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بتاريخ � 18سبتمبر  ،2013تو�صل المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي بطلب �إبداء الر�أي من رئي�س
مجل�س الم�ست�شارين ب�ش�أن م�شروع قانون رقم  19.12بتحديد �شروط ال�شغل والت�شغيل المتعلقة بالعمال
المنزليين ،طبقا للف�صل  7من القانون التنظيمي الخا�ص بتنظيم المجل�س و�أ�شغاله.
وبتاريخ � 19سبتمبر � ،2013أناط مكتب المجل�س للجنة الدائمة المكلفة بق�ضايا التكوين والت�شغيل
وال�سيا�سات القطاعية مهمة درا�سة المو�ضوع ،حيث نظمت هذه الأخيرة وفق المقاربة الت�شاركية المعتمدة
في كافة �أ�شغال المجل�س عدة جل�سات �إن�صات بم�شاركة �أهم الأطراف المعنية من وزارات ومنظمات
مهنية وفاعلين اقت�صاديين واجتماعيين ومنظمات المجتمع المدني بالإ�ضافة �إلى مجموعة من الخبراء
والأكاديميين والممار�سين.
وبتاريخ  14نوفمبر  ،2013قامت اللجنة بتقديم نتائج الدرا�سة التحليلية لم�شروع القانون ولتداعياته
االجتماعية واالقت�صادية والتو�صيات المنبثقة عنها �إلى المكتب ،لمناق�شتها والم�صادقة عليها قبل رفعها
�إلى الجمعية العامة.
وبتاريخ  28نوفمبر  ،2013تم تقديم م�شروع ر�أي المجل�س ب�ش�أن م�شروع القانون رقم  19.12بتحديد �شروط
ال�شغل والت�شغيل المتعلقة بالعمال المنزليين حيث تمت الم�صادقة عليه ب�إجماع الأع�ضاء الحا�ضرين.
وي�شمل ر�أي المجل�س بالإ�ضافة �إلى الن�ص الرئي�سي �ستة مالحق تحتوي على:
• جدول مالحظات وتعليقات ب�ش�أن مقت�ضيات الم�شروع؛
• مقتطفات من الأحكام الت�شريعية المعمول بها؛
• االتفاقية  189ال�صادرة عن منظمة العمل الدولية ب�ش�أن العمل الالئق للعمال المنزليين؛
• التو�صية  201ال�صادرة عن منظمة العمل الدولية ب�ش�أن العمل الالئق للعمال المنزليين؛
•      مالحظات لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية ب�ش�أن ت�شغيل الأطفال عامة وا�ستخدامهم
كعمال وعامالت منزليين بالخ�صو�ص؛
• درا�سة مقارنة لبع�ض القوانين ذات ال�صلة.
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مدخــــل
 .1جاء ''م�شروع القانون رقم  19.12بتحديد �شروط ال�شغل والت�شغيل المتعلقة بالعمال المنزليين'' تنفيذاً للمادة  4من
مدونة ال�شغل التي تن�ص" :يحدد قانون خا�ص �شروط الت�شغيل وال�شغل المتعلقة بخدم البيوت الذين تربطهم عالقة
�شغل ب�صاحب البيت".
 .2فمن حيث ال�شكل ،يتبين �أن م�شروع القانون ا�ستعمل ت�سمية "العمال المنزليين" تم�شيا مع المفهوم المتداول عالميا
منذ �صدور االتفاقية  189والتو�صية  201ب�ش�أن العمل الالئق للعمال المنزليين عن منظمة العمل الدولية �سنة ،2011
وعدل �أحكام الفقرة الأولى من المادة  4من مدونة ال�شغل ب�إحالل ت�سمية "العمال المنزليين" محل ت�سمية "خدم
ّ
البيوت" موحيا بذلك ب�أن مجال تطبيق القانون الخا�ص بهذه الفئة لم يطر�أ عليه �أي تغيير على الرغم من غياب الإ�شارة
�صراحة في مقت�ضيات الم�شروع �إلى فئة "العمال الذين يرتبطون بعالقة �شغل مع �صاحب البيت".
 .3ومن حيث الم�ضمون ي�شمل م�شروع القانون  21مادة موزعة على خم�سة �أبواب تتناول:
�	.1أحكام عامة؛
� .2شروط ت�شغيل العمال المنزليين؛
 .3الراحة الأ�سبوعية والعطلة ال�سنوية و�أيام العطل؛
 .4الأجر؛
 .5المراقبة والعقوبات.
 .4وانطالقا من المذكرة التقديمية لم�شروع القانون ومن التو�ضيحات الواردة في عر�ض وزارة الت�شغيل والتكوين المهني
�أمام اللجنة الدائمة المكلفة بق�ضايا التكوين والت�شغيل وال�سيا�سات القطاعية ا�ستقرت درا�سة م�شروع القانون على
الأهداف الرئي�سية المتوخاة منه والمتمثلة بالخ�صو�ص في:
• تنفيذ التزام ت�شريعي ظل معلقا منذ �صدور مدونة ال�شغل �سنة 2003؛
• تنظيم العالقة المهنية للعمال المنزليين وتمتيعهم بالحقوق االقت�صادية واالجتماعية التي يقرها الد�ستور؛
• مناه�ضة ظاهرة ت�شغيل الطفالت والأطفال دون � 15سنة؛
• مواكبة معايير العمل الدولية المتعلقة بالعمال المنزليين ودعم المجهود المبذول لتفعيل الحقوق الأ�سا�سية في
العمل المرتبطة بت�شغيل الأطفال وعدم التمييز ومنع العمل الق�سري؛
• تطوير قانون ال�شغل والحماية االجتماعية في اتجاه ان�سجام مكوناته ،وتفعيلها على �ضوء المكت�سبات الد�ستورية.
�	.5إن هذه الأ�سباب مجتمعة تبين بجالء �ضرورة التعجيل بالت�شريع في مجال ت�شغيل العامالت والعمال المنزليين لإعادة
االعتبار �إليهم ،ورفع الحيف الذي يطال و�ضعيتهم القانونية واالجتماعية ،وتمديد الحماية االجتماعية باعتماد ر�ؤية
�شمولية تراعي في نف�س الوقت:
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• �ضرورة و�ضع حد لت�شغيل الأطفال دون الخام�سة ع�شر من عمرهم ومطابقة �أحكام الت�شريع الجديد اللتزامات
المغرب بالق�ضاء الفوري على �أ�سوء �أ�شكال ت�شغيل الطفالت والأطفال دون � 18سنة؛
• االعتراف بالقيمة االجتماعية واالقت�صادية للعمل المنزلي الم�أجور ب�إخراجه من التهمي�ش القانوني واالجتماعي
نظرا لم�ساهمته في توفير فر�ص العمل؛
• تثمين الم�ساهمة التي يقدمها العمال المنزليون لالقت�صاد والمجتمع عن طريق التخفيف من عبء التحمالت
العائلية للم�شغالت والم�شغلين والم�ساهمة في تربية الأطفال والعناية بالم�سنين والأ�شخا�ص في و�ضعية �إعاقة
وبالتالي توفير خدمات اجتماعية �أ�سا�سية؛
• احتواء مظاهر اال�ستغالل التي تطال بع�ض العامالت والعمال المنزليين الذين تتوقف معي�شتهم وم�أواهم على
الم�شغل ومن بينهم الأطفال والأجانب؛
• اعتماد مقاربة على �أ�سا�س الحقوق تروم في نف�س الوقت تو�ضيح وت�أمين الو�ضعية القانونية للعامالت والعمال
المنزليين ،و�إدماجها في ال�سيا�سات القطاعية المتعلقة بالخ�صو�ص بالتعليم الأ�سا�سي والتكوين مدى الحياة،
والم�ساواة وعدم التمييز ،والحماية االجتماعية بمختلف مكوناتها؛
• التجاوب في هذا المجال مع المطالب والمالحظات ال�صادرة عن منظمات المجتمع المدني والفرقاء االجتماعيين
والمنظمات الدولية بخ�صو�ص الحقوق االقت�صادية واالجتماعية للعمال المنزليين ب�صفة عامة وبكيفية خا�صة
الفتيات العامالت والأجانب.
 .6وا�ستح�ضرت اللجنة في درا�ستها للم�شروع محيطه المبا�شر ،والمرجعيات الالزم اعتبارها بخ�صو�ص ت�سوية و�ضعية
العامالت والعمال المنزليين ،و�صوال �إلى مقترحات وتو�صيات من �ش�أنها دعم مكت�سباته وتوطيد حظوظ تفعيله في
�أقرب الآجال.

8

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

 .Iالمرجعيات المعتمدة
 .7من �أجل �إدراك عميق وواقعي لإ�شكالية خدم البيوت تم االرتكاز في درا�سة الم�شروع على المرجعيات الأ�سا�سية
الوطنية والدولية واال�ستئنا�س بالتطورات التي عرفتها الت�شريعات الأجنبية.
 1.1المرجعيات الوطنية

 .8تم االعتماد في هذا الباب على المقت�ضيات الد�ستورية وعلى مرجعية الميثاق االجتماعي للمجل�س االقت�صادي
واالجتماعي والبيئي.
 1.1.1المرجعية الد�ستورية
 .9ا�ستح�ضرت اللجنة في درا�ستها لم�شروع القانون  19.12المحدد ل�شروط ال�شغل والت�شغيل المتعلقة بالعمال المنزليين،
المرجعية الد�ستورية التي كر�ست التوجهات الجديدة لتر�سيخ قيم الت�ضامن ،وال �سيما في الديباجة التي �أ�س�ست
للمبادئ الأ�سا�سية ونخ�ص بالذكر مبد�أ الحرية والكرامة والم�ساواة ،وتكاف�ؤ الفر�ص ،والعدالة االجتماعية ،ومقومات
العي�ش الكريم ،بالإ�ضافة �إلى الأهمية الكبرى التي �أعطتها هذه المرجعية لالتفاقيات الدولية ،الم�صادق عليها من
طرف المغرب ،ق�صد مالءمتها مع الت�شريعات.
 .10وعلى هذا النحو� ،شكلت كل من المواد  8و 19والفقرة الثالثة من المادة  30والمادة  31والفقرة الثالثة من المادة
 32ثم المادة  34والمادة  71بو�صلة �أ�سا�سية في هذه المقاربة ،مركزة على الحقوق والحريات المدنية وال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية والبيئية ،وتمتع الأفراد بها ،بما فيهم الأجانب ،وذلك وفق القانون.
 .11و�شددت هذه المواد على دور الدولة والم�ؤ�س�سات العمومية والجماعات الترابية في تعبئة كل الو�سائل المتاحة لتي�سير
�أ�سباب ا�ستفادة المواطنات والمواطنين ،على قدم الم�ساواة ،من هذه الحقوق والحريات الأ�سا�سية المعترف بها،
كما ركزت على دور الدولة في معالجة الأو�ضاع اله�شة لفئات من الن�ساء والأمهات ،وللأطفال ولذوي االحتياجات
الخا�صة ،وكذلك على م�ساهمة المنظمات النقابية للأُجراء في الدفاع عن الحقوق والم�صالح االجتماعية واالقت�صادية
للفئات التي تمثلها ،وفي النهو�ض بها.
 2.1.1مرجعية الميثاق االجتماعي للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي

 .12تعتبر مرجعية الميثاق االجتماعي للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي بدورها �أ�سا�سية في المو�ضوع ودليال
عمليا في اتجاه تعزيز الحماية االجتماعية� ،إذ ت�ضع جملة من الحقوق والقواعد يجب احترامها من �أجل تحقيق
التما�سك االجتماعي والحد من الفوارق وتثمين العمل المنتج و�إدماج الأ�شخا�ص والفئات في و�ضعية اله�شا�شة،
ويمكن اال�ست�شهاد في هذا المجال بم�ضمون الهدف تحت عدد  34المتعلق بتعميم الحق الأ�سا�سي في ال�ضمان
االجتماعي و�ضمان فعاليته بتوفير كل من التغطية ال�صحية والتقاعد و�شروط العمل الالئق ،وبم�ضمون الهدف تحت
عدد  18الذي ي�ؤكد على ''الحر�ص على احترام الحد الأدنى ل�سن الت�شغيل وح�ضر �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال''
الذي ي�ستدل فيه بم�ؤ�شرات ت�شغيل الأطفال في القطاعين المهيكل وغير المهيكل وبالم�ؤ�شرات المتعلقة بتدابير
المراقبة و�إعادة الإدماج وكذلك الم�ؤ�شرات المتعلقة بوجود وفعالية التدابير المتخذة لمحاربة �أ�سو�أ �أ�شكال عمل
الأطفال.
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 2.1المرجعيات الدولية

 .13منذ � 5شتنبر  2013دخلت االتفاقية  189المتعلقة بالعمل الالئق للعامالت والعمال المنزلين حيز التطبيق بعد �أن
�صادقت عليها ع�شر دول بينما تقوم �أغلب الدول الأع�ضاء الأخرى بالم�ساعي الت�شريعية والعملية ال�ضرورية لنف�س
الغاية .و�إذا اعتبرنا �أن م�شروع القانون  19.12يدخل في هذا ال�سياق ،ف�إن م�ضمونه يبقى مقيداً كذلك باالتفاقيات
الأ�سا�سية التي �صادق عليها المغرب والمتعلقة بالخ�صو�ص بت�شغيل الأطفال (االتفاقيتين  138و )182والعمل الق�سري
(االتفاقيتين  29و )105والم�ساواة وعدم التمييز (االتفاقيتين  100و .)111وبالرجوع �إلى مالحظات لجنة الخبراء
لتطبيق االتفاقيات والتو�صيات ب�ش�أن تطبيق االتفاقيتين  138و 182من طرف المغرب ،يمكن مالم�سة الم�شاكل ذات
ال�صلة المتعلقة بتقنين ت�شغيل عمال المنازل وخا�صة الأطفال منهم.
 1. 2.1المعايير الحمائية

 .14يتبين من خالل درا�سة م�ضمون االتفاقية � 189أنها تفتر�ض تقيد الدول بالمعايير الأ�سا�سية للعمل وتعمل على تطبيقها
في �إطار عالقة ال�شغل مع العمال المنزليين� .أحكام االتفاقية ت�سري على جميع العمال المنزليين ،لكن يمكن ا�ستثناء
بع�ض الفئات جزئيا �أو كليا �سواء ال�ستفادتها بطريقة �أخرى من حماية تعادل على الأقل ما ت�ضمنته �أو لخ�صو�صية
الم�شاكل التي تطرحها و�ضعيتها.
 .15بالموازاة مع اتخاذ التدابير الكفيلة ب�ضمان تعزيز حقوق الإن�سان والتقيد بالأحكام المقررة في الإعالن ال�صادر �سنة
 1998تلتزم كل دولة ع�ضو �أي�ضا بتكري�س:
 حق العمال المنزلين في االطالع على �شروط اال�ستخدام من خالل عقود مكتوبة على قدر الم�ستطاع تت�ضمن كلالبيانات المتعلقة ب�شروط العمل؛
 الحق في اال�ستفادة من �شروط ت�ضاهي �شروط باقي العمال مع اعتبار الفترات التي ال يتمتعون فيها بحرية الت�صرففي وقتهم؛
 ال�ضمانات الخا�صة بالعمال المقيمين في المنزل:ظروف معي�شية الئقة ،احترام حياتهم الخا�صة وحريتهم فيالبقاء في المنزل خالل فترات الراحة اليومية والأ�سبوعية �أو الإجازة ال�سنوية؛
 �ضمان �أداء الأجر نقدا على �أن يغطي الحد الأدنى للأجور مع �إمكانية دفع جزء منه عينا وبموافقة العامل �شرط �أنتكون القيمة النقدية المقابلة له عادلة ومعقولة؛
 الحق في بيئة عمل �آمنة و�صحية ،وفي الحماية من جميع �أ�شكال الإ�ساءة والم�ضايقات والعنف واال�ستفادة منالحماية االجتماعية بما فيها نظام ال�ضمان االجتماعي؛
 �ضمان تدابير لتفتي�ش ال�شغل ولتنفيذ العقوبات مع تحديد الظروف المجيزة لدخول المنازل بما يتالءم مع احترامحرمة الحياة الخا�صة؛
 �ضمان �آليات فعالة لتقديم ال�شكاوى وت�سوية النزاعات. .16كما �ألزمت االتفاقية بو�ضع معايير حمائية خا�صة للقبول في العمل المنزلي تتوافق مع �أحكام االتفاقية  138حول
ال�سن الأدنى لت�شغيل الأطفال واالتفاقية  182ب�ش�أن الق�ضاء على �أ�سوء �أ�شكال عمل الأطفال مع اتخاذ تدابير ت�ضمن
�أال يمنع العمل المنزلي الأطفال ما فوق ال�سن الأدنى لال�ستخدام وما دون �سن � 18سنة من التعليم الإلزامي و�أال
يعوق فر�ص متابعة الدرا�سة والم�شاركة في برامج التكوين المهني.
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 .17وجاءت االتفاقية  182والتو�صية  190ب�ش�أن حظر �أ�سوء �أ�شكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للق�ضاء عليها من
خالل التزام الدول باتخاذ تدابير �شاملة وفعالة تهم تحديد �أ�شكالها و�أماكن ممار�ستها مع �إدراج هذه الأنماط �ضمن
الجرائم الجنائية .وت�شمل الأعمال المحظورة تلك التي يرجح �أن ت�ؤدي بفعل طبيعتها �أو بفعل الظروف التي تزاول فيها
�إلى الإ�ضرار ب�صحة الأطفال �أو ب�سالمتهم.
 .18وتعزيزا لما �سبق ،دعت التو�صية � 201إلى تحديد �أنواع العمل المنزلي التي ت�شكل خطرا على �صحة الأطفال
و�سالمتهم و�أخالقهم ف�ضال عن حظرها والق�ضاء عليها .هذا مع �إيالء اهتمام خا�ص باحتياجات الأطفال الذين يقل
�سنهم عن � 18سنة ويفوق ال�سن الأدنى لال�ستخدام باتخاذ تدابير ت�ؤمن حمايتهم ،ت�شمل التحديد الدقيق لمدة العمل
�ضمانا ال�ستفادتهم من الوقت الكافي للراحة والتعليم والتكوين والتوا�صل مع �أ�سرهم ،وحظر العمل الليلي والحد من
العمل المرهق ج�سديا ونف�سيا مع و�ضع �آليات لمتابعة �شروط حياتهم وعملهم.
 .19و�سعيا لحماية المهاجرين ف�إن االتفاقية تقيد بتنظيم عملية ت�شغيلهم على نحو ي�ضمن في جانب �أول ،تلقي العمال
المنزليين الراغبين في العمل في بلد �آخر عرو�ض العمل �أو عقود اال�ستخدام كتابة و�أن تكون �سارية المفعول في بلد
اال�ستقبال ،مت�ضمنة بيانات ب�شروط وظروف اال�ستخدام (كما هي محددة في المادة  )7قبل عبور الحدود الوطنية ،وفي
جانب ثان تحديد �شروط عمل وكاالت اال�ستخدام الخا�صة �إلى جانب �إيجاد الآليات المنا�سبة للتحقيق في ال�شكاوى
المقدمة �ضدها مع �إقرار العقوبات الزجرية الرادعة للممار�سات التع�سفية.
 2.2.1مالحظات منظمة العمل الدولية ب�ش�أن ت�شغيل الأطفال في المنازل

 .20عالقة بت�شغيل الأطفال �سبق للجنة الخبراء �أن وجهت �إلى المغرب �أ�سئلة مبا�شرة �سنوات  ،2003و ،2005و،2007
و ،2009و 2012بمنا�سبة درا�سة التقارير المتعلقة باالتفاقية  138ب�ش�أن ت�شغيل الأطفال ،كما وجهت �إليه بمنا�سبة
درا�ستها للتقارير حول االتفاقية � 182أ�سئلة مبا�شرة �سنوات  ،2004و ،2005و ،2007و ،2009و ،2010و،2011
و ،2012وكذلك مالحظات �سنوات  ،2004و ،2005و 2007وكل �سنة بدون انقطاع منذ �سنة  ،2009حيث بلغ عدد
المالحظات خالل العقد المن�صرم  13مالحظة ،وعدد الأ�سئلة المبا�شرة � 11س�ؤاال تتعلق جميعها بت�شغيل الأطفال
في المنازل وفي الفالحة وفي ال�صناعة التقليدية ،وتطالب المغرب بالت�سريع باتخاذ الن�صو�ص الت�شريعية الواردة في
المادة  4من مدونة ال�شغل والتدابير الفعلية لمنع ت�شغيل الأطفال دون � 15سنة وحمايتهم �إلى حدود � 18سنة .ويمكن
االكتفاء في هذا ال�صدد بما ورد في المالحظات المن�شورة بتقرير �سنة  2013لمالم�سة وزن هذا التتبع وما قد ي�أتي به
م�ستقبال من انتقادات �أعمق.
 .21فبخ�صو�ص االتفاقية  138جاء في المالحظات المتعلقة بت�شغيل الأطفال في المنازل تذيكر بالتعاليق ال�سابقة على
�إثر �صدور التقرير حول "فهم عمل الأطفال في المغرب" وبتتبعها لمراحل تح�ضير م�شروع القانون المتعلق بالعمال
المنزليين مطالبة بمدها بالمعلومات المتعلقة بالتطور المحقق بهذا ال�صدد في التقرير المقبل .كما ذكرت اللجنة ب�أنه
�سبق لها �أن �سجلت ب�أن الغرامة المتراوحة من � 300إلى  500درهم المن�صو�ص عليها في المادتين  150و 183من
مدونة ال�شغل ب�ش�أن ت�شغيل الأطفال في الأعمال الخطيرة و�شروط �إعمالها غير رادعة".
�	.22أما ب�ش�أن االتفاقية  ،182فيمكن الوقوف على المقطع التالي�" :إن اللجنة تعيد تذكير الحكومة ب�أن الفتيات ال�صغيرات
المنوط بهن �إنجاز الأ�شغال المنزلية عادة ما ت�صبحن �ضحايا لال�ستغالل و�أن الطبيعة ال�سرية لهذا العمل تجعل من
مراقبة ت�شغيلهن �أمرا �صعبا للغاية ،كما تعيد تذكير الحكومة ب�أن مقت�ضى المادة  1من االتفاقية يلزم كل دولة ع�ضو
باتخاذ التدابير الفورية والفعالة لت�ضمن منع �أ�سوء �أ�شكال عمل الأطفال ،وعلى النحو الم�ستعجل ،كما الحظت اللجنة
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�أن الحكومة تحيل منذ �سنين عديدة على تبني م�شروع القانون حول العمل المنزلي والالئحة الخا�صة للأعمال
الخطيرة الممنوعة في قطاع العمل المنزلي وترجو ب�إلحاح من الحكومة اتخاذ التدابير ال�ضرورية التي تمكن �صدور
م�شروع هذا القانون وتلك الالئحة ب�شكل م�ستعجل ،كما ترجو اللجنة من الحكومة اتخاذ التدابير ال�ضرورية لأجل �إنهاء
البحث حول و�ضعية الفتيات ال�صغيرات العامالت في المنازل في الدار البي�ضاء في �أقرب الآجال مع تقديم ن�سخة من
النتائج �إلى مكتب العمل الدولي''.
 3.1الت�شريعات المقارنة

 .23تمثل المعايير المعتمدة ب�ش�أن العمل الالئق للعمال المنزليين تحوال في مالم�سة المو�ضوع عبر العالم �سمح به مفهوم
العمل الالئق حيث �ساد االقتناع ب�أن العمال المنزليين ال يختلفون عن باقي العمال في الحقوق الأ�سا�سية والكرامة
وبالتالي في ا�ستحقاق حماية ت�شريعية مت�ساوية يتطلب تفعيلها رعاية الظروف المتميزة التي يزاولون فيها مهامهم
لي�س �إال .ولهذا ذكرت كل من االتفاقية والتو�صية ب�أن العمال المنزليين م�شمولين بجميع االتفاقيات والتو�صيات
ال�صادرة عن منظمة العمل الدولية مادامت ال تن�ص على ا�ستثنائهم و�أكدتا على االعتراف لهم بالحقوق الأ�سا�سية في
العمل بدون �أي تمييز ،وعلى �ضرورة العمل على �إعمالها ال�ستدراك �أوجه العجز والر�ؤية المتدنية التي تراكمت نتيجة
تهمي�شهم و�سوء اعتبار الأ�شغال المنزلية.
 .24وبف�ضل الأ�شغال التح�ضيرية التي �سمحت بتحليل المعلومات الواردة على المنظمة من جميع الدول الأع�ضاء ب�ش�أن
الو�ضعية القانونية للعمال المنزليين ،تمكن مكتب العمل الدولي من �إ�صدار دليل عملي لم�ساعدة الحكومات على
و�ضع قوانين العمل تعر�ض فيه للموا�ضيع التي يجب �أن تنال عناية خا�صة في ال�سيا�سة الت�شريعية الوطنية م�ستنيراً
بذلك ب�أمثلة من الت�شريعات المعمول بها حاليا والتي ت�ؤكد مقارنتها غياب نموذج موحد و�ضرورة الأخذ بعين االعتبار
لظروف العمل المو�ضوعية التي يواجهها مختلف العمال المنزليين في بلدانهم �أو بلدان المهجر.
1

 1.3.1الجوانب الالزم �إيال�ؤها العناية

 .25باعتبار العمل المنزلي قطاعاً ن�سويا بامتياز ف�إنه يرتبط �أ�صال بتدبير التوازن بين العمل والم�س�ؤوليات العائلية من جهة
ومن جهة �أخرى بمناه�ضة جميع �أ�شكال التمييز �ضد المر�أة في عالقتها بالخ�صو�ص مع الأمومة والتحر�ش والعنف.
وبما �أن مزاولة هذا الن�شاط ت�ستقطب في الغالب عماال معزولين ذوي معرفة محدودة بحقوقهم ،فينبغي �صياغة الأحكام
ب�شكل ي�سهل فهمها وتطبيقها ودعمها ب�آليات ال�ستيعابها وتفعيلها.
 .26وقد ركز الدليل على �أهمية الم�صطلحات والتعاريف ونطاق التطبيق منبها لأهمية تحديد �أطراف العالقة ،ومكان مزاولة
العمل وطبيعة ونوع المهام والعنا�صر المو�ضحة لوجود عالقة �شغل وعند االقت�ضاء العالقات الخارجة عن هذا النطاق،
مع ا�ستبعاد الن�شاط المدر للربح بالن�سبة للم�شغل.
� 2.3.1أمثلة معيارية

 .27لقد بينت الأمثلة �أن الت�شريع المعمول به ال يميز في بع�ض الدول بين العمال الذين يقيمون في منزل �أ�سرة �صاحب
العمل وغيرهم (النم�سا) كما �أن �سن مزاولة هذا الن�شاط يختلف من حالة �إلى �أخرى� 16 :سنة في الكوت ديفوار مع
�إمكانية ممار�سته في �إطار التكوين ابتدا ًء من � 14سنة� ،أما في الأورغواي فقد حدد في � 18سنة ما عدا ترخي�ص �إداري ما
بين  15و� 18سنة ،في حين حدد هذا ال�سن في فرن�سا في � 16سنة مع جواز قبول الأطفال ما بين  14و� 16سنة لن�صف
1
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مدة عطلهم المدر�سية للقيام ب�أعمال خفيفة في حين ي�سمح القانون الفنلندي بت�شغيلهم دون � 15سنة مع تحديد مدة
العمل والزمن ونوع العمل ،ويتميز الت�شريع البرازيلي باعتبار العمل المنزلي خطيراً على الأطفال دون � 18سنة حيث
ال ي�سمح به �إال بعد قيام وزارة العمل بدرا�سة كل حالة بينما يح�صر قانون الكوت ديفوار هذا المنع في �أعمال الحرا�سة
داخل المجال الح�ضري.
�	.28أما بالن�سبة للتمييز على �أ�سا�س الجن�س ،فثمة تدابير متنوعة لإدماج العمال المنزليين في الت�شريعات المناه�ضة للتمييز
منها منع الإ�شارة �إلى النوع في الإعالنات (�إ�سبانيا) و�إجراءات لتقديم ال�شكوى (نامبيا) واتخاد تدابير �إقليمية (البيرو)
وحمائية �ضد التمييز �ضد الحمل ت�شمل التغطية االجتماعية وا�ستئناف العمل بعد الو�ضع (�إفريقيا الجنوبية).
 .29وبخ�صو�ص الإقامة في بيت الم�شغل يفر�ض القانون النم�ساوي منذ � 1962شروط تهيئة الغرفة الخا�صة بالعامل في حالة
توفيرها و�ضمان الغذاء من نف�س الطعام الذي يتناوله �صاحب العمل ،نف�س المعيار في الأكل ي�أخذ به قانون الأورغواي.
 .30كما تفيد مقارنة ال�ضوابط المتعلقة بمدة العمل من جهتها ب�أنها محددة �أ�سبوعيا في � 40ساعة بفرن�سا وفي � 44ساعة
بالبرتغال و� 45ساعة في جنوب �إفريقيا على �أال تتجاوز � 9ساعات في اليوم ،في حين ت�صل �إلى � 44ساعة في الأورغواي
في حدود � 8ساعات يومية.
 .31وبالن�سبة ل�سقف ال�ساعات الإ�ضافية والتعوي�ض عنها فهو يعرف بدوره �ضوابط متقاربة :معدل � 8ساعات على امتداد
� 12أ�سبوعا متتالية بت�سعيرة  25%ترتفع �إلى � 50%إذا تجاوزت � 10ساعات في الأ�سبوع ،وراحة تعوي�ضية م�ؤدى عنها
بالإ�ضافة �إلى �أداء ال�ساعات الإ�ضافية بن�سبة  50%في �إفريقيا الجنوبية.
�	.32أما الراحة الأ�سبوعية فت�شمل في جنوب �إفريقيا � 36ساعة متتالية بينما حددت فترة الراحة اليومية في � 12ساعة قد
تخف�ض �إلى � 10ساعات بالن�سبة للعامل الذي يقطن في بيت الم�شغل ويح�صل على ثالث �ساعات على الأقل لتناول
وجبات الأكل .معايير مماثلة �أخذت بها �إ�سبانيا مع �إمكانية تخفي�ض الراحة وا�ستردادها في غ�ضون الأربع �أيام الموالية.
 .33وهناك تدابير اتفاقية تحيط بتجميع فترات الراحة الأ�سبوعية في جنوب �إفريقيا (كتابة) و�أخرى تنظم العمل الليلي
بموافقة الأجير (زمبابوي ،جنوب �إفريقيا) و�ساعات البقاء في االحتياط التي ي�ؤدى عنها في فرن�سا بثلثي الأجر العادي
و�سد�سه بالن�سبة للتواجد الليلي ،بينما يح�صرها ت�شريع جنوب �إفريقيا في  5مرات في ال�شهر و 50في ال�سنة مقابل
تعوي�ض  20راند عن كل ليلة في االحتياط.
 .34العطلة ال�سنوية الم�ؤدى عنها تعرف نف�س التقارب والتنوع� 4 :أ�سابيع بعد انتهاء �سنة من العمل ( 24يوما) منها  12يوما
في الفترة المتراوحة بين  1ماي و� 31أكتوبر في فرن�سا ،بينما تمنح لزوما مرة واحدة ب�إفريقيا الجنوبية كلما رغب العامل
في ذلك وتبلغ مدتها � 3أ�سابيع عن كل �سنة عمل.
�	.35أيام الأعياد والعطل الر�سمية الم�ؤدى عنها يعترف بها �أي�ضا للعمال المنزليين في �أغلب الت�شريعات مع �إمكانية االتفاق
على العمل ا�ستثنائيا مقابل تعوي�ض �إ�ضافي.
�	.36أما بخ�صو�ص الحد الأدنى للأجور فيطبق في �أغلب الدول كامال �أو بن�صف الت�سعيرة بالن�سبة للعمل �أقل من ن�صف
المدة اليومية (بوليفيا).
 .37وتنظم الت�شريعات الوطنية االقتطاعات المرتبطة بالمزايا العينية بطرق مختلفة :في البرازيل ال ي�سمح باقتطاع مقابل
الإقامة �إال �إذا منح للعامل م�سكن م�ستقل بينما يمنح �إدماج المنافع الأخرى في الأجر ،في �إ�سبانيا يباح االتفاق بين
الطرفين على المزايا المعي�شية �شريطة �أن ال تتعدى �إجماليا  30%من الأجر ،بينما يحدد �سقف االقتطاع مقابل ال�سكن
في جنوب �إفريقيا في � ،10%أما في الجمهورية الت�شيكية ف�إن المنافع العينية تحت�سب بعد تجاوز الحد الأدنى نقدا بينما
حددت ن�سبة  10%للم�أكل و 20%للم�أكل والم�أوى في �أورغواي� ،إ�سبانيا ،بوليفيا ،ترنيداد وطوباغو ،وجنوب �إفريقيا.
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.II

خال�صات الدرا�سة التحليلية

 .38ان�صبت الأعمال التح�ضيرية التي قامت بها اللجنة على �إدراك الأبعاد المتعددة والمتداخلة ،الحقوقية واالجتماعية
واالقت�صادية والتربوية ،للعمل المنزلي الم�أجور ،وبناء عليه عملت على تحليل الو�ضعية االجتماعية والقانونية الحالية
للعامالت والعمال المنزليين قبل �أن تنتقل لالنكباب على درا�سة ن�ص الم�شروع بغية تقييم مدى ا�ستجابته لتطلعات
بالدنا في بناء دولة القانون واحترام مبد�أ م�ساواة المواطنات والمواطنين في التمتع بالحقوق االقت�صادية واالجتماعية
والثقافية والبيئية.
 1. 2الو�ضعية االجتماعية للعمال المنزليين

 .39يعتبر العمل المنزلي من �أقدم الممار�سات الب�شرية عبر التاريخ ،وقد ارتبط تاريخيا بالعبودية في كثير من البلدان بما
فيها المغرب �إلى بداية القرن المن�صرم .غير �أن ثقافة اال�ستعباد وعقلية ال�سخرة ظلتا حا�ضرتين في ال�سلوكيات المرتبطة
بالخدمة المنزلية ،وقد زادت حدة توتر العالقة ال�شغلية في المجال الأ�سري ازدراء هذا النوع من العمل الم�ؤنث في
غالبيته العظمى الناتجة عن عالقة التراتبية بين الجن�سين ال�سائدة في الن�سيج المجتمعي .ومع التحوالت االقت�صادية
وال�سو�سيوثقافية والديمغرافية التي عرفها المجتمع المغربي ،ابتداء من ثالثينيات القرن الما�ضي ،وانتقال المغرب،
خالل ن�صف قرن من ا�ستقالله� ،إلى �سيادة المجتمع الح�ضري ،وما رافق ذلك من اتن�شار �أحزمة الفقر حول المدن
واللجوء على نطاق وا�سع �إلى ا�ستئجار الخدمات المنزلية – بارتباط مع خروج المر�أة �إلى �سوق ال�شغل – من لدن �أ�سر
متو�سطة الدخل بل �أحيانا من �أ�سر متوا�ضعة الدخل بعدما كان حكرا على العائالت المي�سورة الح�ضرية منها والقروية.
 .40ومما ال �شك فيه �أن هذه التحوالت دفعت بالعديد من الأ�سر المنحدرة من البوادي �إلى عر�ض قوة عملها في �أ�سواق
المدن ،مغذية بذلك ظاهرة العامالت المنزليات وخا�صة ت�شغيل طفالت في �سن التمدر�س للقيام بمختلف الأ�شغال
المنزلية.
 .41وفي غياب معطيات �إح�صائية دقيقة حول العمالة المنزلية ت�ساعد على �إعداد م�شروع قانون عامالت وعمال المنازل،
ف�إن المندوبية ال�سامية للتخطيط ،في �إطار الأجندة الدولية التي جعلت من � 2016أفقا للق�ضاء على �أ�سو�أ �أ�شكال
ت�شغيل الأطفال� ،أقرت ب�أن عدد الأطفال الم�شغلين �سنة  2012ما بين � 7سنوات و�أقل من � 15سنة قد بلغ 123000
طفل �أي  2,5%من مجموع هذه الفئة العمرية .وقد عرفت هذه الن�سبة منذ �سنة  2000تراجعا كبيرا حيث كانت
ت�شكل � ،9,7%أي  517000طفل م�شغل ...وهو ما يدل على �أن البرامج التي اعتمدها المغرب لعبت دورا كبيرا في
تراجع ت�شغيل الأطفال.
�	.42إن الوعي ب�ضرورة تغيير هذا الو�ضع �أ�صبح متزايدا بالموازاة مع التطلع �إلى ممار�سة الحقوق االقت�صادية واالجتماعية
وتوفير الحماية الالزمة للفئات اله�شة داخل المجتمع ،خا�صة الأطفال والن�ساء ،لدرجة �أن التنديد بت�شغيل الأطفال
وبالتمييز تجاه المر�أة �أ�صبح يجد في العمالة المنزلية خير دليل.
 2.2الو�ضعية القانونية للعمل المنزلي

 .43يتميز الو�ضع القانوني الحالي للعامل(ة) المنزلي(ة) بازدواجية النظام القانوني المطبق عليه ،وبالغمو�ض في م�ضمونه،
وعدم مالءمته مع المعايير الدولية ،و�ضعف تفعيله.
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 1.2.2ازدواجية النظام القانوني المطبق على العمل المنزلي

.44

.45
.46

.47

جاء في المادة  4من مدونة ال�شغل �أن �شروط الت�شغيل وال�شغل المتعلقة بخدم البيوت تحدد بقانون خا�ص ،وهي
بذلك تميز بين الو�ضعية القانونية للعامل(ة) المنزلي(ة) الذي تربطه عالقة �أجرية مبا�شرة مع رب البيت وزميله الذي
تعهد �إليه الم�ؤ�س�سة التي يعمل لها في �إطار عالقة �أجرية مهام تنح�صر في الخدمة المنزلية لأ�شخا�ص محددين ،ينتمون
غالبا لأطرها العليا ،مثل حرا�سة الإقامة والب�ستنة والطبخ واال�ستقبال� ...إلخ.
ويرجع هذا التمييز �إلى موقف بع�ض المحاكم من عالقة ال�شغل التي تقوم مبا�شرة بين الأ�سرة وخادمة البيت عندما
اعتبرتها غير م�شمولة بقانون ال�شغل �إما اعتبارا لحرمة الم�سكن� ،أو لكون مجال تطبيق قانون ال�شغل محدد بكيفية
ح�صرية� ،أو لخ�ضوعها لالتفاق الكتابي �أو ال�شفوي المنجز بينهما.
وتفاديا للجدل القائم بهذا ال�ش�أن ،ارت�أى الفرقاء االجتماعيون ،بمنا�سبة مناق�شة مدونة ال�شغل� ،إرجاء البت في المو�ضوع
عن طريق تعليق خ�ضوعهم لمدونة ال�شغل والن�ص على و�ضع قانون خا�ص بهم ،ليتكر�س بذلك التمييز بين العمال
المتعاقدين مع رب البيت ب�صفته هذه للقيام بالأعمال المنزلية والأجراء العاديين الذين يوجدون في خدمة مقاوالت
�أو مهنيين خا�ضعين لمدونة ال�شغل و�إن كانت الأ�شغال والمهام التي يمار�سونها ال تختلف عن م�شاق العامل(ة)
المنزلي(ة) وقد تنفذ في نف�س المكان.
فبعدما �أدى موقف الق�ضاء �إلى �إخراج "خدم البيوت" من نطاق ت�شريع ال�شغل� ،أعطت مدونة ال�شغل لهذا الو�ضع
�أ�سا�ساً قانونيا بالإعالن عن �صدور قانون خا�ص بهم يكر�س ازدواجية الت�شريع في تنظيم عالقات ال�شغل المتعلقة
بالعمل المنزلي الم�أجور .و�إلى �أن ي�صبح هذا الت�شريع الخا�ص �ساري المفعول ف�إن الو�ضع القانوني للعمال المنزليين
يظل غام�ضا.
 2.2.2غمو�ض الو�ضع القانوني للعامل غير الخا�ضع لمدونة ال�شغل

 .48تطبق �أحكام القانون المدني على جميع االلتزامات غير الخا�ضعة لت�شريع خا�ص ،ومادامت عالقة ال�شغل بين العامل
المنزلي ورب البيت خارجة عن نطاق مدونة ال�شغل ،فهي مو�ضوعيا ت�صبح خا�ضعة لأحكام قانون االلتزامات والعقود
التي مازالت �سارية المفعول والتي ت�شتمل على مبادئ عامة قابلة للتطبيق على جميع العقود وعلى �أحكام خا�صة
بالعقود الم�سماة من بينها مواد عديدة ينح�صر مجالها في خدمة البيوت و�إيجار العمل تتناول بالخ�صو�ص و�ضعية
"الأجير الذي يقطن في منزل مخدومه" في حالة �إ�صابته بمر�ض �أو حادثة ،و�شروط خا�صة بال�صحة وال�سالمة باعتبارها
من النظام العام (م  ،)751ومدة العقد (م  ،)753وفترة التجربة (م  ،)755و�أجل الإخطار والتعوي�ض عنه (م ،)754
وف�سخ العقد ب�إرادة منفردة ب�سبب المر�ض �أو القوة القاهرة �أو لأ�سباب خطيرة يترك تقديرها للق�ضاة (م .)758-755
 .49وبما �أن هذه المواد التي يرجع �أ�صلها �إلى �سنة  1913اعتبرت من مكونات ت�شريع ال�شغل بعد �صدوره ،ف�إن �إبعاد
تطبيقها على عالقة ال�شغل القائمة مع رب البيت قد نال من قابليتها للتطبيق با�ستقالل عن هذا الأخير� .أما بعد
�صدور مدونة ال�شغل و�شمولها ل�شروط الت�شغيل والتعوي�ض عن الف�صل التع�سفي وعن عدم احترام �أجل الإخطار ،ف�إن
المنطق يفر�ض �أن ت�سترجع جميع مقت�ضيات قانون االلتزامات والعقود مكانتها في القانون العادي القابل للتطبيق حاليا
على جميع العقود غير الخا�ضعة لمدونة ال�شغل� .إال �أن االرتباك ي�شوب هذا المو�ضوع في الفقه والق�ضاء ،ويدفع �إلى
الت�سا�ؤل حول القانون القابل للتطبيق حاليا على "خدم البيوت" الم�ستهدفين بم�شروع القانون.
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 3.2.2عدم مالءمة الو�ضع الحالي مع المعايير الدولية

�	.50إن جميع اتفاقيات وتو�صيات العمل الدولية ،كما جاء ذلك في ديباجة االتفاقية الدولية  189ب�ش�أن العمل الالئق
للعمال المنزليين" ،تنطبق على جميع العمال بمن فيهم العمال المنزليين ما لم يكن من�صو�صا على خالف ذلك".
فانطالقا من هذا المبد�أ يتبين �أن �إ�سقاطهم من مجال تطبيق الت�شريع الوطني الرامي �إلى تنفيذ االتفاقيات الدولية
الم�صادق عليها وبالخ�صو�ص المتعلقة بالحقوق الأ�سا�سية في العمل يعتبر خرقا لها.
 .51ونتيجة ذلك ف�إن المغرب يتو�صل منذ �صدور مدونة ال�شغل بمالحظات عديدة من منظمة العمل الدولية وهيئات دولية
�أخرى بخ�صو�ص غياب الحماية القانونية والفعلية للعمال المنزليين وبالتالي عدم مالءمة الت�شريع الوطني مع االتفاقية �ضد
جميع �أ�شكال التمييز �ضد المر�أة واالتفاقية حول حقوق الطفل واالتفاقيات الأ�سا�سية ال�صادرة عن منظمة العمل الدولية.
� 4.2.2ضعف تفعيل الحماية القانونية

�	.52إن الغمو�ض الذي يكتنف الو�ضعية القانونية للعامالت والعمال المنزليين �سواء �أوالئك الذين يعملون ب�صفة قارة دون
المبيت �أو الذين يعر�ضون خدماتهم اليومية في ال�شوارع والأ�سواق ،يجعلهم عر�ضة للتع�سفات في غياب �إطار قانوني
وا�ضح وم�ؤ�س�سات يمكن التظلم �إليها للح�صول على �أدنى الحقوق بما فيها الأجر .وال �شك �أن تهمي�شهم هذا ي�ؤثر على
و�ضعية باقي عمال المنازل وي�ؤدي �إلى التنقي�ص من قيمة العمل الذي يقومون به ،حيث تعتبر حقوقهم وك�أنها تبرعات
وم�ساعدات موقوفة على �إرادة الم�شغل .ولعل �أح�سن دليل عن ذلك ندرة الق�ضايا المعرو�ضة على الق�ضاء بالرغم
من االنتهاكات التي تر�صدها جمعيات المجتمع المدني وو�سائل الإعالم بمنا�سبة تعنيف الخادمات وا�ستغاللهن
والتحر�ش المعنوي والجن�سي بهن.
 3.2قراءة نقدية في م�شروع القانون

 .53يمكن اختزال القراءة النقدية لم�شروع القانون في بع�ض المكت�سبات التي جاء بها وفي غمو�ض بع�ض مقت�ضياته
و�سكوته عن بع�ض �شروط الت�شغيل وال�شغل الأ�سا�سية وفي �ضعف تح�صين الحقوق التي جاء بها.
 1.3.2التح�سينات الواردة في الم�شروع

.54
.55
.56
.57
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يعبر �إحالل عبارة " العامل(ة) المنزلي(ة)" محل عبارة "خدم البيوت" عن رغبة وا�ضحة في �إعادة االعتبار لهذه الفئة
من الأجراء و�إدماجها تدريجيا في مجال الت�شريع االجتماعي واالقتداء لهذه الغاية باالتفاقية  189ال�صادرة عن منظمة
العمل الدولية في �أفق الم�صادقة عليها.
كما ي�ستجيب منع ت�شغيل الأطفال في المنازل لحاجة اجتماعية وتربوية ملحة ،ويتجاوب بعد مدة دامت � 13سنة مع
التزامات المغرب الدولية ب�ش�أن ت�شغيل الأطفال وي�أخذ بعين االعتبار المالحظات الواردة عليه منذ ذلك الحين من
المنظمات الدولية.
ويمكن �إبداء نف�س المالحظة بخ�صو�ص �أ�سوء �أ�شكال ت�شغيل الأطفال دون � 18سنة حيث ن�ص الم�شروع على منعها
في �أفق �صدور ن�ص تنظيمي يحدد الئحة هذه الأ�شغال الخطيرة (المادة  6من م�شروع القانون).
ويتبين كذلك من اللجوء �إلى العقد الكتابي لت�شغيل العامالت والعمال المنزليين واعتماد نموذج تنظيمي لهذه
الغاية ،الرغبة في توفير و�سائل الإثبات و�إخراج عالقة العمل المنزلي من ال�سرية وتوفير �شروط مراقبة عدم ت�شغيل
الأطفال ومدى م�شروعية الت�شغيل بالن�سبة للأجانب وكذلك �شروط التظلم واللجوء �إلى الق�ضاء.
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 .58كما �أن تمديد نظام الحد الأدنى للأجور ونظام العطل والتعوي�ض عن الف�صل من �ش�أنه �أن يقرب ن�سبيا و�ضعية هذه الفئة
من الأجراء مع و�ضعية الأجراء الم�شمولين بمدونة ال�شغل في انتظار تمديد باقي الحقوق �إليهم ليتحول هذا النظام
�إلى مقت�ضيات لمالءمة القانون العادي مع خ�صو�صيات العمل المنزلي.
�	.59إال �أن التمعن في هذه الأحكام يبرز محدوديتها بدءاً بالغمو�ض الذي قد ي�شوب تف�سير �أغلبها.
 2.3.2المقت�ضيات الغام�ضة

 .60يمكن اال�ست�شهاد بهذا ال�ش�أن على �سبيل الذكر ال الح�صر بمجال تطبيق الن�ص ،وعدم تحديد مدة العقد ،ومدة
العمل ،والأحكام الخا�صة بت�شغيل الأجانب.
 1.2.3.2مجال التطبيق

 .61عو�ض �أن ي�ستهدف تحديد مجال تطبيق الن�ص ح�صر الفئة الم�ستهدفة وفق المادة  4من مدونة ال�شغل مقارنة مع باقي
العاملين بالمنازل الم�ستفيدين من قانون ال�شغل وال�ضمان االجتماعي ،ف�إن المادة � 1أخذت منحى التعريف ب�أطراف
عالقة ال�شغل وبالأعمال التي تدخل في نطاقها ،تاركة للقارئ مهمة ا�ستنباط مدى اال�ستثناء الذي يج�سده هذا القانون
بالن�سبة لمدونة ال�شغل.
 .62و�إن كان تعريف الأطراف كما جاء في الن�ص مقتب�سا من االتفاقية  189ب�ش�أن العمل الالئق للعمال المنزليين ،ف�إنه
افتقد الدقة عندما �أ�ضيفت �إليه ا�ستثناءات غريبة.
 .63جاء في المادة " :1يراد بما يلي في مدلول هذا القانون:
العامل المنزلي :العامل(ة) الذي يقوم ،ب�صفة دائمة واعتيادية ،مقابل �أجر ،ب�إنجاز �أ�شغال مرتبطة بالبيت كما هي
محددة في المادة  2من هذا القانون� ،سواء عند �صاحب بيت واحد �أو �أكثر.
...
�صاحب البيت :كل �شخ�ص ذاتي ي�ست�أجر عمل عامل(ة) منزلي(ة) لإنجاز الأ�شغال المن�صو�ص عليها في المادة 2
�أدناه �أو �أحدها."...
 .64وبين هذين المدلولين وردت فقرة مفادها �أن �صفة العامل المنزلي ال تنطبق على:
 العامل الذي يو�ضع رهن �إ�شارة الم�شغل من قبل مقاولة الت�شغيل الم�ؤقت؛ البوابون في البنايات المعدة لل�سكنى الخا�ضعون لظهير � 8أكتوبر 1977؛ العمال الذين ينجزون �أ�شغاال لفائدة الم�شغل ب�صفة م�ؤقتة؛ حار�س البيت المرتبط بعقد �شغل مع �إحدى �شركات الحرا�سة الخا�ضعة للقانون ال�صادر بتاريخ  30نوفمبر .2007�	.65إال �أن الأجراء العاملين لح�ساب مقاوالت الت�شغيل الم�ؤقت و�شركات الحرا�سة يوجدون حتما في خدمة �شخ�ص
اعتباري وفق �أحكام المدونة الم�شار �إليها وال تربطهم برب المنزل عالقة تعاقدية وال ينطبق عليهم ما جاء به تعريف
الم�شغل� /صاحب البيت في هذا الن�ص ،وبالتالي لي�س هناك �أي داعي لذكرهم.
 .66ومن المالحظ كذلك �أن البوابين بالعمارات مو�ضوع ظهير  1977م�شمولين بالفقرة ال�ساد�سة من المادة  3من مدونة
ال�شغل التي تخ�ضع جميع البوابين في البنايات المعدة لل�سكنى لأحكامها.
�	.67أما "فئة العمال الذين ينجزون �أ�شغاال لفائدة الم�شغل ب�صفة م�ؤقتة" تزيد الو�ضع غمو�ضا ،لكونها قد تنطبق على العمال
المنزليين المياومين.
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.68
.69

.70
.71

وعلى خالف المقاربة التي اعتمدتها االتفاقية الدولية� ،أ�ضافت المادة  2الئحة ح�صرية للأ�شغال المنزلية ت�شمل
التنظيف ،والطبخ ،واالعتناء بالأطفال ،وبفرد من �أفراد البيت ب�سبب �سنه �أو عجزه �أو مر�ضه �أو كونه من ذوي االحتياجات
الخا�صة ،وال�سياقة ،و�أعمال الب�ستنة ،وحرا�سة البيت ،مع �إمكانية تغيير هذا الجرد بن�ص تنظيمي.
وي�ستنتج من كيفية تحديد مجال تطبيق هذا القانون �أنها ال ت�سمح بمواجهة التعددية الت�شريعية الموجودة حاليا ،وال
توفر الو�ضوح الالزم لمجال تطبيق الن�ص ،وال تمهد لم�صادقة المغرب على االتفاقية  ،189وذلك للأ�سباب التالية:
 عدم االرتكاز �صراحة على المادة  4من مدونة ال�شغل للتمييز بين الأجراء العاديين العاملين في خدمة المنازل(�سائقو الخدمة ،الحرا�س� ...إلخ) والفئة المتميزة بالعالقة ال�شخ�صية المبا�شرة مع رب البيت؛
 عدم معالجة عالقة هذا الت�شريع الخا�ص من جهة مع مقت�ضيات قانون االلتزامات والعقود بخ�صو�ص عقود �إيجارالخدمة �أو العمل ومن جهة �أخرى بمدونة ال�شغل؛
 التبا�س مدلول "فئة العمال الذين ينجزون �أ�شغاال لفائدة الم�شغل ب�صفة م�ؤقتة"؛ ح�صر مجال التطبيق في الئحة من الأن�شطة قد تحتاج تارة �إلى التدقيق (االعتناء بالأطفال �أو بفرد ب�سبب �سنه �أوعجزه �أو مر�ضه �أو لكونه من ذوي االحتياجات الخا�صة مثال) ،وتبدو �ضيقة تارة �أخرى بالنظر �إلى تنوع الحاجيات
المنزلية ح�سب الزمن والمكان.
ومما ال �شكل فيه �أن ح�صر مجال التطبيق على �أ�سا�س ذكر الأ�شغال دون المهام وا�ستعمال عبارة ت�أجير العمل عو�ض
اال�ستخدام �أو الإحالة على عالقة التبعية من �ش�أنه �أن يف�سح مجال الت�أويل واالرتباك والتحايل على القانون.
�ضرورة �إ�ضافة تحديد طبيعة العمل غير الهادفة للربح كمعيار في تحديد العالقة ال�شغلية التي يغطيها م�شروع القانون
(�أي التي ال تدر الأرباح المبا�شرة على الأ�سرة المعتمدة عليه).
 2.2.3.2طبيعة عقد العمل بخ�صو�ص مدته

 .72يتم ت�شغيل العامل(ة) المنزلي(ة) ،ح�سب ما جاء في المادة الثالثة من م�شروع القانون ،بعقد عمل يعده الم�شغل وفق
نموذج يحدد بن�ص تنظيمي ويحرر في ثالثة نظائر ي�صادق على �صحة �إم�ضائها.
 .73لكن الإحالة على عقد نموذجي ال تعفي من �ضرورة التطرق �إلى �شروط �إبرام وف�سخ العقد محدد المدة ب�صنفيه
المتمثلين في المدة الزمنية المتفق عليها �أو المدة التي يتطلبها �إنجاز خدمة محددة والعقد غير المحدد المدة .ومما
يثير االنتباه في هذا المجال �أن ال�شروط ال�شكلية التي جاءت بها المادة الثالثة ال تتوافق مع ظروف �إبرام العقود لمدة
ق�صيرة كما هو ال�ش�أن في جميع عالقات ال�شغل غير القارة ،وهو ما يطرح �س�ؤاال عري�ضاً حول مدى قابلية هذا الت�شريع
للتطبيق بالن�سبة للعمال المنزليين غير القارين :مياومون ،عر�ضيون ،مو�سميون� ...إلخ.
 3.2.3.2عدم تحديد مدة العمل

 .74تحدد مدة العمل في عالقة ال�شغل على �أ�سا�س �ساعات العمل اليومية والأ�سبوعية �أو ال�شهرية �أو ال�سنوية دون �أن
تتجاوز �سقفا يوميا .و�إذا كان الباب الثالث من الم�شروع قد تطرق للراحة الأ�سبوعية والعطلة ال�سنوية و�أيام العطل ف�إنه
ظل �صامتا عن مدة العمل الم�سموح بها ،وبالتالي ف�إن عدم تحديد �ساعات العمل اليومية والأ�سبوعية يعطل احت�ساب
بداية ونهاية �أوقات الراحة والعطل (ويترك الباب م�شرعا �أمام الم�شغل لعدم احترام القانون).
 .75كما يطرح هذا المو�ضوع م�س�ألة تحديد الأجر الم�ستحق مادامت المادة  13من م�شروع القانون تلزم الم�شغل ب�أداء
الحد الأدنى للأجور على �أ�سا�س �ساعات العمل .بالإ�ضافة �إلى ذلك ف�إن ال�سكوت عن مدة العمل بالن�سبة لت�شغيل
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الأطفال يطرح م�س�ألة مالءمة هذا الت�شريع مع االتفاقيتين  138و  182المعلقتين ب�سن الت�شغيل وب�أ�سوء �أ�شكال ت�شغيل
الأطفال ال�صادرتين عن منظمة العمل الدولية.
 4.2.3.2ت�شغيل العمال الأجانب

 .76تلزم الفقرة الأخيرة من المادة  3من الم�شروع بتطبيق مواد مدونة ال�شغل من � 516إلى  519في حالة ت�شغيل العمال
الأجانب ويترتب عن ذلك:
 ا�ستعمال العقد النموذجي المعمول به في باقي القطاعات دون مالءمته للخ�صو�صيات التي جاء بها هذا الت�شريع؛ عدم توقيف ا�ستقدام العمال الأجانب من بلدانهم على توفير عقود عمل موافق عليها من لدن ال�سلطات لتالفيت�شريدهم و�ضمان تحمل نفقات رجوعهم �إلى بلدانهم كما تن�ص على ذلك المادة  8من االتفاقية  189ال�صادرة عن
منظمة العمل الدولية؛
 عدم معالجة و�ضعية العمال الأجانب الموجودين حاليا بالمغرب في حالة عدم ت�سوية �أو�ضاعهم من لدن الم�شغل�أو الإدارة المكلفة بالت�شغيل.
 3.3.2ال�سكوت عن موا�ضيع رئي�سية

 .77مادام هذا الت�شريع موازيا لمدونة ال�شغل وم�ستقال عنها كليا ،ف�إن تمتيع العمال المنزليين بالحقوق الأ�سا�سية في العمل
يتطلب التن�صي�ص عليها �صراحة كما جاء ذلك في االتفاقيات ذات ال�صلة واالتفاقية  189والتو�صية  201ب�ش�أن العمل
الالئق في العمل المنزلي ال�صادرة عن منظمة العمل الدولية.
 .78ومن بين الحقوق الأخرى الغائبة من منظور المطابقة مع االتفاقيات الم�صادق عليها �أو االن�سجام مع الت�شريع المعمول به:
 غياب �أي ربط مع الحماية االجتماعية بمختلف مكوناتها ،علما �أن م�شروع القانون المتعلق بالتعوي�ض عن حوادثال�شغل قد �أدمج هذه الفئة من الأجراء من بين الم�ستفيدين منه ،كما �أن نظام الت�أمين ال�صحي ي�شملهم ،غير �أن
تمديد نظام ال�ضمان االجتماعي يتوقف على �صدور مر�سوم منذ �سنة 1959؛
 عدم التن�صي�ص على الحق في �إجازة الأمومة؛ غياب �إلزامية �إجراء الفح�ص الطبي بمنا�سبة ا�ستخدام الأطفال واالكتفاء بافتحا�ص بعد مرور �ستة �أ�شهر؛ غياب التن�صي�ص على الإجازة بمنا�سبة ازدياد مولود للعامل المنزلي؛ عدم االعتراف بالحق في التكوين للعمال الرا�شدين وح�صره في الإباحة عو�ض الإلزامية بالن�سبة للأطفال ما بين 15و� 18سنة؛
 عدم تحديد مدة العمل القانونية؛ عدم تحديد مقدار �ساعات العمل الإ�ضافية والتعوي�ض عنها؛ عدم تحديد العطل الم�ؤدى عنها الم�ستفاد منها؛ عدم التن�صي�ص على حماية الأطفال والعامالت المنزليات من العنف والتحر�ش الجن�سي.� 4.3.2ضعف تح�صين الأحكام

 .79يطرح تنظيم العالقة المهنية مع العمال المنزليين على مختلف �أ�صنافهم م�س�ألة تعدد الأهداف الحمائية وت�ضاربها
�أحيانا وبالتالي �إ�شكالية تحديد مجال القواعد الآمرة وما يترتب عنها من مالءمة العقوبات للمخالفات .وتتمثل هذه
ال�صعوبة بالخ�صو�ص في �شروط اال�ستخدام والمراقبة والردع.
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 1.4.3.2القواعد الآمرة وتفعيلها

�أ  .ت�شترط المادة  3من م�شروع القانون تحرير عقد ال�شغل في ثالثة نظائر م�صادق على �صحة �إم�ضائها تودع ن�سخة منها
لدى مفت�شية ال�شغل دون �أي تمييز ح�سب مدة الت�شغيل ومحله .ويترتب عن مخالفة هذا ال�سلوك غرامة تتراوح
ما بين  25000و 30000درهم ،وب�ضعف هذه الغرامة وبالحب�س �أو ب�إحدى هاتين العقوبتين فقط في حالة العود،
لتطرح بذلك ت�سا�ؤالت عديدة من بينها:
	�إلى �أي مدى يجب على الأطراف التقيد ب�أحكام العقد النموذجي وما هي الأحكام التي يمكن تعديلها فيهمادام القانون �صامتا حول �شروط اال�ستخدام؟
 هل يعتبر العقد الكتابي حجة قاطعة باعتباره من النظام العام �أم �أنه ب�إمكان الأجير �أن يثبت ما يخالفه مثل تاريخبداية الت�شغيل �أو طبيعة العمل �أو باقي ال�شروط الواردة في العقد النموذجي؟ وهل تطبق نف�س ال�شكليات بعد
مراجعة �أي �شرط مثل الأجر �أو مدة العمل؟
 هل يمكن ت�صور هذه الم�سطرة بالن�سبة لجميع العقود مهما كانت مدتها؟ب  .تحدد المادة  2من الم�شروع الئحة الأ�شغال المنزلية على �سبيل الح�صر وت�سمح بتغييرها �أو تتميمها بن�ص
تنظيمي ،ويطرح هذا الأمر بدوره ت�سا�ؤالت حول:
 م�شروعية تعديل �أو تتميم مقت�ضى ت�شريعي بن�ص تنظيمي؛ تكييف �إدماج �أ�شغال �أخرى يتفق عليها الطرفان �ضمن الأ�شغال المنزلية مثل التكوين والرعاية البدنيةوال�صيانة الإلكترونية� ...إلخ؛
ت �	.إحالة �شروط رئي�سية لال�ستخدام على العقد النموذجي.
 .80يفتر�ض من عدم ت�ضمين الباب الثاني من م�شروع القانون �شروط الت�شغيل الأ�سا�سية (مدة العقد� ،شروط ف�سخه� ،شروط
توقيفه ،الآثار المترتبة عن مخالفته� ...إلخ) �أن هذا الم�شروع يرمي �إلى �ضبط هذه الأحكام عبر العقد النموذجي الذي
�سيحدد بن�ص تنظيمي� ،إال �أن طبيعة هذه الوثيقة ال تتحمل �إدراج مختلف القواعد وتفرعاتها ح�سب �أنواع العقود .كما
�أن �شروط الت�شغيل تدخل في المجال الت�شريعي وال يمكن �إ�سنادها لن�ص تنظيمي .بالإ�ضافة لذلك ف�إن احتمال عدم
لجوء العديد من �أرباب العمل �إلى العقد الكتابي �سي�ضيع على الأطراف �إمكانية االحتكام �إلى قواعد ت�شريعية �سواء
كانت �آمرة �أو تف�سيرية .ومن الوارد نتيجة ذلك �أن تعمق التعددية المعيارية و�أن تطرح �إ�شكالية اللجوء �إلى مدونة ال�شغل
�أو قانون التزامات والعقود ،ف�ضال عن ا�ستمرار الغمو�ض الذي ي�سود حاليا و�ضعية العمال المنزليين.
 2.4.3.2نظام المراقبة

 .81يتلخ�ص نظام المراقبة في مادة وحيدة ( )16تقل�ص م�ضمونه في تلقي العون المكلف بتفتي�ش ال�شغل ال�شكاية من لدن
العامل وا�ستدعاء الطرفين للإن�صات �إليهما والقيام بم�ساعي ال�صلح وتحرير مح�ضر في المو�ضوع .و�إذا تبين له خالل
هذه الممار�سة ارتكاب مخالفة ،يحرر مح�ضراً ب�ش�أنها يوجهه �إلى النيابة العامة.
 .82ويفهم من هذه ال�صياغة ب�أن تدخل مفت�ش ال�شغل يبقى م�شروطاً بتو�صله ب�شكاية يتقدم بها الأجير بنف�سه وهو ما يمنع عنه ممار�سة
مهامه وفق ما تن�ص عليه االتفاقية الدولية  129الم�صادق عليها من طرف المغرب حيث ت�شمل كما عبرت عنها مدونة ال�شغل:
 -1ال�سهر على تطبيق الأحكام الت�شريعية والتنظيمية المتعلقة بال�شغل؛
� -2إعطاء الم�شغلين والأجراء معلومات ون�صائح تقنية حول �أنجع الو�سائل لمراعاة الأحكام القانونية؛
� -3إحاطة ال�سلطة الحكومية بكل نق�ص �أو تجاوز في المقت�ضيات الت�شريعية والتنظيمية المعمول بها؛
� -4إجراء محاوالت الت�صالح في مجال نزاعات ال�شغل الفردية.
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 .83ومن الوا�ضح �أن الم�شروع �أخذ بالمهمة الأخيرة دون �سواها ورتب عنها �إمكانية تحرير مح�ضر لمعاينة المخالفات قد
تنح�صر حاالت اللجوء �إليه عمليا في عدم التو�صل �إلى ال�صلح مع ثبوت ارتكاب مخالفة �شكلية من قبيل عدم �إيداع
ن�سخة من العقد لدى مفت�شية ال�شغل.
 .84و�إن ح�صر الدور الردعي لمفت�ش ال�شغل لهذه الدرجة ي�ضعه مو�ضوعيا في مرتبة �أي موظف عادي حيث جاء في المادة
 42من قانون الم�سطرة المدنية �أنه "يجب على كل �سلطة منت�صبة وعلى كل موظف بلغ �إلى علمه �أثناء ممار�سة مهامه
ارتكاب جريمة �أن يخبر بذلك فوراً وكيل الملك �أو الوكيل العام للملك و�أن يوجه �إليه جميع ما يتعلق بالجريمة من
معلومات ومحا�ضر ووثائق".
 .85والواقع �أن المراقبة التي يمار�سها مفت�ش ال�شغل ترتكز بالأ�سا�س على الوثائق التي يجب على الم�شغل �أن يتوفر عليها
(�سجل الأداء� ،سجل العطل� ،أوقات العمل� ...إلخ) ،وعلى التبليغات التي ترد عليه ،والزيارات التي يقوم بها ،هي
جميعها متغيبة في مجال العمل المنزلي ،حيث ال يخول القانون زيارة مكان العمل ،واقت�صر القيام بالتبليغ على العامل
المنزلي ،و�أ�صبحت ال�شكاية تواجه بم�ساعي ال�صلح ،ليترتب عن ذلك ت�ضييق �صالحيات مفت�ش ال�شغل في معاينة
المخالفات وتحرير محا�ضر ب�ش�أنها وتكري�س الإفالت من العقاب.
 3.4.3.2نظام المتابعة والعقوبات

 .86يطرح نظام المراقبة المعتمد �أي�ضا مو�ضوع تنا�سق �أحكام هذا الت�شريع مع باقي الت�شريعات المتعلقة بالخ�صو�ص بت�شغيل
الأطفال والعمل الق�سري وعدم التمييز ،من ذلك مثال المادة  2-476من مجموعة القانون الجنائي التي جاء فيها:
"يعاقب بالحب�س من �سنة �إلى ثالث �سنوات وبغرامة من خم�سة �آالف �إلى ع�شرين �ألف درهم ما لم يكن الفعل جريمة
�أ�شد ،كل من ا�ستغل طفال دون الخام�سة ع�شر �سنة لممار�سة عمل ق�سري �أو تو�سط �أو حر�ض على ذلك.
يق�صد بالعمل الق�سري بمفهوم الفقرة ال�سابقة �إجبار طفل على ممار�سة عمل ال ي�سمح به القانون �أو القيام بعمل م�ضر
ب�صحته �أو �سالمته �أو �أخالقه �أو تكوينه" .
 .87ثم �إن �إنزال جميع العقوبات بما فيها الغرامة المتراوحة بين  500و 1200درهما موقوف على تحريك المتابعة العمومية
وهو ما يفقد نظام العطل والغياب والراحة كل م�صداقية ،ف�ضال عن غياب �أي جزاء على خرق نظام الأجور و�أي و�سيلة
ناجعة لمعاينة الو�ساطة غير الم�شروعة في ت�شغيل الأطفال.
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ا�ﺳﺘﺪرك ،ﺑﻤﻘﺘ�ﻀﻰ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮ�ﺳﻤﻴﺔ ﻋﺪد  5188ﺑﺘﺎرﻳﺦ  19ﻓﺒﺮاﻳﺮ  ،2004ﺧﻄ�ﺄ وﻗﻊ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮ�ﺳﻤﻴﺔ ﻋﺪد  5175اﻟﻤﻨ�ﺸﻮر ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  24.03اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ وﺗﺘﻤﻴﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋي.
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 .IIIخال�صات وتو�صيات ومقترحات
 1.3الخال�صات

 .88جاء م�شروع القانون رقم  19.12بعد � 10سنوات من الإعالن عنه في مدونة ال�شغل ،وبعد خم�س �سنوات من �صدور �صيغته
الأولى .وقد نتج عن الفراغ القانوني المترتب عن هذا الت�أخير وعن غمو�ض الو�ضعية القانونية للعمال المنزليين انت�شار
ممار�سات غير مقبولة قد تتخذ �شكل العمل الق�سري عندما تطال العامالت القا�صرات والأجانب ما فتئت تثير تنديدات
من لدن منظمات المجتمع المدني ومالحظات عديدة من طرف المنظمات الدولية بمنا�سبة المراقبة التي تقوم بها حول
االتفاقيات الدولية الم�صادق عليها في مجال حقوق الإن�سان وحقوق الطفل والحقوق الأ�سا�سية في العمل.
 .89وتتزامن مناق�شة هذا الم�شروع حاليا مع دخول اتفاقية العمل الالئق للعمال المنزليين حيز التنفيذ ،لي�ضاف بذلك �إلى
مجهود مالءمة هذا الت�شريع مع الحقوق الأ�سا�سية في العمل ال�سعي نحو مطابقته لالتفاقية الجديدة في �أفق الم�صادقة
عليها �إذا �أمكن ذلك.
 .90و�إذا كان هذا الوازع حا�ضرا وراء هذا الم�شروع ف�إن �أول مفارقة تثير االنتباه تتمثل في عدم �إدماج مقت�ضياته في مدونة
ال�شغل ليتم بذلك "ا�ستكمال المعايير العامة بمعايير خا�صة بالعمال المنزليين تمكنهم من التمتع بحقوقهم ب�شكل
كامل" كما جاء في ديباجة االتفاقية  189التي ت�ستهدف �إعمال الم�ساواة بين العمال المنزليين وباقي العمال عن
طريق تدابير لتو�ضيب �أحكام القانون العادي وفق خ�صو�صيات العمل الم�أجور في المنازل ولي�س ا�ستثناءهم من
الحقوق المعترف بها لجميع العامالت والعمال.
 .91قد يعزى اعتماد قانون خا�ص بالعمال المنزليين �إلى �إحالة المادة  4من مدونة ال�شغل على هذا الم�سلك الت�شريعي و�إلى
الم�صاعب التي قد تعتر�ض �إدخال تعديالت على هذه الأخيرة ولو كانت خا�صة بفئة م�ستثناة من مجال تطبيقها� .إال �أن
اقت�ضاب م�شروع القانون وعدم ارتباطه بباقي الت�شريع االجتماعي ي�ؤكد ب�أنه ال يرمي �إلى تكييف القانون االجتماعي مع
ظروف ا�ستخدام العمال المنزليين بقدر ما يهدف �إلى خلق نظام خا�ص بهم ال يرقى حتما �إلى المكت�سبات المعترف
بها لباقي الأجراء .ومن الراجح �أن يكون وراء هذا االختيار رغبة في تحقيق توازن بين تكلفة االلتزامات المترتبة على
القانون وطاقة الأ�سر المادية نظرا للجوء �شرائح وا�سعة من المجتمع �إلى العمل المنزلي الم�أجور.
�	.92إن الت�أكد من �صحة هذا الموقف و�صوابه يتوقف على تحليل دقيق للو�ضعية االقت�صادية واالجتماعية للعمال المنزليين
وللم�ستوى المعي�شي للأ�سر المعنية ،ولمدى تداخل الت�شغيل في المنازل مع �سوق العمل .وفي غياب معطيات من
هذا القبيل يمكن االهتداء بنتائج البحث ال�سنوي الم�ستمر حول الت�شغيل التي ت�ؤكد �أن العمل المنزلي ي�ستقطب
� 92000شخ�ص و�أن ن�سبة ت�شغيل الأطفال دون  15كانت تمثل � 6.5%سنة  2000لت�صبح �أقل من � 0.1%سنة ،2012
وهي ظاهرة نادرة ح�سب ما ورد عن المندوبية ال�سامية للتخطيط� ،أما بالن�سبة لفئة � 17-15سنة فقد كانت تمثل حوالي
 17000عامل بالمنازل ،لتنزل �إلى  2000عامل �سنة . 2012
�	.93إن هذه المعطيات و�إن كانت تحتاج �إلى التدقيق ،ف�إنها تبين بجالء �أن حجم ت�شغيل الأطفال في العمل المنزلي وعدد
مجموع العامالت والعمال المنزليين ب�صفة عامة ال يتنا�سبان مع التهويل الذي ي�صاحب التعاطي مع هذا المو�ضوع
وبالأحرى مع الت�شهير ببالدنا كبلد ي�ستعبد الأطفال و�صغار الطفالت للقيام بالأعمال المنزلية.
3
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 .94و�إذا �أخذنا كذلك بالأجر الذي تتقا�ضاه العاملة المنزلية المياومة كم�ؤ�شر عن م�ستوى الأجور المتداولة في العمل
المنزلي الم�أجور ،يمكن الجزم ب�أن االختالالت الخطيرة التي تطفو على ال�ساحة تعبر عن التجاوزات التي ي�سمح بها
تهمي�ش عالقات العمل المنزلي على الم�ستوى القانوني واالجتماعي وال تعطي �صورة مطابقة لواقع هذه العالقات
والتي قد تعرف حقا �إكراهات ترتبط بمدة العمل و�أوقاته والإهانات والتحر�شات التي يكون �ضحيتها بالخ�صو�ص
العامالت والعمال المنزليين القاطنين بالمنازل التي يعملون بها.
 .95من هذا المنطلق يعتبر المجل�س �أن معالجة هذا المو�ضوع ينبغي �أن تتوجه بعزيمة �صوب �إخراج فئة العامالت والعمال
المنزليين من حالة اال�ستثناء التي يوجدون عليها في القانون و�إدماجهم في النظام العادي للعمل الم�أجور ليت�أكد
بذلك �أن مدونة ال�شغل هي قانون من ال قانون له و�أن نظام ال�ضمان االجتماعي بدوره قابل الحتواء جميع العمال مع
�أخذ خا�صيات و�ضعيتهم المهنية واالجتماعية بعين االعتبار طبقا لما ورد في ن�صو�صه الت�أ�سي�سية منذ �سنة .1959
 .96قد يتطلب الأمر التقدم التدريجي في هذا الطريق لتمكين الم�ؤ�س�سات المعنية من اتخاذ التدابير العملية ال�ضرورية
لنجاح هذا االنتقال والت�صدي للم�شاكل المترتبة عن تطبيق الن�ص على العالقات القائمة حاليا� .إال �أن اال�ستراتيجية
التي يجب اعتمادها في تنظيم عالقات العمل المنزلي والتي يعتبر ت�شريع ال�شغل الأداة المعيارية وال�ضامنة لتنفيذها،
يجب �أن ت�أخذ الطريق الذي تن�ص عليه االتفاقية  189نحو اعتماد تدابير عملية من �ش�أنها �ضمان ولوج العمال المنزليين
لممار�سة الحقوق على قدم الم�ساواة مع باقي العامالت والعمال ،مع اعتبار ظروف العمل الخا�صة بحرفتهم �أو بالأحرى
بمزاولة مهامهم في محالت معدة لل�سكن والإقامة بها بالن�سبة لبع�ضهم.
�	.97إن تحقيق العمل الالئق للعامالت والعمال ال يت�أتى عبر �إ�صدار ن�ص ت�شريعي فح�سب ،بل عن طريق توفير �شروط
�إعماله بارتكازه على �إطار م�ؤ�س�ساتي نافذ و�آليات للمواكبة ،ويفتر�ض بالتالي �إدراج العمل الت�شريعي في ر�ؤية �شمولية
ومخطط وا�ضح ي�سمح بتحقيق الأهداف المتوخاة .وبما �أن الغر�ض الم�أمول هنا يتمثل من جانبه الحقوقي في تكري�س
الحقوق الأ�سا�سية في العمل وبكيفية خا�صة و�ضع حد لت�شغيل الأطفال وا�ستئ�صال العمل الجبري الذي قد يتعر�ض
له العمال الأجانب ،ف�إن �أدنى ما يمكن ا�ستهدافه هو تحقيق المالءمة مع االتفاقيات الأ�سا�سية الم�صادق عليها من
طرف المغرب بقطع الطريق �أمام ا�ستخدام عمال جدد خرقا للحقوق الأ�سا�سية في العمل وانت�شال العامالت والعمال
من الأو�ضاع التي تعتبر من �أ�سوء �أ�شكال ت�شغيل الأطفال بارتباط مع ت�شييد نظام ت�شريعي وم�ؤ�س�ساتي ي�سمح با�ستفادة
العمال والعامالت المنزليين من الحقوق المعترف بها لعامة الأجراء وفق خا�صيات مهامهم و�آليات التفعيل الممكن
تعبئتها.
 .98وما من �شك �أن الجانب االقت�صادي واالجتماعي لهذه المقاربة يتطلب القيام بنف�س المجهود في القطاعات الأخرى
لتحديد �أ�سوء �أ�شكال الت�شغيل فيها وانت�شال الأطفال دون � 15سنة منها لكي ال تتحول �إلى مجال ال�ستقطاب الأطفال
غير الم�سموح لهم بمزاولة العمل المنزلي الم�أجور.
 .99من نافلة القول �أن هذه المقاربة ال ت�سمح �أبداً بالحفاظ على ازدواجية الت�شريع القابل للتطبيق على العمل المنزلي كما
هو ال�ش�أن حاليا ،وكما يمكن �أن يظل عليه ب�صدور ت�شريع خا�ص بالعمال المنزليين الذين تربطهم عالقة �شغل ب�أ�صحاب
البيوت.
 .100من هذه المنطلقات يتقدم المجل�س بتو�صيات ذات بعد توجيهي ،ومقترحات عملية م�ستوحاة من م�شروع القانون رقم
.19.12
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 2.3التو�صيات

 .101تتمحور التوجهات التي يقترحها المجل�س حول �إيالء عناية خا�صة لت�شغيل الأطفال والأجانب ،والتوجه نحو وحدة
النظام القانوني ،و�إدماج الم�شروع في مقاربة �شمولية.
 1.2.3ت�شغيل الأطفال

 .102انطالقا من م�صادقة المغرب على االتفاقية  138ب�ش�أن الحد الأدنى ل�سن اال�ستخدام ،يو�صي المجل�س بمنع ت�شغيل
الأطفال دون � 15سنة كاملة في العمل المنزلي الم�أجور ،وربط هذا المنع من جهة بتدابير ت�سمح بانت�شال الطفالت
والأطفال من و�ضعية الت�شغيل التي يوجدون عليها حاليا ،ومن جهة �أخرى بتعميمه على باقي المجاالت بالخ�صو�ص
القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي �صرف المن�صو�ص عليها في المادة  4من مدونة ال�شغل.
 .103وانطالقا من االتفاقية  182ب�ش�أن حظر �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للق�ضاء عليها الم�صادق عليها
من طرف المغرب ،يو�صي المجل�س باعتبار العمل المنزلي من الأعمال التي ت�ؤدي بفعل طبيعتها �أو بفعل الظروف
التي تمار�س فيها �إلى الإ�ضرار ب�صحة الطفل �أو �سالمته �أو �سلوكه الأخالقي ،وبالتالي اعتباره من �أ�سوء �أ�شكال ت�شغيل
الأطفال واتخاذ الإجراءات ال�ضرورية نتيجة ذلك لغاية:
 منع قبول �أطفال جدد دون  18سنة في العمل المنزلي ابتداء من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ؛	�إلزام الم�شغلين الحاليين لأطفال دون  18سنة بالت�صريح بت�شغيلهم للجهات المخت�صة مع بيان ظروف �إيوائهم؛ التو�صل بالت�صريح الخا�ص بالعمال المنزليين ما بين  16و� 18سنة ومعالجته؛ منح الإدارة المخت�صة �صالحية التدخل للت�أكد من �سالمة ظروف العمل والإيواء واتخاذ التدابير ال�ضرورية عنداالقت�ضاء النت�شال الأطفال في و�ضع غير محمود وتوفير حلول بديلة لهم؛
	�إدماج مراحل دخول القانون حيز التطبيق وانت�شال الأطفال من العمل في مخطط يقوم على عقود برامج في �إطاربرنامج العمل "مغرب �أهل ب�أطفاله" تعب�أ له الموارد ال�ضرورية بتعاون بين منظمات المجتمع المدني والوزارات
المعنية بغية �ضمان �أح�سن �آليات الإدماج.
 2.2.3ت�شغيل الأجانب

 .104انطالقا من االتفاقيتين  29و 105المتعلقتين بالعمل الق�سري ومن تعريف الأ�شكال الجديدة التي يكت�سيها خا�صة
بالن�سبة للأطفال والأجانب كما تتبناه منظمة العمل الدولية ،يو�صي المجل�س بالعمل على الق�ضاء الفوري على جلب
وا�ستغالل المهاجرين للقيام بالأعمال المنزلية باتخاذ التدابير التالية:
 منع ت�شغيل الأجانب دون �إبرام عقود خا�صة م�ؤ�شر عليها من لدن الإدارة المخت�صة؛ التزام جميع الم�شغلين الذين يوجد حاليا في خدمتهم بالمنازل عمال �أجانب بالت�صريح بهم وتقديم طلباتلت�سوية �أو�ضاعهم؛
 اتخاذ تدابير عملية في الت�شريع الجديد ترمي �إلى:• توفير نموذج العقد الكتابي الخا�ص في تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ؛
• ت�ضمين القانون ل�شروط التكفل بالمهاجر في حالة المر�ض و�إرجاعه �إلى بلده عند انتهاء عقد العمل؛
• و�ضع خطة عمل وعقود برامج مع منظمات المجتمع المدني للتن�سيق مع مختلف الجهات الإدارية الم�س�ؤولة
لت�صفية الو�ضعية الحالية دون الإخالل بحقوق المهاجرين الأ�سا�سية.
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 3.2.3وحدة النظام القانوني

 .105انطالقا من االتفاقية  111ب�ش�أن التمييز في اال�ستخدام والمهنة ،واعتمادا على المقاربة على �أ�سا�س الحقوق التي
يفتر�ضها الد�ستور وتعتمدها مرجعية الميثاق االجتماعي للمجل�س ،ف�إنه يو�صي با�ستهداف �إدماج جميع الأجراء في
مجال تطبيق مدونة ال�شغل ونظام ال�ضمان االجتماعي مع اعتبار الخ�صو�صيات المرتبطة بطبيعة هذا العمل المتمثلة
في حرمة البيت ،ومتطلبات الإقامة مع �أ�سرة رب البيت� ...إلخ ،وهو ما يدفع �إلى:
 الخيار بين ت�ضمين المقت�ضيات الخا�صة بالعمال المنزليين في مدونة ال�شغل ون�صو�ص تطبيقية من جهة ،واعتمادت�شريع خا�ص ي�ستوفي جميع المعايير ال�ضرورية �إما بالتن�صي�ص عليها �أو بالإحالة على مقت�ضيات مدونة ال�شغل من
جهة �أخرى؛
 البت في قابلية مقت�ضيات قانون االلتزامات والعقود للتطبيق؛ التمييز بين النظام العادي الذي يخ�ضع لأحكامه جميع العمال المنزليين والمقت�ضيات الخا�صة بالعمال الذينيقيمون بالمنازل التي يعملون بها ،والتي قد تتطلب مقت�ضيات تف�سيرية �أو من النظام العام تتعلق بالخ�صو�ص بمدة
ال�شغل و�أوقاته وكيفية احت�سابها وظروف الم�أوى وال�سكن�...إلخ؛
 تحديد تدابير انتقالية بالن�سبة النت�شال الأطفال دون � 15سنة ،وما بين  15و� 18سنة ،وت�سوية و�ضعية الأجانب ،و�إناقت�ضى الحال اتخاذ تدابير تمييزية محددة المدة ت�سمح باالنتقال الهادئ من حالة الفراغ القانوني الحالي �إلى
نظام موحد ي�ضمن الم�ساواة وعدم التمييز بين العمال المنزليين الم�ستهدفين بم�شروع القانون وباقي العامالت
والعمال.
 4.2.3اعتماد خطة عمل �شمولية

 .106ما دام الهدف من م�شروع القانون يتمثل في �ضمان الحقوق الأ�سا�سية للعمال المنزليين فورا ،واالنتقال بو�ضعهم
من حالة التهمي�ش القانوني واالجتماعي واالعتباري الذي يوجدون فيه حاليا �إلى االعتراف لهم بالحق في مزاولة
مهامهم وفق �شروط العمل الالئق ،ف�إن تحقيق هذا المبتغى يتمثل على الم�ستوى ال�شكلي في مالءمة الت�شريع
مع االتفاقيات الملزمة للمغرب ،وتمهيد الطريق نحو م�صادقته على االتفاقية  ،189والعمل على ان�سجام الت�شريع
االجتماعي وتعميمه ،وعلى الم�ستوى العملي في �ضمان تطبيقه عن طريق انخراط الم�ستهدفين فيه طواعية وتوفير
الإطار الم�ؤ�س�ساتي لم�ساعدتهم على ذلك ،ودعمه بنظام للإعالم والتح�سي�س والتتبع والتقييم والمراقبة والردع .ولن
يت�أتى ذلك �إال بو�ضع م�شروع القانون في قلب ا�ستراتيجية عمل على المدى المتو�سط تقوم على:
 مخطط وا�ضح المعالم يعبئ الإمكانيات المادية والب�شرية المتوفرة في المجتمع المدني ولدى الجماعات المحليةتحت م�س�ؤولية الوزارات المعنية وبالخ�صو�ص الوزارات المكلفة بالت�شغيل والتكوين المهني والأ�سرة والت�ضامن
االجتماعي والداخلية والعدل ،وي�ضمن التمويل ال�ضروري للإعداد لدخول النظام الجديد حيز التنفيذ واكت�سابه
للم�صداقية الالزمة لتفعيله؛
 جعل تطبيق النظام الجديد محطة لتحيين المخططات المقررة ب�ش�أن حماية الأطفال ودعم الم�ساواة بين النوعبما في ذلك �إعادة تحيين مهام "نقط التمركز" ومدها بو�سائل العمل ال�ضروري؛
 ربط جدولة دخول النظام الجديد حيز التنفيذ مع:• �صدور المر�سوم المعلن عنه في ظهير  1972بخ�صو�ص تمديد نظام ال�ضمان االجتماعي للعمال المنزليين؛
• تمديد نظام حوادث ال�شغل �إليهم كما تم التن�صي�ص عليه في م�شروع القانون رقم  18.12المتعلق بالتعوي�ض
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•
•

•

عن حوادث ال�شغل؛
تنظيم التكوين المهني والتعليم غير النظامي لفائدة العمال المنزليين لرفع م�ؤهالتهم وتمتيعهم بالحق في
التكوين؛
تمديد الحماية �ضد ا�ستغالل الأطفال في �أ�سوء �أ�شكال الت�شغيل المن�صو�ص عليها في المادة  2-467من
مجموعة القانون الجنائي �إلى � 18سنة ،وتنظيم التن�سيق مع ال�ضابطة الق�ضائية والنيابة العامة لتفعيل مقت�ضيات
القانون الجنائي؛
رفع مقدرات التفتي�ش والم�ساعدة االجتماعية بالزيادة في عدد الأعوان وح�صر مهمتهم الرئي�سة في التفتي�ش
مع �إعطاء الأولوية للحقوق الأ�سا�سية ،وتوفير و�سائل الردع لهم عن طريق الجزاءات الإدارية وتفعيل المتابعات
الق�ضائية.

 3.3المقترحات العملية

 .107مهما كان االختيار بين اعتماد قانون خا�ص �أو �إدماج التدابير الخا�صة بالعمال المنزليين في مدونة ال�شغل ،يقترح
المجل�س �إعطاء عناية خا�صة للموا�ضيع التالية:
 تحديد مجال التطبيق بدقة مع مراعاة:• الحقوق المكت�سبة للعاملين الم�ستفيدين حاليا من �أحكام مدونة ال�شغل و�/أو ال�ضمان االجتماعي؛
• �إدماج جميع من يمار�س العمل المنزلي الم�أجور وبالتالي اعتماد تعريف ي�سمح بالتمييز بين عقود الخدمة
وعقود العمل؛
• الت�أكيد على وجود عالقة �شغل في حالة اللجوء �إلى م�شغل من الباطن غير م�سجل بال�سجل التجاري وبال�صندوق
الوطني لل�ضمان االجتماعي؛
• تفادي جرد الأ�شغال المرتبطة بالبيت �أو االكتفاء ب�سردها على �سبيل الذكر ال الح�صر.
 ت�ضمين المواد القانونية لجميع الأحكام الرئي�سة المتعلقة ب�شروط اال�ستخدام وال�شغل ليبقى مجال الن�صالتنظيمي مح�صورا في الإجراءات التطبيقية وفق المادة  71من الد�ستور (نظام االلتزامات المدنية ،عالقات
ال�شغل وال�ضمان االجتماعي وحوادث ال�شغل والأمرا�ض المهنية ،تحديد التوجهات والتنظيم العام لميداني
التعليم والتكوين المهني ،الم�سطرة المدنية والجنائية)؛
 التمييز بين الن�صو�ص التطبيقية العامة والإجراءات التنظيمية التي يمكن االكتفاء ب�ش�أنها بمقررات �إدارية مثلنموذج العقد المكتوب ،وعقد ت�شغيل العمال الأجانب في المنازل؛
 تحديد تاريخ نهائي لدخول القانون حيز التنفيذ دون تعليقه بن�صو�ص تنظيمية وهو ما يتطلب تح�ضيرها ون�شرهام�سبقا؛
 احترام المبد�أ العام القا�ضي ب�إمكانية �إثبات العالقة ال�شغلية بجميع الو�سائل في حالة غياب العقد الكتابي؛ �شمول الن�ص �صراحة لال�ستثناءات على �أحكام مدونة ال�شغل المتعلقة بعقد العمل وف�سخه ومدة ال�شغل والأجر؛ مطابقة الو�ضعية القانونية الناتجة عن الت�شريع الجديد اللتزامات المغرب الناتجة عن االتفاقيات الم�صادق عليهاومن بينها االتفاقيات الأ�سا�سية ،واالتفاقيات ذات الأولوية المتعلقة بتفتي�ش ال�شغل و�سيا�سة الت�شغيل والعطلة
الم�ؤدى عنها وعطلة الأمومة؛
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-

تدبير المرحلة االنتقالية ب�إحداث هيئة تن�سيقية تواكب تح�ضير الن�صو�ص التطبيقية وتوفير الآليات العملية النت�شال
الأطفال والتن�سيق مع مختلف الأطراف؛
تنظيم �إجراءات زيارة �أماكن �إقامة العمال المنزليين بترخي�ص من رب البيت �أو في حالة الرف�ض بترخي�ص من
النيابة العامة للت�أكد من ظروف العمل والإقامة ؛
تنظيم �إجراءات التعاون بين هيئات التفتي�ش و�ضباط ال�شرطة الق�ضائية والنيابة العامة عند افترا�ض ت�شغيل �أطفال
دون � 18سنة ح�سب المراحل ،وكذا عند افترا�ض العمل الق�سري؛
تنظيم التوا�صل خالل المرحلة االنتقالية بين الم�شغلين والهيئات ال�ساهرة على �إعمال القانون.
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 .IVخاتمة
 .108ظل الإطار القانوني المنظم ل�شروط ال�شغل والت�شغيل المتعلقة بالعمال المنزليين قيد االنتظار منذ � 10سنوات من
�صدور مدونة ال�شغل ،وذلك بهدف تعزيز تدابير حماية العمالة المنزلية ،وبدرا�سة المجل�س االقت�صادي واالجتماعي
والبيئي للإ�صالح المن�شود ،تقف جميع ا�ستنتاجاته على غياب معطيات وبيانات موثوقة في هذا المجال تحول
دون التوفر على تحليل دقيق للو�ضعية االقت�صادية واالجتماعية للعمال المنزليين وللمحيط االجتماعي للم�شغلين،
ولمدى تداخل الت�شغيل في المنازل مع �سوق ال�شغل.
 .109في ظل هذا كله ،تبرز الحاجة الملحة �إلى اعتماد قانون لهذه الفئة من الأجراء ،ي�ضمن حقوقها االجتماعية واالقت�صادية
كما ين�ص عليها الد�ستور وتتالءم مع المعايير الدولية ،وتن�سجم مع مدونة ال�شغل.
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المالحظات والتعليقات

المـــــــــــادة

البـــاب الأول � :أحكام عامة

المــادة الأولى:
يراد بما يلي في مدلول هذا القانون:
العامل المنزلي :العامل(ة) الذي يقوم ،ب�صفة دائمة
واعتيادية مقابل �أجر ،ب�إنجاز �أ�شغال مرتبطة بالبيت كما
هي محددة في المادة  2من هذا القانون� ،سواء عند
�صاحب بيت واحد �أو �أكثر.
ال يعتبر عامال(ة) منزليا(ة) ،العامل(ة) الذي يتم و�ضعه
رهن �إ�شارة الم�شغل من قبل مقاولة الت�شغيل الم�ؤقت،
والبوابون في البنايات المعدة لل�سكنى الخا�ضعون
لأحكام الظهير ال�شريف بمثابة قانون رقم 1.76.258
ال�صادر في  24من �شوال � 8( 1397أكتوبر.)1977
وكذا العمال الذين ينجزون �أ�شغاال لفائدة الم�شغل
ب�صفة م�ؤقتة.
كما ال يعتبر عامال(ة) منزليا(ة) حار�س البيت المرتبط
بعقد �شغل مع �إحدى �شركات الحرا�سة الخا�ضع
ن�شاطها لمقت�ضيات القانون رقم  27.06المتعلق ب�أعمال
الحرا�سة ونقل الأموال ال�صادر بتنفيذه الظهير ال�شريف
رقم  1.07.155بتاريخ  19من ذي القعدة 30( 1428
نوفمبر .)2007
�صاحب البيت :كل �شخ�ص ذاتي ي�ست�أجر عمل
عامل(ة) منزلي(ة) لإنجاز الأ�شغال المن�صو�ص عليها
في المادة � 2أدناه �أو �أحدها ،وي�شار �إليه في ما يلي من
هذا القانون با�سم "الم�شغل".

اعتمدت هذه المادة على تحديد مدلول بع�ض
الم�صطلحات غافلة تحديد مجال تطبيق الن�ص ،وهي
طريقة تجعل القارئ �أمام مهمة ا�ستنباط مدى اال�ستثناء
الذي يج�سده هذا الم�شروع بالن�سبة لمدونة ال�شغل.
لذا كان من الأح�سن تحديد مجال تطبيق الم�شروع
من خالل ح�صر الفئة الم�ستهدفة وفق المادة  4من
مدونة ال�شغل في عمال المنازل الذين تربطهم عالقة
�شغل ب�صاحب البيت ،للت�أكيد على ا�ستمرار ا�ستفادة
باقي العاملين بالمنازل من قانون ال�شغل وال�ضمان
االجتماعي.
كما يالحظ على هذه المادة تعدادها لفئات العمال غير
المعتبرين عماال منزليين ،وهو تعداد يبقى دون فائدة ما
دام يمكن الو�صول �إلى ذات النتيجة من خالل ن�صو�ص
قانونية �أخرى.
فمن الوا�ضح �أن العامل(ة) الذي يتم و�ضعه رهن �إ�شارة
الم�شغل من قبل مقاولة الت�شغيل الم�ؤقت ،وحار�س
البيت المرتبط بعقد �شغل مع �إحدى �شركات الحرا�سة
يوجدان حتما في خدمة �شخ�ص اعتباري وال تربطهما
ب�صاحب البيت عالقة تعاقدية وال ينطبق عليهما تعريف
هذه المادة المخ�ص�ص للم�شغل �صاحب البيت.
كما يخ�ضع البوابون في البنايات المعدة لل�سكنى طبقا
للمادة  3من مدونة ال�شغل لنظامهم الأ�سا�سي ،وكذا
لأحكام مدونة ال�شغل في كل ما لم يرد عليه الن�ص في
النظام الأ�سا�سي �أو �إذا كانت �ضمانات هذا الأخير تقل
عن �ضمانات مدونة ال�شغل.
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في حين يثير ذكر فئة العمال الذين ينجزون �أ�شغاال لفائدة
الم�شغل ب�صفة م�ؤقتة �ضمن الئحة العمال الم�ستثنون من
الخ�ضوع لهذا الم�شروع ا�ستغرابا �أكبر ،لكونها قد تنطبق
على العمال المنزليين المياومين من جهة ،ولأنها تجمع
بين الأجراء الخا�ضعين لمدونة ال�شغل والحرفيين الذين
يعملون لح�سابهم الخا�ص دون تبعية قانونية من جهة
�أخرى.
المادة :2
ت�شمل الأ�شغال المرتبطة بالبيت الأ�شغال التالية:
• التنظيف؛
• الطبخ؛
• االعتناء بالأطفال؛
• االعتناء بفرد من �أفراد البيت ب�سبب �سنه �أو عجزه� ،أو
مر�ضه� ،أو كونه من ذوي االحتياجات الخا�صة؛
• ال�سياقة؛
• �أعمال الب�ستنة؛
• حرا�سة البيت.
يمكن ،عند االقت�ضاء ،تغيير �أو تتميم الئحة الأ�شغال
الم�شار �إليها �أعاله بن�ص تنظيمي.

ذات المالحظة �أعاله تنطبق على هذه المادة التي من
خالل تحديدها للأ�شغال المرتبطة بالبيت ،تجعل القارئ
�أمام مهمة ا�ستنباط مدى اال�ستثناء الذي يج�سده هذا
الم�شروع بالن�سبة لمدونة ال�شغل .لذا كان من الأح�سن
تحديد مجال تطبيق الم�شروع من خالل ح�صر الفئة
الم�ستهدفة وفق المادة  4من مدونة ال�شغل كما هو وارد
في المالحظة الخا�صة بالمادة الأولى من الم�شروع.
كما قد يترتب على تحديد الأ�شغال المرتبطة بالبيت
ا�ستبعاد حاالت �أخرى نظرا لتطور الحاجيات المنزلية
ح�سب الزمان والمكان ،والحاجة �إلى تدقيق بع�ض
الحاالت كما هو ال�ش�أن بالن�سبة لالعتناء بالأطفال �أو بفرد
من �أفراد البيت ب�سبب �سنه �أو عجزه �أو مر�ضه �أو لكونه
من ذوي االحتياجات الخا�صة ،وتكييف الأ�شغال المنزلية
التي ال تدخل في الالئحة المعتمدة مثل التكوين والرعاية
البدنية وال�صيانة الإلكترونية.
و�إذا كان ممكنا ح�سب الفقرة الأخيرة من هذه المادة
تغيير �أو تتميم الئحة الأ�شغال الم�شار �إليها �أعاله بن�ص
تنظيمي ،ف�إن الت�سا�ؤل يثار حول م�شروعية تغيير �أو تتميم
مقت�ضى ت�شريعي بن�ص تنظيمي.

البـــاب الثاني � :شروط ت�شغيل العمال المنزليين
المادة :3
يتم ت�شغيل العامل(ة) المنزلي(ة) بمقت�ضى عقد عمل
يعده الم�شغل وفق نموذج يحدد بن�ص تنظيمي .ويوقع
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هذا العقد من قبل الم�شغل والعامل(ة) المنزلي(ة)،
�شريطة �أن تراعى ،عند التوقيع ،ال�شروط المتعلقة بالأهلية
المن�صو�ص عليها في قانون االلتزامات والعقود.
يحرر العقد في ثالثة نظائر ي�صادق على �صحة �إم�ضائها
من قبل ال�سلطة المخت�صة ،ي�سلم الم�شغل نظيراً منها
للعامل(ة) المنزلي(ة) ويحتفظ بواحد منها ،ويودع
الثالث لدى مفت�شية ال�شغل المخت�صة مقابل و�صل.
�إذا تعلق الأمر بعمال منزليين �أجانب ،تطبق عليهم �أحكام
الباب الخام�س من الكتاب الرابع من القانون المذكور
رقم  65.99المتعلقة بت�شغيل الأجراء الأجانب.

تتحمل ت�ضمينه مختلف القواعد وتفرعاتها ح�سب �أنواع
العقود ،ف�ضال عن �أن �شروط الت�شغيل تدخل في المجال
الت�شريعي وال يمكن تحديدها بوا�سطة ن�ص تنظيمي.
وبالن�سبة للمادة  3يالحظ �أن ت�شغيل العامل(ة) المنزلي(ة)
يتم بمقت�ضى عقد عمل يعده الم�شغل وفق نموذج يحدد
بن�ص تنظيمي ،دون �أي تمييز بين العقد محدد المدة
ب�صنفيه المتمثلين في المدة المحددة المتفق عليها و�إنجاز
�شغل معين ،والعقد غير المحدد المدة ،وهو ما ي�ؤدي �إلى
عدم توافق ال�شروط ال�شكلية الواردة بهذه المادة مع ظروف
�إبرام العقود لمدة ق�صيرة كما هو ال�ش�أن في جميع عالقات
ال�شغل غير القارة ،ما يدفع �إلى الت�سا�ؤل حول مدى قابلية
تطبيق هذا الم�شروع على العمال المنزليين غير القارين
كالمياومين ،والعر�ضيين ،والمو�سميين.
ويثار الت�سا�ؤل حول ما �إذا كان عقد العمل ي�شكل حجة
قاطعة �أم �أنه ب�إمكان الأجير �إثبات ما يخالفه مثل تاريخ
بداية الت�شغيل �أو طبيعة العمل �أو باقي ال�شروط الواردة في
العقد النموذجي؟
كما يالحظ �أن الفقرة الثانية من المادة  3ت�شترط تحرير
عقد ال�شغل في ثالثة نظائر م�صادق على �صحة �إم�ضائها
تودع ن�سخة منها لدى مفت�شية ال�شغل ،مع �إقران ذلك
بجزاء جنائي طبقا للمادة � 17أدناه ،دون �أي تمييز ح�سب
مدة الت�شغيل ومحله الذي قد يبعد �أحيانا عن �أقرب
مفت�شية ال�شغل بمئات الكيلومترات.
وبخ�صو�ص الفقرة الأخيرة التي تحيل بالن�سبة للعمال
المنزليين الأجانب على �أحكام مدونة ال�شغل المتعلقة
بت�شغيل الأجراء الأجانب ،ف�إن ذلك يثير المالحظات
التالية:
 �إن الإحالة على �أحكام مدونة ال�شغل تعني ا�ستعمالالعقد النموذجي المعمول به في باقي القطاعات دون
مالءمته للخ�صو�صيات التي جاء بها هذا الت�شريع،
ف�ضال عن ت�ضمن العقد النموذجي لبيانات ال يمكن �أن
يتوفر عليها �صاحب البيت مثل رقم ال�سجل التجاري،
�أو ال يتوفر عليها العامل(ة) المنزلي(ة) حاليا مثل رقم
االنخراط في ال�صندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي،
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وا�سم �شركة الت�أمين عن حوادث ال�شغل والأمرا�ض
المهنية .فرغم �أن م�شروع القانون رقم  18.12المتعلق
بالتعوي�ض عن حوادث ال�شغل ين�ص على ا�ستفادة عمال
المنازل من �أحكامه� ،إال �أن �إلزامية الت�أمين ُتف َر�ض على
الم�شغلين الخا�ضعين لنظام ال�ضمان االجتماعي ،وهو
ما ال ينطبق على الم�شغل �صاحب البيت؛
 عدم توقيف ا�ستقدام العمال الأجانب من بلدانهم علىتوفير عقود عمل موافق عليها من لدن ال�سلطات لتالفي
ت�شريدهم و�ضمان تحمل نفقات رجوعهم �إلى بلدانهم
كما تن�ص على ذلك المادة  8من االتفاقية 189؛
 عدم معالجة و�ضعية العمال الأجانب الموجودينحاليا بالمغرب في حالة عدم ت�سوية �أو�ضاعهم من لدن
الم�شغل �أو الإدارة المكلفة بالت�شغيل.
المــادة :4
يمكن ت�شغيل العمال المنزليين المغاربة �أو الأجانب
عن طريق وكاالت الت�شغيل الخ�صو�صية المحدثة طبقا
لأحكام الكتاب الرابع من القانون رقم  65.99بمثابة
مدونة ال�شغل حول الو�ساطة في اال�ستخدام وت�شغيل
الأجراء.
ويمنع على الأ�شخا�ص الذاتيين �أن يقوموا ،ب�صفة
اعتيادية ،ب�أعمال الو�ساطة في ت�شغيل عمال منزليين.
المــادة :5
يجب على العامل(ة) المنزلي(ة) �أن يقدم للم�شغل
ن�سخة م�صادق عليها من بطاقة تعريفه الوطنية �أو ما
يقوم مقامها ،وكذا جميع البيانات والوثائق التي يطلبها
الم�شغل ،وال�سيما تلك المتعلقة با�سمه وعنوانه وتاريخ
ومكان ازدياده وبحالته العائلية ،وعند االقت�ضاء ن�سخا من
ال�شهادات المدر�سية والمهنية التي يتوفر عليها.
يجب على العامل(ة) المنزلي(ة) �أن يحيط الم�شغل
علما بكل تغيير يطر�أ على عنوانه �أو حالته العائلية.
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�أوجبت هذه المادة على العامل(ة) المنزلي(ة) ت�سليم
الم�شغل ن�سخة م�صادق عليها من بطاقة تعريفه الوطنية �أو
ما يقوم مقامها .وحيث ي�سمح بت�شغيل الأ�شخا�ص ،طبقا
للمادة  6من هذا الم�شروع ،متى �أتموا � 15سنة كعمال
منزليين ،وحيث �أن الفقرة  2من المادة  1من القانون
رقم  35.06المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف
الإلكترونية ال تلزم التوفر على هذه البطاقة �سوى بالن�سبة
للمواطن البالغ � 18سنة ميالدية كاملة ،ف�إن المر�شح للعمل
كعامل(ة) منزلي(ة) الذي يتراوح عمره بين  15و� 18سنة
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يمكن للم�شغل ،وعلى نفقته� ،أن يطلب من العامل(ة)
المنزلي(ة) قبل ت�شغيله� ،أن يدلي ب�شهادة طبية تثبت
خلوه من �أي مر�ض من الأمرا�ض المعدية.
يتعين على العامل(ة) المنزلي(ة) �أن ي�صرح لدى م�شغله
ب�أي مر�ض �آخر م�صاب به وال �سيما �إذا كان مر�ضا مزمنا.

لن يكون متوفرا على البطاقة الوطنية ،وهو ما يفر�ض تحديد
الوثائق التي تقوم مقامها ،والتي ت َمكن فعال من التثبت
من هوية الطفل و�سنه.
كما �ألزمت هذه المادة العامل(ة) المنزلي(ة) ت�سليم
الم�شغل كل الوثائق التي يطلبها منه ،وال�سيما تلك
المتعلقة با�سمه وعنوانه وتاريخ ومكان ازدياده وبحالته
العائلية ،في حين تن�ص المادة  7من ذات القانون على
�أن البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية تعفي من الإدالء
بر�سم الوالدة و�شهادة الإقامة.
و�إذا كانت الفقرة الثالثة من هذه المادة قد �سمحت
للم�شغل ،على نفقته� ،أن يطلب من العامل(ة) المنزلي(ة)
قبل ت�شغيله ،الإدالء ب�شهادة طبية تثبت خلوه من �أي
مر�ض من الأمرا�ض المعذية ،ف�إن الت�سا�ؤل يطرح عن حالة
�إ�صابته بمر�ض كيفما كان نوعه بعد ت�شغيله ،خا�صة في
�ضل ال�سكوت عن الحماية االجتماعية بمختلف مكوناتها،
علما �أن تمديد نظام ال�ضمان االجتماعي �إليهم يتوقف منذ
�سنة  1959على �صدور مر�سوم.

المــادة :6
طبقا لأحكام المادة  143من القانون رقم 65.99
ال�سالف الذكر ،يمنع ت�شغيل الأ�شخا�ص الذين تقل
�أعمارهم عن � 15سنة كعمال منزليين.
�أما بالن�سبة للأ�شخا�ص الذين تتراوح �أعمارهم ما بين 15
و� 18سنة ،فيجب �أن يكونوا حا�صلين من �أولياء �أمورهم
على �إذن مكتوب م�صادق على �صحة �إم�ضائه ق�صد توقيع
عقد ال�شغل المتعلق بهم.
يعر�ض العمال المنزليون المتراوحة �أعمارهم ما بين 15
و� 18سنة وجوبا على فح�ص طبي كل �ستة �أ�شهر على
نفقة الم�شغل.
يمنع ت�شغيل العمال المنزليين في �أ�شغال ت�شكل مخاطر
بيئية ت�ضر ب�صحتهم �أو �سالمتهم �أو ب�سلوكهم الأخالقي،
�أو قد يترتب عنها ما قد يخل بالآداب العامة.
تحدد الئحة هذه الأ�شغال بن�ص تنظيمي.

تحيل الفقرة  1من هذه المادة على �أحكام المادة
من القانون المتعلق بمدونة ال�شغل لتحديد �سن ت�شغيل
العمال المنزليين في � 15سنة ،وهذا ي�شكل تعار�ضا مع
�أحكام المادة  4من ذات المدونة التي تن�ص على تحديد
�شروط الت�شغيل وال�شغل الخا�صة بهذه الفئة بوا�سطة قانون
خا�ص� ،أي �أن العمال المنزليين ال يخ�ضعون لأحكام
مدونة ال�شغل .لذا ي�ستح�سن تحديد �سن ت�شغيل العمال
المنزليين دون �إحالة على القانون المتعلق بمدونة ال�شغل.
كما يالحظ غياب �إلزامية �إجراء الفح�ص الطبي بمنا�سبة
ا�ستخدام الأطفال واالكتفاء بفح�ص طبي كل �ستة �أ�شهر.
143
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المادة :7
يمكن للعمال المنزليين المتراوحة �أعمارهم ما بين 15

و� 18سنة �أن ي�ستفيدوا من برامج التربية والتكوين التي
توفرها الدولة ،ال�سيما برامج محو الأمية والتربية غير
النظامية وبرامج التكوين المهني.
تحدد كيفيات اال�ستفادة من البرامج المذكورة باتفاق
بين الم�شغل والعامل(ة) المنزلي(ة).

يالحظ عدم تن�صي�ص هذه المادة على الحق في
ا�ستفادة العمال الرا�شدين من برامج التربية والتكوين
التي توفرها الدولة وح�صره في الإباحة عو�ض الإلزامية
بالن�سبة للعمال المنزليين المتراوحة �أعمارهم ما بين 15
و� 18سنة.
وي�ستح�سن تقرير اال�ستفادة من هذه البرامج بوا�سطة
قواعد ت�ضعها الدولة عو�ض تعليق ذلك على اتفاق بين
الم�شغل والعامل(ة) المنزلي(ة) ،قد ي�صعب الو�صول
�إليه في كثير من الحاالت ب�سبب عدم التوازن بين
الطرفين.

البـــاب الثالث  :الراحة الأ�سبوعية والعطلة ال�سنوية و�أيام العطل
المــادة :8
ي�ستفيد العامل(ة) المنزلي(ة) من راحة �أ�سبوعية ال
تقل عن � 24ساعة مت�صلة.
يمكن باتفاق الطرفين تجميع �أيام الراحة الأ�سبوعية على
�أن تعطى الراحة التعوي�ضية خالل ال�شهرين المواليين
لتاريخ وقفها.

تطرق الباب الثالث للراحة الأ�سبوعية والعطلة ال�سنوية
و�أيام العطل دون �أن ي�سبقه تحديد مدة العمل الم�سموح
بها ،وهو ما �سيحول دون احت�ساب بداية ونهاية �أوقات
الراحة والعطل.
كما �أن �إغفال تحديد مدة العمل بالن�سبة لت�شغيل
الأطفال يطرح م�س�ألة مالءمة هذا الت�شريع مع اتفاقيات
منظمة العمل الدولية ،خا�صة االتفاقية  138ب�ش�أن الحد
الأدنى ل�سن اال�ستخدام التي �صادق عليها المغرب
بتاريخ  6يناير  2000والتي تن�ص في المادة  )3( 7على
وجوب تقرير ال�سلطة المخت�صة لعدد ال�ساعات وال�شروط
التي يجوز فيها القيام باال�ستخدام �أو العمل.

المــادة :9
ت�ستفيد الأم ،العاملة المنزلية ،ابتداء من تاريخ ا�ستئنافها
العمل �إثر الو�ضع ،من ا�ستراحة خا�صة للر�ضاعة مدتها
�ساعة واحدة عن كل يوم وذلك خالل مدة �إثني ع�شر
�شهرا متوالية.
تكون مدة ا�ستراحة الر�ضاعة م�ستقلة عن فترات الراحة
التي ت�ستفيد منها العاملة المنزلية.

�إذا كانت هذه المادة تن�ص على ا�ستفادة الأم ،العاملة
المنزلية ،من ا�ستراحة خا�صة للر�ضاعة ،ف�إنه يالحظ
غياب التن�صي�ص على الحق في عطلة الأمومة.
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المــادة :10
ي�ستفيد العامل(ة) المنزلي(ة) من عطلة �سنوية مدفوعة
الأجر �إذا ق�ضى �ستة �أ�شهر مت�صلة في خدمة الم�شغل،
على �أال تقل مدتها عن يوم ون�صف يوم عمل عن كل
�شهر.
يمكن تجزئة العطلة ال�سنوية �أو الجمع بين �أجزاء من
مددها على مدى �سنتين متتاليتين� ،إذا اتفق الطرفان
على ذلك.

بالمقارنة مع مدونة ال�شغل� ،أغفلت هذه المادة تمديد
العطل بالن�سبة للطفل على �أ�سا�س الأقدمية .كما لم
تتطرق �إلى احتفاظ العامل بالحق في ال�سكن خالل
العطل.

المــادة :11
ي�ستفيد العامل(ة) المنزلي(ة) من راحة م�ؤدى عنها
خالل �أيام الأعياد الدينية والوطنية .ويمكن ت�أجيل
اال�ستفادة منها �إلى تاريخ الحق يحدد باتفاق الطرفين.

ن�صت هذه المادة على ا�ستفادة العامل(ة) المنزلي(ة)
من راحة م�ؤدى عنها خالل �أيام الأعياد الدينية
والوطنية ،في حين ورد بعنوان الباب الثالث المدرجة
في هذه المادة �ضمن مقت�ضياته عبارة �أيام العطل ،وهناك
فرق بين الأعياد والعطل .ف�إذا كانت الأعياد هي الأعياد
الدينية �أو الوطنية المعترف بها قانونا ،ف�إن العطل هي �أيام
يتوقف فيها ال�شغل دون �أن تكون �أعيادا.
كما �أن غياب �أية �إحالة على لوائح ر�سمية لأيام العطل
�أو �أيام الأعياد يطرح م�س�ألة ح�صرها ،ومعرفة �شروط �أداء
الأجر �أو التعوي�ض عنها.

المــادة :12
ي�ستفيد العامل(ة) المنزلي(ة) من رخ�ص تغيب
لأ�سباب عائلية تحدد مددها كما يلي:
 زواج العامل(ة) المنزلي(ة)� :أربعة �أيام؛ زواج �أحد �أبناء العامل(ة) المنزلي(ة) �أو �أحد ربائبه:يومان؛
 وفاة زوج العامل(ة) المنزلي(ة) �أو �أحد �أبنائه �أو �أحفاده،�أو �أ�صوله� ،أو �أبناء زوجه من زواج �سابق :ثالثة �أيام؛
 وفاة �أحد �إخوة �أو �إحدى �أخوات العامل(ة)المنزلي(ة) �أو �أحد �إخوة �أو �إحدى �أخوات زوجه� ،أو
�أحد �أ�صول زوجه :يومان؛
 عملية جراحية لزوج العامل(ة) المنزلي(ة) �أو �أحد�أبنائه :يومان؛
 -ختان �أحد �أبناء العامل(ة) المنزلي(ة) :يوم واحد.

رغم ن�ص هذه المادة على حاالت ا�ستفادة العامل(ة)
المنزلي(ة) من رخ�ص تغيب لأ�سباب عائلية ،ف�إنه
يالحظ غياب التن�صي�ص على الإجازة بمنا�سبة ازدياد
مولود للعامل(ة) المنزلي(ة).
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البـــاب الرابع  :الأجـــر
المــادة :13
يحدد الأجر بترا�ضي الطرفين .ويدخل في احت�سابه،
بالإ�ضافة �إلى المبلغ النقدي ،المكمالت الأخرى
المادية �أو العينية ،عند االقت�ضاء� ،إذا اتفق الطرفان على
ذلك.
ال يمكن �أن يقل المبلغ النقدي من الأجر للعامل(ة)
المنزلي(ة) عن الحد الأدنى القانوني للأجر ،المطبق
في قطاعات ال�صناعة والتجارة والمهن الحرة� ،إذا كان
العامل(ة) المنزلي(ة) ال ي�ستفيد من مكمالت مادية �أو
عينية �أخرى ،بما في ذلك الأكل والمبيت ب�صفة دائمة
لدى الم�شغل.
ي�ؤدى الأجر كل �شهر عند انتهائه ،ما لم يتفق الطرفان
على خالف ذلك.
يجب �أن يت�ضمن عقد ال�شغل ،عند االقت�ضاء ،الن�سبة
المئوية التي يمثلها المبيت والأكل من مبلغ الأجر،
على �أال تتجاوز هذه الن�سبة في كل الأحوال  40%من
هذا المبلغ.

ال يمكن ،طبقا لهذه المادة� ،أن يقل المبلغ النقدي من
الأجر الم�ؤدى للعامل(ة) المنزلي(ة) عن الحد الأدنى
القانوني للأجر المطبق في قطاعات ال�صناعة والتجارة
والمهن الحرة .و�إذا علمنا �أن الحد الأدنى القانوني
للأجر في هذه القطاعات يح�سب على �أ�سا�س �ساعات
العمل ،ف�إن ذلك �سي�ؤدي ،في هذه الحالة كذلك كما
هو ال�ش�أن بالن�سبة الحت�ساب بداية ونهاية �أوقات الراحة
والعطل� ،إلى �صعوبة تحديد الأجر ب�سبب عدم تحديد
الم�شروع لمدة العمل الم�سموح بها.
كما يالحظ �أن هذه المادة تحدد ال�سقف وال تحدد
الن�سبة في حالة �سكوت العقد عن ذلك �أو في حالة
العقد ال�شفوي.
لذا ،من الأفيد مثال �أن تحدد ن�سبة الغذاء في ،10%
ون�سبة الفطور والع�شاء في  ،10%ون�سبة ال�سكن في
 ،10%على �أال يتجاوز المجموع ال�سقف الإجمالي
المحدد.

المــادة :14
كل يوم تغيب فيه العامل(ة) المنزلي(ة) دون ترخي�ص
من م�شغله ،يخ�صم مقابله من الأجر� ،إال �إذا اتفق الطرفان
على خالف ذلك.

ي�سكت هذا الن�ص عن نظام الغياب عالقة مع المر�ض
والغياب غير المبرر ال�سامح بالعقوبة .كما يجب
التن�صي�ص على االقتطاع بالن�سبة لكل غياب كما هو
الحال بالن�سبة للذي يتغيب ن�صف يوم �أو ب�ضع �ساعات،
ولي�س االكتفاء فقط بتنظيم حالة غياب يوم كامل.

المــادة :15
ي�ستحق العامل (ة) المنزلي (ة) تعوي�ضا عند ف�صله� ،إذا
ق�ضى ما ال يقل عن �سنة متوا�صلة من ال�شغل الفعلي
لدى نف�س الم�شغل.
يعادل مبلغ هذا التعوي�ض ،عن كل �سنة� ،أو جزء من
ال�سنة من ال�شغل الفعلي ،ما يلي:
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تعتبر مدة �سنة متوا�صلة من ال�شغل الفعلي ك�شرط
ال�ستحقاق التعوي�ض عن الف�صل مدة طويلة قد تدفع
بع�ض الم�شغلين �إلى التحايل من خالل ف�صل العامل(ة)
المنزلي(ة) قبل مرور تلك المدة وا�ستبداله ب�آخر .لذا
ي�ستح�سن ق�صر هذه المدة في �ستة �أ�شهر كما هو ال�ش�أن
بالن�سبة للعاملين في باقي القطاعات طبقا للمادة  52من
مدونة ال�شغل ،خا�صة و�أن الفقرة  2من المادة  15من
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• � 96ساعة من الأجر ،فيما يخ�ص فترة ال�شغل الفعلي
المق�ضية خالل الخم�س �سنوات الأولى؛
• � 144ساعة من الأجر ،فيما يخ�ص فترة ال�شغل الفعلي
المق�ضية خالل ال�سنة ال�ساد�سة �إلى ال�سنة العا�شرة؛

الم�شروع تحدد مبلغ التعوي�ض عن الف�صل وفق نف�س
الطريقة المعتمدة في المادة  52من مدونة ال�شغل
المذكورة �أعاله.

• � 192ساعة من الأجر ،فيما يخ�ص فترة ال�شغل الفعلي
المق�ضية خالل ال�سنة الحادية ع�شرة وال�سنة الخام�سة
ع�شرة؛
• � 240ساعة من الأجر ،فيما يخ�ص فترة ال�شغل الفعلي
المق�ضية بعد ال�سنة الخام�سة ع�شرة.
يحدد المبلغ النقدي الواجب �أدا�ؤه عن كل �ساعة بن�ص
تنظيمي.
البـــاب الخام�س  :المراقبة والعقوبــات
المادة :16
يتلقى الأعوان المكلفون بتفتي�ش ال�شغل ال�شكايات
التي يتقدم بها العامل(ة) المنزلي(ة) �ضد الم�شغل
كلما تعلق الأمر بنزاع يخ�ص تنفيذ عقد العمل المبرم
بينهما.
ي�ستدعي مفت�ش ال�شغل الطرفين للتحقق من مدى
تطبيق �أحكام هذا القانون.
يقوم مفت�ش ال�شغل ب�إجراء محاوالت ال�صلح بين
الطرفين يتم ت�ضمينها في مح�ضر يوقعه الطرفان.
و�إذا تعذر عليه ال�صلح ،حرر مح�ضراً في المو�ضوع ي�سلم
�إلى العامل(ة) المنزلي(ة) ليدلي به �إذا قرر اللجوء �إلى
المحكمة المخت�صة ق�صد البت في النزاع.
يمكن لمفت�ش ال�شغل �أن يطلب من الطرفين مده
بالوثائق التي من �ش�أنها �أن ت�ساعده على القيام بالمهمة
المذكورة .وفي حالة معاينة مخالفة �أحكام هذا القانون
يحرر مح�ضرا في المو�ضوع يحيله �إلى النيابة العامة
المخت�صة.

ت�ضيق هذه المادة من مجال تدخل مفت�ش ال�شغل من
خالل تعليق مراقبته على تو�صله ب�شكاية من العامل(ة)
المنزلي(ة) �ضد الم�شغل ،وهي طريقة قد تحول دون
تحقيق حماية فعالة للعامل(ة) المنزلي(ة).
ويالحظ �أن نظام المراقبة يخلط بين مهمة التفتي�ش
التي ت�ؤدي �إلى الوقوف على المخالفات وبين محاوالت
ال�صلح الهادفة �إلى تحقيق ال�صلح.
كما �أن �إ�ضافة هذه المراقبة �إلى المهام الكثيرة لمفت�شي
ال�شغل وقلة عددهم� ،سي�ؤدي �إلى عدم فعاليتها تماما.
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المادة :17
يعاقب بغرامة من � 25000إلى  30000درهم:
• كل �شخ�ص ا�ستخدم عامال(ة) منزليا(ة) يقل عمره
عن � 15سنة؛
• كل �شخ�ص ا�ستخدم عامال(ة) منزليا(ة) يتراوح عمره
ما بين  15و� 18سنة دون �إذن من ولي �أمره؛
• كل �شخ�ص ذاتي ،يتو�سط ب�صفة اعتيادية ،في ت�شغيل
عمال منزليين؛
• كل �شخ�ص لم يتقيد ب�أحكام المادة � 3أعاله؛
• كل �شخ�ص ا�ستخدم عما ًال منزليين في �أ�شغال ت�ضر
ب�صحتهم �أو �سالمتهم �أو �سلوكهم الأخالقي.
وفي حالة العود يحكم على مرتكب الأفعال المن�صو�ص
عليها �آنفا ب�ضعف الغرامة وبالحب�س تتراوح مدته بين
�شهر و� 3أ�شهر �أو ب�إحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة :18

تعاقب هذه المادة كل �شخ�ص ذاتي ،يتو�سط ب�صفة
اعتيادية ،في ت�شغيل عمال منزليين ،دون �أن تحدد عدد
المرات التي يتحقق بها االعتياد.
لذا ي�ستح�سن تحديد ذلك ،كي ال يفلت الو�سيط من
العقاب بدعوى عدم اعتياده التو�سط في ت�شغيل العمال
المنزليين.
ورغم التن�صي�ص على معاقبة الو�سيط ،فيالحظ غياب �أي
و�سيلة ناجعة لمعاينة الو�ساطة غير الم�شروعة في ت�شغيل
الأطفال كعمال منزليين.

يعاقب بغرامة تتراوح ما بين  500و 1200درهم كل
عامل(ة) منزلي(ة) لم يحط م�شغله علما بكل تغيير يطر�أ
على عنوانه �أو حالته العائلية.

يالحظ هنا �أنه �إذا تعلق الأمر بغرامة �إدارية ،ف�إن هذا
المبلغ يمكن �أن يكون له معنى ،والحال �أن الأمر هنا
يتعلق بمخالفة ق�ضت بها المحكمة .فهل يمكن ت�صور
�إعداد مح�ضر من طرف مفت�ش ال�شغل (الذي ال يتوفر
على الإمكانيات الالزمة للوقوف على المخالفات)،
وتوجيهه �إلى النيابة العامة ،و�إثارة المتابعة ،وانعقاد جل�سة
جنائية ق�صد الحكم بغرامة قدرها  500درهم والتي ال
يمكن تح�صيلها �إال بعد التبليغ وبطريقة ر�سمية؟

المادة :19
يعاقب بغرامة تتراوح ما بين  500و1200درهم:
• كل م�شغل امتنع عن منح العامل(ة) المنزلي(ة) حقه
في الراحة التعوي�ضية المن�صو�ص عليها في المادة 8
�أعاله؛
• كل م�شغل امتنع عن منح العاملة المنزلية حقها في
ا�ستراحة الر�ضاعة المن�صو�ص عليها في المادة 9
�أعاله؛

ذات المالحظة �أعاله المتعلقة بالم�سطرة تنطبق على
هذه المادة.
كما يالحظ �أن تطبيق العقوبات بما فيها الغرامة
المتراوحة بين  500و 1200درهم يتوقف على تحريك
المتابعة العمومية وهو ما يفقد نظام الراحة التعوي�ضية
وا�ستراحة الر�ضاعة والعطلة ال�سنوية والراحة �أيام الأعياد
والعطل و�أيام التغيب م�صداقية .كما يالحظ غياب �أي
جزاء على خرق نظام الأجور.
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• كل م�شغل امتنع عن تمتيع العامل(ة) المنزلي(ة)
بحقه في العطلة ال�سنوية الم�ؤدى عنها المن�صو�ص
عليها في المادة � 10أعاله؛
• كل م�شغل قام بت�شغيل عامل(ة) منزلي(ة) في �أيام
العطل وفي �أيام الأعياد الم�ؤدى عنها المن�صو�ص
عليهما ،على التوالي في المادتين  8و� 10أعاله ،ما
لم يتفق الطرفان على ت�أجيل اال�ستفادة منها �إلى وقت
الحق؛
• كل م�شغل امتنع عن تمتيع العامل(ة) المنزلي(ة)
من اال�ستفادة من �أيام التغيب المن�صو�ص عليها في
المادة � 12أعاله� ،أو عدم �أداء الأجر عنها.
المادة :20
تغيـيـرا لأحكـام الفقرة الأولى من المادة  4من
الـقـانون رقــم  65.99ال�سـالف الذكـر تحل ت�سمية
"العمال المنزليين" محل ت�سمية "خدم البيوت".

المادة :21
تدخل �أحكام هذا القانون حيز التنفيذ بعد ان�صرام �أجل
�سنة ابتداء من التاريخ الذي تن�شر فيه بالجريدة الر�سمية
الن�صو�ص الالزمة لتطبيقه التام.
يتعين على الم�شغلين الذين ي�شغلون في التاريخ
المذكور ،عماال منزليين ،التقيد ب�أحكامه ابتداء من هذا
التاريخ.

رغم التن�صي�ص في هذه المادة على توحيد الم�صطلح
المعتمد في ت�سمية الفئة الخا�ضعة لهذا الم�شروع من
خالل �إحالل ت�سمية "العمال المنزليين" محل ت�سمية
"خدم البيوت" ،ف�إن ذلك يبقى غير كاف ب�سبب وجود
ت�سميات �أخرى تعبر عن هذه الفئة في قوانين �أخرى.
لذا ي�ستح�سن تحقيق هذا التوحيد على م�ستوى كافة
القوانين عو�ض ق�صره فقط على مدونة ال�شغل ،وذلك
من خالل التن�صي�ص كذلك على ا�ستبدال ت�سمية
"الأعوان الم�ستخدمون بالمنازل" الواردة بالف�صل
الثاني من الظهير ال�شريف المتعلق بنظام ال�ضمان
االجتماعي.
ح�سب هذه المادة ،ف�إن تنفيذ هذا القانون لن يتم �إال
بعد مرور �سنة على ن�شر الن�صو�ص التنظيمية بالجريدة
الر�سمية ،وهي مدة طويلة خا�صة �إذا �أ�ضفنا �إليها المدة
الالزمة ل�صدور الن�صو�ص التنظيمية ،ما �سي�ؤدي �إلى
ا�ستمرار معاناة فئة العمال المنزليين.
لذا ي�ستح�سن �إدماج تح�ضير الن�صو�ص التنظيمية في
مدة ال�سنة لدخوله حيز التنفيذ.
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الملحق

 : 2مقتطفات من الت�شريعات ال�سارية المفعول ب�ش�أن العامالت
والعمال المنزليين
 .1قانون االلتزامات والعقود  -ظهير  9رم�ضان � 12( 1331أغ�سط�س )1913
الفرع الثاني� :إجارة الخدمة �أو العمل
الف�صل 746

تنظم �إجارة الخدمة بمقت�ضى الأحكام العامة الواردة في الف�صل  723وما بعده وبمقت�ضى الأحكام الآتية:
الف�صل 747

�إذا كان الأجير يعي�ش في منزل مخدومه ،ثم مر�ض �أو �أ�صيب في حادثة من غير �أن يكون ذلك راجعا �إلى خط�إه ،وجب على
المخدوم �أن يقدم له وعلى نفقته ولمدة ع�شرين يوما ،ما يلزم لم�ؤونته ولعالجه.
وي�سوغ للمخدوم �أن يقدم للأجير العالج خارج منزله ،في م�ؤ�س�سة عامة مخ�ص�صة لذلك ،و�أن يخ�صم ما ينفقه في هذا
ال�سبيل مما ي�ستحقه الأجير من �أجر.
الف�صل 748

يعفى المخدوم من االلتزام المقرر في الف�صل ال�سابق �إذا كان في مقدور الأجير الح�صول على ما يلزمه من م�ؤونة وعالج،
من جمعيات الإغاثة التعاونية التي يكون ع�ضوا فيها� ،أو من �شركات الت�أمين التي يكون �أمن عندها �أو من الإ�سعاف
العمومي.
الف�صل 749

المعلم �أو المخدوم ،وعلى العموم كل رب عمل ،يلتزم:
�أوال  -ب�أن يعمل على �أن تكون الغرف ،ومحالت ال�شغل ،وعلى العموم كل الأماكن التي يقدمها لعماله وخدمه وم�ستخدميه
م�ستوفية كل ال�شروط الالزمة لعدم �إلحاق ال�ضرر ب�صحتهم ولت�أمينهم من كل خطر ،كما �أنه يلتزم ب�صيانتها لتبقى على نف�س
هذه الحالة طوال مدة العقد؛
ثانيا  -ب�أن يعمل على �أن تكون الأجهزة والآالت والأدوات وعلى العموم كل الأ�شياء التي يقدمها ،والتي يلزم بوا�سطتها
�أداء ال�شغل في حالة من �ش�أنها �أن تقي من ي�ستخدمهم من كل خطر يهدد حياتهم �أو �صحتهم في الحدود التي تقت�ضيها
طبيعة الخدمات التي ي�ؤدونها ،كما �أنه يلتزم ب�صيانتها لتبقى على نف�س هذه الحالة طوال مدة العقد؛
ثالثا  -ب�أن يتخذ كل ما يلزم من الإجراءات الوقائية لكي ي�ؤمن لعماله وخدمه وم�ستخدميه حياتهم و�صحتهم في �أدائهم
الأعمال التي يبا�شرونها تحت توجيهه �أو لح�سابه.
وي�س�أل المخدوم عن كل مخالفة لأحكام هذا الف�صل وفقا للقواعد المقررة للجرائم و�أ�شباه الجرائم.
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الف�صل 750

وي�س�أل المخدوم �أي�ضا عن الحوادث والكوارث التي يقع �ضحيتها الأجير الذي يعمل معه ،حالة كونه ي�ؤدي المهمة التي
عهد �إليه بها� ،إذا كان �سبب الحادثة �أو الكارثة راجعا �إلى مخالفة �أو عدم مراعاة رب العمل ال�ضوابط الخا�صة المتعلقة
بمبا�شرة �صناعته �أو فنه.
الف�صل 751

كل اال�شتراطات �أو االتفاقات التي ت�ستهدف تخفيف �أو �إبعاد الم�س�ؤولية المقررة بمقت�ضى الف�صلين  749و 750على عاتق
المخدومين �أو �أرباب الأعمال تقع عديمة الأثر.
الف�صل 752

ي�سوغ �إنقا�ص التعوي�ض� ،إذا ثبت �أن الحادثة التي كان الأجير �ضحيتها قد ت�سببت عن عدم حيطته �أو عن خط�إه وتزول
م�س�ؤولية المخدوم كلية ،وال يمنح �أي تعوي�ض للأجير� ،إذا كان �سبب الحادثة راجعا �إلى �سكره �أو �إلى خط�إه الج�سيم.
الف�صل 753

(ظهير  6يوليوز )1954
تنق�ضي �إجارة الخدمة بانق�ضاء المدة التي حددها الطرفان.
�إذا ارت�ضى المتعاقدان �صراحة عند �إبرام عقد محدد المدة� ،إمكانية تجديده وحددا عدد مرات التجديد ،لم ي�سغ لهما �أن
يحددا لكل من هذه المرات مدة تتجاوز المدة التي حددت للعقد ومن غير �أن تزيد في �أي حالة على �سنة .والعقد الذي
يبرم لمدة محددة يمكن �أن يمتد بالتجديد ال�ضمني �إلى ما بعد �أجله الم�شروط .وفي هذه الحالة ي�صبح غير محدد المدة.
الف�صل 754

(ظهير � 26شتنبر )1938
�إذا لم تحدد مدة العقد ،وكان ذلك راجعا �إلى �إرادة المتعاقدين �أو �إلى طبيعة العمل الالزم �أدا�ؤه ،ف�إن العقد يقع قابال
للإبطال ،وي�سوغ لأي من المتعاقدين �أن يتخل�ص منه ب�إعطائه تنبيها بذلك للطرف الآخر في المواعيد التي يقررها العرف
المحلي �أو االتفاق .وي�ستحق الأجر بن�سبة الخدمات الم�ؤداة ،وعلى ح�سب ما هو م�ستحق للأعمال المماثلة.
ي�سوغ في �إجارة الخدمة ،بمقت�ضى االتفاقات الجماعية ،مخالفة المواعيد المحددة بمقت�ضى العرف.
كل �شرط يحدد في عقد فردي �أو في �ضابط م�صنع ميعادا للتنبيه �أدنى مما هو مقرر بمقت�ضى العرف �أو بمقت�ضى االتفاقات
الجماعية يقع باطال بقوة القانون.
ف�سخ العقد ب�إرادة �أحد المتعاقدين وحده يمكن �أن ي�ؤدي �إلى التعوي�ض.
التعوي�ضات التي يمكن �أن تمنح ب�سبب عدم مراعاة ميعاد التنبيه ال تختلط بالتعوي�ضات التي قد تترتب ،من ناحية �أخرى،
عن الف�سخ التع�سفي للعقد ال�صادر ب�إرادة �أحد الطرفين المتعاقدين .وي�سوغ للمحكمة ،في �سبيل تقدير ما �إذا كان يوجد
ف�سخ� ،أن تجري تحقيقا في ظروف �إنهاء العقد .ويلزم في جميع الأحوال� ،أن يت�ضمن الحكم �صراحة ذكر المبرر الذي
يدعيه الطرف الذي �أنهى العقد.
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لتحديد التعوي�ض ،عندما يكون له محل ،تلزم مراعاة العرف وطبيعة الخدمات و�أقدمية �أدائها ،و�سن الأجير �أو الم�ستخدم
والمخ�صومات المقتطعة والمدفوعات الحا�صلة من �أجل ترتيب معا�ش التقاعد ،وعلى العموم كل الظروف التي تبرر وجود
الخ�سارة الحا�صلة وتحدد مداها.
�إذا طر�أ تغيير في المركز القانوني لرب العمل ،وعلى الأخ�ص ب�سبب الإرث �أو البيع �أو الإدماج �أو تحويل الم�شروع� ،أو
تقديمه ح�صة في �شركة ف�إن جميع عقود العمل الجارية في يوم ح�صول هذا التغيير ت�ستمر بين المالك الجديد للم�شروع
وبين عماله وخدمه وم�ستخدميه.
توقف الم�شروع ،ل�سبب �آخر غير القوة القاهرة ،ال يعفي �صاحبه من االلتزام باحترام ميعاد التنبيه.
ال ي�صح التنازل مقدما من الطرفين عن الحق الذي قد يثبت لأحدهما في طلب التعوي�ضات وفقا لما تق�ضي به الأحكام
ال�سابقة.
�إذا رفعت المنازعات النا�شئة عن تطبيق �أحكام الفقرات ال�سابقة �أمام المحاكم المدنية �أو محكمة اال�ستيناف وجب
التحقيق والحكم فيها على وجه ال�سرعة.
االمتياز المقرر بمقت�ضى البند  4من الف�صل  1248التالي ي�ضمن التعوي�ضات المن�صو�ص عليها في هذا الف�صل� ،سواء
كانت ب�سبب عدم مراعاة ميعاد التنبيه �أو ب�سبب الف�سخ التع�سفي للعقد.
تطبق �أحكام هذا الف�صل ،حتى في الحالة التي يرتبط فيها الم�ستخدم بمقت�ضى عقود �إجارة بعدة �أرباب �أعمال.
الف�صل 755

في تعهدات العمال �أو الخدم وعمال المتاجر وخدام المحالت العمومية تعتبر الخم�سة ع�شر يوما الأولى فترة تجربة ،ويجوز
خاللها لأي من الطرفين بمح�ض رغبته �إبطال العقد ،دون �أن يلتزم بتعوي�ض ما ،و�إذا �أراد �أحد الطرفين �إبطال العقد ،وجب
عليه �أن يعلم الآخر برغبته بيومين مقدما .وهنا ي�ستحق الم�ستخدم �أجره على ح�سب عمله.
ويطبق كل ما �سبق� ،إال �إذا ق�ضى العرف المحلي �أو االتفاق بخالفه.
الف�صل 756

في �إجارة الخدمة يعتبر ال�شرط الفا�سخ موجودا ،دون حاجة للن�ص عليه ،ل�صالح كل من المتعاقدين� ،إذا لم ينفذ المتعاقد
الآخر التزاماته �أو للأ�سباب الخطيرة الأخرى التي يترك تقديرها للق�ضاة.
الف�صل 757

للمخدوم الحق في ف�سخ العقد للمر�ض �أو للإ�صابة التي تلحق خادمه �أو م�ستخدمه نتيجة قوة قاهرة ،على �أن يدفع لهذا
الأخير ما ي�ستحقه بن�سبة مدة خدمته.
الف�صل 758

�إذا لم ينفذ �أحد المتعاقدين التزاماته� ،أو �إذا ف�سخها فج�أة وفي وقت غير الئق ومن غير مبرر مقبول� ،ساغ �إلزامه بالتعوي�ضات
ل�صالح المتعاقد الآخر ،وهكذا ف�إن تغيب العامل قبل �إنهاء عمله ،ثم جاء بعد انق�ضاء مدة خدمته يطالب بالأجر عن المدة
التي عمل خاللها� ،ساغ لرب العمل �أن يدفع هذه المطالبة بالأ�ضرار النا�شئة له من انقطاع العمل وال يلزمه �إال الفرق �إن
وجد .وكذلك �إذا وقعت مخالفة العقد من رب العمل ،وجبت عليه التعوي�ضات للعامل.
يحدد القا�ضي وجود ال�ضرر ومداه ،بح�سب طبيعة العمل �أو الخدمة ومع مراعاة ظروف الحال والعرف المحلي.
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الف�صل  758مكرر
(ظهير  6يوليوز )1954
�إذا جاء الأجير بعد �أن قطع عقد العمل على نحو تع�سفي ،ف�أجر مرة �أخرى خدماته ف�إن رب العمل الجديد ي�س�أل بالت�ضامن
عن ال�ضرر الحادث لرب العمل القديم:
�أوال � -إذا ثبت تدخله في قطع الأجير عمله الأول؛
ثانيا � -إذا �شغل عامال وهو يعلم ب�سبق ارتباطه بعقد عمل؛
ثالثا � -أو �إذا ا�ستمر في ت�شغيل عامل بعد علمه ب�سبق ارتباطه ،بمقت�ضى عقد عمل ،برب عمل �آخر.
وفي هذه الحالة الأخيرة تنتهي م�س�ؤولية رب العمل الجديد �إذا حدث في الوقت الذي �أخطر فيه ب�سبق ارتباط العامل،
�إن كان عقد العمل الذي قطع تع�سفيا من الأجير قد انق�ضى بفوات �أجله متى كان قد عقد لمدة محددة� ،أو �إذا كان ميعاد
التنبيه قد انق�ضى �أو كانت قد فاتت مدة خم�سة ع�شر يوما من قطع العقد ،متى كان عقد العمل غير محدد المدة.
 .2القانون رقم  65.99المتعلق بمدونة ال�شغل

المادة  :4يحدد قانون خا�ص �شروط الت�شغيل وال�شغل المتعلقة بخدم البيوت الذين تربطهم عالقة �شغل ب�صاحب البيت.
يحدد قانون خا�ص العالقات بين الم�شغلين والأجراء و�شروط ال�شغل في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي �صرف.
يعتبر ،في مدلول الفقرة الأولى �أعاله ،م�شغال في القطاع الذي يتميز بطابع تقليدي �صرف ،كل �شخ�ص طبيعي يزاول حرفة
يدوية بم�ساعدة زوجه و�أ�صوله وفروعه ،وبمعية خم�سة م�ساعدين على الأكثر ،ويتعاطى حرفته �إما بمنزله �أو في مكان ي�شتغل
به ،وذلك ق�صد �صنع المنتوجات التقليدية التي يهيئها لالتجار فيها)...(.
 .3ظهير �شريف بمثابة قانون رقم  1.72.184بتاريخ  15جمادى الثانية 1392
( 27يوليوز  )1972يتعلق بنظام ال�ضمان االجتماعي

الجزء الأول  :ميدان التطبيق
الف�صل 1

تجري المقت�ضيات الآتية من الآن ف�صاعدا على نظام ال�ضمان االجتماعي المحدث بالظهير ال�شريف رقم
الم�ؤرخ في  30جمادى الثانية  31( 1379دجنبر .)1959
يبقى معهودا بت�سيير ال�ضمان االجتماعي �إلى ال�صندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي الذي يعتبر بمثابة م�ؤ�س�سة عمومية
مو�ضوعة تحت الو�صاية الإدارية للوزير المكلف بال�شغل.
ويعهد �إلى هذا ال�صندوق ب�أداء ما يلي)...( :

1.59.148

الف�صل 2

يجري نظام ال�ضمان االجتماعي وجوبا على من ي�أتي:
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• المتدربون المهنيون والأ�شخا�ص الم�أجورين ذكورا كانوا �أو �إناثا العاملون لح�ساب م�شغل واحد �أو عدة م�شغلين في
ال�صناعة الع�صرية والتجارة والمهن الحرة �أو الم�شتغلون مع موثق �أو جمعية �أو نقابة �أو �شركة مدنية �أو هيئة ما كيفيما كانت
طريقة �أداء �أجورهم و�شكل عقد عملهم �أو نوعه �أو �صالحيته؛ ()...
• الم�أجورون العاملون بمقاوالت ال�صناعة التقليدية؛
• الأعوان الم�ستخدمون بالمنازل؛
• ال�شغالون الم�ؤقتون �أو العر�ضيون العاملون بالقطاع الخا�ص؛
• الأفراد المنتمون لعائلة �أحد الم�شغلين والعاملون لح�سابه.
ويعتبر م�ؤقتين �أو عر�ضيين بالقطاع الخا�ص ال�شغالون الذين ال يعملون �أكثر من ع�شر �ساعات في الأ�سبوع لح�ساب م�شغل
واحد �أو مجموعة م�شغلين واحدة.
 .4مجموعة القانون الجنائي
الف�صل467

يعاقب بالحب�س من �سنتين �إلى ع�شر �سنوات وبغرامة من خم�سة �آالف �إلى مليوني درهم كل �شخ�ص يقوم ببيع �أو �شراء
طفل تقل �سنه عن ثمان ع�شرة �سنة.
يق�صد ببيع الأطفال كل فعل �أو تعامل يتم بمقت�ضاه نقل طفل من �شخ�ص �أو مجموعة �أ�شخا�ص �إلى �شخ�ص �آخر �أو مجموعة
�أ�شخا�ص بمقابل كيفما كان نوعه.
يعاقب بالعقوبة المن�صو�ص عليها في الفقرة الأولى من هذا الف�صل:
• كل من حر�ض الأبوين �أو �أحدهما �أو الكافل �أو الو�صي �أو المقدم �أو من له �سلطة على طفل �أو يتولى رعايته على بيع طفل
دون �سن الثامنة ع�شرة �أو �سهل ذلك �أو �أعان عليه؛
• كل من قام بالو�ساطة في بيع �أو �شراء طفل دون �سن الثامنة ع�شرة �أو �سهل ذلك �أو �أعان عليه ب�أية و�سيلة من الو�سائل.
يعاقب على محاولة ارتكاب هذه الجرائم بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.
يجوز الحكم على المدان بالحرمان من حق �أو �أكثر من الحقوق المن�صو�ص عليها في الف�صل  40وبالمنع من الإقامة من
خم�س �إلى ع�شر �سنوات.
الف�صل 2-467

يعاقب بالحب�س من �سنة �إلى ثالث �سنوات وبغرامة من خم�سة �آالف �إلى ع�شرين �ألف درهم ما لم يكن الفعل جريمة �أ�شد،
كل من ا�ستغل طفال دون الخام�سة ع�شرة �سنة لممار�سة عمل ق�سري �أو تو�سط �أو حر�ض على ذلك .
يق�صد بالعمل الق�سري بمفهوم الفقرة ال�سابقة �إجبار الطفل على ممار�سة عمل ال ي�سمح به القانون �أو القيام بعمل م�ضر
ب�صحته �أو �سالمته �أو �أخالقه �أو تكوينه.
4

4

ا�ﺳﺘﺪرك ،ﺑﻤﻘﺘ�ﻀﻰ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮ�ﺳﻤﻴﺔ ﻋﺪد  5188ﺑﺘﺎرﻳﺦ  19ﻓﺒﺮاﻳﺮ  ،2004ﺧﻄ�ﺄ وﻗﻊ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮ�ﺳﻤﻴﺔ ﻋﺪد  5175اﻟﻤﻨ�ﺸﻮر ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ وﺗﺘﻤﻴﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋي.

24.03
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 .5قانون رقم  04.00بتغيير وتتميم الظهير ال�شريف رقم  1.63.071ال�صادر في
 25من جمادى الآخرة  13( 1383نوفمبر  )1963حول �إلزامية التعليم الأ�سا�سي

المادة الأولى
 .Iتغير على النحول التالي الف�صول  1و 2و 3و 5و( 6الفقرة الأولى) من الظهير ال�شريف رقم  1.63.071ال�صادر في 25

من جمادى الآخرة  13( 1383نوفمبر  )1963ب�ش�أن �إلزامية التعليم الأ�سا�سي.
الف�صل الأول ـ التعليم الأ�سا�سي حق وواجب لجميع الأطفال المغاربة ذكورا و�إناثا البالغين � 6سنوات.
تلتزم الدولة بتوفيره لهم مجانا في �أقرب م�ؤ�س�سة تعليمية عمومية لمكان �إقامتهم ويلتزم الآباء والأولياء بتنفيذه �إلى غاية
بلوغهم تمام الخام�سة ع�شرة من عمرهم.
الف�صل الثاني ـ يلقن التعليم في الم�ؤ�س�سات �أو المدار�س العمومية �أو الخ�صو�صية �أو العتيقة.
الف�صل الثالث ـ يجب على كل �شخ�ص م�س�ؤول عن طفل �أن يطلب ت�سجيله بم�ؤ�س�سة للتعليم في ال�سنة التي يبلغ فيها
الطفل �سن ال�ساد�سة.
ويجب عليه بالإ�ضافة �إلى ذلك �أن ي�سهر على تردد الطفل ب�صفة منتظمة على الم�ؤ�س�سة التي �سجل فيها.
تعمل الدولة في حدود الإمكانات المتوفرة لديها على توفير و�سائل النقل والمطاعم المدر�سية بالن�سبة للأطفال البعيدين
عن الم�ؤ�س�سات التعليمية بالمناطق القروية ،وتدعيم مراكز �إيواء التالميذ عند وجودها مع توفير المرافق ال�ضرورية.
وتحدد �شروط الت�سجيل وكيفيات مراقبة المواظبة بموجب قرار ي�صدره وزير التربية الوطنية.
وفي حالة عدم قيام الأ�شخا�ص الم�س�ؤولين عن الطفل بت�سجيله وفقا لأحكام هذا القانون تقوم الإدارة بذلك تلقائيا.
الف�صل الخام�س ـ يعتبر �أ�شخا�صا م�س�ؤولين ح�سب مفهوم هذا القانون:
�أ) الأب وعند عدم وجوده �أو فقدانه للأهلية ،الأم ؛
ب) الو�صي �أو الكافل �أو المقدم �شرعا ؛
ج) مديرو �أو مت�صرفو �أو م�سيرو كل م�ؤ�س�سة ترمي مهمتها �إلى ح�ضانة الأطفال الأيتام �أو المهملين ورعايتهم با�ستمرار.
الف�صل ال�ساد�س ـ يعاقب الأ�شخا�ص الم�س�ؤولون الذين لم يتقيدوا ب�أحكام هذا القانون دون عذر مقبول داخل الأجل
المحدد في الإنذار بغرامة تتراوح بين  120و 800درهم.
وفي حالة العود تطبق لزوما العقوبة الق�صوى المن�صو�ص عليها �أعاله.
 .IIتعو�ض عبارة "التعليم الإجباري" الواردة في عنوان وف�صول الظهير ال�شريف الم�شار �إليه �أعاله رقم  1.63.071بعبارة
"التعليم الأ�سا�سي الإلزامي".
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المادة الثانية
يتمم على النحو التالي الظهير ال�شريف رقم  1.63.071ال�صادر في  25من جمادى الآخرة  13( 1383نوفمبر )1963
الم�شار �إليه �أعاله بالف�صل  3مكرر:
الف�صل الثالث مكرر ـ خالل الفترة الممتدة من فاتح يناير �إلى  31مار�س من كل �سنة يقوم �ضباط الحالة المدنية
تلقائيا بموافاة نيابة وزارة التربية الوطنية الموجودين في دائرة نفوذها بقائمة الت�صاريح بالوالدة الم�سجلة لديهم خالل ال�سنة
المن�صرمة.
ويقومون داخل نف�س الأجل ووفق نف�س الم�سطرة بموافاة النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بقائمة الأطفال المقيدين
ب�سجالت الحالة المدنية المم�سوكة من طرفهم والذين بلغوا �سن الرابعة من عمرهم عند متم  31دي�سمبر من ال�سنة
المن�صرمة.
كما يجب على كل �شخ�ص م�س�ؤول عن طفل �أن ي�صرح به لدى �أقرب مدر�سة عمومية من مكان �إقامته ؛ داخل �أجل �أق�صاه
�ستة (� )6أ�شهر من تاريخ بلوغ الطفل �سن الرابعة ( )4مع �ضرورة تجديد هذا الت�صريح كل �سنة �إلى غاية ت�سجيل الطفل
ب�إحدى الم�ؤ�س�سات التعليمية.
وفي حالة انتقال �أ�سرة الطفل المعني �إلى منطقة �أخرى يجب على ال�شخ�ص الم�س�ؤول عن الطفل ح�سب مفهوم هذا القانون
�أن ي�صرح به لدى �أقرب مدر�سة عمومية من مكان �إقامته مقابل و�صل وذلك داخل �أجل �أق�صاه � 6أ�شهر من تاريخ بلوغ
الطفل �سن الرابعة.
المادة الثالثة
ين�سخ الف�صالن  7و 8من الظهير ال�شريف رقم  1.63.071ال�صادر في  25من جمادى الآخرة  13( 1383نوفمبر )1963
الم�شار �إليه �أعاله.
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الملحق

:3

اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻼﺋﻖ ﻟﻠﻌﻤﺎل اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﻴﻦ (رقم )189
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الملحق

 :3اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻼﺋﻖ ﻟﻠﻌﻤﺎل اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﻴﻦ (رقم )189

�إن اﻟﻤ�ﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ،
وﻗﺪ دﻋﺎﻩ ﻣﺠﻠ�ﺲ �إدارة ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻲ �إﻟﻰ اﻻﻧﻌﻘﺎد ﻓﻲ ﺟﻨﻴﻒ ،ﺣﻴﺚ ﻋﻘﺪ دورﺗﻪ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ا�ﻷ ول ﻣﻦ ﺣﺰﻳﺮان /ﻳﻮﻧﻴﻪ
،2011
و�إذ ﻳﺪرك اﻟﺘﺰام ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻼﺋﻖ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ،ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﻘﻴﻖ �أهداف �إﻋﻼن ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﺑ�ﺸ�ﺄن اﻟﻤﺒﺎدئ واﻟﺤﻘﻮق ا�ﻷ �ﺳﺎ�ﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ،و�إﻋﻼن ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑ�ﺸ�ﺄن اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ �أﺟﻞ ﻋﻮﻟﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ،
و�إذ ﻳ� ّﺴﻠﻢ ﺑﺎﻟﻤ�ﺴﺎهمة اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﻮن ﻓﻲ اﻻﻗﺘ�ﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،وﻳ�ﺸﻤﻞ ذﻟﻚ زﻳﺎدة ﻓﺮ�ص اﻟﻌﻤﻞ ﺑ�ﺄﺟﺮ
ﻟﻠﻌﻤﺎل ،ﻧ�ﺴﺎ ًء ورﺟﺎ ًال ،ذوي اﻟﻤ�ﺴ�ﺆوﻟﻴﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ،وﺗﻮ�ﺳﻊ ﻧﻄﺎق ﺧﺪﻣﺎت رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤ�ﺴﻨﻴﻦ وا�ﻷﻃﻔﺎل واﻟﻤﻌﻮﻗﻴﻦ وﺗﺤﻮﻳﻼت
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻜﺒﻴﺮة داﺧﻞ اﻟﺒﻠﺪان وﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ،
و�إذ ﻳﻌﺘﺒﺮ �أنّ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ ﻻ ﻳﺰال ﻣﻨﺘﻘ�ﺺ اﻟﻘﻴﻤﺔ وﻣﺤﺠﻮباً ،و�أنّ اﻟﻨ�ﺴﺎء واﻟﻔﺘﻴﺎت هن اﻟﻠﻮاﺗﻲ ﻳ�ﻀﻄﻠﻌﻦ ﺑﻪ ﺑ�ﺼﻮرة �أ�ﺳﺎ�ﺳﻴﺔ،
وكن ﻣﻌﺮ�ﺿﺎت ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨ�ﺼﻮ�ص ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
منهن ﻣﻦ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮات �أو ﻣﻦ �أﻓﺮاد ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﻣﺤﺮوﻣﺔّ ،
واﻟﻜﺜﻴﺮات ّ
ﺑﻈﺮوف اﻻ�ﺳﺘﺨﺪام واﻟﻌﻤﻞ وﻟﻐﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻧﺘﻬﺎكات ﺣﻘﻮق ا�ﻹﻧ�ﺴﺎن،
و�إذ ﻳﺪرك �أي�ضاً �أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗ�ﺸﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺮ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻧﺪرة ﻓﺮ�ص اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻻ�ﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻨﻈﻢ ،ﻳ�ﺸﻜﻞ اﻟﻌﻤﺎل
اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﻮن ﻧ�ﺴﺒﺔ كبيرة ﻣﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻳﻈﻠﻮن ﻣﻦ ﺑﻴﻦ �أ�ﺷﺪ اﻟﻌﻤﺎل تهمي�شاً،
و�إذ ﻳﺬكر ﺑ�ﺄنّ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت وﺗﻮ�ﺻﻴﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻤﺎل ،ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﻮن ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻨ�ﺼﻮ�ﺻﺎً
ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ،
و�إذ ﻳ�ﺸﻴﺮ �إﻟﻰ ا�ﻷ همية اﻟﺨﺎ�ﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺪﻳﻬﺎ ،ﺑﺎﻟﻨ�ﺴﺒﺔ �إﻟﻰ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﻴﻦ ،اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ (ﻣﺮاﺟﻌﺔ)1949 ،
(رﻗﻢ  ،)97واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ (�أﺣﻜﺎم ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ )1975( ،رﻗﻢ  ،)143واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻌﻤﺎل ذوي اﻟﻤ�ﺴ�ﺆوﻟﻴﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ،
( 1981رﻗﻢ  ،)156واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وكاالت اﻻ�ﺳﺘﺨﺪام اﻟﺨﺎ�ﺻﺔ( 1997 ،رﻗﻢ  ،)181وﺗﻮ�ﺻﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ اﻻ�ﺳﺘﺨﺪام( 2006 ،رﻗﻢ ،)198
ف�ض ًال ﻋﻦ ا�ﻹﻃﺎر ﻣﺘﻌﺪد ا�ﻷﻃﺮاف ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑ�ﺸ�ﺄن هجرة اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ :ﻣﺒﺎدئ وﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﻨﻬﺞ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ
اﻟﺤﻘﻮق �إزاء هجرة اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ (،)2006
و�إذ ﻳﻌﺘﺮف ﺑﺎﻟﻈﺮوف اﻟﺨﺎ�ﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﻳ�ﺆدى ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻏﻮب ﻓﻴﻪ ا�ﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ
ﺧﺎ�ﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﻴﻦ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮن ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻢ ﺑ�ﺸﻜﻞ كامل،
و�إذ ﻳﺬكر ﺑﺎﻟ�ﺼﻜﻮك اﻟﺪوﻟﻴﺔ ا�ﻷﺧﺮى ذات اﻟ�ﺼﻠﺔ ،ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ا�ﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق ا�ﻹﻧ�ﺴﺎن واﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎ�ص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق
اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟ�ﺴﻴﺎ�ﺳﻴﺔ واﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎ�ص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘ�ﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘ�ﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ
�أ�ﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﻨ�ﺼﺮي واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻘ�ﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ �أ�ﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ �ﺿﺪ اﻟﻤﺮ�أة واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ا�ﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ
اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻻ�ﺳﻴﻤﺎ اﻟﺒﺮوﺗﻮكول اﻟﻤﻜﻤﻞ ﻟﻬﺎ ﻟﻤﻨﻊ وﻗﻤﻊ وﻣﻌﺎﻗﺒﺔ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎ�ﻷ �ﺷﺨﺎ�ص ،وﺑﺨﺎ�ﺻﺔ اﻟﻨ�ﺴﺎء وا�ﻷﻃﻔﺎل،
واﻟﺒﺮوﺗﻮكول اﻟﻤﻜﻤﻞ ﻟﻬﺎ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﻬﺮﻳﺐ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﺮ واﻟﺒﺤﺮ واﻟﺠﻮ ،واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ و�أﻓﺮاد �أ�ﺳﺮهم،

57

ر�أي المجل�س االقت�صادي و االجتماعي والبيئي

و�إذ ﻗﺮر اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻌ�ﺾ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت ﺑ�ﺸ�ﺄن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻼﺋﻖ ﻟﻠﻌﻤﺎل اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﻴﻦ ،وهو ﻣﻮ�ﺿﻮع اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﺟﺪول �أﻋﻤﺎل اﻟﺪورة،
و�إذ ﻗﺮر �أن ﺗﺘﺨﺬ هﺬﻩ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت �ﺷﻜﻞ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ دوﻟﻴﺔ؛
ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ هذا اﻟﻴﻮم اﻟ�ﺴﺎد�س ﻋ�ﺸﺮ ﻣﻦ ﺣﺰﻳﺮان /ﻳﻮﻧﻴﻪ ﻣﻦ ﻋﺎم �أﻟﻔﻴﻦ و�أﺣﺪ ﻋ�ﺸﺮ ،اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ �ﺳﺘ�ﺴﻤﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻌﻤﺎل
اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﻴﻦ.2011 ،
اﻟﻤﺎدة 1

ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ:
�أ) ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻌﺒﻴﺮ "اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ" اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤ�ﺆدى ﻓﻲ �أ�ﺳﺮة �أو �أ�ﺳﺮ �أو ﻣﻦ �أﺟﻞ �أ�ﺳﺮة �أو �أ�ﺳﺮ؛
ﻣ�ﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ ﻓﻲ �إﻃﺎر ﻋﻼﻗﺔ ا�ﺳﺘﺨﺪام؛
ب) ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻌﺒﻴﺮ "اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ" �أي �ﺷﺨ�ﺺ
َ
ج) �أي �ﺷﺨ�ﺺ ﻳ�ﺆدي عم ًال منزلياً ﻣﻦ ﺣﻴﻦ �إﻟﻰ �ﺁﺧﺮ �أو ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﻘﻄﻊ ﻓﻘﻂ وﻟﻴ�ﺲ ﻋﻠﻰ �أ�ﺳﺎ�س ﻣﻬﻨﻲ ،ﻟﻴ�ﺲ عام ًال منزلياً.
اﻟﻤﺎدة 2

 .1ﺗﻨﻄﺒﻖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﻴﻦ.
 .2ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻜﻞ دوﻟﺔ ﻋ�ﻀﻮ �ﺻﺪﻗﺖ ﻋﻠﻰ هذه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ،وﺑﻌﺪ اﻟﺘ�ﺸﺎور ﻣﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ا�ﻷ كثر تمثي ًال �ﻷ �ﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ وﻟﻠﻌﻤﺎل،
وﺣﻴﺜﻤﺎ وﺟﺪت ،اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﻴﻦ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ �ﻷ �ﺻﺤﺎب ﻋﻤﻞ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﻴﻦ� ،أن
ﺗ�ﺴﺘﺜﻨﻲ �آلياً �أو جزئياً ﻣﻦ ﻧﻄﺎق تطبيقها:
�أ) ﻓﺌﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل ،ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ �أﺧﺮى ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ا�ﻷﻗﻞ؛
ب) ﻓﺌﺎت ﻣﺤﺪودة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل ،ﻳﺜﺎر ﺑ�ﺸ�ﺄﻧﻬﺎ ﻣ�ﺸﺎكل ﺧﺎ�ﺻﺔ ذات ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺟﻮهرﻳﺔ.
 .3ﻋﻠﻰ كل دوﻟﺔ ﻋ�ﻀﻮ ﺗ�ﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ا�ﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟ�ﺴﺎﺑﻘﺔ� ،أن ﺗﺬكر ﻓﻲ �أول ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة  22ﻣﻦ د�ﺳﺘﻮر ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ� ،أي ﻓﺌﺔ ﻣﺤﺪدة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل ﻗﺪ ا�ﺳﺘﺜﻨﻴﺖ ﻋﻠﻰ هذا اﻟﻨﺤﻮ و�أ�ﺳﺒﺎب
هذا اﻻ�ﺳﺘﺜﻨﺎء .وﺗﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻼﺣﻘﺔ �أﻳﺔ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ا ُﺗﺨﺬت ﺑﻬﺪف ﺗﻮ�ﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﺘ�ﺸﻤﻞ
اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ.
اﻟﻤﺎدة 3

 .1ﺗﺘﺨﺬ كل دوﻟﺔ ﻋ�ﻀﻮ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺗ�ﻀﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ّﻓﻌﺎل ﺗﻌﺰﻳﺰ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق ا�ﻹﻧ�ﺴﺎن ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﻴﻦ ،كما هو وارد
ﻓﻲ هذه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ.
 .2ﺗﺘﺨﺬ كل دوﻟﺔ ﻋ�ﻀﻮ ،ﻟ�ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﻴﻦ ،اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻨ�ﺼﻮ�ص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هذه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻻﺣﺘﺮام وﺗﻌﺰﻳﺰ وﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﻤﺒﺎدئ واﻟﺤﻘﻮق ا�ﻷ �ﺳﺎ�ﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ� ،أﻻ وهي:
�أ) اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ وا�ﻹﻗﺮار اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﺤﻖ اﻟﻤﻔﺎو�ﺿﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ؛
ب) اﻟﻘ�ﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ �أ�ﺷﻜﺎل اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺒﺮي �أو ا�ﻹﻟﺰاﻣﻲ؛
ج) اﻟﻘ�ﻀﺎء اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ا�ﻷﻃﻔﺎل؛
د) اﻟﻘ�ﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻓﻲ اﻻ�ﺳﺘﺨﺪام واﻟﻤﻬﻨﺔ.
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 .3ﻋﻨﺪ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺗ�ﻀﻤﻦ ﺗﻤﺘﻊ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﻴﻦ و�أ�ﺻﺤﺎب ﻋﻤﻞ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ وا�ﻹﻗﺮار اﻟﻔﻌﻠﻲ
ﺑﺤﻖ اﻟﻤﻔﺎو�ﺿﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺗﺤﻤﻲ اﻟﺪول ا�ﻷﻋ�ﻀﺎء ﺣﻖ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﻴﻦ و�أ�ﺻﺤﺎب ﻋﻤﻞ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﻴﻦ ﻓﻲ �إﻗﺎﻣﺔ
ﻣﻨﻈﻤﺎت �أو اﺗﺤﺎدات �أو اﺗﺤﺎدات ﻋﺎﻣﺔ ﺧﺎ�ﺻﺔ ﺑﻬﻢ ،ورهناً ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺨ�ﻀﻊ ﻟﻬﺎ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ،ﻓﻲ اﻻﻧ�ﻀﻤﺎم
�إﻟﻰ ﻣﻨﻈﻤﺎت �أو اﺗﺤﺎدات �أو اﺗﺤﺎدات ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻦ اختيارهم.
اﻟﻤﺎدة 4

 .1ﺗ�ﻀﻊ كل دوﻟﺔ ﻋ�ﻀﻮ ﺣﺪاً �أدﻧﻰ ﻟﻠ�ﺴﻦ ﻟﻠﻌﻤﺎل اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﻴﻦ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎ�ﺷﻰ ﻣﻊ �أﺣﻜﺎم اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺤﺪ ا�ﻷ دﻧﻰ ﻟﻠ�ﺴﻦ،
(رﻗﻢ  ،)138واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ �أ�ﺳﻮ�أ �أ�ﺷﻜﺎل ﻋﻤﻞ ا�ﻷﻃﻔﺎل( 1999 ،رﻗﻢ  ،)182ﻋﻠﻰ �أﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﺤﺪ ا�ﻷ دﻧﻰ اﻟﺬي ﺗﻨ�ﺺ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟ�ﺴﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎل عموماً.
 .2ﺗﺘﺨﺬ كل دوﻟﺔ ﻋ�ﻀﻮ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺗ�ﻀﻤﻦ �أﻻ َﻳﺤﺮم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﻮن دون �ﺳﻦ  18ﻋﺎﻣﺎً و�أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﺤﺪ
ا�ﻷ دﻧﻰ ﻟ�ﺴﻦ اﻟﻘﺒﻮل ﻓﻲ اﻻ�ﺳﺘﺨﺪام ،ه�ؤالء اﻟﻌﻤﺎل ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ا�ﻹﻟﺰاﻣﻲ �أو ﻳﺘﻌﺎر�ض ﻣﻊ ﻓﺮ�ص ﻣ�ﺸﺎركتهم ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻌﺎﻟﻲ �أو اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ.

1973

اﻟﻤﺎدة 5

ﺗﺘﺨﺬ كل دوﻟﺔ ﻋ�ﻀﻮ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺗ�ﻀﻤﻦ �أن ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﻮن ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ �أ�ﺷﻜﺎل ا�ﻹ �ﺳﺎءة واﻟﻤ�ﻀﺎﻳﻘﺎت
واﻟﻌﻨﻒ.
اﻟﻤﺎدة 6

ﺗﺘﺨﺬ كل دوﻟﺔ ﻋ�ﻀﻮ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺗ�ﻀﻤﻦ �أن ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﻮن� ،ﺷ�ﺄﻧﻬﻢ �ﺷ�ﺄن اﻟﻌﻤﺎل عموماً ،ﺑ�ﺸﺮوط ا�ﺳﺘﺨﺪام ﻋﺎدﻟﺔ ف�ض ًال
ﻋﻦ ﻇﺮوف ﻋﻤﻞ ﻻﺋﻘﺔ ،و�إذا كاﻧﻮا ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ ﻣﻊ ا�ﻷ �ﺳﺮة ،ﺑﻈﺮوف ﻣﻌﻴ�ﺸﺔ ﻻﺋﻘﺔ ﺗﺤﺘﺮم ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟﺨﺎ�ﺻﺔ.
اﻟﻤﺎدة 7

ﺗﺘﺨﺬ كل دوﻟﺔ ﻋ�ﻀﻮ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺗ�ﻀﻤﻦ �أن ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﻮن ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑ�ﺸﺮوط وﻇﺮوف ا�ﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﻢ ،ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺎ�ﺳﺐ
وﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻪ وﻳ�ﺴﻬﻞ ﻓﻬﻤﻪ ،وﻣﻦ ا�ﻷﻓ�ﻀﻞ ﺣﻴﺜﻤﺎ �أﻣﻜﻦ ،ﺑﻮا�ﺳﻄﺔ ﻋﻘﻮد ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺗﺘﻤ�ﺸﻰ ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
�أو اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻻ �ﺳﻴﻤﺎ ﻣﺎ يلي:
�أ) ا�ﺳﻢ �ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ وا�ﺳﻢ اﻟﻌﺎﻣﻞ وﻋﻨﻮان كل ﻣﻨﻬﻤﺎ؛
ب) ﻋﻨﻮان ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ اﻻﻋﺘﻴﺎدي �أو �أﻣﺎكن اﻟﻌﻤﻞ اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ؛
ج) ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪء اﻟﻌﻘﺪ ،وﻣﺪﺗﻪ ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻘﺪ ﻟﻔﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﺤﺪدة؛
د) ﻧﻮع اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﻴﻦ �أدا�ؤﻩ؛
ه) ا�ﻷﺟﺮ وﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣ�ﺴﺎﺑﻪ وﻓﺘﺮات ﺗﻮاﺗﺮ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت؛
و) �ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺎدﻳﺔ؛
ز) ا�ﻹﺟﺎزة اﻟ�ﺴﻨﻮﻳﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ا�ﻷﺟﺮ وﻓﺘﺮات اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ وا�ﻷ �ﺳﺒﻮﻋﻴﺔ؛
ح) ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻐﺬاء واﻟﻤ�ﺄوى� ،إن كان مطبقاً؛
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ط) ﻓﺘﺮة اﻻﺧﺘﺒﺎر �أو ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ� ،إن كانت ﻣﻄﺒﻘﺔ؛
ي) �ﺷﺮوط ا�ﻹﻋﺎدة �إﻟﻰ اﻟﻮﻃﻦ� ،إن كانت ﻣﻄﺒﻘﺔ؛
ك) اﻟ�ﺸﺮوط واﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑ�ﺈﻧﻬﺎء اﻻ�ﺳﺘﺨﺪام ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ �أي ﻓﺘﺮة �إﺧﻄﺎر ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ �أو �ﺻﺎﺣﺐ
اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟ�ﺴﻮاء.
اﻟﻤﺎدة 8

 .1ﺗﻘﺘ�ﻀﻲ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ �أن ﻳﺘﻠﻘﻰ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﻮن اﻟﻤﻬﺎﺟﺮون ،اﻟﻤﻌﻴﻨﻮن ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ �ﺁﺧﺮ،
ﻋﺮ�ض ﻋﻤﻞ �أو ﻋﻘﺪ ا�ﺳﺘﺨﺪام مكتوباً ،ﻳﻜﻮن �سارياً ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﻴﻦ �أن ﻳ�ﺆدى ﻓﻴﻪ اﻟﻌﻤﻞ وﻳﺘﻨﺎول �ﺷﺮوط وﻇﺮوف
اﻻ�ﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤ�ﺸﺎر �إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ،7ﻗﺒﻞ ﻋﺒﻮر اﻟﺤﺪود اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﻐﺮ�ض اﻻ�ﺿﻄﻼع ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ اﻟﺬي ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﻌﺮ�ض �أو اﻟﻌﻘﺪ.
 .2ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ اﻟﻔﻘﺮة اﻟ�ﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺤﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ ﻟﻐﺮ�ض اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ �أو �إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ �أو
ﻣﺘﻌﺪدة ا�ﻷﻃﺮاف �أو ﻓﻲ �إﻃﺎر ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻻﻗﺘ�ﺼﺎدي ا�ﻹﻗﻠﻴﻤﻲ.
 .3ﺗﺘﺨﺬ اﻟﺪول ا�ﻷﻋ�ﻀﺎء ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻟ�ﻀﻤﺎن اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻔﻌﺎل �ﻷﺣﻜﺎم هذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﻴﻦ
اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ.
 .4ﺗﺤﺪد كل دوﻟﺔ ﻋ�ﻀﻮ ،ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ �أو اﻟﻠﻮاﺋﺢ �أو �أﻳﺔ ﺗﺪاﺑﻴﺮ �أﺧﺮى ،اﻟ�ﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻖ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤﺎل اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﻴﻦ
اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻓﻲ ا�ﻹﻋﺎدة �إﻟﻰ اﻟﻮﻃﻦ ﻋﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎء �أو �إﻧﻬﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻋﻴﻨﻮا ﻣﻦ �أﺟﻠﻪ.
اﻟﻤﺎدة 9

ﺗﺘﺨﺬ كل دوﻟﺔ ﻋ�ﻀﻮ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺗ�ﻀﻤﻦ �أن ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﻮن:
�أ) �أﺣﺮاراً ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ �أ�ﺻﺤﺎب ﻋﻤﻠﻬﻢ اﻟﻔﻌﻠﻴﻴﻦ �أو اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻦ ﺑ�ﺸ�ﺄن ا�ﻹﻗﺎﻣﺔ �أم ﻻ ﻣﻊ ا�ﻷ �ﺳﺮة؛
ب) ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰﻣﻴﻦ ،ﺑﺎﻟﻨ�ﺴﺒﺔ ﻟﻤﻦ ﻳﻘﻴﻤﻮن ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻊ ا�ﻷ �ﺳﺮة ،ﺑﺎﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل �أو ﻣﻊ �أﻓﺮاد ا�ﻷ �ﺳﺮة ﺧﻼل ﻓﺘﺮات راﺣﺘﻬﻢ
اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ وا�ﻷ �ﺳﺒﻮﻋﻴﺔ �أو �إﺟﺎزﺗﻬﻢ اﻟ�ﺴﻨﻮﻳﺔ؛
ج) ﻟﻬﻢ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻮﺛﺎﺋﻖ �ﺳﻔﺮهم وهوﻳﺘﻬﻢ.
اﻟﻤﺎدة 10

 .1ﺗﺘﺨﺬ كل دوﻟﺔ ﻋ�ﻀﻮ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺗﺮﻣﻲ �إﻟﻰ �ﺿﻤﺎن اﻟﻤ�ﺴﺎواة ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﻴﻦ واﻟﻌﻤﺎل ﻋﻤﻮماً ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑ�ﺴﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺎدﻳﺔ وﺗﻌﻮﻳ�ﻀﺎت اﻟ�ﺴﺎﻋﺎت ا�ﻹ �ﺿﺎﻓﻴﺔ وﻓﺘﺮات اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ وا�ﻷ �ﺳﺒﻮﻋﻴﺔ وا�ﻹﺟﺎزة اﻟ�ﺴﻨﻮﻳﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ
ا�ﻷﺟﺮ ،وفقاً ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ �أو اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟ�ﺴﻤﺎت اﻟﺨﺎ�ﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ.
 .2ﺗﻜﻮن ﻓﺘﺮة اﻟﺮاﺣﺔ ا�ﻷ �ﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ا�ﻷﻗﻞ � 24ﺳﺎﻋﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺔ.
 .3ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻜﻮن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﻮن �أﺣﺮاراً ﻓﻲ اﻟﺘ�ﺼﺮف ﺑﻮﻗﺘﻬﻢ كما ﻳﺤﻠﻮ ﻟﻬﻢ وﻳﺒﻘﻮن رهن �إ�ﺷﺎرة
ا�ﻷ �ﺳﺮة ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻃﻠﺒﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ،ك�ساعات ﻋﻤﻞ �إﻟﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﺬي ﺗﺤﺪدﻩ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ �أو اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ �أو اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت
اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ �أو �أي و�ﺳﻴﻠﺔ �أﺧﺮى ﺗﺘﻤ�ﺸﻰ ﻣﻊ اﻟﻤﻤﺎر�ﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
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اﻟﻤﺎدة 11

ﺗﺘﺨﺬ كل دوﻟﺔ ﻋ�ﻀﻮ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺗ�ﻀﻤﻦ �أن ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﻮن ﺑﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺤﺪ ا�ﻷ دﻧﻰ ﻟ�ﻸﺟﺮ ،ﺣﻴﺜﻤﺎ كانت ﻣﺜﻞ هذﻩ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ
ﻣﻮﺟﻮدة ،و�أن ﺗﻜﻮن ا�ﻷﺟﻮر ﻣﺤﺪدة ﻣﻦ دون ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨ�ﺲ.
اﻟﻤﺎدة 12

 .1ﻳﺘﻠﻘﻰ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﻮن �أﺟﻮرهم ﻣﺒﺎ�ﺷﺮة ﻧﻘﺪاً وﻓﻲ ﻓﺘﺮات ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ ا�ﻷﻗﻞ ﻣﺮة ﻓﻲ اﻟ�ﺸﻬﺮ .وﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻨ�ﺼﻮ�صاً ﻋﻠﻴﻪ
ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ �أو اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ �أو اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻳﺠﻮز �أن ﻳﻜﻮن اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻮا�ﺳﻄﺔ ﺣﻮاﻟﺔ ﻣ�ﺼﺮﻓﻴﺔ �أو �ﺷﻴﻚ ﻣ�ﺼﺮﻓﻲ �أو
�ﺷﻴﻚ ﺑﺮﻳﺪي �أو ﺣﻮاﻟﺔ ﺑﺮﻳﺪﻳﺔ �أو �أي و�ﺳﻴﻠﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ �أﺧﺮى ﻟﻠﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ،ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻌﻨﻲ.
 .2ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ �أو اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ �أو اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ �أو ﻗﺮارات اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ� ،أن ﺗﻨ�ﺺ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ ﺟﺰء ﻣﺤﺪود ﻣﻦ �أﺟﺮ
اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ ﻓﻲ �ﺷﻜﻞ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻋﻴﻨﻴﺔ ،ﻻ ﺗﻜﻮن �أﻗﻞ ﻣ�ﺆاﺗﺎة ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻤﻮماً ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺎت �أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل،
�ﺷﺮﻳﻄﺔ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺗ�ﻀﻤﻦ �أن ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ هذﻩ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ و�أن ﺗﻜﻮن ﻟﻼ�ﺳﺘﺨﺪام اﻟ�ﺸﺨ�ﺼﻲ
ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ وﻟﻤ�ﺼﻠﺤﺘﻪ و�أن ﺗﻜﻮن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﻨ�ﺴﻮﺑﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﺎدﻟﺔ وﻣﻌﻘﻮﻟﺔ.
اﻟﻤﺎدة 13

 .1ﻟﻜﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﺰﻟﻲ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ �ﺁﻣﻨﺔ و�ﺻﺤﻴﺔ .وﺗﺘﺨﺬ كل دوﻟﺔ ﻋ�ﻀﻮ ،وفقاً ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻤﻤﺎر�ﺳﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،
ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻣﻊ �إﻳﻼء اﻟﻤﺮاﻋﺎة اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻟﻠ�ﺴﻤﺎت اﻟﺨﺎ�ﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ ،ﻟ�ﻀﻤﺎن اﻟ�ﺴﻼﻣﺔ واﻟ�ﺼﺤﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺘﻴﻦ ﻟﻠﻌﻤﺎل
اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﻴﻦ.
 .2ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤ�ﺸﺎر �إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟ�ﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑ�ﺸﻜﻞ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ،ﺑﺎﻟﺘ�ﺸﺎور ﻣﻊ �أكثر اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت تمثي ًال �ﻷ �ﺻﺤﺎب
اﻟﻌﻤﻞ وﻟﻠﻌﻤﺎل ،وﺣﻴﺜﻤﺎ وﺟﺪت ،ﻣﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﻴﻦ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ �ﻷ �ﺻﺤﺎب ﻋﻤﻞ اﻟﻌﻤﺎل
اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﻴﻦ.
اﻟﻤﺎدة 14

 .1ﺗﺘﺨﺬ كل دوﻟﺔ ﻋ�ﻀﻮ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻣﻨﺎ�ﺳﺒﺔ ،وفقاً ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻣﻊ �إﻳﻼء اﻟﻤﺮاﻋﺎة اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻟﻠ�ﺴﻤﺎت اﻟﺨﺎ�ﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ ،ﺗ�ﻀﻤﻦ ﺗﻤﺘﻊ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﻴﻦ ﺑﻈﺮوف ﻻ ﺗﻘﻞ ﻣ�ﺆاﺗﺎة ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎل ﻋﻤﻮماً ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ
اﻟ�ﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘ�ﺼﻞ ﺑﺎ�ﻷﻣﻮﻣﺔ.
 .2ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤ�ﺸﺎر �إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟ�ﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑ�ﺸﻜﻞ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ،ﺑﺎﻟﺘ�ﺸﺎور ﻣﻊ �أكثر اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ً
ﺗﻤﺜﻴﻼ �ﻷ �ﺻﺤﺎب
اﻟﻌﻤﻞ وﻟﻠﻌﻤﺎل ،وﺣﻴﺜﻤﺎ وﺟﺪت ،ﻣﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﻴﻦ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ �ﻷ �ﺻﺤﺎب ﻋﻤﻞ اﻟﻌﻤﺎل
اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﻴﻦ.
اﻟﻤﺎدة 15

ﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻦ �أو اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑﻮا�ﺳﻄﺔ
 .1ﺗﻮخياً ﻟ�ﻀﻤﺎن ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﻴﻦ ،ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﻮن اﻟﻤﻬﺎﺟﺮون ،ا ّ
وكاﻻت اﻻ�ﺳﺘﺨﺪام اﻟﺨﺎ�ﺻﺔ ،ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺎر�ﺳﺎت اﻟﺘﻌ�ﺴﻔﻴﺔ ،ﺗﺘﺨﺬ كل دوﻟﺔ ﻋ�ﻀﻮ ا�ﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
�أ) ﺗﺤﺪد اﻟ�ﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﻳﺨ�ﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﺗ�ﺸﻐﻴﻞ وكاﻻت اﻻ�ﺳﺘﺨﺪام اﻟﺨﺎ�ﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﻦ �أو ﺗﻮﻇﻒ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﻴﻦ ،وفقاً
ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻤﻤﺎر�ﺳﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛
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ب) ﺗ�ﻀﻤﻦ وﺟﻮد �ﺁﻟﻴﺎت و�إﺟﺮاءات ﻣﻨﺎ�ﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﻟ�ﺸﻜﺎوى وﻓﺤ�ﺺ �إدﻋﺎءات ا�ﻹ �ﺳﺎءات واﻟﻤﻤﺎر�ﺳﺎت اﻻﺣﺘﻴﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑ�ﺄﻧ�ﺸﻄﺔ وكاﻻت اﻻ�ﺳﺘﺨﺪام اﻟﺨﺎ�ﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨ�ﺺ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﻴﻦ؛
ج) ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟ�ﻀﺮورﻳﺔ واﻟﻤﻨﺎ�ﺳﺒﺔ� ،ﺿﻤﻦ وﻻﻳﺘﻬﺎ اﻟﻘ�ﻀﺎﺋﻴﺔ ،وﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳﻘﺘ�ﻀﻲ اﻟﺤﺎل ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺪول
ﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻦ �أو اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻋﻠﻰ �أرا�ﺿﻴﻬﺎ ﺑﻮا�ﺳﻄﺔ
ا�ﻷﻋ�ﻀﺎء ا�ﻷﺧﺮى ،ﺑﻬﺪف ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎ�ﺳﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﻴﻦ ا ّ
وكاﻻت ا�ﺳﺘﺨﺪام ﺧﺎ�ﺻﺔ ،وﻣﻨﻊ ا�ﻹ �ﺳﺎءة �إﻟﻴﻬﻢ.
وﺗ�ﺸﻤﻞ هذﻩ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ �أو ﻟﻮاﺋﺢ ﺗﺤﺪد اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ كل ﻣﻦ وكاﻟﺔ اﻻ�ﺳﺘﺨﺪام اﻟﺨﺎ�ﺻﺔ وا�ﻷ �ﺳﺮة �إزاء
اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ ،وﺗﻨ�ﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺗ�ﺸﻤﻞ ﺣﻈﺮ وكاﻻت اﻻ�ﺳﺘﺨﺪام اﻟﺨﺎ�ﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن �ﺿﺎﻟﻌﺔ ﻓﻲ ا�ﻹ �ﺳﺎءات
واﻟﻤﻤﺎر�ﺳﺎت اﻻﺣﺘﻴﺎﻟﻴﺔ؛
ﻣﻌﻴﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ �ﺁﺧﺮ ،ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻲ �إﺑﺮام اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ �أو �إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ �أو ﻣﺘﻌﺪدة
د) ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﻮن ّ
ا�ﻷﻃﺮاف ﻟﻤﻨﻊ ا�ﻹ �ﺳﺎءات واﻟﻤﻤﺎر�ﺳﺎت اﻻﺣﺘﻴﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ واﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻻ�ﺳﺘﺨﺪام؛
ه) ﺗﺘﺨﺬ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻟ�ﻀﻤﺎن �أ ّال ﺗﻜﻮن اﻟﺮ�ﺳﻮم اﻟﺘﻲ ﺗ�ﺴﺘﻮﻓﻴﻬﺎ وكاالت اﻻ�ﺳﺘﺨﺪام اﻟﺨﺎ�ﺻﺔ ،ﻣ�ﺴﺘﻘﻄﻌﺔ ﻣﻦ �أﺟﺮ اﻟﻌﻤﺎل
اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﻴﻦ.
 .2ﻋﻨﺪ �إﻧﻔﺎذ كل ﺣﻜﻢ ﻣﻦ �أﺣﻜﺎم هذﻩ اﻟﻤﺎدة ،ﺗﺘ�ﺸﺎور كل دوﻟﺔ ﻋ�ﻀﻮ ﻣﻊ �أكثر اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت تمثي ًال �ﻷ �ﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ وﻟﻠﻌﻤﺎل،
وﺣﻴﺜﻤﺎ وﺟﺪت ،ﻣﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﻴﻦ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ �ﻷ �ﺻﺤﺎب ﻋﻤﻞ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﻴﻦ.
اﻟﻤﺎدة 16

ﺗﺘﺨﺬ كل دوﻟﺔ ﻋ�ﻀﻮ ،وفقاً ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻤﻤﺎر�ﺳﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺗ�ﻀﻤﻦ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﻴﻦ� ،ﺳﻮاء �ﺷﺨ�ﺼﻴﺎً
�أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻤﺜﻞ ﻟﻬﻢ� ،ﺳﺒﻞ اﻟﻮ�ﺻﻮل اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ �إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎكم �أو هيئات اﻟﻘ�ﻀﺎء �أو �أي �ﺁﻟﻴﺎت ﻟﺘ�ﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ،ﻓﻲ ﻇﺮوف
ﻻ ﺗﻘﻞ ﻣ�ﺆاتاة ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﻋﻤﻮماً.
اﻟﻤﺎدة 17

 .1ﺗ�ﻀﻊ كل دوﻟﺔ ﻋ�ﻀﻮ �ﺁﻟﻴﺎت وو�ﺳﺎﺋﻞ ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻳ�ﺴﻬﻞ اﻟﻮ�ﺻﻮل �إﻟﻴﻬﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟ�ﺸﻜﺎوى ،ﺑﻬﺪف �ﺿﻤﺎن اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ
واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﻴﻦ.
 .2ﺗ�ﻀﻊ كل دوﻟﺔ ﻋ�ﻀﻮ وﺗﻨﻔﺬ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻟﺘﻔﺘﻴ�ﺶ اﻟﻌﻤﻞ وا�ﻹﻧﻔﺎذ واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ،ﻣﻊ �إﻳﻼء اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻮاﺟﺐ ﻟﻠ�ﺴﻤﺎت اﻟﺨﺎ�ﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ ،وفقاً ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
 .3ﺗﺤﺪد هذه اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ،ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻣﺘﻤﺎ�شياً ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﻳﺠﻮز ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ اﻟ�ﺴﻤﺎح
ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل �إﻟﻰ ﻣﻨﺰل ا�ﻷ �ﺳﺮة ،ﻣﻊ �إﻳﻼء اﻻﺣﺘﺮام اﻟﻮاﺟﺐ ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﺨﺎ�ﺻﺔ.
اﻟﻤﺎدة 18

ﺗﻨﻔﺬ كل دوﻟﺔ ﻋ�ﻀﻮ �أﺣﻜﺎم هذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ،ﺑﺎﻟﺘ�ﺸﺎور ﻣﻊ �أكثر اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت تمثي ًال �ﻷ �ﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ وﻟﻠﻌﻤﺎل ،ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ
واﻟﻠﻮاﺋﺢ وﺑﻮا�ﺳﻄﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ �أو اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ا�ﻹ �ﺿﺎﻓﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤ�ﺸﻰ ﻣﻊ اﻟﻤﻤﺎر�ﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺪ ﻧﻄﺎق اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ �أو ﺗﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﻟﺘ�ﺸﻤﻞ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﻴﻦ� ،أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ و�ﺿﻊ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻣﺤﺪدة ﻣﻦ �أﺟﻠﻬﻢ ،ﺣ�ﺴﺐ ﻣﻘﺘ�ﻀﻰ اﻟﺤﺎل.
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اﻟﻤﺎدة 19

ﻻ ﺗﻤ�ﺲ هذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ا�ﻷﺣﻜﺎم ا�ﻷ كثر ﻣ�ﺆاﺗﺎة اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﻴﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻋﻤﻞ دوﻟﻴﺔ �أﺧﺮى.

اﻟﻤﺎدة 20

ﺗﺒﻠﻎ اﻟﺘ�ﺼﺪﻳﻘﺎت اﻟﺮ�ﺳﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ هذه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ �إﻟﻰ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺘ�ﺴﺠﻴﻠﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدة 21

 .1ﻻ ﺗﻠﺰم هذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ �ﺳﻮى اﻟﺪول ا�ﻷﻋ�ﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ �ﺳﺠﻞ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻲ
ﺗ�ﺼﺪﻳﻘﺎﺗﻬﺎ.
 .2ﻳﺒﺪ�أ ﻧﻔﺎذ هذه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﻘ�ﻀﺎء اﺛﻨﻲ ﻋ�ﺸﺮ �ﺷﻬﺮاً ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗ�ﺴﺠﻴﻞ ﺗ�ﺼﺪﻳﻘﻲ دوﻟﺘﻴﻦ ﻋ�ﻀﻮﻳﻦ ﻟﺪى اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم.
 .3ﺑﻌﺪﺋﺬ ،ﺗ�ﺼﺒﺢ هذه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻧﺎﻓﺬة ﺑﺎﻟﻨ�ﺴﺒﺔ �ﻷ ي دوﻟﺔ ﻋ�ﻀﻮ ﺑﻌﺪ اﻧﻘ�ﻀﺎء اﺛﻨﻲ ﻋ�ﺸﺮ �ﺷﻬﺮاً ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗ�ﺴﺠﻴﻞ ﺗ�ﺼﺪﻳﻘﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدة 22

 .1ﻳﺠﻮز �ﻷ ي دوﻟﺔ ﻋ�ﻀﻮ �ﺻﺪﻗﺖ ﻋﻠﻰ هذه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ �أن ﺗﻨﻘ�ﻀﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻧﻘ�ﻀﺎء ﻋ�ﺸﺮ �ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪء ﻧﻔﺎذ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ �ﻷ ول
ﻣﺮة ،ﺑﻤ�ﺴﺘﻨﺪ ﺗﺮ�ﺳﻠﻪ �إﻟﻰ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺘ�ﺴﺠﻴﻠﻪ .وﻻ ﻳﻜﻮن هذا اﻟﻨﻘ�ﺾ ﻧﺎﻓﺬاً �إﻻ ﺑﻌﺪ اﻧﻘ�ﻀﺎء �ﺳﻨﺔ
واﺣﺪة ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗ�ﺴﺠﻴﻠﻪ.
 .2كل دوﻟﺔ ﻋ�ﻀﻮ �ﺻﺪﻗﺖ ﻋﻠﻰ هذه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ،وﻟﻢ ﺗ�ﺴﺘﻌﻤﻞ ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻘ�ﺾ اﻟﻤﻨ�ﺼﻮ�ص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ هذه اﻟﻤﺎدة �أﺛﻨﺎء اﻟ�ﺴﻨﺔ
اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻻﻧﻘ�ﻀﺎء ﻓﺘﺮة اﻟ�ﺴﻨﻮات اﻟﻌ�ﺸﺮ اﻟﻤﺬكورة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟ�ﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﺗﻈﻞ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﻬﺎ ﻟﻤﺪة ﻋ�ﺸﺮ �ﺳﻨﻮات �أﺧﺮى ،وﺑﻌﺪﺋﺬ
ﻳﺠﻮز ﻟﻬﺎ �أن ﺗﻨﻘ�ﺾ هذه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ اﻟ�ﺴﻨﺔ ا�ﻷ وﻟﻰ ﻣﻦ كل ﻓﺘﺮة ﻋ�ﺸﺮ �ﺳﻨﻮات ﺟﺪﻳﺪة وفقاً ﻟﻠ�ﺸﺮوط اﻟﻤﻨ�ﺼﻮ�ص ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻓﻲ هذه اﻟﻤﺎدة.

اﻟﻤﺎدة 23

 .1ﻳﺨﻄﺮ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪول ا�ﻷﻋ�ﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺘ�ﺴﺠﻴﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘ�ﺼﺪﻳﻘﺎت
واﻟﻨﻘﻮ�ض اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻐﻪ �إﻳﺎها اﻟﺪول ا�ﻷﻋ�ﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ.
 .2ﻳ�ﺴﺘﺮﻋﻲ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم اﻧﺘﺒﺎﻩ اﻟﺪول ا�ﻷﻋ�ﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ،ﻟﺪى �إﺧﻄﺎرها ﺑﺘ�ﺴﺠﻴﻞ اﻟﺘ�ﺼﺪﻳﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ� ،إﻟﻰ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺬي
ﻳﺒﺪ�أ ﻓﻴﻪ ﻧﻔﺎذ هذه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ.
اﻟﻤﺎدة 24

ﻳﺒﻠﻎ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻲ ا�ﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟ�ﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة �ﻷﻏﺮا�ض اﻟﺘ�ﺴﺠﻴﻞ وفقاً ﻟﻠﻤﺎدة  102ﻣﻦ ﻣﻴﺜﺎق ا�ﻷﻣﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ،اﻟﺘﻔﺎ�ﺻﻴﻞ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﺘ�ﺼﺪﻳﻘﺎت واﻟﻨﻘﻮ�ض اﻟﺘﻲ ﺗ�ﺴﺠﻞ ﻟﺪيه.
اﻟﻤﺎدة 25

ﻳﻘﺪم ﻣﺠﻠ�ﺲ �إدارة ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻲ �إﻟﻰ اﻟﻤ�ﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺎم ﺗﻘﺮﻳﺮاً ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ هذه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ كلما ر�أى �ﺿﺮورة ﻟﺬﻟﻚ ،وﻳﻨﻈﺮ
ﻓﻴﻤﺎ �إذا كان هناك ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻮ �إﻟﻰ �إدراج ﻣ�ﺴ�ﺄﻟﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ �آلياً �أو ﺟﺰئياً ﻓﻲ ﺟﺪول �أﻋﻤﺎل اﻟﻤ�ﺆﺗﻤﺮ.
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اﻟﻤﺎدة 26

� .1إذا اﻋﺘﻤﺪ اﻟﻤ�ﺆﺗﻤﺮ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺮاﺟﻊ هذه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ،وﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻨ�ﺺ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذلك:
�أ) ﻳ�ﺴﺘﺘﺒﻊ ﺗ�ﺼﺪﻳﻖ دوﻟﺔ ﻋ�ﻀﻮ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ،ﻗﺎﻧﻮناً ،وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ �أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة � 22أﻋﻼﻩ ،اﻟﻨﻘ�ﺾ
اﻟﻤﺒﺎ�ﺷﺮ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ� ،ﺷﺮﻳﻄﺔ �أن ﺗﻜﻮن اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻗﺪ دﺧﻠﺖ ﺣﻴﺰ اﻟﻨﻔﺎذ؛
ب) اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪء ﻧﻔﺎذ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ،ﻳﻘﻔﻞ ﺑﺎب ﺗ�ﺼﺪﻳﻖ اﻟﺪول ا�ﻷﻋ�ﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.
 .2ﺗﻈﻞ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ا�ﻷﺣﻮال ﻧﺎﻓﺬة ﻓﻲ �ﺷﻜﻠﻬﺎ وﻣ�ﻀﻤﻮﻧﻬﺎ اﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨ�ﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪول ا�ﻷﻋ�ﻀﺎء اﻟﺘﻲ �ﺻﺪﻗﺖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻟﻢ ﺗ�ﺼﺪق ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ.
اﻟﻤﺎدة 27

اﻟﻨ�ﺼﺎن اﻻﻧﻜﻠﻴﺰي واﻟﻔﺮﻧ�ﺴﻲ ﻟﻬﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺘ�ﺴﺎوﻳﺎن ﻓﻲ اﻟﺤﺠﻴﺔ.
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الملحق

 : 4تو�صية العمل الالئق للعمال المنزليين (رقم )201

�إن الم�ؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد دعاه مجل�س �إدارة مكتب العمل الدولي �إلى االنعقاد في جنيف ،حيث عقد دورته المائة في ،الأول من حزيران /يونيه
،2011
و�إذ اعتمد اتفاقية العمال المنزليين،2011 ،
و�إذ قرر اعتماد بع�ض المقترحات ب�ش�أن العمل الالئق للعمال المنزليين ،وهو البند الرابع من جدول �أعمال هذه الدورة،
تكمل اتفاقية العمال المنزليين،2011 ،
و�إذ قرر �أن تتخذ هذه المقترحات �شكل تو�صية ّ
يعتمد في هذا اليوم ال�ساد�س ع�شر من حزيران /يونيه من عام �ألفين و�أحد ع�شر ،التو�صية التالية التي �ست�سمى تو�صية العمال
المنزليين.2011 ،
 .1تكمل �أحكام هذه التو�صية �أحكام اتفاقية العمال المنزليين"( 2011،االتفاقية") وينبغي النظر فيها باالقتران مع تلك
الأحكام.
 .2عند اتخاذ تدابير ل�ضمان �أن يتمتع العمال المنزليون بالحرية النقابية والإقرار الفعلي بحق المفاو�ضة الجماعية ،ينبغي
للدول الأع�ضاء القيام بما يلي:
(أ) تحديد و�إزالة �أية قيود ت�شريعية �أو �إدارية �أو غيرها من العوائق المطروحة �أمام حق العمال المنزليين في �إن�شاء
منظماتهم �أو االن�ضمام �إلى منظمات للعمال من اختيارهم ،و�أمام حق منظمات العمال المنزليين في االن�ضمام
�إلى منظمات العمال �أو اتحاداتهم �أو اتحاداتهم العامة؛
(ب)	�إيالء العناية التخاذ �أو دعم التدابير الرامية �إلى تعزيز قدرة منظمات العمال ومنظمات �أ�صحاب العمل والمنظمات
الممثلة للعمال المنزليين ومنظمات �أ�صحاب عمل العمال المنزليين ،من �أجل تعزيز م�صالح �أع�ضائها على نحو
فعال� ،شريطة حماية ا�ستقالل وا�ستقاللية هذه المنظمات في جميع الأوقات و�ضمن القانون.
 .3عند اتخاذ تدابير ترمي �إلى الق�ضاء على التمييز في اال�ستخدام والمهنة ،ينبغي للدول الأع�ضاء ،تم�شياً مع معايير العمل
الدولية� ،أن تقوم بجملة �أمور منها:
(أ) تتحقق من �أن ترتيبات االختبار الطبي المرتبط بالعمل تحترم مبد�أ �سرية البيانات ال�شخ�صية والحياة الخا�صة
للعمال المنزليين؛ وتتما�شى مع مدونة ممار�سات منظمة العمل الدولية ب�ش�أن "حماية البيانات ال�شخ�صية
للعمال" )1998( ،وغيرها من المعايير الدولية ذات ال�صلة بحماية البيانات؛
(ب) تمنع �أي تمييز يرتبط بمثل هذا االختبار؛
(ج) ت�ضمن �أ ّال ي�شترط من العامل المنزلي �أن يخ�ضع الختبار فيرو�س نق�ص المناعة الب�شرية �أوالحمل� ،أو �أن يف�شي
معلومات عن و�ضعه �إزاء فيرو�س نق�ص المناعة الب�شرية �أو الحمل.
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 .4ينبغي للدول الأع�ضاء التي تنظر في �إجراء االختبار الطبي للعمال المنزليين� ،أن تراعي ما يلي:
(أ)	�إتاحة المعلومات المتعلقة بال�صحة العامة لأفراد الأ�سر وللعمال المنزليين ب�ش�أن الم�شاكل الرئي�سية ذات ال�صلة
بال�صحة والأمرا�ض التي ت�ستدعي ،ح�سب كل �سياق وطني� ،إجراء اختبار طبي؛
(ب)	�إتاحة المعلومات لأفراد الأ�سر وللعمال المنزليين ب�ش�أن االختبار الطبي الطوعي والمعالجة الطبية وممار�سات
ال�صحة والنظافة الجيدة ،بما يتم�شى مع مبادرات ال�صحة العامة ل�صالح المجتمع عموماً؛
(ج) ن�شر معلومات عن �أف�ضل الممار�سات بالن�سبة �إلى االختبار الطبي المرتبط بالعمل ،تكون مكيفة ب�شكل منا�سب
لتتجلى فيها الطبيعة الخا�صة للعمل المنزلي.
 )1( .5ينبغي للدول الأع�ضاء ،بعد مراعاة �أحكام اتفاقية �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال )1999( ،رقم ( ،)182والتو�صية ذات
ال�صلة (رقم � ،)190أن تحدد �أنواع العمل المنزلي ،التي يحتمل بطبيعتها �أو بفعل الظروف التي ت�ؤدى فيها� ،أن تلحق
الأذى ب�صحة الأطفال �أو �سالمتهم �أو �أخالقهم ،كما ينبغي �أن تحظر �أنواع عمل الأطفال هذه و�أن تق�ضي عليها.
( )2عند تنظيم ظروف عمل العمال المنزليين ومعي�شتهم ،ينبغي للدول الأع�ضاء �أن تولي اهتماماً خا�صاً الحتياجات
العمال المنزليين الذين تكون �سنهم �أدنى من  18عاماً و�أعلى من الحد الأدنى ل�سن القبول في اال�ستخدام ،كما
تن�ص عليه القوانين واللوائح الوطنية ،و�أن تتخذ تدابير لحمايتهم ،بما في ذلك عن طريق ما يلي:
(أ) تحديد �ساعات العمل تحديداً �صارماً ل�ضمان توفير وقت ٍ
كاف للراحة والتعليم والتدريب والأن�شطة الترفيهية
والعالقات العائلية؛
(ب)   حظر العمل لي ًال؛
(ج) فر�ض قيود على العمل المتطلب على نحو مفرط� ،سواء بدنياً �أم نف�سياً؛
(د) �إن�شاء �أو تعزيز �آليات لر�صد ظروف عملهم وعي�شهم.
  )1(   .6ينبغي للدول الأع�ضاء ،عند ال�ضرورة� ،أن توفر الم�ساعدة المنا�سبة ل�ضمان �أن يفهم العمال المنزليون م�ضمون �شروط
وظروف عملهم.
( )2بالإ�ضافة �إلى الموا�صفات الواردة في المادة  7من االتفاقية ،ينبغي ل�شروط وظروف العمل �أن تت�ضمن كذلك ما
يلي:
(أ) و�صف للمهام؛
(ب) الإجازة المر�ضية و�أي �إجازة �شخ�صية �أخرى� ،إن كانت مطبقة؛
(ج) معدل دفع �أو تعوي�ض �ساعات العمل الإ�ضافية والبقاء في االحتياط بما يتما�شى مع المادة  )3( 10من االتفاقية؛
(د) �أي مدفوعات �أخرى يحق للعامل المنزلي بها؛
(ه) �أي مدفوعات عينية وقيمتها النقدية؛
(و) تفا�صيل �أي م�أوى مقدم؛
(ز) �أي ا�ستقطاعات م�سموح بها من �أجر العامل.

68

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

( )3ينبغي للدول الأع�ضاء �أن تنظر في و�ضع عقد عمل نموذجي للعمل المنزلي ،بالت�شاور مع المنظمات الأكثر تمثي ًال
لأ�صحاب العمل وللعمال ،وحيثما وجدت ،مع المنظمات الممثلة للعمال المنزليين والمنظمات الممثلة لأ�صحاب
عمل العمال المنزليين.
( )4ينبغي �أن يكون العقد النموذجي متاحاً مجاناً وفي جميع الأوقات ،للعمال المنزليين ولأ�صحاب العمل وللمنظمات
التمثيلية وللجمهور عموماً.
 .7ينبغي للدول الأع�ضاء �أن تنظر في �إر�ساء �آليات لحماية العمال المنزليين من الإ�ساءة والم�ضايقة والعنف ،من قبيل:
(أ)	�إن�شاء �آليات يمكن للعمال المنزليين الو�صول �إليها لتقديم ال�شكاوى بغية الإبالغ عن حاالت الإ�ساءة والم�ضايقة
والعنف؛
(ب) الت�أكد من �أنّ جميع �شكاوى الإ�ساءة والم�ضايقة والعنف تخ�ضع للتحقيق فيها ومقا�ضاة مرتكبيها ،ح�سب مقت�ضى
الحال؛
(ج) �إن�شاء برامج لإعادة �إ�سكان العمال المنزليين المعر�ضين للإ�ساءة والم�ضايقة والعنف ،بعيداً عن الأ�سرة ،و�إعادة
ت�أهيلهم ،بما في ذلك توفير الم�أوى الم�ؤقت والرعاية ال�صحية لهم.
 )1( .8ينبغي ل�ساعات العمل ،بما فيها ال�ساعات الإ�ضافية وفترات البقاء في االحتياط ،وفقاً للمادة  )3( 10من االتفاقية،
�أن ت�سجل على نحو دقيق ،وينبغي �أن تكون هذه المعلومات متاحة بحرية للعامل المنزلي.
( )2ينبغي للدول الأع�ضاء �أن تنظر في توفير �إر�شاد عملي في هذا ال�صدد ،بالت�شاور مع �أكثر المنظمات تمثي ًال لأ�صحاب
العمل وللعمال ،وحيثما وجدت ،المنظمات الممثلة للعمال المنزليين والمنظمات الممثلة لأ�صحاب عمل العمال
المنزليين.
     )1( .9فيما يتعلق بالفترات التي ال يكون فيها العمال المنزليون �أحراراً في الت�صرف بوقتهم كما يحلو لهم ويبقون رهن
�إ�شارة الأ�سرة لتلبية احتياجاتها المحتملة (فترات وقت االحتياط �أو تحت الطلب) ،ينبغي للدول الأع�ضاء ،في
المدى الذي تحدده القوانين واللوائح الوطنية �أو االتفاقات الجماعية� ،أن تنظم ما يلي:
(أ) العدد الأق�صى ل�ساعات العمل في الأ�سبوع �أو ال�شهر �أو ال�سنة ،التي قد ُيطلب من العامل المنزلي �أن يبقى
خاللها في االحتياط والطرق التي قد تحت�سب بها هذه ال�ساعات؛
(ب) فترة الراحة التعوي�ضية التي يحق للعامل المنزلي بها� ،إذا تعر�ضت فترة الراحة العادية لالنقطاع ب�سبب البقاء
في االحتياط؛
(ج) معدل الأجر الذي ينبغي دفعه عن �ساعات البقاء في االحتياط.
( )2فيما يتعلق بالعمال المنزليين الذين ي�ؤدون مهامهم العادية لي ًال ،ومع مراعاة القيود التي تت�أتى عن العمل الليلي،
ينبغي للدول الأع�ضاء �أن تنظر في و�ضع تدابير م�شابهة لتلك المحددة في الفقرة الفرعية .)1( 9
 . 10ينبغي للدول الأع�ضاء �أن تتخذ تدابير ل�ضمان �أن يكون من حق العمال المنزليين الح�صول على فترات راحة منا�سبة
خالل يوم العمل ،بما ي�سمح لهم بتناول وجبات الطعام والتوقف الق�صير عن العمل.
 )1( .11ينبغي �أن تكون فترة الراحة الأ�سبوعية � 24ساعة متعاقبة على الأقل.
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( )2ينبغي �أن يكون يوم الراحة الأ�سبوعية يوماً محدداً باتفاق الأطراف ،تم�شياً مع القوانين واللوائح الوطنية �أو االتفاقات
الجماعية ومع مراعاة متطلبات العمل والمتطلبات الثقافية والدينية واالجتماعية للعامل المنزلي.
( )3حيثما تن�ص القوانين واللوائح الوطنية �أو االتفاقات الجماعية على فترة راحة �أ�سبوعية تتجمع على فترة تتجاوز �سبعة
�أيام بالن�سبة للعمال عموماً ،ينبغي لمثل هذه الفترة �أال تتجاوز  14يوماً بالن�سبة للعمال المنزليين.
 .12ينبغي للقوانين واللوائح الوطنية �أو االتفاقات الجماعية �أن تحدد الأ�سباب التي يمكن �أن ُيطلب على �أ�سا�سها من
العمال المنزليين العمل خالل فترة الراحة اليومية �أو الأ�سبوعية ،و�أن تن�ص على فترة راحة تعوي�ضية منا�سبة ،ب�صرف
النظر عن �أي تعوي�ض مالي.
 .13ال ينبغي اعتبار الوقت الذي يق�ضيه العمال المنزليون في مرافقة �أفراد الأ�سرة في �إجازة جزءاً من �إجازتهم ال�سنوية
مدفوعة الأجر.
 .14عند الن�ص على دفع جزء محدد من الأجر عيناً ،ينبغي للدول الأع�ضاء �أن تنظر في ما يلي:
(أ) و�ضع حد �إجمالي لن�سبة الأجر ،التي يمكن �أن تدفع عيناً ،بحيث ال يتدنى بال مبرر الأجر ال�ضروري لإعالة العمال
المنزليين وعائالتهم؛
(ب) احت�ساب القيمة النقدية للمدفوعات العينية باال�ستناد �إلى معايير مو�ضوعية من قبيل القيمة ال�سوقية و�سعر �أو
�أ�سعار التكلفة التي تحددها ال�سلطات العامة ،ح�سب مقت�ضى الحال؛
(ج) ح�صر المدفوعات العينية بتلك التي تتنا�سب ب�شكل وا�ضح مع اال�ستخدام ال�شخ�صي للعامل المنزلي وم�صلحته،
مثل الغذاء والم�أوى؛
(د) الت�أكد ،عن الطلب من العامل المنزلي العي�ش في م�أوى توفره الأ�سرة ،من عدم �إجراء �أي ا�ستقطاع يتعلق بالم�أوى
من الأجر ،ما لم يوافق العامل على ذلك؛
(ه) الت�أكد من عدم اعتبار المواد المرتبطة مبا�شرة ب�أداء العمل المنزلي ،مثل البزات �أو الأدوات �أو معدات الحماية
وتنظيفها و�صيانتها ،بمثابة مدفوعات عينية وعدم ا�ستقطاع تكاليفها من �أجر العامل المنزلي.
 )1( .15ينبغي �أن ُيعطى العمال المنزليون في كل مرة يتم الدفع فيها بياناً خطياً مفهوماً ب�سهولة عن كامل المدفوعات
الم�ستحقة لهم والمبلغ المحدد لأي ا�ستقطاعات قد تكون �أجريت وغر�ض هذه اال�ستقطاعات.
( )2عند �إنهاء اال�ستخدام ،ينبغي ت�سديد المدفوعات الم�ستحقة فوراً.
 . 16ينبغي للدول الأع�ضاء �أن تتخذ تدابير ت�ضمن تمتع العمال المنزليين بظروف ال تقل م�ؤاتاة عن ظروف العمال عموماً
فيما يتعلق بحماية م�ستحقات العمال في حالة �إع�سار �صاحب العمل �أو وفاته.
 . 17ينبغي عند تقديم الم�أوى والغذاء وبعد مراعاة الظروف الوطنية� ،أن ي�شمل ذلك ما يلي:
(�أ) غرفة م�ستقلة خا�صة مجهزة بقفل ومفتاح يعطى للعامل المنزلي وتكون م�ؤثثة على نحو منا�سب وتتمتع بتهوية
مالئمة؛
(ب) الو�صول �إلى المرافق ال�صحية المنا�سبة� ،سواء �أكانت م�شتركة �أو خا�صة؛
(ج) �إ�ضاءة منا�سبة ،وح�سب مقت�ضى الحال ،التدفئة والهواء المكيف تما�شياً مع الظروف ال�سائدة داخل المنزل؛
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(د) وجبات طعام جيدة النوعية وبكميات كافية تتالءم �إلى حد معقول مع المتطلبات الثقافية والدينية� ،إن وجدت،
للعامل المنزلي المعني.
 . 18في حالة �إنهاء اال�ستخدام بمبادرة من �صاحب العمل ،لأ�سباب غير �سوء الت�صرف الج�سيم ،ينبغي منح العمال
المنزليين الذين يعي�شون في منزل �صاحب العمل فترة �إخطار معقولة وفترة توقف معقولة خالل فترة الإخطار هذه
لتمكينهم من البحث عن عمل ومكان �إقامة جديدين.
 . 19ينبغي للدول الأع�ضاء ،بالت�شاور مع المنظمات الأكثر تمثي ًال لأ�صحاب العمل وللعمال ،وحيثما وجدت ،مع المنظمات
الممثلة للعمال المنزليين والمنظمات الممثلة لأ�صحاب عمل العمال المنزليين ،اتخاذ تدابير ترمي �إلى ما يلي:
(أ) حماية العمال المنزليين ،حيثما كان ذلك معقو ًال عملياً ،للق�ضاء على المخاطر والأخطار المرتبطة بالعمل �أو
التخفيف منها �إلى �أدنى حد ،بغية تجنب الإ�صابات والأمرا�ض وحاالت الوفاة وتعزيز ال�سالمة وال�صحة المهنيتين
في مكان العمل الأ�سري؛
(ب) توفير نظام مالئم ومنا�سب لتفتي�ش العمل ،يتم�شى مع المادة  17من االتفاقية ،وفر�ض عقوبات منا�سبة عند انتهاك
قوانين ولوائح ال�سالمة وال�صحة المهنيتين؛
(ج) �إر�ساء �إجراءات لجمع ون�شر الإح�صاءات عن الحوادث والأمرا�ض المرتبطة بالعمل المنزلي ،و�إح�صاءات �أخرى
ُينظر �إليها على �أنها ت�ساهم في الوقاية من المخاطر والإ�صابات ذات ال�صلة بال�سالمة وال�صحة المهنيتين؛
(د) تقديم الإر�شاد ب�ش�أن ال�سالمة وال�صحة المهنيتين ،بما في ذلك الجوانب الأرغونومية ومعدات الحماية؛
(ه) و�ضع برامج للتدريب ون�شر مبادئ توجيهية ب�ش�أن ا�شتراطات ال�سالمة وال�صحة المهنيتين الخا�صة بالعمل المنزلي.
 )1( .20ينبغي للدول الأع�ضاء ،تم�شياً مع القوانين واللوائح الوطنية� ،أن تبحث في و�سائل لت�سهيل دفع ا�شتراكات ال�ضمان
االجتماعي ،بما في ذلك ما يتعلق بالعمال المنزليين العاملين لدى عدة �أ�صحاب عمل ،مث ًال من خالل نظام
مدفوعات مب�سط.
( )2ينبغي للدول الأع�ضاء �أن تنظر في �إبرام اتفاقات ثنائية �أو �إقليمية �أو متعددة الأطراف لكي توفر للعمال المنزليين
المهاجرين تغطيتهم باتفاقات من قبيل اتفاقات الم�ساواة في المعاملة فيما يتعلق بال�ضمان االجتماعي ،بالإ�ضافة
�إلى الح�صول على م�ستحقات ال�ضمان االجتماعي والحفاظ عليها �أو �إمكانية نقلها.
(  )3ينبغي النظر في القيمة النقدية للمدفوعات العينية على النحو الواجب لأغرا�ض ال�ضمان االجتماعي ،بما في ذلك
فيما يتعلق بم�ساهمة �أ�صحاب العمل وم�ستحقات العمال المنزليين.
 )1( .21ينبغي للدول الأع�ضاء �أن تنظر في اتخاذ تدابير �إ�ضافية لت�ضمن الحماية الفعالة للعمال المنزليين ،وتحديداً للعمال
المنزليين المهاجرين ،من قبيل:
(أ) �إن�شاء خدمة هاتفية وطنية مزودة بخدمات الترجمة الفورية ل�صالح العمال المنزليين الذين يحتاجون �إلى
الم�ساعدة؛
(ب) تم�شياً مع المادة  17من االتفاقية ،الن�ص على نظام للقيام بزيارات �سابقة للتوظيف ،للأ�سر المزمع �أن يعمل
لديها العمال المنزليون المهاجرون؛
(ج) �إن�شاء �شبكة �إ�سكان للطوارئ؛
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(د) ا�ستثارة وعي �أ�صحاب العمل بواجباتهم من خالل توفير معلومات ب�ش�أن الممار�سات الجيدة في ا�ستخدام
العمال المنزليين وااللتزامات بموجب قانون الهجرة والعمالة فيما يخ�ص العمال المنزليين المهاجرين
وترتيبات الإنفاذ والعقوبات المطبقة في حاالت االنتهاك ،وخدمات الم�ساعدة المتاحة �أمام العمال المنزليين
و�أ�صحاب عملهم؛
(ه) �ضمان �سبل لجوء العمال المنزليين �إلى �آليات تقديم ال�شكاوى وقدرتهم على �إقامة دعاوى مدنية �أو جنائية
�سواء خالل فترة ا�ستخدامهم �أو بعدها ،ب�صرف النظر عن مغادرتهم البلد المعني؛
(و) �إن�شاء خدمة توعية عامة لإطالع العمال المنزليين ،بلغات يفهمونها ،على حقوقهم وعلى القوانين واللوائح ذات
ال�صلة وعلى �آليات تقديم ال�شكاوى وطرق االنت�صاف القانونية المتاحة ،ب�ش�أن العمالة وقانون الهجرة على حد
�سواء ،والحماية القانونية من جرائم من قبيل العنف واالتجار بالأ�شخا�ص والحرمان من الحرية وتزويدهم ب�أي
معلومات �أخرى مجدية قد يطلبونها.
(     )2ينبغي للدول الأع�ضاء التي هي من بلدان من�ش�أ العمال المنزليين المهاجرين �أن ت�ساعد على توفير الحماية
الفعالة لحقوق ه�ؤالء العمال ،عن طريق �إبالغهم بحقوقهم قبل مغادرة البلد و�إن�شاء �صناديق م�ساعدة قانونية
وخدمات اجتماعية وخدمات قن�صلية متخ�ص�صة وبوا�سطة �أي تدابير مالئمة �أخرى.
 .22ينبغي للدول الأع�ضاء ،بعد الت�شاور مع المنظمات الأكثر تمثي ًال لأ�صحاب العمل وللعمال ،وحيثما وجدت ،مع
المنظمات الممثلة للعمال المنزليين ومنظمات �أ�صحاب عمل العمال المنزليين� ،أن تنظر ،عن طريق القوانين �أو اللوائح
�أو تدابير �أخرى ،في تحديد ال�شروط التي يحق للعمال المنزليين المهاجرين بموجبها في الإعادة �إلى الوطن دون �أن
يتكبد العمال �أي تكاليف ،عند انتهاء �أو �إنهاء عقد العمل الذي عينوا من �أجله.
  .23ينبغي للدول الأع�ضاء �أن تعزز الممار�سات الجيدة من جانب وكاالت اال�ستخدام الخا�صة فيما يتعلق بالعمال
المنزليين ،بمن فيهم العمال المنزليون المهاجرون ،مع مراعاة المبادئ وال ُنهج الواردة في اتفاقية وكاالت اال�ستخدام
الخا�صة( 1997 ،رقم  ،)181وتو�صية وكاالت اال�ستخدام الخا�صة( 1997 ،رقم .)188
 .24يمكن للدول الأع�ضاء ،بقدر ما يكون ذلك متما�شياً مع القوانين والممار�سات الوطنية ب�ش�أن احترام الحياة الخا�صة،
�أن تنظر في الظروف التي ُي�سمح فيها لمفت�شي العمل �أو موظفين �آخرين مكلفين ب�إنفاذ الأحكام المطبقة على العمل
المنزلي ،بدخول الأماكن التي ي�ؤدى فيها العمل.
 )1( .25ينبغي للدول الأع�ضاء ،بالت�شاور مع المنظمات الأكثر تمثي ًال لأ�صحاب العمل وللعمال ،وحيثما وجدت ،مع
المنظمات الممثلة للعمال المنزليين والمنظمات الممثلة لأ�صحاب عمل العمال المنزليين� ،أن ت�ضع �سيا�سات
وبرامج من �ش�أنها �أن:
(أ) ت�شجع التطور الم�ستمر في كفاءات العمال المنزليين وم�ؤهالتهم ،بما في ذلك التدريب لمحو الأمية ح�سب
مقت�ضى الحال ،بهدف تعزيز فر�ص م�سارهم المهني والوظيفي؛
(ب) تلبي احتياجات العمال المنزليين في تحقيق التوازن بين العمل والحياة؛
(ج) ت�ضمن مراعاة �شواغل العمال المنزليين وحقوقهم في �سياق الجهود المبذولة ب�شكل �أعم للتوفيق بين العمل
والم�س�ؤوليات الأ�سرية.
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()2

)1( .26
()2

()3

()4

ينبغي للدول الأع�ضاء ،بعد الت�شاور مع المنظمات الأكثر تمثي ًال لأ�صحاب العمل وللعمال ،وحيثما وجدت ،مع
المنظمات الممثلة للعمال المنزليين والمنظمات الممثلة لأ�صحاب عمل العمال المنزليين� ،أن ت�ضع م�ؤ�شرات
ونظم قيا�س مالئمة لتعزيز قدرة مكاتب الإح�صاء الوطنية على جمع البيانات ال�ضرورية بفعالية لدعم عملية �صنع
ال�سيا�سات المتعلقة بالعمل المنزلي على نحو فعال.
ينبغي للدول الأع�ضاء �أن تنظر في التعاون فيما بينها ل�ضمان التطبيق الفعال التفاقية العمال المنزليين،2011 ،
ولهذه التو�صية ،على العمال المنزليين المهاجرين.
ينبغي للدول الأع�ضاء �أن تتعاون على الأ�صعدة الثنائية والإقليمية والعالمية بغر�ض تعزيز حماية العمال المنزليين،
ال �سيما في الم�سائل المتعلقة بمنع العمل الجبري واالتجار بالأ�شخا�ص ،والح�صول على ال�ضمان االجتماعي
ور�صد �أن�شطة وكاالت اال�ستخدام الخا�صة التي ّ
توظف �أ�شخا�صاً للعمل كعمال منزليين في ٍ
بلد �آخر ،ون�شر
الممار�سات الجيدة وجمع الإح�صاءات ب�ش�أن العمل المنزلي.
ينبغي للدول الأع�ضاء �أن تتخذ الخطوات المنا�سبة لت�ساعد بع�ضها بع�ضاً في �إنفاذ �أحكام االتفاقية بوا�سطة التعاون
الدولي المعزز �أو الم�ساعدة الدولية المعززة� ،أو بوا�سطتهما معاً ،بما في ذلك تقديم الدعم للتنمية االقت�صادية
واالجتماعية ولبرامج ا�ستئ�صال الفقر وتوفير التعليم للجميع.
في �سياق الح�صانة الدبلوما�سية ،ينبغي للدول الأع�ضاء �أن تنظر فيما يلي:
(أ) اعتماد �سيا�سات ومدونات �سلوك من �أجل موظفي ال�سلك الدبلوما�سي ،ترمي �إلى منع انتهاكات حقوق
العمال المنزليين؛
(ب) التعاون فيما بينها على الم�ستويات الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف ،للت�صدي للممار�سات التع�سفية تجاه
العمال المنزليين ومنعها.
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من مالحظات لجنة الخبراء لمنظمة العمل الدولية ب�ش�أن ت�شغيل الأطفال
عامة وا�ستخدامهم كعمال وعامالت منزليين بالخ�صو�ص
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الملحق

 :5من مالحظات لجنة الخبراء لمنظمة العمل الدولية ب�ش�أن ت�شغيل
الأطفال عامة وا�ستخدامهم كعمال وعامالت منزليين بالخ�صو�ص
(ترجمة غير ر�سمية)
بخ�صو�ص االتفاقية  138جاء في التقرير:

المادة  1من االتفاقية :ال�سيا�سة الوطنية:
قد �سبق للجنة في تعاليقها ال�سابقة �أن تطرقت �إلى برنامج العمل الوطني للطفولة ( )2006-2005والذي خ�ص�ص جانبا
مهما لمحاربة ت�شغيل الأطفال ،وقد �سجلت اللجنة بهذا ال�صدد �أن الأن�شطة الواردة في المخطط ت�شمل دعم المنظمات غير
الحكومية العاملة في حقل مكافحة ا�ستخدام الأطفال وكذلك �إنجاز درا�سة حول ظروف ت�شغيل الأطفال �سنة  ،2012كما
الحظت اللجنة ب�أن البرنامج ي�ستهدف انت�شال الأطفال الم�شغلين دون العا�شرة من عمرهم بن�سبة � 10%سنويا �إلى حدود
 2015وتح�سين و�ضعية الأ�سر ال�ضعيفة بن�سبة � 5%سنويا.
كما �سجلت اللجنة المعلومات الواردة من الحكومة حول المجهود المكثف الذي بذل خالل المرحلة الأولى لتنفيذ
المخطط ما بين  2006و 2010وكذلك �إنهاء التح�ضير لم�شروع القانون حول العمل المنزلي الهادف �إلى تحديد �شروط
ت�شغيل العمال المنزليين ومنع ا�ستخدام الفتيات دون � 15سنة كعامالت منازل.
�إن اللجنة ت�سجل المعلومات الواردة من طرف الحكومة المتعلقة بم�سل�سل تحيين برنامج العمل الوطني للطفولة على �ضوء
اال�ستراتيجيات القطاعية المنجزة �سنة  2007بهدف اعتماد م�ؤ�شرات جديدة لتح�سين التتبع والتقييم والذي �أف�ضى �إلى
تنظيم مناظرة وطنية لتقييم ن�صف م�سار البرنامج وتح�ضير المرحلة الموالية وذلك في ماي  ،2011كما ت�سجل �أن الحكومة
�ستبعث �إليها بن�سخة من م�شروع القانون المتعلق بالعمال المنزليين بمجرد الم�صادقة عليه وب�أن الدرا�سة حول ظروف عمل
الأطفال بمنطقة ال�شمال �ستنطلق في القريب.
�إن اللجنة ترجو من الحكومة �أن ت�ستمر في موافاتها بالمعلومات حول تطبيق برنامج العمل الوطني والنتائج المح�صل عليها
في الق�ضاء التدريجي على ت�شغيل الأطفال وتطلب منها كذلك �أن تمدها بن�سخة من م�شروع القانون المتعلق بالعمال
المنزليين فور الم�صادقة عليه .كما ترجوها �أن تقدم لها نتائج الدرا�سة الوطنية حول ظروف العمل بعد االنتهاء من �إعدادها،
مع توزيع المعطيات الإح�صائية ح�سب ال�سن والجن�س قدر الم�ستطاع.
المادة  ،2الفقرات  1و 3مجال التطبيق والتعليم الإجباري.
�سبق للجنة في تعاليقها �أن الحظت ب�أن المادة  143من مدونة ال�شغل تن�ص على �أنه يمنع ت�شغيل الأطفال وقبولهم في
المقاوالت �أو لدى الم�شغلين قبل بلوغهم �سن خم�سة ع�شر �سنة كاملة و�أدركت �أن الحماية المخولة بالمدونة ال ت�شمل
الأ�شخا�ص الذين يعملون لح�سابهم الخا�ص .كما �سجلت اللجنة ب�أن الحكومة تعتبر ب�أن الأطفال الذين يعملون لح�سابهم
الخا�ص محميون بمقت�ضى ظهير  13نونبر  1963حول التعليم الإلزامي كما تم تعديله بالقانون رقم  04.00بتاريخ  25ماي
 2000الذي يلزم الآباء بت�سجيل الأطفال في المدر�سة تحت طائلة الجزاء.
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والحظت اللجنة كذلك �أن مهام مفت�شي ال�شغل مح�صورة في تطبيق الت�شريع المعمول به في عالقة الت�شغيل لي�س �إال،
وبالتالي فهم ال يمار�سون المراقبة على القطاع غير المنظم .وقد �سبق للجنة �أن �سجلت ب�أن برنامجاً ا�ستعجاليا اتخذ للفترة
ما بين  2009و 2012ي�شتمل على ع�شرة م�شاريع لتفعيل التمدر�س �إلى حدود � 15سنة بما في ذلك الم�ستوى ما قبل
الإعدادي والم�ساواة في ولوج التعليم الإلزامي ومحاربة التكرار والهدر المدر�سي)...( .
حيث �إن التعليم الإلزامي يعتبر من �أنجع الو�سائل لمحاربة ت�شغيل الأطفال ف�إن اللجنة ت�شجع الحكومة على متابعة
مجهوداتها للرفع من ن�سبة التمدر�س وتخفي�ض ن�سبة الر�سوب والهدر المدر�سي خ�صو�صا بالن�سبة للأطفال دون � 15سنة
وذلك لتفادي لجوئهم �إلى العمل بما في ذلك لح�سابهم الخا�ص في القطاع غير المنظم وتطلب من الحكومة �أن ت�ستمر في
مدها بالمعلومات المتعلقة بالتقدم المح�صل عليه في هذا المجال.
المادة  1.2النقطة الخام�سة من التقرير الحد الأدنى ل�سن القبول في العمل وتطبيق االتفاقية في الواقع
الأطفال العاملون في الأن�شطة التقليدية غير المهيكلة ،وفي القطاعات الأخرى� :ضمن مالحظاتها ال�سابقة� ،سجلت
اللجنة المعلومات الواردة عن كنفدرالية النقابات الدولية ( )CSIالتي تفيد �أن عمل الأطفال ممار�سة م�ألوفة في الأن�شطة
التقليدية غير المهيكلة .كما �سبق للجنة وح�سب التقرير المعنون ب" :فهم عمل الأطفال في المغرب" (�ص 20 ،19و)23
ت�سجيل �أن ما يناهز  372000طفل ما بين  7و� 14سنة �أي ما يعادل  7%من مجموع العينة يعملون ،في حين �أن الأطفال
الن�شطين اقت�صاديا المترواحة �أعمارهم ما بين  12و� 14سنة يمثلون ن�سبة  .18%انطالقا من هذه الدرا�سة ،يعمل  87%من
الأطفال بالفالحة في المجال القروي ،بينما ي�شتغل الأطفال في المجال الح�ضري في قطاعات الن�سيج والتجارة وفي مجال
الإ�صالح .لقد �سبق للجنة �أن ر�صدت ح�صيلة الأن�شطة المتعلقة بوقاية وانت�شال الآالف من الأطفال من العمل المنجزة
بدعم من منظمة العمل الدولية والبرنامج العالمي للق�ضاء على عمل الأطفال .لكن �سبق للجنة مالحظة �أنه طبقا للمادة
 4من مدونة ال�شغل ف�إن الم�شغلين في القطاعات ذات الطابع التقليدي الخال�ص �أي الذين يزاولون حرفة يدوية بم�ساعدة
�أزواجهم �أو �أ�صولهم �أو فروعهم وخم�سة من الم�ساعدين على الأكثر في محل �إقامتهم �أو في �أي مكان عمل �آخر ل�صناعة
مواد تقليدية موجهة للتجارة م�ستبعدون من مجال تطبيق هذه المدونة.
وعليه� ،سبق للجنة �أن ا�ستنتجت ب�أن الأطفال الم�شتغلين في الأن�شطة التقليدية غير المهيكلة �أو المهيكلة التي ت�شغل
خم�سة عمال على الأكثر ال ي�ستفيدون من الحماية التي تخولها مدونة ال�شغل وبالتالي من تطبيق المقت�ضى المتعلق
بتحديد الحد الأدنى لال�ستخدام في � 15سنة .لقد �سبق للجنة �أن التم�ست من الحكومة اتخاذ تدابير ت�ضمن قانونيا تطبيق
�سن � 15سنة كحد �أدنى على جميع الأطفال الم�شتغلين في قطاع الأن�شطة التقليدية .ت�سجل اللجنة ما ورد عن الحكومة
بخ�صو�ص م�شروع قانون يحدد �شروط ال�شغل والت�شغيل في الأن�شطة ذات الطابع التقليدي الخال�ص تمت بلورته بتعاون
مع وزارة ال�صناعة التقليدية .يكر�س هذا الم�شروع مادة تمنع عمل الأطفال دون �سن � 15سنة كما هو من�صو�ص عليه في
المادتين  143و 153من مدونة ال�شغل ،وقد تم �إر�سال الن�سخة النهائية لم�شروع القانون �إلى الأمانة العامة للحكومة وهي
في الطريق �إلى التبني.
كما �أ�شارت الحكومة �إلى �أن وزارة ال�صناعة التقليدية ،وبتعاون مع منظمة العمل الدولية والبرنامج العالمي للق�ضاء على
عمل الأطفال م�ستمرة في العمل على م�شاريع لمحاربة عمل الأطفال في قطاع ال�صناعة التقليدية .متمنية �أن يفر�ض
م�شروع القانون بتحديد �شروط ال�شغل والت�شغيل في الأن�شطة ذات الطابع التقليدي الخال�ص �سن � 15سنة حدا �أدنى لجميع
الأطفال في قطاع ال�صناعة التقليدية ،ترجو اللجنة من الحكومة اتخاذ التدابير الكفيلة بتبني م�شروع القانون م�ستقبال و�أن
تمدها بن�سخة منه .وترجو منها �أي�ضا متابعة مجهوداتها لمكافحة عمل الأطفال مع اال�ستمرار في مدها بالمعلومات حول
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كل م�شروع له �صلة بالمو�ضوع وبالنتائج المح�صل عليها على م�ستوى الق�ضاء تدريجيا على عمل الأطفال خا�صة في قطاع
ال�صناعة التقليدية.
الأطفال العاملون في المنازل :لقد �سجلت اللجنة �ضمن تعليقاتها ال�سابقة ووفق التقرير حول "فهم عمل الأطفال في
المغرب" �أن ال�سواد الأعظم من الأطفال العاملين بالمجال الح�ضري ي�شتغلون كعمال منزليين� .إ�ضافة �إلى ذلك �سبق
للجنة �أن �سجلت ،اعتمادا على المالحظات ال�سابقة لكونفدرالية النقابات الدولية� ،أن حوالي  50000طفل �أغلبهم من
الفتيات ي�شتغلن كعامالت منزليات من بينهن  13000فتاة دون � 15سنة ي�شتغلن كخادمات في مدينة الدار البي�ضاء،
 70%منهن دون � 12سنة و 25%منهن دون � 10سنوات .في هذا ال�صدد� ،سبق للجنة ت�سجيل �أنه في �سنة  2007تمت
بلورة م�شروع قانون حول العمل المنزلي وكان في مرحلة الم�صادقة عليه� .إن هذا القانون ي�سد الفراغ الذي يعاني منه
الت�شريع الحالي ،ويحدد ف�ضال عن ال�سن الأدنى للقبول في هذا النمط من العمل في � 15سنة� ،شروط العمل ،كما ي�ضع
تدابير المراقبة ويفر�ض جزاءات ت�صل �إلى عقوبات حب�سية تطبق �ضد الم�شغلين الذين ي�ستخدمون �أطفاال دون 15سنة.
�إن اللجنة �سبق لها ت�سجيل ما �أ�شارت �إليه الحكومة حول كون م�شروع القانون بتحديد �شروط �شغل وت�شغيل العمال
المنزليين في طور التبني منذ يونيو .2011ت�سجل اللجنة �أن المعلومات الواردة عن الحكومة في تقريرها المقدم عن
االتفاقية  182المتعلقة ب�أ�سوء �أ�شكال عمل الأطفال ل�سنة  1999ت�شير �إلى �أنه مع ت�شكيل الحكومة الجديدة ،تم �سحب
م�شروع القانون حول العمل المنزلي من البرلمان و�إحالته من جديد على مجل�س الحكومة بتاريخ  12مار�س  2012الذي
�أرج�أه بغية التعمق في درا�سته� .إن اللجنة تعبر عن �أملها العميق في �أن يتم تبني م�شروع القانون في �أقرب الآجال بعد �أن
ظل قيد الدرا�سة منذ �سنوات .كما ترجو من الحكومة �إمدادها بالمعلومات المتعلقة بالتطور المحقق في هذا ال�صدد في
تقريرها المقبل.
المادة  .8العرو�ض الفنية� ،إن اللجنــة �سجلت �ضمن تعليقاتها ال�سابقــة �أن المر�سوم رقم  2.04.465ال�صادر بتاريــخ
 29دجنبر  2004يمنع ت�شغيل الأطفال دون � 18سنة كممثلين �أو م�شخ�صين في العرو�ض العمومية دون ترخي�ص مكتوب،
كما يحظر ت�شغيل كل طفل دون � 18سنة ممثال �أو م�شخ�صا في العرو�ض العمومية دون ترخي�ص مكتوب من العون
المكلف بتفتي�ش ال�شغل وذلك بعد ا�ست�شارة ولي �أمره .كما �سبق للجنة ت�سجيل ما �أ�شارت �إليه الحكومة �أن المر�سوم رقم
 2.04.465بتاريخ  29دجنبر  2004ال يحدد تفا�صيال حول �إذن الآباء �أو مفت�ش ال�شغل وال الجزاءات المقررة في حالة
المخالفة ،في حين يقر القانون تفا�صيل عن مدة العمل وال�شروط التي ي�ؤدى فيها.
في هذا الإطار� ،سبق للجنة ت�سجيل �أن المادة  145من مدونة ال�شغل تن�ص على:
"يمنع ت�شغيل �أي حدث ،دون الثامنة ع�شر ،ممثال �أو م�شخ�صا في العرو�ض العمومية المقدمة من قبل المقاوالت
التي تحدد الئحتها بن�ص تنظيمي ،دون �إذن مكتوب ي�سلمه م�سبقا العون المكلف بتفتي�ش ال�شغل ،بخ�صو�ص كل حدث
على حدة ،وذلك بعد ا�ست�شارة ولي �أمره .يحق لهذا العون �أن ي�سحب �إما من تلقاء نف�سه ،و�إما بطلب من كل �شخ�ص م�ؤهل
لهذا الغر�ض الإذن الذي �سبق له �أن �سلمه في هذا ال�ش�أن".
رغم ذلك ،فقد �سبق للجنة ت�سجيل �أن هذا المقت�ضى ال ين�ص على �أن الترخي�صات الممنوحة للطفل دون � 18سنة بموجب
المر�سوم رقم  2.04.465بتاريخ  29دجنبر  2004يجب �أن تحدد مدة �ساعات العمل �أو العمل المرخ�ص به �إلى جانب
�شروط �أدائه.
لقد تحققت اللجنة من �أن تقرير الحكومة يخلو من �أية معلومة جديدة بخ�صو�ص هذا المو�ضوع .وتعيد تذكير الحكومة من
جديد ب�أن ن�ص المادة  8من االتفاقية يتطلب في الترخي�صات الممنوحة للطفل دون � 18سنة ليتمكن من الم�شاركة في
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العرو�ض الفنية ،تحديد مدة �ساعات العمل �أو العمل المرخ�ص به ف�ضال عن �شروطه .وعليه ف�إن اللجنة ترجو من جديد من
الحكومة اتخاذ التدابير ال�ضرورية لتعديل الت�شريع الوطني بما يتالءم مع المادة  8من االتفاقية �أي على النحو الذي تحدد
فيه �صراحة الترخي�صات الممنوحة للأطفال دون � 18سنة للم�شاركة في العرو�ض الفنية مدة �ساعات الت�شغيل �أو ال�شغل
�إلى جانب �شروطه.
المادة  ،9الفقرة  .1الجزاءات.
�إن اللجنة �سبق لها ت�سجيل �أن المادة  151من مدونة ال�شغل تق�ضي بمعاقبة ت�شغيل طفل دون � 15سنة خرقا للمادة 143
من نف�س المدونة بغرامة من � 25000إلى  30000درهم (من � 3000إلى  6000دوالر �أمريكي) ،وفي حالة العود بعقوبة
الحب�س من � 6أيام �إلى � 3أ�شهر وبغرامة من � 50000إلى  60000درهم (من � 6000إلى  7200دوالر �أمريكي) �أو ب�إحدى
هاتين العقوبتين .لكن وبالمقابل ،فقد �سبق للجنة ت�سجيل �أن المادتان  150و 183من مدونة ال�شغل تن�صان على عقوبة
الغرامة من � 300إلى  500درهم (من � 36إلى  60دوالر �أمريكي) عن خرق المادة  147من نف�س المدونة (منع ت�شغيل
الأطفال دون � 18سنة في الأعمال الخطيرة) �أو عن خرق المادة ( 179منع ت�شغيل الأطفال دون � 18سنة في المقالع
والمناجم �أو في �أعمال من �ش�أنها عرقلة نموهم) .عالوة على ذلك ،فقد �سبق للجنة ت�سجيل �أن مفت�ش ال�شغل ملزم بتقديم
الن�صائح والمعلومات للم�شغلين عن المخاطر التي يتعر�ض لها الأطفال في العمل قبل اللجوء �إلى تطبيق الجزاءات� .إن
مفت�ش ال�شغل الذي يتثبت من وجود خرق للمقت�ضيات الت�شريعية �أو التنظيمية المتعلقة بال�سالمة والأمن على نحو يعر�ض
�صحة و�سالمة الأجراء لخطر و�شيك الوقوع ملزم بموجب المادتين  542و 543من مدونة ال�شغل بتحذير الم�شغل التخاذ
التدابير المتطلبة فورا� .إذا رف�ض الم�شغل االمتثال للتعليمات المت�ضمنة في التحذير �أو �أهمل ذلك ،يقوم مفت�ش ال�شغل
بعر�ض الق�ضية فورا على رئي�س المحكمة االبتدائية ،الذي قد يمنح �أجال للم�شغل التخاذ التدابير ال�ضرورية لمنع الخطر
و�شيك الوقوع كما قد ي�أمر ب�إغالق الم�ؤ�س�سة ،وفي هذه الحالة يقوم بتحديد المدة ال�ضرورية لهذا الإغالق .لقد �سبق للجنة
مالحظة �أن الذين قاموا بت�شغيل الأطفال خرقا للمقت�ضيات المفعلة لالتفاقية لم يتعر�ضوا للمتابعة كقاعدة عامة بعد �أن
و�ضعوا حدا لهذه الممار�سة المخالفة للقانون.
�إن اللجنة ت�سجل انطالقا من المعلومات التي قدمتها الحكومة �أنه في �سنة  2011تمت زيارة  383م�ؤ�س�سة ور�صدت 1234
مالحظة ووجه  63تحذير �إلى الم�شغلين� .إ�ضافة �إلى ذلك ،تم توجيه �أربع محا�ضر �إلى المحاكم المخت�صة للبت فيها .ت�شير
الحكومة �إلى �أن القطاعات التي ت�شغل الأطفال دون � 15سنة تتمثل �أ�سا�سا في التجارة وال�صناعة الميكانيكية (،)40%
النجارة ( ،)23%ال�صناعة ( )15%والن�سيج والفالحة (� .)5%إن اللجنة ت�سجل ا�ستنادا �إلى التقرير المنجز في �سنة 2011
حول ت�شغيل الأطفال على الم�ستوى الوطني ال�صادر عن الحكومة والمرفق هو �أي�ضا بتقرير خا�ص بها� ،أن مفت�شيات ال�شغل
ك�شفت عن كون المالحظات الموجهة �ضد الم�شغلين الخا�صة بت�شغيل الأطفال تهم عادة عدم احترام ال�سن الأدنى
للت�شغيل �أو ال�شغل .في هذا ال�سياق ،ووفق ذات التقرير ،ف�إن الم�شغلين يتعاطون عادة مع المالحظات المقدمة من طرف
المفت�شين ب�شكل �إيجابي خا�صة حين يتعلق الأمر بت�شغيل الأطفال دون الحد الأدنى لل�سن الذي يمثل � 15سنة ،ولذلك
يعمدون �إلى انت�شال الأطفال فورا من هذا العمل.
رغم ذلك ،تالحظ اللجنة من جديد �أن الجزاءات المقررة في المادتين  150و 183من مدونة ال�شغل المتعلقتين بت�شغيل
الأطفال دون � 18سنة في الأعمال الخطيرة لي�ست منا�سبة دوما وال رادعة كفاية لت�ضمن تطبيق مقت�ضيات االتفاقية المتعلقة
بالأعمال الخطيرة بما يتالءم مع المادة  9الفقرة  1من االتفاقية ،وخ�صو�صا �إذا ما قورنت بالجزاءات المقررة في المادة 151
من مدونة ال�شغل التي تعد �أكثر �صرامة و�شدة� .إن اللجنة تذكر الحكومة من جديد ب�ضرورة �ضمان تطبيق االتفاقية من خالل
الجزاءات المقررة في الت�شريع .ت�أ�سي�سا على ذلك ،ترجو اللجنة من جديد وب�إلحاح من الحكومة اتخاذ التدابير ال�ضرورية
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بما يتما�شى مع �ضمان متابعة كل من يخرق المقت�ضيات التي تمنع ت�شغيل الأطفال دون � 18سنة في الأعمال الخطيرة من
جهة وتطبيق جزاءات رادعة وفعالة بما يكفي من جهة �أخرى .ترجو اللجنة من جديد الحكومة مدها بالمعلومات المتعلقة
بطبيعة المخالفات الم�ضبوطة من طرف مفت�شية ال�شغل �إلى جانب عدد الأ�شخا�ص المتابعين ،ف�ضال عن العقوبات المطبقة
خ�صو�صا فيما يتعلق بالمقت�ضيات المفعلة لالتفاقية.
بخ�صو�ص االتفاقية  182جاء في التقرير:

المـادة  3مـن االتفاقيـة� .أ�سـوء �أ�شكـال عمـل الأطفـال .الفقـرة ''�أ'' و ''د'' ،العمـــل الق�سـري �أو
الجبري والعمل الخطير .عمل الأطفال في المنازل.
في تعليقاتها ال�سابقة� ،سجلت اللجنة الإفادات الواردة عن كونفدرالية النقابات الدولية ووفقها يعد عمل الأطفال في
المنازل �ضمن �شروط ال�سخرة م�ألوفا في الدول ،حيث يقوم الآباء ببيع �أبنائهم يبلغ عمرهم �أحيانا � 6سنوات فقط ،لي�شتغلوا
في المنازل� .إن اللجنة �سبق و�سجلت �أن المادة  10من مدونة ال�شغل تمنع العمل الجبري كما وبموجب المادة
 2-467من القانون الجنائي يحظر العمل الجبري الممار�س من قبل �أطفال دون �سن � 15سنة .كما �سبق للجنة ت�سجيل ب�أنه
قدم م�شروع قانون حول العمل المنزلي تم تبنيه لكنه الزال في الطريق �إلى الت�صديق .يحدد م�شروع هذا القانون ال�سن
الأدنى للقبول في هذا النمط من العمل في � 15سنة �إلى جانب �شروط العمل كما ي�ضع تدابير المراقبة ويفر�ض جزاءات
ت�صل �إلى عقوبات حب�سية تطبق �ضد الم�شغلين الذين ي�ستخدمون �أطفاال دون �سن � 15سنة .كما �سبق للجنة ت�سجيل
�أنه كانت �ستتم بلورة وتبني الئحة خا�صة تحدد الأعمال الخطيرة الممنوعة في قطاع العمل المنزلي تتوافق مع القانون
الذي �سي�صدر م�ستقبال المتعلق ب�شروط ت�شغيل و�شغل العمال المنزليين� .إن م�شروع هذا القانون ال زال في مرحلة التبني
منذ يونيو  .2011لقد �سبق للجنة ت�سجيل �أن بحثا �أوليا نوعيا وعدديا حول الفتيات دون � 18سنة العامالت في المنازل
قد تم �إنجازه في �سنة  2001على م�ستوى والية الدارالبي�ضاء .ح�سب نتائج البحث الإح�صائي المنجز �سنة  ،2001ف�إن
ما يقرب من  23000فتاة دون � 18سنة تعمل على م�ستوى �إقليم الدارالبي�ضاء الكبرى كعامالت في المنازل ،من بينهن
 59,2%دون �سن � 15سنة� .إن اللجنة �سجلت �سابقا �أن بحثا ك�شف �أن ن�سبا مهمة من ه�ؤالء لم يح�صلن على م�ستوى من
التعليم ،ويتعر�ضن للعقوبات �أثناء ممار�سة مهامهن كما يتلقين ال�ضربات و�/أو تعر�ضن لالعتداءات الجن�سية .كما �سبق
للجنة ت�سجيل �أن بحثا ثان كان مقررا �إنجازه على م�ستوى الدارالبي�ضاء الكبرى خالل الن�صف الثاني من �سنة  2010مع
تعميم النتائح والمعطيات على الم�ستوى الوطني .وقد �سجلت اللجنة �أي�ضا المعلومات الواردة عن الحكومة والتي تفيد
ب�أن الأعداد التي ك�شف عنها البحث المنجز في �سنة  ،2001عرفت منذ ذاك التاريخ تراجعا ملمو�سا بف�ضل المجهودات
المبذولة من قبل المغرب خالل ال�سنوات الأخيرة خ�صو�صا على م�ستوى محاربة التخلي عن الدرا�سة وكل �شكل �آخر
من الإق�صاء االجتماعي� .أما البحث الثاني الذي كان يتوجب �إنجازه حول الفتيات العامالت في المنازل على م�ستوى
الدار البي�ضاء ،فقد �سبق للحكومة �أن �أ�شارت �إلى �إتمام �إنجاز التقرير المنهجي الذي يمكن من تحديد ال�سكان المعنيين
والت�صميم المعتمد لإنجاز البحث ،في حين ال زال البحث نف�سه في طور الإنجاز.
�إن اللجنة ت�سجل المعلومات الواردة عن الحكومة ،وا�ستنادا �إليها ،وعلى �إثر ت�شكيل الحكومة الجديدة ،تم �سحب م�شروع
القانون حول العمل المنزلي من البرلمان و�إحالته من جديد على مجل�س الحكومة بتاريخ  12مار�س  2012الذي �أرج�أه
بغية التعمق في درا�سته� .أما فيما يتعلق بالبحث حول الفتيات العامالت في المنازل في الدار البي�ضاء ،فقد �أ�شارت
الحكومة �إلى �أن انطالقته جرت خالل �سنة  ،2012و�أن النتائج المح�صل عليها �سيتم الإبالغ عنها فور �إ�صدارها� .إن اللجنة
تعيد تذكير الحكومة ب�أن الفتيات ال�صغيرات المنوط بهن �إنجاز الأ�شغال المنزلية عادة ما ت�صبحن �ضحايا لال�ستغالل و�أن
الطبيعة ال�سرية لهذا العمل تجعل من مراقبة �شروط ت�شغيلهن �أمرا �صعبا للغاية .كما تعيد تذكير الحكومة ب�أن مقت�ضى
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المادة  1من االتفاقية يلزم كل دولة ع�ضو باتخاذ التدابير الفورية والفعالة لت�ضمن منع �أ�سوء �أ�شكال عمل الأطفال ،وعلى
نحو م�ستعجل .كما الحظت اللجنة �أن الحكومة تحيل منذ �سنين عديدة على تبني م�شروع القانون حول العمل المنزلي
والالئحة الخا�صة المحددة للأعمال الخطيرة الممنوعة في قطاع العمل المنزلي ،وترجو ب�إلحاح من الحكومة اتخاذ التدابير
ال�ضرورية التي تمكن من تبني م�شروع هذا القانون وتلك الالئحة ب�شكل م�ستعجل .كما ترجو اللجنة من الحكومة اتخاذ
التدابير ال�ضرورية لأجل �إنهاء البحث حول و�ضعية الفتيات ال�صغيرات العامالت في المنازل في الدارالبي�ضاء في �أقرب
الآجال مع تقديم ن�سخة عن النتائج �إلى مكتب منظمة العمل الدولية مع تقريرها الالحق.
المادة  ،7الفقرة  .2التدابير الفعالة المتخذة خالل �أجل محدد .الفقرة ''�أ'' و ''ب''.
منع الأطفال من اال�شتغال في �أ�سوء �أ�شكال عمل الأطفال وانت�شالهم من هذه الأنماط الأ�سوء و�ضمان تكيفهم
و�إدماجهم االجتماعي .دعارة الأطفال وال�سياحة الجن�سية .في تعليقاتها ال�سابقة� ،أبانت اللجنة عن ان�شغالها با�ستمرار

دعارة الأطفال وال�سياحة الجن�سية التي ت�ستقطب مغاربة و�أجانب �صغار خا�صة الفتيان ،وهذا رغم تعديل القانون الجنائي
�سنة  2003الذي �أدرج جريمة ال�سياحة الجن�سية .لقد �سبق للجنة ت�سجيل المعلومات الواردة عن الحكومة ومفادها
�أن ظاهرة اال�ستغالل الجن�سي للأطفال تظل غير مرئية وغير معروفة في المغرب ،وهو ال�سبب وراء عدم بذل الحكومة
لمجهودات في هذا ال�ش�أن� .إن اللجنة �سبق �أن �سجلت �إقامة  5وحدات خا�صة بحماية الطفولة منذ �سنة  2007في كل من
مراك�ش ،الدارالبي�ضاء ،طنجة ،مكنا�س وال�صويرة بغية ت�أمين تكفل جيد طبيا ونف�سيا وقانونيا بالأطفال �ضحايا العنف و�سوء
المعاملة بمن فيهم الأطفال �ضحايا اال�ستغالل الجن�سي واالقت�صادي .وقد تمكن البع�ض من ه�ؤالء ال�ضحايا من اال�ستفادة
من الخدمات التي تقدما هذه الوحدات� .إ�ضافة �إلى ذلكن �سبق للجنة �أن �سجلت ،في �إطار تفعيل مخطط العمل الوطني
لأجل الطفولة لع�شرية � ،2015-2006إنجاز درا�سة �أولية حول اال�ستغالل الجن�سي للأطفال خالل �شهر فبراير 2007
لأجل بلورة ا�ستراتيجية وطنية للوقاية من هذا اال�ستغالل ومحاربته.
�إن اللجنة تالحظ غياب المعلومات ،في تقرير الحكومة ،المتعلق ب�أن�شطة الوحدات الخا�صة بحماية الطفولة ف�ضال عن النتائج
المح�صل عليها من تطبيق اال�ستراتيجية الوطنية لمحاربة اال�ستغالل الجن�سي للأطفال .وعليه ،ف�إن اللجنة ترجو ب�إلحاح من
الحكومة اتخاذ التدابير الفورية والفعالة حتى ت�ضمن تفعيل اال�ستراتيجية الوطنية للوقاية من اال�ستغالل الجن�سي للأطفال
ومحاربته في �أقرب الآجال ،وتقديم المعلومات حول التطورات المحققة في هذا ال�ش�أن �ضمن تقريرها الالحق .كما ترجو
اللجنة مدها بالمعلومات المحينة عن عدد الأطفال الذين تمت وقايتهم من التعاطي للدعارة �أو الذين تم انت�شالهم من
براثنها من خالل عمل الوحدات الخا�صة بحماية الطفولة .وفي الأخير ،ترجو اللجنة من جديد الحكومة مدها بن�سخة من
الدرا�سة الأولية حول �إ�شكالية اال�ستغالل الجن�سي للأطفال المنجزة في فبراير  2007لأجل بلورة اال�ستراتيجية الوطنية.
الفقرة د .الأطفال المعر�ضين لمخاطر خا�صة .عمل الأطفال في المنازل.
�إن اللجنة �سبق لها ت�سجيل تبني البرنامج الوطني لمكافحة عمل الفتيات ال�صغيرات في المنازل في �إطار مخطط العمل
الوطني لأجل الطفولة .كما �سبق و�سجلت� ،أن وزارة التنمية االجتماعية والأ�سرة والت�ضامن ارت�أت تنظيم الحملة الوطنية
التح�سي�سية الثانية لأجل محاربة عمل الفتيات ال�صغيرات في المنازل� ،إلى جانب بلورة مخططات للتدخل على م�ستوى
الأقاليم ،في �إطار المخطط اال�ستراتيجي  2012-2008وعلى �إثر تفعيل البرنامج الوطني لمكافحة عمل الفتيات ال�صغيرات
في المنازل� .إ�ضافة �إلى ذلك� ،سبق للجنة ت�سجيل مبادرة و�ضع برنامج عمل لمحاربة عمل الفتيات في المنازل على
م�ستوى �إقليم مراك�ش تان�سيفت الحوز يغطي الفترة ما بين فاتح يناير  2009و 31دجنبر  ،2010في �إطار البرنامج الذي
ي�شمل قطاعات عدة لأجل مكافحة العنف الم�ؤ�س�س على النوع عبر ا�ستقاللية الن�ساء والفتيات في المغرب ،والذي ينجز
بدعم من برنامج الأمم المتحدة للتنمية ومنظمة العمل الدولية والبرنامج العالمي للق�ضاء على عمل الأطفال.
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و�سجلت اللجنة �أي�ضا انطالقا من المعلومات المقدمة من الحكومة �أنه في �سنة  ،2011وعلى �إثر الأن�شطة المقامة بتعاون مع
منظمة العمل الدولية والبرنامج العالمي للق�ضاء على عمل الأطفال ،تم انت�شال  12192طفل من �أماكن عملهم مع توفير
بدائل فعالة لفائدتهم ،كما تم �إنجاز �إجراءات وقائية حالت دون انخراط  20393طفل في العمل .وبناء على المعلومات
المتوفرة لدى منظمة العمل الدولية والبرنامج العالمي للق�ضاء على عمل الأطفال ،ت�سجل اللجنة �سريان مفعول م�شروع
تدخل البرنامج العالمي للق�ضاء على عمل االطفال في مجال مكافحة عمل الفتيات ال�صغيرات في المنازل �إلى غاية
 2004وذلك في �إطار م�شروع دعم تفعيل �إعالن منظمة العمل الدولية .يتعلق م�شروع منظمة العمل الدولية والبرنامج
العالمي للق�ضاء على عمل الأطفال وم�شروع دعم تفعيل �إعالن منظمة العمل الدولية بثالث محاور رئي�سية ت�ضم الوقاية
والإنت�شال والحماية ويولي �أهمية للتربية وتعزيز القدرات �إلى جانب مراعاة خ�صو�صية الدول .لقد تم �إنجاز �أن�شطة في �إطار
الم�شروع �شملت تكوين � 50شخ�صا «  » points focauxحول تح�سين نظام المتابعة وجمع المعلومات مع �شق خا�ص
بمكافحة عمل الأطفال في المنازل� .إلى جانب تخ�صي�ص ح�ص�ص تكوينية حول عمل الأطفال لفائدة المربين والفاعلين
االجتماعيين في المنظمات غير الحكومية� .إ�ضافة �إلى الإ�شراف على دورات توا�صلية �إخبارية لفائدة �أ�ساتذة ومفت�شي
التعليم الأ�سا�سي والإعدادي على م�ستوى �إقليم فا�س ترمي �إلى محاربة الهدر المدر�سي للفتيات خا�صة� .إن اللجنة ت�شجع
الحكومة على م�ضاعفة مجهوداتها �إن على م�ستوى التعرف على الفتيات دون � 18سنة المح�شورات في العمل المنزلي �أو
على م�ستوى انت�شالهن من هذا العمل �أو على م�ستوى �إعادة �إدماجهن ،فه�ؤالء �ضحايا لال�ستغالل االقت�صادي �أو الجن�سي.
وترجو �أي�ضا اللجنة من الحكومة اال�ستمرار في مدها بالمعلومات المتعلقة بالنتائج المح�صل عليها ،خا�صة في �إطار م�شروع
منظمة العمل الدولية والبرنامج العالمي للق�ضاء على عمل الأطفال وم�شروع دعم تفعيل �إعالن منظمة العمل الدولية
حول عمل الفتيات ال�صغيرات في المنازل� .إن اللجنة ت�شجع الحكومة على الم�صادقة على االتفاقية  189حول العامالت
والعمال المنزليين ال�صادرة في  2011التي ت�ضم مقت�ضيات �أ�سا�سية في مجال حماية الأطفال.
المادة  5والنقطة  7من وثيقة التقرير� .آليات المراقبة والتطبيق العملي لالتفاقية.
في تعليقاتها ال�سابقة� ،سجلت اللجنة ،تنظيم العديد من الدورات التكوينية لتعزيز قدرة الفاعلين المنخرطين في مكافحة
عمل الأطفال من بينهم  330مفت�ش �شغل عالوة على  43عامل مراقبة تم تعيينهم م�ؤخرا باعتبارهم « .» points focaux
يتقلد ه�ؤالء مهمة مراقبة الم�ؤ�س�سات التي ت�شغل الأطفال ،في �إطار م�شروع منظمة العمل الدولية والبرنامج العالمي للق�ضاء
على عمل الأطفال"مكافحة عمل الأطفال في المغرب بخلق بيئة وطنية منا�سبة بتفعيل تدخل مبا�شر �ضد �أ�سوء �أ�شكال
عمل الأطفال في المناطق القروية"� ،إن اللجنة �سبق �أن �سجلت المعلومـــات الواردة عـــــن الحكومــــة المتعلقـــة
بالأن�شطــــة المنجـــزة مــــن قبـل «  » Les points focauxمن �سنة � 2008إلى .2010
�إن اللجنة ت�سجل المعلومات الواردة عن الحكومة المتعقلة بالأن�شطة التي �أنجزها « � » Les points focauxسنة .2011
وعليه قام « » Les points focauxبزيارة  383م�ؤ�س�سة وبداخلها تم �ضبط  119طفل عامل دون � 15سنة و 397طفل عامل
يتراوح �سنهم ما بين  15و� 18سنة .خالل هذه الزيارات تم ت�سجيل  1234مالحظة و�ضبط  9من الجنح والمخالفات كما
تم �إعداد  4محا�ضر .وت�شمل القطاعات التي ت�شغل الأطفال المتراوحة �أعمارهم ما بين  15و� 18سنة ،التجارة وال�صناعة
الميكانيكية ( ،)31%النجارة ( ،)19%ال�صناعة ( ،)14%البيع بالتق�سيط ( )11%و�صناعة الن�سيج (� .)8%إن اللجنة ت�سجل،
بناء على تقرير �سنة  2011حول عمل الأطفال على الم�ستوى الوطني المقدم من الحكومة مع تقريرها� ،أن مفت�شيات
ال�شغل ك�شفت �أن الأطفال يمار�سون �أعماال من �ش�أنها الإ�ضرار ب�صحتهم .وتغطي هذه الأخطار خا�صة :ت�أثير الإ�شعاع
واالنفجار ،الجروح والحروق خالل عملية التلحيم ،ا�ستعمال �آالت تحتوي على �أجزاء حادة ،حمل الأثقال ،ا�ستعمال مواد
كيماوية وا�ستن�شاق الغبار ،ا�ستعمال ال�صباغة ،ا�ستعمال الكهرباء والتعر�ض لدرجات حرارة مرتفعة .ي�شير التقرير �إلى �أنه
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حين يتم �ضبط �أطفال يتراوح �سنهم مابين  15و� 18سنة في مثل هذه الأو�ضاع ،يوفر لهم عمل منا�سب كبديل� .إن اللجنة
تعبر عن ان�شغالها بو�ضعية الأطفال دون � 18سنة الذين يمار�سون �أعماال خطيرة �إذ �أن ن�سبهم مرتفعة مقارنة بالعدد المتوا�ضع
للمخالفات الم�ضبوطة وللمحا�ضر الم�سجلة ،وترجو من الحكومة م�ضاعفة مجهوداتها حتى ت�ضمن �أال ي�ستدرج الأطفال
دون � 18سنة للعمل في �أ�سوء �أ�شكال عمل الأطفال خا�صة في الأعمال الخطيرة .كما ترجو من الحكومة اال�ستمرار في
مدها بالمعلومات المتعلقة بالتطبيق العملي لالتفاقية ،بما في ذلك الإح�صائيات ومعلومات حول طبيعة �أ�سوء �أ�شكال عمل
الأطفال ومداها وتطورها .ويجب ما �أمكن ت�صنيف جميع هذه المعلومات ح�سب ال�سن والجن�س.
ت�شير اللجنة نقاطا �أخرى �ضمن طلب تقدمه مبا�شرة �إلى الحكومة.
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�إن الت�شريعات وال�سيا�سة التنظيمية ت�شكل �أدوات �أ�سا�سية للق�ضاء على الجوانب ال�سلبية لل�صفة غير المنظمة في قطاع العمل
المنزلي ،وبح�سب م�ؤتمر العمل الدولي ،ف�إن التحدي المتمثل في تقليل �أوجه العجز في العمل الالئق ي�صبح �أكبر حينما
يتم �أداء العمل خارج نطاق �أو تطبيق الأطر القانونية والم�ؤ�س�سية.
وعليه ف�إن منظمة العمل الدولية ت�شجع الدول الأع�ضاء على الأخذ بعين االعتبار عند �سن الت�شريع:
 ال�سمات الخا�صة بالعمل المنزلي؛ ولأنه قطاع ن�سوي بامتياز -الحماية من التحر�ش -الأداء والعنف ،التمييز بين الجن�سين في الأجور وحماية الأمومةوالتدابير الرامية �إلى ت�سهيل تحقيق التوازن بين م�س�ؤوليات العمل والم�س�ؤوليات الأ�سرية؛
 اعتماد تقنيات �صياغة ت�شريعية معا�صرة؛ ا�ستخدام م�صطلحات محايدة بين الجن�سين ورف�ض لغة وت�صرفات تمييزية ل�ضمان الم�ساواة في الو�صول �إلى القانونوتطبيقه؛
	�أ�صحاب عمل العمال المنزليين هم �أع�ضاء الأ�سر الفردية غير المعتادين على التعامل مع القوانين واللوائح مقارنةبغيرهم من �أ�صحاب العمل .وبالتالي ينبغي �صياغة الأحكام بقدر الإمكان ،وب�شكل ي�سهل معه فهمها ،وتكون مترافقة
ب�أدوات وا�ستراتيجيات لعر�ضها ون�شرها؛
 االتفاقية  189والتو�صية  201ب�ش�أن العمل الالئق للعمال المنزليين تعتبر تحوال في التفكير ال�سيا�سي ب�ش�أن تنظيمالعمل في هذا القطاع على �أ�سا�س االقتناع ب�أن العمال المنزليين هم عمال على قدم الم�ساواة مع غيرهم من العمال،
وبالتالي من حقهم �أن يح�صلوا على احترام لحقوقهم وكرامتهم.
االعتبارات الأولية:

ينبغي النظر بعناية في مختلف الخطوات المطلوبة في �سياق عملية �إ�صالح كهذه� .أوال� :إجراء تحليل لقطاع العمل المنزلي
في البلد المعني لتكوين فهم جيد لحجمه ،ول�سمات العمال المنزليين و�أ�صحاب عملهم والأنماط ال�سائدة والترتيبات
التي ي�ؤدى العمل المنزلي بموجبها (ترتيبات الإقامة في المنزل �أو خارجه) .ثانيا :تحليل القانون الوطني القائم لتحديد
الأحكام القانونية المطبقة على العمال المنزليين .والبد من �إجراء الخيارات التنظيمية في �سياق كل بلد ،مع مراعاة
القوانين القائمة والممار�سات الت�شريعية ال�سائدة ونظام العالقات ال�صناعية في البلد وااللتزامات بموجب قانون العمل
الدولي وقوانين حقوق الإن�سان ذات ال�صلة.
التعاريف ونطاق تطبيق قوانين العمل:

 المكان الذي ي�ؤدي فيه العمل (الأ�سرة) �أو الم�ستفيدين من الخدمات المقدمة (�أفراد الأ�سرة)؛ طبيعة ونوع المهام المعنية (مو�صوفة ب�شكل عام �أو من خالل قائمة تو�ضيحية)؛ طبيعة العمل المنزلي غير الهادفة للربح (�أي التي ال تدر الأرباح المبا�شرة على الأ�سرة المعتمدة عليه)؛87
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	�أنواع �صاحب العمل (الأفراد من الخا�صة �أو المنظمات)؛ العنا�صر المو�ضحة لوجود عالقة عمل والأطراف فيها؛ البنود الم�ستبعدة لأ�شكال محددة من العمل المنزلي والخا�ضعة لقوانين ولوائح مختلفة.ومن خالل ا�ستعرا�ض مجموعة من الت�شريعات في بع�ض البلدان والموا�ضيع المرتبطة بها ،كما تم �إدراجها في الدليل
الذي و�ضعه مكتب العمل الدولي تحت عنوان" :الحماية الفعالة للعمال المنزلين :دليل لو�ضع قوانين العمل" ،يت�ضح
�أن هناك اختالفا في كيفية معالجة الجوانب الخا�صة بالعمل المنزلي ،ولي�س ثمة نهج �صحيح واحد لتنظيم هذا القطاع لأن
الت�شريعات ترتبط ب�إجراء الخيارات التنظيمية في �سياق كل بلد وتراعي القوانين القائمة والممار�سات الت�شريعية ال�سائدة
ونظام العالقات ال�صناعية في البلد وااللتزامات بموجب قانون العمل الدولي وقوانين حقوق الإن�سان ذات ال�صلة.
تعريف الم�صطلحات وتو�ضيح النطاق:

ففي النم�سا تنطبق �أحكام القانون االتحادي على عالقة عمل الم�ستخدمين الذين يقدمون خدمات منزلية لأ�صحاب
عملهم �أو لأفراد �أ�سر �أ�صحاب عملهم بغ�ض النظر عما �إذا كانوا يقيمون في منزل �أ�سرة �صاحب العمل �أوال يقيمون فيه.
وفي بوركينا فا�صو ،يعتبر العمال المنزليون المنخرطون في خدمة منزل �أو العاملون في منزل لدى �أكثر من �أ�صحاب العمل
ممن ال ي�سعون �إلى تحقيق الربح من خالل هذا العمل.
�أما في فرن�سا ،فالعامل المنزلي هو �شخ�ص ي�ستخدمه �أفراد للقيام بالعمل المنزلي وال يجوز ل�صاحب العمل الفردي ،ال�سعي
وراء الربح من خالل هذا العمل .ويمكن للعامل �أن يكون �أي �شخ�ص يعمل ب�شكل دائم �أو جزئي ،وي�ؤدي كامل �أو بع�ض
المهام المنزلية المت�صلة بالتنظيف �أو الأ�سرة...
وفي جنوب �إفريقيا يغطي التحديد القطاعي �صراحة العمال المنزليين" :الم�ستخدمين �أو الذين توردهم وكاالت
اال�ستخدام" والعامل المنزلي الذي وفرت خدماته من قبل وكالة ا�ستخدام ،يكون م�ستخدما لدى وكالة اال�ستخدام
هذه� ....إذا كانت وكالة اال�ستخدام تدفع �أجر العامل المنزلي.
وفي �إ�سبانيا ،تعرف عالقة العمل المنزلي على النحو التالي :عالقة العمل الخا�صة للعمال.
الحرية النقابية والحق في المفاو�ضة الجماعية:

ففي �إيرلندا ،ت�ؤكد مدونة الممار�سات لحماية الأ�شخا�ص العاملين في منازل الآخرين ،انطباق حقوق العمال الد�ستورية
على العمال المنزليين في اختيار ما �إذا يريدون �أن تمثلهم �إحدى النقابات ،ووفقا للقانون،ال يجوز ل�صاحب العمل �أن يقيد
حق الموظف في االنتماء النقابي بما يتفق مع حق الموظف الد�ستوري في االن�ضمام �أو عدم االن�ضمام �إلى نقابة عمال.
وفي مالي يتمتع الموظفون في المنازل بحرية الر�أي وحرية الممار�سة الكاملة لحقهم في التنظيم وفقا لأحكام قانون العمل.
و�ضع الحد الأدنى ل�سن القبول في العمل المنزلي:

في الكوت ديفوار يحظر بقرار ت�شغيل الأطفال دون  16عاما في العمل المنزلي ،وحيثما ي�ؤدون العمل المنزلي كجزء من
التدري�س المهني ،يجوز للأطفال تنفيذ ذلك اعتبارا من �سن  14عاما.
ويحدد القانون في الأوروغواي ،الحد الأدنى للخدمة المنزلية ب�سن � 18سنة ،في حين ي�سمح لل�سلطة المخت�صة �أن ت�أذن
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بالعمل اعتبارا من � 15سنة في حاالت فردية ،وعليه ف�إن الحد الأدنى لح�سن اال�ستخدام كعامل منزلي هو � 18سنة ،ودون
الإخالل بالقانون ،قد ي�سمح معهد "�أورغواي للأطفال والمراهقين'' توظيف �شباب تتراوح �أعمارهم بين � 15سنة فما فوق
عندما يكون هناك �أ�سباب مبررة لذلك.
وفي فرن�سا يجوز توظيف المراهقين من � 14إلى � 16سنة فقط لن�صف مدة عطالتهم المدر�سية وللأعمال الخفيفة دون غيرها.
وفي فلندا ،ي�سمح قانون العمال ال�شباب بتوظيف العمال ال�شباب دون �سن  15عاما ف�ضال عن �أولئك الموجودين في
المدر�سة ولكن مع تحديد الزمن والمدة ونوع العمل.
ت�صنيف العمل المنزلي على �أنه خطر على الأطفال وتنظيمه وفقا لذلك:

في البرازيل ،يحتوي المر�سوم على قائمة الأعمال الخطرة المحددة وفقا لالتفاقية  ،182التي ت�شمل الخدمة المنزلية،
وبالتالي ف�إن هذا العمل محظور عموما على الأ�شخا�ص الذين تقل �أعمارهم عن � 18سنة ،ومع ذلك يمكن �أداء العمل
المنزلي من قبل الأطفال فوق ال�سن القانونية الدنيا بعد قيام وزارة العمل بتقييم مت�أن عما �إذا كان هناك توفير حماية كافية
ل�سالمة العمال ال�شباب و�صحتهم �أو �أخالقهم ،وت�صف الئحة الأعمال مخاطر وتداعيات العمل المنزلية.
وفي الكوت ديفوار يحظر المر�سوم بتاريخ  2012على الأطفال دون �سن � 18أعمال الحرا�سة في المناطق الح�ضرية والتي
تعتبر �أعماال منزلية خطرة.
�إدراج العمال المنزليين في الت�شريعات المناه�ضة للتمييز:

في نامبييا ،يعرف قانون العمل  2008م�صطلح "موظف" على نطاق وا�سع ليتمثل �ضمنيا العمال المنزليين ،ويت�ضمن هذا
القانون �أحكاما وا�سعة ب�ش�أن مكافحة التمييز ،ف�ضال عن �إجراءات لتقديم ال�شكاوى.
وفي بيرو ،يتجاوز قانون تكاف�ؤ الفر�ص بين الرجل والمر�أة ،حظر التمييز ويحدد التدابير التي يتعين اتخاذها من قبل ال�سلطات
العامة لتحقيق الم�ساواة بين الجن�سين في الممار�سة العملية مع �إيالء اهتمام خا�ص �إلى العامالت المنزليات� ،إذ يتعين
على ال�سلطة التنفيذية والإقليمية والحكومات المحلية اعتماد �سيا�سات وخطط وبرامج في جميع القطاعات لتعميم مبادئ
هذا القانون ،ويعتبر �ضمان المعادلة غير التمييزية للعمال المنزليين �أحد المبادئ التوجيهية.
وفي �إ�سبانيا يحظر التمييز على �أ�سا�س �أي �سبب من الأ�سباب المذكورة �أعاله في �إعالنات الوظائف ال�شاغرة المتعلقة
بالعمل المنزلي.

حماية عامالت المنازل من التمييز ب�سبب الحمل:

في جنوب �إفريقيا يحتوي التحديد القطاعي  7المادة  22على �أحكام مف�صلة فيما يتعلق ب�إجازة الأمومة للعامالت المنزليات
في مفهوم المادة  187من قانون العمل � ،1995إذ يعتبر ف�صل عاملة ب�سبب الحمل �أو الحمل المق�صود �أو لأي �سبب من
الأ�سباب ذات ال�صلة بحملها ،تع�سفا تلقائيا ويت�ضمن تعريف الف�صل عن العمل في المادة  182من نف�س القانون ،رف�ض
ال�سماح للعاملة با�ستئناف عملها بعد �أخذها �إجازة �أمومة بموجب �أي قانون �أو اتفاق �أو بموجب عقد عملها.
وتعتبر العامالت المنزليات م�شموالت بقانون ت�أمين البطالة اعتبارا من الأول من �أبريل  ،2003ولهن الحق في المطالبة
ب�إعانات الأمومة بموجب نف�س القانون.
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توفير ال�سكن والغذاء:

في النم�سا ،ين�ص قانون الم�ساعدة المنزلية والعمال المنزليين ال�صادر عام  ،1962المادة  ،3على مجموعة من الحقوق:
�	.1إذا كان العامل مقيما في المنزل وله (غرفة) منف�صلة ،يتعين �أن تمتثل الغرفة للوائح خا�صة بالبناء والحريق و�أن تكون
م�صممة ،بحيث ال ت�ضر معنويا العامل ،و�أن تتاح �إمكانية تدفئة الغرفة خالل الفترة التي تنخف�ض فيها درجة الحرارة،
مع �إمكانية غلق الغرفة من الداخل والخارج ،و�أن تحتوي الغرفة على وجه الخ�صو�ص على خزانة بقفلها؛
 .2فيما يتعلق بالعاملين الذين ي�شمل تعوي�ضهم الطعام �أي�ضا ،يوفر لهم الغذاء ال�صحي والمنا�سب الذي يتمتع به �أفراد
العائلة من البالغين الأ�صحاء.
وفي دولة بوليفيا ين�ص القانون على �ضرورة تزويد العمال المقيمين في المنزل الذي ي�ؤدون فيه خدماتهم :ال�سكن والو�سائل
ال�صحية المنا�سبة� ،إمكانية الح�صول على مرحا�ض وحمام لأغرا�ض النظافة ال�شخ�صية ،ونف�س الطعام الذي يتناوله �صاحب
العمل.
وفي الأورغواي يجب �أن يكون هذا الطعام �صحيا وكافيا ،ويت�ضمن على الأقل وجبة الإفطار والغذاء والع�شاء وفق لممار�سات
وعادات الأ�سرة ،ويجب �أن يكون ال�سكن خا�صا ومفرو�شا و�صحيا.
وقت العمل:

في فرن�سا يحدد االتفاق الجماعي الوطني لموظفي فرادى �أ�صحاب العمل ،في المادة �( 15أ) �ساعة العمل العادية للعاملين
المنزليين مقدار � 40ساعة في الأ�سبوع.
وفي البرتغال يحد المر�سوم الت�شريعي الم�ؤ�س�س للنظام القانوني لعالقات التوظيف النا�شئة عن عقود العمل لمنزلي،
�ساعات العمل الأ�سبوعية الإجمالية للعاملين المنزليين بمقدار � 44ساعة في الأ�سبوع.
وفي جنوب �إفريقيا يجوز ل�صاحب العمل �أال يطالب �أو ي�سمح للعاملين المنزليين بالعمل �أكثر من� :أوال � 45ساعة في
الأ�سبوع وثانيا ت�سع �ساعات في �أي يوم �إذا كان العامل المنزلي يعمل لمدة � 5أيام �أو �أقل في الأ�سبوع ،ثم ثالثا � 8ساعات
في �أي يوم من الأيام �إذا كان العامل المنزلي يعمل �أكثر من � 5أيام في �أي �أ�سبوع.
وفي الأوروغواي :ين�ص القانون على �أن �ساعات عمل العاملين المنزليين تحدد بحد �أق�صى قانوني يبلغ � 8ساعات في اليوم
و� 44ساعة في الأ�سبوع.
تحديد مقدار �ساعات العمل الإ�ضافية:

في فرن�سا يحدد االتفاق الجماعي الوطني الذي يغطي العمل المنزلي �ساعات العمل الإ�ضافية بما ال يتجاوز � 10ساعات
في �أي فترة �أ�سبوعية ،وبمتو�سط � 8ساعات في الأ�سبوع لأي فترة زمنية مدتها � 12أ�سبوعا متتالية.
وبموجب التحديد القطاعي في جنوب �إفريقيا ،ال يحق ل�صاحب العمل �أن يطالب �أو ي�سمح للعامل ب�أكثر من � 12ساعة
عمل ،بما في ذلك �ساعات العمل الإ�ضافية ،في �أي يوم �أو العمل بما يتجاوز � 15ساعة �إ�ضافية في �أي �أ�سبوع.
التعوي�ض عن �ساعات العمل الإ�ضافية:

في فرن�سا ين�ص االتفاق الجماعي الوطني للعاملين لدى فرادى �أ�صحاب العمل منه على التعوي�ض �أو الإجازة وفقا
بمعدالت مختلفة متزايدة وعدد �ساعات العمل الإ�ضافية :يتم تعوي�ض �ساعات العمل الإ�ضافية في �شكل �أجر �أو
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�إجازة ،ح�سب معدل متزايد يبلغ  25في المائة عن ال�ساعات الثمانية الأولى و 50في المائة عن �ساعات العمل الإ�ضافية
ما فوق � 8ساعات.
وفي النم�سا ين�ص القانون االتحاد المنظم للم�ساعدة المنزلية والعمال المنزليين على ما يلي:
''�إذا لم تمنح فترة راحة تعوي�ضية عن �ساعات العمل الإ�ضافية في غ�ضون الأ�سبوعين التقويميين الالحقين ،يحب �صرف
مبلغ خا�ص مقابل �ساعات العمل الإ�ضافية هذه .على �أن يتم �أجر �ساعات العمل هذه بالإ�ضافة �إلى مبلغ �إ�ضافي يوازي
المعدالت الدنيا المعول بها''.
وفي جنوب �إفريقيا ين�ص التحديد القطاعي على مقابل نقدي �أو على مزيج بين المقابل النقدي والإجازة بموجب اتفاق
بين الطرفين:
�أوال :يجب على �صاحب العمل �أن يدفع للعامل المنزلي ما ال يقل عن مرة ون�صف من قيمة �أجره مقابل �ساعات العمل
الإ�ضافية؛
ثانيا :يجوز �أن ين�ص اتفاق على �أن �صاحب العمل:
 :1يدفع للعامل المنزلي ما ال يقل عن �أجره العادي ،لأداءه �ساعات عمل �إ�ضافية ويمنح للعامل المنزلي ما ال يقل عن
 30دقيقة من الراحة مدفوعة الأجر لكل �ساعة عمل �إ�ضافية قام بها؛
 :2يمنح للعامل المنزلي فترة ال تقل عن  90دقيقة مدفوعة الأجر مقابل كل �ساعة عمل �إ�ضافية.
تحديد الحد الأدنى ل�ساعات الراحة اليومية والأ�سبوعية:

في جنوب �إفريقيا :ين�ص التحديد القطاعي فترات الراحة اليومية والأ�سبوعية على النحو التالي:
• يجب على �صاحب العمل المنزلي �أن يمنح العامل المنزلي ما يلي:
 فترة راحة يومية ال تقل عن � 12ساعة متتالية تقع بين انتهاء العمل وبدء العمل في اليوم التالي؛ فترة راحة �أ�سبوعية ال تقل عن � 36ساعة متتالية ،ما لم يتفق على خالف ذلك ،وت�شمل يوم �أحد.• كما يجوز لفترة الراحة اليومية وبموجب اتفاق كتابي �أن تخف�ض �إلى � 10ساعات للعامل المنزلي:
�أوال :الذي يقيم في مكان العمل؛
ثانيا :والذي يح�صل على فترة � 3ساعات على الأقل لتناول الوجبات.
وفي �إ�سبانيا يح�صل العامل على حد �أدنى قدره � 12ساعة من الراحة ما بين نهاية يوم العمل وبداية اليوم التالي ،ويجوز
تخفي�ض فترات الراحة للعمال المقيمين �إلى � 10ساعات ،على �أن يحت�سب الفارق (ما بين � 12ساعة وفترة الراحة الفعلية)
وي�سترد في غ�ضون �أربعة �أ�سابيع.
ويمنح العامل المنزلي المقيم �ساعتين يوميا لتناول وجبات الطعام ،وال تحت�سب هذه المدة على �أنها وقت عمل.
ال�سماح بتراكم فترات الراحة الأ�سبوعية:

في جنوب �إفريقيا ي�سمح التحديد القطاعي ،بالإ�ضافة �إلى مدة � 36ساعة من الراحة الأ�سبوعية ببع�ض االنحراف المحدد
عن هذا ال�شرط باتفاق بين الطرفين ويقر ب�أنه " ...قد يتم االتفاق خطيا على فترة راحة ال تقل عن � 60ساعة متتالية كل
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�أ�سبوع بعد �آخر" ،وين�ص على منح مقابل للعمل �أيام الأحد �أو العطالت الر�سمية ،وهو �أمر يحدث ب�شكل ا�ستثنائي.
وفي زمبابوي تن�ص لوائح عالقات العمل (العمال المنزليون) والعمالة عام  1992على ما يلي :ال يجوز لأي �صاحب عمل
�أن يطالب عامال منزليا �أو �أن ي�سمح له بالعمل ب�شكل متوا�صل لمدة � 6ساعات ون�صف دون ح�صوله على فترة لتناول الطعام
ال تقل عن  30دقيقة ومدة �ساعة على الأقل لتناول الغذاء وفترة راحة لتناول ال�شاي ال تقل عن  15دقيقة.
القيود عن العمل الليلي:

تن�ص لوائح التوظيف وعالقات العمل للعمال المنزليين في زمبابوي على ما يلي :ال يجوز ل�صاحب العمل �أن يطلب من
العامل المنزلي المقيم خارج مقر عمله العمل بعد ال�ساعة ال�سابعة م�ساء.
ويحد قانون توظيف عمال المنازل في فلندا في المادة  9العمل بين ال�ساعة  11ليال وال�ساعة � 6صباحا �إال بموافقة العامل
وفي حاالت الطوارئ.
تعوي�ض العمل الليلي:

في جنوب �إفريقيا يقت�ضي التحديد القطاعي ،اتفاقا مكتوبا ب�ش�أن العمل ليال ويت�ضمن حكما بمنح عالوات متفق عليها بين
�صاحب العمل والعامل ،وكذلك النقل من محل �إقامة العامل و�إليه في حالة عدم �إقامته لدى �صاحب العمل .و�إذا طلب
�صاحب العمل من العامل المنزلي �أداء عمل لمدة تتجاوز �ساعة من الزمن بعد ال�ساعة  10ليال وقبل ال�ساعة � 6صباحا في
اليوم التالي خم�س مرات على الأقل في ال�شهر �أو  50مرة في ال�سنة.
تنظيم �ساعات البقاء في االحتياط:

في فرن�سا هناك تنظيم مف�صل جدا ب�ش�أن "�ساعات التواجد الم�س�ؤول" للعاملين المنزليين المنوط بهم رعاية الأطفال �أو
كبار ال�سن �أو المعوقين ،وتعرف �ساعات التواجد الم�س�ؤول على النحو التالي :هي ال�ساعات التي ي�ستطيع فيها العامل
�أول العاملة الت�صرف في وقته بينما هو عند ا�ستعداد للتدخل عند اللزوم ومن حيث الأجر تحت�سب ال�ساعة الواحدة على
�أ�سا�س ثلثي ال�ساعة العادية .وال يقل �أجر التواجد الليلي عن �سد�س الأجر العادي من الأجر ،ويتوقف ذلك على عدد
وطبيعة التدخالت المطلوبة ،و�إذا كان حاجة �إلى عدة تدخالت كل ليلة ،تعتبر �ساعات العمل الليلية بمثابة �ساعات تواجد
الم�س�ؤول يتم االتفاق عليها كتابة.
وفي �إ�سبانيا ينظم المر�سوم الملكي و�ضع االحتياط على النحو التالي:
�أوال :ال يتجاوز عدد �ساعات العمل الأ�سبوعية � 40ساعة من العمل الفعلي غير مت�ضمنة ل�ساعات االحتياط ،والفترات التي
يظل فيها العامل تحت ت�صرف �صاحب العمل تحدد عن طبق االتفاق بين الطرفين .ويتم االتفاق على جدول العمل
بين العامل و�صاحب العمل؛
ثانيا� :شريطة االمتثال للحد الأق�صى ل�ساعات العمل وفترات الراحة الدنيا ،يتم االتفاق بين الطرفين فيما يتعلق بفترات
االحتياط �أو �أي �أجر �أو مقابل لمثل هذه الفترات.
وفي جنوب �إفريقيا يعرف التحديد القطاعي االحتياط ب�أنه العمل الم�ؤدى �أثناء الليل ،وال يجوز مطالبة العامل ب�أداءه �إال
في الحاالت الملحة:
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�أوال( :االحتياط) يعني �أي فترة بين ال�ساعة  8م�ساء وال�ساعة � 6صباحا في اليوم التالي ،عندما يطلب من العامل المنزلي
�أن يتواجد في مكان العمل ،وي�سمح له بالراحة �أو النوم ولكن عليه �أن يكون على ا�ستعداد للعمل �إذا لزم الأمر؛
ثانيا :يجوز ل�صاحب العمل مطالبة العامل �أو ال�سماح له ب�أن يكون في حالة احتياط �إذا تم االتفاق على ذلك كتابة و�إذا تم
تعوي�ض العامل عن طريق منحه ما ال يقل عن  20راند لكل فترة عمل؛
ثالثا :ال يجوز ل�صاحب العمل �أن يطالب �أو ي�سمح للعامل �أن يكون في حالة االحتياط ب�أن يكون �أكثر من  5مرات في
ال�شهر �أو  50مرة في ال�سنة.
تنظيم الإجازة ال�سنوية

في فرن�سا ين�ص االتفاق الجماعي الوطني على منح � 4أ�سابيع من الإجازة ال�سنوية المدفوعة والمتراكمة في فترات �شهرية،
ويفر�ض بع�ضها بالن�سبة �إلى التوقيت وا�ستمرارية الإجازة:
�أوال  :االكت�ساب :يمنح الحق في الإجازة ال�سنوية المدفوعة للموظفين (لوقت كامل �أو جزئي) من الذين كانوا خالل
ال�سنة المرجعية (من �أول يونيو من العام ال�سابق �إلى  31مايو من العام الحالي) م�ستخدمين من �صاحب العمل نف�سه
لفترة تعادل ما ال تقل عن �شهر من التواجد في العمل؛
ثانيا :مدة الإجازة ال�سنوية مدفوعة الأجر يومان ون�صف لكل �شهر انق�ضى في العمل (�أو لكل فترة � 4أ�سابيع �أو فترة تعادل
 24يوما)؛
ثالثا :القيام بالإجازة :يجب القيام بالإجازة ال�سنوية وينبغي منح فترة �إجازة تبلغ �أ�سبوعين متتاليين (�أو  12يوما على
التوالي) خالل الفترة من  1ماي �إلى � 31أكتوبر ،ما لم يتفق على خالف ذلك بين الطرفين.
و عندما تبلغ الحقوق المكت�سبة  12يوم عمل على الأقل يجب القيام بالإجازة ب�شكل كامل وم�ستمر.
وفي جنوب �أفريقيا ين�ص التحديد القطاعي على منح �إجازة مدفوعة الأجر �سنويا �أو في غيرها من الفترات المحددة وفقا
لالتفاق بين الأطراف ،مع المطالبة ب�أن يتم منح الإجازة في حزمة واحدة متوا�صلة �إذا طلب العامل ذلك.
يجب على �صاحب العمل منح العامل المنزلي:
�أوال :ما ال يقل عن � 3أ�سابيع �إجازة �سنوية ب�أجر كامل لكل � 12شهر عمل؛
ثانيا :بموجب اتفاق ،على الأقل يوم واحد من �إجازة �سنوية ب�أجر كامل عن  17يوم عمل ي�ؤديه العامل المنزلي �أو ي�ستحق
مقابال عنه� ،أو؛
ثالثا :بموجب اتفاق �ساعة واحدة من الإجازة ال�سنوية ب�أجر كامل عن كل  17يوم عمل ي�ؤديه العامل المنزلي �أو ي�ستحق
مقابال عنه.
طرق الدفع خالل فترات الإجازة ال�سنوية:

في زمبابوي تطالب لوائح العمالة وعالقات العمل �أن يدفع للعامل المنزلي �أجر الإجازة قبل مغادرته ،وتن�ص على ما يلي:
�أوال :يدفع للعامل المنزلي القائم ب�إجازة �أجره لفترة هذه الإجازة قبل مغادرته لق�ضاء هذه الإجازة.
وفي فرن�سا تدفع فترات الإجازة عند القيام بها ...وبالن�سبة للإعانة العينية ،التي ال ت�ستحق للعمال �أثناء �إجازته فال ت�ستقطع
من مرتبه.
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حق الح�صول على العطالت الر�سمية:

في زمبابوي تن�ص لوائح العمالة وعالقات العمل على ما يلي:
�أوال :تمنح للعامل المنزلي �إجازة في �أيام العطالت الر�سمية ويدفع �أجره اليومي لكل يوم �إجازة ر�سمية� ،شريطة �أنه حيثما
يوافق العامل المنزلي على العمل �أثناء العطل الر�سمية ،تدفع له بالإ�ضافة �إلى الأجر المن�صو�ص عليه �ساعات العمل
الإ�ضافية مقابل العمل المنجز ؛
ثانيا :ال يجوز لأي عطلة ر�سمية �أدى فيها العامل المنزلي عمال� ،أن تعو�ض �أو ت�ستبدل بيوم عمل عادي دون الح�صول على
موافقة العامل المنزلي.
وفي جنوب �أفريقيا :ي�ضع التحديد القطاعي نظاما تعوي�ضيا للعامل المنزلي الذي يقبل العمل خالل جزء من الإجازة
الر�سمية �أو كلها ،فـــــ:
�أوال :ال يجوز ل�صاحب العمل �أن يطالب العامل المنزلي بالعمل �أثناء العطلة الر�سمية� ،إال وفقا لالتفاق؛
ثانيا� :إذا وقع يوم العطلة الر�سمية في يوم كان العامل �سوف ي�ؤدي فيه العمل ،يتعين على �صاحب العمل �أن يدفع �أجر
العامل المنزلي ...الذي يعمل �أثناء العطلة الر�سمية ما ال يقل عن �ضعف الأجر اليومي.
�إجازة الأمومة:

في جنوب �إفريقيا ي�ضع التحديد القطاعي المتطلبات المحددة ب�ش�أن �إجازة الأمومة الممنوحة للعامالت المنزليات بالن�سبة
�إلى مقدار وتوقيت مثل هذه الإجازة عل ال�سواء:
�أوال :للعاملة المنزلية الحق في �إجازة �أمومة ال تقل عن � 4أ�شهر متتالية؛
ثانيا :يجوز للعاملة المنزلية �أن تبد�أ �إجازة الأمومة:
 .1في �أي وقت اعتبارا �أن � 4أ�سابيع قبل تاريخ الو�ضع المتوقع ،ما لم يتم االتفاق على خالف ذلك؛
 .2في موعد يتم اعتبارا منه �إثبات طبيب �أو دايـة �أن هذا �ضروري ل�صحة العاملة المنزلية �أو للجنين.
ثالثا :يجوز للعاملة المنزلية التغيب عن العمل لمدة � 6أ�سابيع بعد والدة طفلها� ،إال �إذا �أقر الطبيب �أو الممر�ضة ب�أنها قادرة
على القيام بذلك؛
رابعا :للعاملة المنزلية التي تتعر�ض للإجها�ض خالل الربع الثالث من الحمل �أو التي ولد طفلها ميتا ،الحق في �إجازة
�أمومة لمدة � 6أ�سابيع ،بغ�ض النظر عما �إذا كانت العاملة المنزلية قد بد�أت �إجازة الأمومة في وقت الإجها�ض �أو والدة
جنين ميت.
تغطية الحد الأدنى للأجور:

يعتبر �إدراج العاملين المنزلين في تغطية الحد الأدنى للجور و�سيلة من الو�سائل التي تعالج ب�شكل غير منا�سب تدني
الأجور في هذا القطاع.
في دولة بوليفيا متعددة القوميات ،ين�ص قانون العاملين في المنازل على ما يلي :ينبغي دفع �أجر عن العمل في المنازل...
بمعدل ال يقل عن الحد الأدنى الوطني للأجور ،في حالة العمل بال�ساعات الكاملة .وتدفع �أجور ن�صف وقت العمل بمعدل
ن�صد الحد الأدنى للأجر الوطني.
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وفي �إ�سبانيا ي�شمل المر�سوم الملكي العاملين المنزليين في تغطية الحد الأدنى للأجر ،ينطبق �أي�ضا الحد الأدنى للأجور
المهنية الم�شتركة الذي تحدده الحكومة على �أ�سا�سي �سنوي ،على عالقة العمل الخا�صة.
وفي ترينيداد وطوباكو كانت هناك معدالت �أجور منف�صلة لبع�ض القطاعات بما في ذلك معدل خا�ص بالعمال المنزليين.
وي�ضع مر�سوم الحد الأدنى للأجور  ،010حدا �أدنى وطنيا للأجور ينطبق عموما على العمال في البالد.
وفي جنوب �إفريقيا ين�ص التحديد القطاعي على التزام �صاحب العمل بدفع �أجر ي�ساوي على الأقل الحد الأدنى المن�صو�ص
عليه ،ويتم تطبيق الحد الأدنى على منطقتين جغرافيتين وفقا ل�ساعات العمل في الأ�سبوع (مع معدالت منف�صلة ،عالية
ن�سبيا ،للعمال الذين ي�ؤدون � 27ساعات عمل �أ�سبوعيا على الأقل).
المدفوعات العينية:

في دولة بوليفيا المتعددة القوميات ،يحظر قانون العمال المنزليين لعام  2003في المادة  14منه المدفوعات العينية في
قطاع العمل المنزلي ب�شكل عام ،يدفع مقابل �أجر الأعمال المنزلية على �أ�سا�س �شهري وفي �إطار قانوني بمعدل ال يقل عن
الحد الأدنى الوطني للأجور ويحظر الدفع الم�ؤجل �أو الدفع العيني.
وفي البرازيل ين�ص القانون (رقم  5.859الم�ؤرخ في الأول من دي�سمبر  1971المعدل في يونيو  )2006على ما يلي:
المادة � 2أ :يحظر على �أ�صحاب العمل خ�صم مبالغ من �أجور العاملين لديهم من �أجل توفير الطعام �أو المالب�س �أو النظافة
�أو ال�سكن.
الفقرة  :1يجوز خ�صم تكاليف ال�سكن الم�شار �إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة �إذا كان يقع هذا الم�سكن في مكان
�آخر غير مكان الإقامة الذي ت�ؤدى فيه الخدمةـ �شريطة �أن يكون قد تم االتفاق على هذا االحتمال �صراحة بين الأطراف.
الفقرة  :2ال ت�شكل التكاليف الم�شار �إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة الأجور وال يجوز �إدراجها في بند مكاف�أة لأي
غر�ض كان...
وفي فرن�سا ين�ص االتفاق الجماعي الوطني المادة  6على مايلي :لن تعتبر �إقامة العاملين الذين ي�ؤدون تواجدا ليليا مهام
االحتياط الليلي �أجرا عينيا ومن تم لن تخ�صم من الأجر ال�صافي.
وفي �إ�سبانيا يتناول المر�سوم الملكي تحدي المدفوعات العينية على النحو التالي :تدفع الأجور من قبل �صاحب العمل
في �شكل عملة قانونية� ،أو �شيكات �أو و�سائل مماثلة �أخرى من الدفع عن طريق الم�ؤ�س�سات الم�صرفية� ،شريطة موافقة م�سبقة
من العامل .ومع ذلك في الحاالت التي ت�ؤدى فيها الخدمة المنزلية مقابل ا�ستحقاق ب�إعانات عينية ،مثل الإقامة �أو ال�سكن،
يتم االتفاق بين الأطراف على خ�صم ن�سبة مئوية لهذا الغر�ض� ،شريطة �أن يكون الدفع النقدي للأجر الأدنى ال�شهري في
المهنة على الأقل م�ضمونا و�أال تتجاوز الخ�صومات ن�سبة  30في المائة من �إجمالي الأجر.
وفي جنوب �أفريقيا يحظر التحديد القطاعي  ،7اعتبارا �أن المهام �أو الخدمات المحددة المت�صلة بالعمل والتي يوفرها
�صاحب العمل ،جزء من الأجر ،في حين يحدد المدفوعات العينية في �شكل �سكن بن�سبة ت�صل �إلى  10في المائة من
الأجر.
الجمهورية الت�شيكية :ي�سمح قانون العمل في الجمهورية الت�شيكية في المادة  119بالدفع عينا فقط للتعوي�ض الذي تجاوز
الحد الأدنى للأجر.
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وفي الأورغواي� :أ�صدرت وزارة العمل والرعاية االجتماعية مر�سوما بتاريخ يونيو  2007يحد من ن�سبة الأجور التي يمكن
�أن تحت�سب ب�ش�أن ال�سكن والطعام على النحو التالي :المادة ( 11الحق في الغذاء وال�سكن) يتعين على جميع �أ�صحاب
العمل الذين يوظفون عماال لأداء عمل منزلي ...توفير الغذاء وال�سكن.
 ...وبغ�ض النظر على نوع الترتيبات التي يتم بموجبها توظيف العامل� ،إذا ح�صل هذا العامل على ال�سكن والغذاء ،يجوز
خ�صم  20في المائة من الحد الأدنى المقرر للأجور لقاءهما ،و�إذا تم توفير الغذاء فقط ال تتجاوز هذه الخ�صومات  10في
المائة.
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