للعمال املنزليني: دليل لو�شع قوانني العمل، جنيف، 2012، )�س1( 

41. الق�شم الثالث: اأحكام عامة 
والأنظمة  القوانني  وفق  املقاولة  داخل  النقابية  باملمار�شة  املتعلقة  واحلقوق  باحلريات  م�س  كل  مينع   :9 "املـــــادة 

اجلاري بها العمل كما مينع كل م�س بحرية العمل بالن�شبة للم�شغل ولالأجراء املنتمني للمقاولة.
كما مينع كل متييز بني الأجراء من حيث ال�شاللة، اأو اللون، اأو اجلن�س، اأو الإعاقة، اأو احلالة الزوجية، اأو العقيدة، اأو 
الراأي ال�شيا�شي، اأو النتماء النقابي، اأو الأ�شل الوطني، اأو الأ�شل الجتماعي، يكون من �شاأنه خرق اأو حتريف مبداأ 
تكافوؤ الفر�س، اأو عدم املعاملة باملثل يف جمال الت�شغيل اأو تعاطي مهنة، ل�شيما فيما يتعلق بال�شتخدام، واإدارة ال�شغل 
وتوزيعه، والتكوين املهني، والأجر، والرتقية، وال�شتفادة من المتيازات الجتماعية، والتدابري التاأديبية، والف�شل 

من ال�شغل. 
يرتتب عن ذلك ب�شفة خا�شة ما يلي : 1 - حق املراأة يف اإبرام عقد ال�شغل؛ 2 - منع كل اإجراء متييزي يقوم على 
النتماء، اأو الن�شاط النقابي لالأجراء؛ 3 - حق املراأة، متزوجة كانت اأو غري متزوجة، يف الن�شمام اإىل نقابة مهنية، 

وامل�شاركة يف اإدارتها وت�شيريها.
 املـــــادة 10 مينع ت�شخري الأجراء لأداء ال�شغل قهرا اأو جربا. 

املـــــادة 11 ل حتول اأحكام هذا القانون دون تطبيق مقت�شيات الأنظمة الأ�شا�شية، اأو عقد ال�شغل، اأو اتفاقية ال�شغل 
اجلماعية، اأو النظام الداخلي، اأو ما جرى عليه العرف من اأحكام اأكرث فائدة لالأجراء."

42. الباب الأول: فرتة الختبار 
املـــــادة 13: فرتة الختبار هي الفرتة التي ميكن خاللها لأحد الطرفني اإنهاء عقد ال�شغل باإرادته دون اأجل اإخطار 

ول تعوي�س. 
غري اأنه اإذا ق�شى الأجري اأ�شبوعا يف ال�شغل على الأقل، فال ميكن اإنهاء فرتة الختبار اإل بعد منحه اأحد اأجلي الإخطار 

التاليني، ما مل يرتكب خطاأ ج�شيما: 
- يومني قبل الإنهاء، اإذا كان من فئة الأجراء الذين يتقا�شون اأجورهم باليوم، اأو الأ�شبوع، اأو كل خم�شة ع�رش يوما؛ 

- ثمانية اأيام قبل الإنهاء، اإذا كان ممن يتقا�شون اأجورهم بال�شهر؛ 
- اإذا ف�شل الأجري من �شغله، بعد ان�رشام فرتة اختباره، دون اأن ي�شدر عنه خطاأ ج�شيم، وجبت له ال�شتفادة من اأجل 

اإخطار ل ميكن اأن تقل مدته عن ثمانية اأيام. 
املـــــادة 14: حتدد فرتة الختبار بالن�شبة للعقود غري املحددة املدة كما يلي:

- ثالثة اأ�شهر بالن�شبة لالأطر واأ�شباههم؛ 
- �شهر ون�شف بالن�شبة للم�شتخدمني؛ 

- خم�شة ع�رش يوما بالن�شبة للعمال. 
ميكن جتديد فرتة الختبار مرة واحدة. 

ل ميكن اأن تتجاوز فرتة الختبار، بالن�شبة للعقود املحددة املدة، املدد التالية: 
- يوما واحدا عن كل اأ�شبوع �شغل على األ تتعدى اأ�شبوعني بالن�شبة للعقود املربمة ملدة تقل عن �شتة اأ�شهر؛ 

- �شهرا واحدا بالن�شبة للعقود املربمة ملدة تفوق �شتة اأ�شهر. 
ميكن الن�س يف عقد ال�شغل، اأو اتفاقية ال�شغل اجلماعية، اأو النظام الداخلي على مدد اأقل من املدد املذكورة اأعاله.



43. املادة 23: يحق لالأجراء ال�شتفادة من برامج حمو الأمية ومن تكوين م�شتمر. 
حتدد بن�س تنظيمي �رشوط وكيفيات ال�شتفادة من هذا التكوين. 

تنظيمي  بن�س  التي حتدد  البيانات  ال�شغل  بطاقة  تت�شمن  اأن  �شغل. يجب  بطاقة  الأجري  ي�شلم  اأن  امل�شغل  يجب على 
اأن  للبيانات التي يجب  2004( املحدد  1425 )29 دي�شمرب  16 من ذي القعدة  2.04.422 �شادر  )مر�شوم رقم 

تت�شمنها بطاقة ال�شغل، اجلريدة الر�شمية رقم 5279، 21 ذي القعدة 1425 )3 يناير 2005((.
يجب جتديد بطاقة ال�شغل كلما حدث تغيري يف �شفة الأجري املهنية، اأو يف مبلغ الأجر.

44. املادة 24: يجب على امل�شغل، ب�شفة عامة، اأن يتخذ جميع التدابري الالزمة حلماية �شالمة الأجراء و�شحتهم، 
والأخالق  ال�شلوك  ح�شن  مراعاة  على  ي�شهر  واأن  اإمرته،  حتت  ينجزونها  التي  بالأ�شغال  قيامهم  لدى  وكرامتهم، 

احلميدة، وعلى ا�شتتباب الآداب العامة داخل املقاولة. 
يجب عليه اأي�شا اإطالع الأجراء كتابة، لدى ت�شغليهم، على املقت�شيات املتعلقة باملوا�شيع التالية، وعلى كل تغيري يطراأ 

عليها: 
- اتفاقية ال�شغل اجلماعية وم�شمونها عند وجودها؛ 

- النظام الداخلي؛ 
- مواقيت ال�شغل؛ 

- اأ�شاليب تطبيق الراحة الأ�شبوعية؛ 
- املقت�شيات القانونية والتدابري املتعلقة بحفظ ال�شحة وال�شالمة، وبالوقاية من خطر الآلت؛ 

- تواريخ اأداء الأجر، ومواقيته، ومكان اأدائه؛ 
- رقم الت�شجيل بال�شندوق الوطني لل�شمان الجتماعي؛ 

- الهيئة املوؤمنة �شد حوادث ال�شغل والأمرا�س املهنية.
45. املادة 39: تعترب مبثابة اأخطاء ج�شيمة ميكن اأن توؤدي اإىل الف�شل، الأخطاء التالية املرتكبة من طرف الأجري : 

- ارتكاب جنحة ما�شة بال�رشف، اأو الأمانة، اأو الآداب العامة، �شدر ب�شاأنها حكم نهائي و�شالب للحرية؛ 
- اإف�شاء �رش مهني نتج عنه �رشر للمقاولة؛ 

- ارتكاب الأفعال التالية داخل املوؤ�ش�شة اأو اأثناء ال�شغل؛ 
- ال�رشقة؛ 

- خيانة الأمانة؛ 
- ال�شكر العلني؛ 

- تعاطي مادة خمدرة؛ 
- العتداء بال�رشب؛ 

- ال�شب الفادح؛ 
- رف�س اإجناز �شغل من اخت�شا�شه عمدا وبدون مربر؛ 

- التغيب بدون مربر لأكرث من اأربعة اأيام اأو ثمانية اأن�شاف يوم خالل الإثني ع�رش �شهرا؛ 
- اإحلاق �رشر ج�شيم بالتجهيزات اأو الآلت اأو املواد الأولية عمدا اأو نتيجة اإهمال فادح؛ 

- ارتكاب خطاأ ن�شاأت عنه خ�شارة مادية ج�شيمة للم�شغل؛ 
- عدم مراعاة التعليمات الالزم اتباعها حلفظ ال�شالمة يف ال�شغل و�شالمة املوؤ�ش�شة ترتبت عنها خ�شارة ج�شيمة؛ 

- التحري�س على الف�شاد؛ 
- ا�شتعمال اأي نوع من اأنواع العنف والعتداء البدين املوجه �شد اأجري اأو م�شغل اأو من ينوب عنه لعرقلة �شري املقاولة. 

يقوم مفت�س ال�شغل يف هذه احلالة الأخرية مبعاينة عرقلة �شري املوؤ�ش�شة وحترير حم�رش ب�شاأنها. 
املادة :40 يعد من بني الأخطاء اجل�شيمة املرتكبة �شد الأجري من طرف امل�شغل اأو رئي�س املقاولة اأو املوؤ�ش�شة، ما يلي: 

- ال�شب الفادح؛ 
- ا�شتعمال اأي نوع من اأنواع العنف والعتداء املوجه �شد الأجري؛ 

- التحر�س اجلن�شي؛ 
- التحري�س على الف�شاد. 



وتعترب مغادرة الأجري ل�شغله ب�شبب اأحد الأخطاء الواردة يف هذه املادة يف حالة ثبوت ارتكاب امل�شغل لإحداها، مبثابة ف�شل 
تع�شفي.

46. الفرع ال�شابع: �شهادة ال�شغل 
اأداء تعوي�س، اأن ي�شلم الأجري �شهادة �شغل داخل اأجل  72: يجب على امل�شغل، عند انتهاء عقد ال�شغل، حتت طائلة  املادة 

اأق�شاه ثمانية اأيام. 
التي  ال�شغل  لها، ومنا�شب  باملقاولة، وتاريخ مغادرته  الأجري  التحاق  تاريخ  ال�شغل، على ذكر  �شهادة  يقت�رش يف  اأن  يجب 
�شغلها. غري اأنه ميكن، باتفاق الطرفني، ت�شمني �شهادة ال�شغل بيانات تتعلق باملوؤهالت املهنية لالأجري، ومبا اأ�شدى من خدمات. 
تعفى �شهادة ال�شغل من ر�شوم الت�شجيل ولو ا�شتملت على بيانات اأخرى غري تلك الواردة يف الفقرة الثانية اأعاله. وي�شمل 

الإعفاء ال�شهادة التي تت�شمن عبارة "حر من كل التزام" اأو اأي �شياغة اأخرى تثبت اإنهاء عقد ال�شغل ب�شفة طبيعية. 
الفرع الثامن: تو�شيل ت�شفية كل ح�شاب

املادة 73: "التو�شيل عن ت�شفية كل ح�شاب" هو التو�شيل الذي ي�شلمه الأجري للم�شغل، عند اإنهاء العقد لأي �شبب كان، 
وذلك ق�شد ت�شفية كل الأداءات جتاهه. يعترب باطال كل اإبراء اأو �شلح، طبقا للف�شل 1098 من قانون اللتزامات والعقود، 

يتنازل فيه الأجري عن اأي اأداء وجب لفائدته بفعل تنفيذ العقد اأو بفعل اإنهائه.
47. املادة 215: يجب اإعطاء الأجراء الذين مت وقف راحتهم الأ�شبوعية اأو تخفي�شها راحة تعوي�شية داخل اأجل ل يتعدى 

�شهرا. 
تعادل مدة الراحة التعوي�شية امل�شار اإليها يف الفقرة ال�شابقة، مدة الراحة الأ�شبوعية املوقوفة. 

املهنية  املنظمات  ا�شت�شارة  بعد  بال�شغل،  املكلفة  احلكومية  ال�شلطة  حتددها  التي  الكيفيات  وفق  التعوي�شية  الراحة  تخول 
للم�شغلني واملنظمات النقابية لالأجراء الأكرث متثيال.

48. املادة 350: يجب اأن ي�شتفيد كل اأجري، ما مل يحت�شب له الأجر على اأ�شا�س الأقدمية، مبوجب بند من بنود عقد ال�شغل، 
اأو نظام داخلي، اأو اتفاقية �شغل جماعية، من عالوة الأقدمية حتدد ن�شبتها على النحو التايل: 

- %5 من الأجر املوؤدى له، بعد ق�شائه �شنتني يف ال�شغل؛
- %10 من الأجر املوؤدى له، بعد ق�شائه خم�س �شنوات يف ال�شغل؛ 
- %15 من الأجر املوؤدى له، بعد ق�شائه اثنتي ع�رشة �شنة يف ال�شغل؛ 

- %20 من الأجر املوؤدى له، بعد ق�شائه ع�رشين �شنة يف ال�شغل؛ 
- %25 من الأجر املوؤدى له، بعد ق�شائه خم�شة وع�رشين �شنة يف ال�شغل.

49. املادة 370: يجب على كل م�شغل، اأن ي�شلم اأجراءه عند اأداء اأجورهم، وثيقة اإثبات ت�شمى "ورقة الأداء"، واأن ي�شمنها 
وجوبا البيانات التي حتددها ال�شلطة احلكومية املكلفة بال�شغل. 

50. املــــــادة :18 ميكن اإثبات عقد ال�شغل بجميع و�شائل الإثبات. 
اإذا كان عقد ال�شغل ثابتا بالكتابة اأعفي من ر�شوم الت�شجيل.

51. املادة 18: يعفى امل�شغل من م�شك �شجل للعاملني لكن يجب عليه يف املقابل ت�شليم ورقة الأداء للعاملني لديه )ترجمة 
غري ر�شمية(

52. املادة 3. م�شادر العالقة التعاقدية 
تخ�شع احلقوق واللتزامات املتعلقة بهذه العالقة التعاقدية ذات الطابع اخلا�س ل:

اأ( مقت�شيات هذا املر�شوم امللكي.
ب( وب�شفة تكميلية، ويف ما يتعلق بالعنا�رش التي تتما�شى مع الطابع اخلا�س لهذه العالقة، تطبق معايري العمل امل�شرتك. ل 

تطبق �رشاحة املادة 33 من القانون الذي ينظم العمل املنزيل
ج( التفاقات اجلماعية.

د( ح�شب اإرادة الأطراف املعرب عنها يف عقد العمل، والتي يجب اأن حترتم اأحكام القوانني والتفاقات اجلماعية.
ه( تخ�شع ملا هو متعارف عليه على امل�شتوى املحلي واملهني

53. املادة 2 - )احلقوق(. احلقوق املمنوحة مبوجب هذا القانون ل يجوز التنازل عنها



54. احلماية الفعالة للعمال املنزليني: دليل لو�شع قوانني العمل، مكتب العمل الدويل – جنيف، 2012، �س 10.
تو�شيح العالقة بني ال�شكوك الت�رشيعية

يف فرن�شا يعرف قانون ال�شغل العمال املنزليني ويو�شح الأحكام املنطبقة عليهم )املادة L7221(، يف حني اأن املعايري ال�شاملة 
املتعلقة بالعمال املنزليني واردة يف اتفاق جماعي له قوة القانون )التفاق الوطني اجلماعي للعاملني لدى اأ�شحاب عمل من 
الأفراد، بتاريخ 24 ت�رشين الثاين/نوفمرب 1999(. ويجعل التفاق اجلماعي، من جهته، بع�س اأحكام قانون العمل تنطبق 
على العمال املنزليني، على �شبيل املثال، تلك املتعلقة بالعقود حمددة املدة. ويخ�شع العمال املنزليون يف املناطق القروية وعمال 
 .1999 الثاين/نوفمرب  ت�رشين   24 بتاريخ  الوطني  اجلماعي  التفاق  عن  منف�شل  وطني  لتفاق جماعي  واحلرا�س  احلدائق 
ويطبق قانون العمل العام والتفاقات اجلماعية القطاعية ال�شارية، على توظيف العمال املنزليني من قبل من�شاآت اأو جمعيات.

العمل،  قانون  مبوجب   ،1996 حزيران/يونيه   13 بتاريخ  ال�شادر   )P-RM/178-96( رقم  املر�شوم  يعالج  مايل،  ويف 
من بني اأمور اأخرى، ظروف العمل واحلماية الجتماعية للعمال املنزليني. كما اأنه يت�شمن اإ�شارة اإىل تغطية العمال املنزليني 

 :)D.40-86( مبوجب الت�رشيعات املطبقة ب�شكل عام، يف املادة
العمل  قانون  اأحكام  تطبق   ،)D-1-86.D.39-86( املادتني  يف  �رشاحة  عليها  املن�شو�س  غري  امل�شائل  جلميع  بالن�شبة 

وقانون الرعاية الجتماعية واللوائح ال�شارية ذات ال�شلة.
العمل  اإجراءات حماية  الذي  و�شع نطاق جمموعة من  القانون رقم )18٫065(  اأ�شدرت الأوروغواي   ،2006 ويف عام 
2007،�شدر مر�شوم رئا�شي مبوجب هذا القانون، مينح حقوق عمل  لت�شمل العمال املنزليني، وبتاريخ 25 حزيران/يونيه 

خا�شة بالعمال املنزليني.
ويف جنوب اأفريقيا، يحدد قانون ال�رشوط الأ�شا�شية لال�شتخدام، 1997، حماية حقوق العمل للموظفني عموما، يف حني 
يرد "حتديد قطاعي" ملزم مبوجب القانون، هو التحديد القطاعي 7، ي�شع معايري مف�شلة و�شاملة خ�شي�شا للعاملني يف قطاع 

العمل املنزيل. وين�س التحديد القطاعي 7، اجلزء األف، الق�شم 4، يف تعريف نطاق تغطيته على ما يلي:
اأ�شحاب  وعلى  التحديد  بهذا  امل�شمولني  املنزليني  العمال  جميع  على  تنطبق  لال�شتخدام  الأ�شا�شية  ال�رشوط  قانون  اأحكام 

عملهم يف ما يتعلق باأي م�شاألة ل ينظمها هذا التحديد القطاعي.
55. املادة 2 من املر�شوم ال�شوي�رشي الذي ينظم العمل املنزيل، ال�شادر يف 6 يونيو 2011

ورعاية  والغ�شيل  الأكل  وتقدمي  والطبخ  املنزلية  الأعمال  مثل  م�شغله،  مبنزل  عامل  به  يقوم  عمل  اأي  املنزيل  بالعمل  يق�شد 
الأطفال اأو اأعمال الب�شتنة. )ترجمة غري ر�شمية(

56. اأنظر يف هذا ال�شياق
2004( بتحديد منوذج تعهد امل�شغل بتحمل  1425 )29 دي�شمرب  16 من ذي القعدة  2.04.466 �شادر يف  مر�شوم رقم 
نفقات اإرجاع اخلادم املنزيل اإىل وطنه وم�شاريف ا�شت�شفائه، اجلريدة الر�شمية رقم 5279، 21 ذو القعدة 1425 )3 يناير 

2005(، �س.8
قرار لوزير الت�شغيل والتكوين املهني رقم 350.05 �شادر يف 29 من ذي احلجة 1425 )9 فرباير 2005( بتحديد منوذج 

عقد ال�شغل اخلا�س بالأجانب، اجلريدة الر�شمية عدد 5300، 6 �شفر 1426 )17 مار�س 2005(، �س.998
اأن يقدم امل�شغل للعامل بيانا مكتوبا ل�رشوط وظروف العمل، على النحو املطلوب مبوجب قانون �رشوط  57. 1.5 يجب 

التوظيف 2001-1994، والتي حتدد بو�شوح ما يلي:
- �شاعات العمل

- معدلت الأجور
- قائمة الواجبات

- فرتات الإجازة ال�شنوية
- مكان اأو اأماكن العمل
- تاريخ البدء يف العمل

وينبغي اأن تدرج تفا�شيل فرتات الراحة يف البيان املكتوب ل�رشوط وظروف العمل. )ترجمة غري ر�شمية(



العمل  حول   2002 غ�شت   15 يف  ال�شادر   R.1068 رقم  القطاعي  للقانون   "Job description" امللحق  انظر   .58
املنزيل؛ اجلريدة الر�شمية اجلنوب اإفريقية رقم 23732، ال�شادرة بتاريخ 15 غ�شت 2002، �س.43

59. املادة 30: �رشوط �شكن وتغدية العامل املنزيل
-1 يحق اأن يكون للعامل املنزيل غرفة خا�شة مبنزل م�شغله.

ويجب اأن:
اأ. ت�شتجيب هذه الغرفة ملتطلبات النظافة؛

ب. اأن يكون ممكنا اإغالقها مبفتاح؛
ج. اأن تكون م�شاءة ب�شكل جيد، �شواء طبيعيا اأو ا�شطناعيا؛

د. اأن تكون دافئة ومهواة ب�شكل جيدة؛
ه. اأن يكون بها الأثاث الالزم: �رشير، خزانة مالب�س ميكن اإقفالها مبفتاح، كر�شي وطاولة.

60. ب. خ�شم ما ل يزيد عن ٪10 من الأجر مقابل غرفة اأو غريها من اأماكن الإقامة ي�شمنها امل�شغل للعامل املنزيل اإذا كان 
مكان الإقامة:

)I( ل ي�شمح بت�رشب املاء ويف يف حالة جيدة عموما؛
)ثانيا( به نافذة واحدة على الأقل وباب ميكن اإقفاله ؛

)ثالثا( به مرحا�س وحمام اأو د�س، اإذا مل يكن ممكنا العامل املنزيل ا�شتعمال اأي احلمام اآخر.
61. واإذ يذكر ]املوؤمتر العام ملنظمة العمل الدولية[ بال�شكوك الدولية الأخرى ذات ال�شلة، من قبيل )...( واتفاقية حقوق 

الطفل...
ال�شيا�شيات  اإفريقيا:  "حماربة ت�شغيل الأطفال يف  اإقليمي للخرباء منظم حتت �شعار   لقاء  مت اعتماد هذا الإعالن خالل   .62

الوطنية منجزات واأفاق" بالرباط ما بني 21 و23 ماي 2013
63. املادة 9: �رشوط عامة )ترجمة غري ر�شمية(

مع مراعاة ال�شتثناءات املن�شو�س عليها يف اأحكام اأخرى من هذا املر�شوم، يجب اأن تتوفر يف العامل املنزيل ال�رشوط التالية:
)اأ( اأن ل يقل �شنه عن 18 �شنة

ال�شحية  واخلدمات  وامل�شكن  وامللب�س  الأكل  توفري  مقابل  املنزيل  العامل  اأجر  من  اخل�شم  امل�شغل  على  مينع   :2 املادة   .64
)م�شمن بالقانون رقم 11.324، 2006(

65. املادة 7: )1( ل يجوز تلقي امل�شغل لأي مدفوعات مبا�رشة اأو غري مبا�رشة من قبل العامل املنزيل اأو اأن يخ�شم من اأجره 
مقابل:

.... )ج( توفري مالب�س العمل، اأو
)د( توفري الأكل للعامل املنزيل عندما يكوم العامل يف اإطار مزاولة عمله اأو يف مكان العمل. )ترجمة غري ر�شمية(

66. املادة 8: ل يجوز للم�شغل خ�شم اأي مبلغ من اأجر العامل املنزيل، با�شتثناء -
... )ب( خ�شم ل يزيد عن ٪10 من الأجر مقابل غرفة اأو غريها من اأماكن الإقامة ي�شمنها امل�شغل للعامل املنزيل... )ترجمة 

غري ر�شمية(
67. املادة 8. الأجور.

اأو بطريقة اأخرى من خالل املوؤ�ش�شات البنكية.  اأو ب�شيك  اإما  نقدا  2. يوؤدي امل�شغل، باتفاق م�شبق، راتب العامل املنزيل 
غري اأنه، يف حالت العمل املنزيل الذي يتم احل�شول فيه على منافع عينية، مثل ال�شكن واخلدمات ال�شحية، قد تخ�شم ح�شب 
الن�شبة املئوية التي يتفق عليها الطرفان، �رشيطة اأن ي�شمن ذلك اأن يدفع الأجر نقدا، على الأقل، من ن�شبة احلد الأدنى للح�شاب 

ال�شهري ودون اأن يوؤدي ذلك اإىل اقتطاع ن�شبة تتجاوز 30 باملائة من جمموع الأجر.
68. املادة 11 من القانون رقم 18.065 ال�شادر بتاريخ 27 نونرب 2006 اخلا�س بالعمل املنزيل
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