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ديباجة  :
-   تماشيا مع مقتضيات الدستور في تصديره وفي الفصول 8 و 

19 و 30 و 31 و 32 و 34
- وبناء على مصادقة املغرب على اتفاقية حقوق الطفل في 1993 
االق��ت��ص��ادي  االس��ت��غ��ال  م��ن  الطفل  ال��ح��ك��وم��ات بحماية  تطالب  وال��ت��ي 
ال��ق��ي��ام ب��أي ع��م��ل ق��د يشكل خ��ط��را عليه أو ي��ك��ون ض���ارا بمساره  وم��ن 
املعنوي  أو  الروحي  أو  البدني  النفسية وبنموه  أو بصحته  التعليمي 

أو االجتماعي.   
عمل  أشكال  أس��وإ  اتفاقية  على  املغرب  مصادقة  مع  وانسجاما   -
الفوري  بالقضاء  ال��دول  تلزم  وال��ت��ي   2001 ف��ي   )182 )اتفاقية  األط��ف��ال 
على كل أشكال الرق أو املمارسات الشبيهة بها كبيع األطفال واالتجار 
ب��ه��م أو ال��ع��م��ل ال��ق��س��ري أو اإلج����ب����اري. وت��ل��زم��ه��ا ب��ح��ض��ر ك���ل األع��م��ال 

الضارة بصحة األطفال وسامتهم أو بسلوكهم األخاقي.
- وت��م��اش��ي��ا م���ع ت��ب��ن��ي أع���ض���اء م��ن��ظ��م��ة ال��ع��م��ل ال���دول���ي���ة الت��ف��اق��ي��ة 
امل��ن��ظ��م��ة رق���م 189 ك��م��ا ت���م ت��ت��م��ي��م��ه��ا ب��م��ق��ت��ض��ى االت��ف��اق��ي��ة 201 ب��ش��أن 
للعمال  املنزليني. والتي يحق بموجبها  للعمال  املائمة  العمل  ظروف 
امل��ن��زل��ي��ني ن��ف��س ت��داب��ي��ر ح��م��اي��ة وح��ق��وق ال��ع��م��ال األس��اس��ي��ة، ب��م��ا فيها 
العمل،  لساعات  أقصى  األدنى لألجر وحد  والحد  األسبوعية،  العطلة 
املرأة  وحماية  االجتماعي،  والتأمني  اإلضافي،  العمل  عن  والتعويض 
ال��ع��ام��ل��ة أث���ن���اء ال���وض���ع وال��ح��م��ل وض���م���ان ال��ح��ص��ول ع��ل��ى م��ع��ل��وم��ات 
واضحة حول شروط ومواصفات العمل. مع ألزام االتفاقية الحكومات 
تنظيم  وإعادة  العنف  من  املنزليني  العمال  لحماية  تدابير  اتخاذ  على 
املنزليني، ومطالبتها بتحديد سن  الخاصة بالعمال  التشغيل  وكاالت 
أدنى للعمل املنزلي، وعدم حرمان األطفال دون سن 18 سنة من فرص 

التكوين املهني.  أو  التعليم 
- وانسجاما مع مقتضيات املادة 4 من مدونة الشغل، 

إعداد  في  يتجسد  الذي  للشغل  الدولي  القانون  لتطور  -واعتبارا 
مشروع اتفاقية وتوصية دوليتني للشغل حول " العمل الائق للعمال 
امل��ن��زل��ي��ني " م���ن ط���رف م��ن��ظ��م��ة ال��ع��م��ل ال���دول���ي���ة، أص��ب��ح امل���غ���رب م��ل��زم��ا 
الشغل  اتفاقيتي  الصلة، ال سيما  ذات  الدولية  العمل  بتطبيق معايير 
الدوليتني رقم 138 بشأن الحد األدنى لسن العمل، واالتفاقية رقم 182 
ال��دول��ي��ة لحقوق الطفل،  ح��ول أس���وأ أش��ك��ال عمل األط��ف��ال، واالت��ف��اق��ي��ة 
واالتفاقية الدولية حول القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة، 
أمام  لة  مساء محل  يجعله  مما  املغرب،  عليها  صادق  اتفاقيات  وكلها 

الدولي. التزاماته تجاه املجتمع 
الرابعة  امل��ادة  ملقتضيات  تطبيقا   19.12 القانون  مشروع  ويعتبر 
من مدونة الشغل التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2004 ، كما يندرج في 
وينظم  يضبط  إذ  املنظمة،  الغير  القطاعات  هيكلة  إل��ى  السعي  إط��ار 
ع��اق��ات ال��ش��غ��ل ال��ت��ي ت��رب��ط ب��ني رب ال��ب��ي��ت وال��ع��ام��ل ع��ن��ده، م��ن خ��ال 
وغيرها  العمل  واألج��ر وساعات  به،  يقوم  ال��ذي  العمل  تحديد طبيعة 
م��ن ال���ش���روط، م��م��ا ي��ج��ع��ل��ه م��ك��س��ب��ا ل��ل��ج��م��ع��ي��ات ال��ت��ي ط��ال��ب��ت بحماية 

األطفال، وضمان حقوقهم في ولوج املدارس،
ال��ش��غ��ل  ش�����روط  ب��ت��ح��دي��د  امل��ت��ع��ل��ق   19.12 ال���ق���ان���ون  إخ������راج  إن   -
إيجابي.   أم��ر  ال��وج��ود  حيز  إل��ى  املنزليني  للعمال  بالنسبة  والتشغيل 

وإن من شأن سن قانون ينظم العمالة املنزلية أن:
ي��ل��ع��ب دورا ف���ع���اال ك��م��ح��ف��ز ل��ل��ت��غ��ي��ي��ر، وي���ش���ك���ل م��ن��ط��ل��ق��ا ل��وض��ع 
سياسات جديدة، مما سيعزز االعتراف بكرامة العمل املنزلي وقيمته.

ي��ع��زز ال��ت��ق��دم ال���ذي أح����رزه امل��غ��رب ف��ي م��ج��ال ال��ح��م��اي��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة 
واالجتماعية  للفئات األكثر هشاشة.

كما من شأنه املساهمة في وضع آليات حقيقية لبناء استراتيجية 
إل��ى  ال��ق��اص��ري��ن، كمقتضى ه���ام، إض��اف��ة  ق��وي��ة إلل��غ��اء ظ��اه��رة تشغيل 

شمول هذه الحماية كافة العمالة املنزلية.
ي��ط��اب��ق ب���ني م��ق��ت��ض��ي��ات م���دون���ة ال��ش��غ��ل وط��ب��ي��ع��ة وخ��ص��وص��ي��ات 
بالضمانات  املرتبطة  الجوانب  بتغطية  يسمح  بشكل  املنزلي،  العمل 
القانونية املمنوحة لهذه الفئة من العمال، ويمكنهم من مركز قانوني 
ي��ض��م��ن ال��ك��رام��ة وي��م��ك��ن��ه��م م���ن ك��اف��ة ال��ح��ق��وق ال��ت��ي أق���ر ب��ه��ا ال��ق��ان��ون 
امل��غ��رب��ي. ك��م��ا أن ص��ي��غ��ة ت��ح��ري��ر ه���ذا ال��ق��ان��ون ت��س��م��ح بتمكني ال��ع��م��ال 
قوانني  م��ن  الشغل  أق��رت��ه منظومة  م��ا  ك��ل  م��ن  االس��ت��ف��ادة  م��ن  املنزليني 
وات��ف��اق��ي��ات وم��واث��ي��ق دول���ي���ة ، ك��ل��م��ا ك���ان ذل���ك ي��س��ت��ج��ي��ب ملصلحتهم 

حقوقهم. وتعزيز 

 الباب األول
أحكام عامة

املادة األولى
يراد بما يلي في مدلول هذا القانون

ال���ذ)ت(ي  )ة(  األجنبي  أو  )ة(  املغربي  ال��ع��ام��ل)ة(  امل��ن��زل��ي:  العامل 
عمل  عقد  وبمقتضى  أج��ر  مقابل  واعتيادية،  دائمة  بصفة  ي)ت(ق���وم، 
م��ن هذا   2 امل���ادة  ف��ي  م��ح��ددة  بالبيت كما ه��ي  أش��غ��ال مرتبطة  بإنجاز 

القانون، سواء عند صاحب بيت واحد أو أكثر.
ال��ذي يتم وض��ع��ه رهن  ال��ع��ام��ل)ة(  )ة(،  ع��ام��ا)ة( منزليا  ال يعتبر 
إشارة املشغل من قبل مقاولة التشغيل املؤقت، والبوابون في البنايات 
املعدة للسكنى الخاضعون ألحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 
1.76.258 الصادر في 24 من شوال 1397 )8 أكتوبر 1977( وكذا العمال 

الذين ينجزون أشغاال لفائدة املشغل بصفة مؤقتة.
بعقد  امل��رت��ب��ط  البيت  ح���ارس  )ة(  منزليا  )ة(  ع��ام��ا  يعتبر  ال  كما 
شغل مع إحدى شركات الحراسة الخاضع نشاطها ملقتضيات القانون 
ال��ص��ادر بتنفيذه  األم���وال  ال��ح��راس��ة ون��ق��ل  ب��أع��م��ال  املتعلق   27.06 رق��م 
 30( 1428 ال��ق��ع��دة  م��ن ذي   19 ب��ت��اري��خ   1.07.155 ال��ش��ري��ف رق��م  الظهير 

نونبر 2007.
صاحب البيت: كل شخص ذاتي يستأجر عمل عامل )ة( منزلي )ة( 
إلنجاز األشغال املنصوص عليها في املادة 2 أدناه أو أحدها، ويشار 

إليه في ما يلي من هذا القانون باسم "املشغل".

املادة 2
ت��ش��م��ل األش��غ��ال امل��رت��ب��ط��ة ب��ال��ب��ي��ت ك��ل م��ا ي��دخ��ل ف��ي إط���ار أش��غ��ال 
ومحتوياته،  مرافقه  بكل  تهيئته،  في  واملساعدة  البيت  وإدارة  ترتيب 
وت��ق��دي��م خ��دم��ات امل��ط��ب��خ واالس��ت��ق��ب��ال وامل��س��اع��دة ع��ل��ى ت��رب��ي��ة األط��ف��ال  
االع��ت��ن��اء ب��ف��رد م��ن أف���راد ال��ب��ي��ت، بسبب سنه أو ع��ج��زه، أو م��رض��ه، أو 
ك���ون���ه م���ن ذوي االح���ت���ي���اج���ات ال���خ���اص���ة، ك���م���ا ت��ش��م��ل ح���راس���ة ال��ب��ي��ت 

األليفة. البيت  واالعتناء بحيوانات 
يمكن عند االقتضاء، تغيير أو تتميم الئحة األشغال املشار إليها 

أعاه بنص تنظيمي.
السالة،  حيث  من  املنزليني  العمال  بني  تمييز  كل  يمنع  أن��ه  غير 
أو  العقيدة،  أو  ال��زوج��ي��ة،  الحالة  أو  اإلع��اق��ة،  أو  الجنس،  أو  ال��ل��ون،  أو 

ال���رأي ال��س��ي��اس��ي، أو االن��ت��م��اء ال��ن��ق��اب��ي، أو األص���ل ال��وط��ن��ي، أو األص��ل 
االج��ت��م��اع��ي، ي��ك��ون م��ن ش��أن��ه خ���رق أو ت��ح��ري��ف م��ب��دأ ت��ك��اف��ؤ ال��ف��رص، 
أو ع���دم امل��ع��ام��ل��ة ب��امل��ث��ل، الس��ي��م��ا ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��االس��ت��خ��دام، وإدارة 
املهني، واألجر، والترقية، واالستفادة من  الشغل وتوزيعه، والتكوين 
والتدابير  األساسية،  الصحية  التغطية  وم��ن  االجتماعية  االمتيازات 

التأديبية، والفصل من الشغل.
أو  ق��ه��را  ال��ش��غ��ل  امل��ن��زل��ي )ة( ألداء  ال��ع��ام��ل )ة(  ي��م��ن��ع تسخير  ك��م��ا 

جبرا.
األنظمة  مقتضيات  تطبيق  دون  ال��ق��ان��ون  ه��ذا  أح��ك��ام  ت��ح��ول  وال 
األس��اس��ي��ة، أو ع��ق��د ال��ش��غ��ل، أو م��ا ج��رى عليه ال��ع��رف م��ن أح��ك��ام أكثر 

فائدة لألجراء.

الثاني الباب 
املنزليني العمال  شروط تشغيل 

املادة 3
ي��ت��م ت��ش��غ��ي��ل ال��ع��ام��ل )ة( امل��ن��زل��ي )ة( ب��م��ق��ت��ض��ى ع��ق��د ع��م��ل ي��ع��ده 
ويوقع  تنظيمي،  بنص  يحدد  مطبوع  شكل  على  نموذج  وفق  املشغل 
هذا العقد من قبل املشغل والعامل )ة( املنزلي )ة(، شريطة أن يراعى، 
ع��ن��د ال��ت��وق��ي��ع، ت��وف��ر األرك�����ان ال���آزم���ة ل��ص��ح��ة االل���ت���زام���ات امل��ن��ص��وص 

عليها في قانون االلتزامات والعقود.
التي  الفترة  وهي  االختبار.  فترة  االقتضاء،  عند  العقد،  يتضمن 
يمكن خالها ألحد الطرفني إنهاء عقد الشغل بإرادته دون أجل إخطار  

أو تعويض.
- إذا ف��ص��ل ال��ع��ام��ل )ة( امل��ن��زل��ي )ة م��ن ش��غ��ل��ه، ب��ع��د ان��ص��رام فترة 
اختباره، دون أن يصدر عنه خطأ جسيم، وجبت له االستفادة من أجل 

إخطار ال يمكن أن تقل مدته عن ثمانية أيام.
ويمكن تجديد فترة االختبار مرة واحدة.

ال يمكن أن تتجاوز فترة االختبار، بالنسبة للعقود املحددة املدة:
- ي��وم��ا واح�����دا ع���ن ك���ل أس���ب���وع ش��غ��ل ع��ل��ى أال ت��ت��ع��دى أس��ب��وع��ني 

بالنسبة للعقود املبرمة ملدة تقل عن ستة أشهر؛
-  شهرا واحدا بالنسبة للعقود املبرمة ملدة تفوق ستة أشهر.

يمكن النص في عقد الشغل على مدد أقل من املدد املذكورة أعاه.
ي��ح��رر ال��ع��ق��د ف��ي ث��اث��ة ن��ظ��ائ��ر ي��ص��ادق ع��ل��ى ص��ح��ة إم��ض��ائ��ه��ا من 
قبل السلطة املختصة، يسلم املشغل نظيرا منها للعامل)ة( املنزلي )ة( 
املختصة  الشغل  مفتشية  ل��دى  الثالث  وي��ودع  منها،  بواحد  ويحتفظ 

مقابل وصل.
عقد  ك��ان  وإذا  اإلث��ب��ات.  الشغل بجميع وس��ائ��ل  عقد  إث��ب��ات  يمكن 

الشغل ثابتا بالكتابة أعفي من رسوم التسجيل.
إذا ت��ع��ل��ق األم�����ر ب��ع��م��ال م��ن��زل��ي��ني أج����ان����ب، ت��ط��ب��ق أح���ك���ام ال��ب��اب 
ال��خ��ام��س م��ن ال��ك��ت��اب ال��راب��ع م��ن ال��ق��ان��ون امل��ذك��ور رق��م 65.99 املتعلقة 

بتشغيل األجراء األجانب.

املادة 4
ي��م��ك��ن ت��ش��غ��ي��ل ال��ع��م��ال امل��ن��زل��ي��ني امل��غ��ارب��ة أو األج���ان���ب ع��ن ط��ري��ق 
الرابع من  الكتاب  وكاالت التشغيل الخصوصية املحدثة طبقا ألحكام 
القانون رقم 65.99 بمثابة مدونة الشغل حول الوساطة في االستخدام 

األجراء. وتشغيل 
وي��م��ن��ع ع��ل��ى األش���خ���اص ال��ذات��ي��ني أن ي��ق��وم��وا، ب��ص��ف��ة اع��ت��ي��ادي��ة، 

بأعمال الوساطة في تشغيل عمال منزليني.

املادة 5
يجب على العامل )ة( املنزلي )ة( أن يقدم للمشغل نسخة مصادق 
م��ق��ام��ه��ا، وك���ذا جميع  ي��ق��وم  م��ا  أو  ال��وط��ن��ي��ة  ب��ط��اق��ة تعريفه  م��ن  عليها 
البيانات والوثائق التي يطلبها املشغل، وال سيما تلك املتعلقة باسمه 
االقتضاء،  وعند  العائلية،  وبحالته  ازدي��اده  ومكان  وتاريخ  وعنوانه 

نسخا من الشهادات املدرسية واملهنية التي يتوفر عليها.
يجب على املشغل من جهته أن يقدم للعامل )ة( املنزلي )ة( نسخة 

مصادق عليها من بطاقة تعريفه الوطنية أو ما يقوم مقامها.
ال��ع��ام��ل )ة( امل��ن��زل��ي )ة( أن ي��ح��ي��ط امل��ش��غ��ل ع��ل��م��ا بكل  ي��ج��ب ع��ل��ى 

تغيير يطرأ على عنوانه أو حالته العائلية.
)ة(  املنزلي  )ة(  العامل  أن يطلب من  للمشغل، وعلى نفقته،  يمكن 
م��رض من  أي  م��ن  خ��ل��وه  تثبت  ب��ش��ه��ادة طبية  ي��دل��ي  أن  ق��ب��ل تشغيله، 

األمراض املعدية.
ب��أي  ل���دى مشغله  امل��ن��زل��ي )ة( أن ي��ص��رح  ال��ع��ام��ل )ة(  ي��ت��ع��ني ع��ل��ى 

مرض آخر مصاب به وال سيما إذا كان مرضا مزمنا.

املادة 6
كعمال  18 سنة  عن  أعمارهم  تقل  الذين  األشخاص  تشغيل  يمنع 

منزليني.
املنزليون وجوبا على فحص طبي كل ستة أشهر  العمال  يعرض 

على نفقة املشغل.
يحق للعامل)ة( املنزلي)ة(  االستفادة من برامج محو األمية ومن 

مستمر. تكوين 
ي��ج��ب ع��ل��ى امل��ش��غ��ل أن ي��س��ل��م ال��ع��ام��ل)ة( امل��ن��زل��ي)ة( ب��ط��اق��ة شغل. 
وي��ج��ب ت��ج��دي��ده��ا ك��ل��م��ا ح���دث تغيير ف��ي ص��ف��ة ال��ع��ام��ل)ة( امل��ن��زل��ي)ة(  

املهنية، أو في مبلغ األجر.
الازمة  التدابير  أن يتخذ جميع  املشغل، بصفة عامة،  يجب على 
العمال  املنزليني   وصحتهم، وكرامتهم، لدى قيامهم  لحماية سامة 
مراعاة حسن  على  يسهر  وأن  إمرته،  تحت  ينجزونها  التي  باألشغال 
السلوك واألخاق الحميدة، وعلى استتباب اآلداب العامة داخل مجال 

العمل.
تشغليهم،  لدى  كتابة،  املنزليني  العمال   إط��اع  أيضا  عليه  يجب 
يطرأ  تغيير  ك��ل  وع��ل��ى  ال��ت��ال��ي��ة،  ب��امل��واض��ي��ع  املتعلقة  املقتضيات  على 

عليها :
- مواقيت الشغل؛

- أساليب تطبيق الراحة األسبوعية؛
الصحية  بالتغطية  املتعلقة  وال��ت��داب��ي��ر  ال��ق��ان��ون��ي��ة  املقتضيات   -

االجبارية وبحفظ الصحة والسامة، وبالوقاية من خطر اآلالت؛
- تواريخ أداء األجر، ومواقيته، ومكان أدائه؛

- رقم التسجيل بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي؛
- الهيئة املؤمنة ضد حوادث الشغل واألمراض املهنية.

ك��م��ا ي��ج��ب ع��ل��ى ك��ل م��ش��غ��ل، أن ي��س��ل��م ال���ع���ام���ل)ة( امل���ن���زل���ي)ة( عند 
التي تحددها  البيانات  األداء، وأن يضمنها وجوبا  أجره، وثيقة  أداء 

بالشغل.  املكلفة  الحكومية  السلطة 
ال ي��ع��ت��ب��ر ت���ن���ازال م���ن ال���ع���ام���ل)ة( امل���ن���زل���ي)ة( ع���ن ح��ق��ه ف���ي األج���ر 

وتوابعه القبول الصادر منه لورقة األداء املتضمنة للوفاء باألجر دون 
املنزلي)ة(   العامل)ة(  ذكر  ولو  الحكم  هذا  أو تحفظ. ويسري  احتجاج 

في ذيل الوثيقة عبارة "قرئ وصودق عليه" متبوعة بإمضائه.
تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات االستفادة من التكوين ومن 
تتضمنها  التي  والبيانات  األمية  محو  برامج  وم��ن  املستمر  التكوين 

بطاقة الشغل والبيانات املتعلقة بوثيقة أداء األجر.

الثاني الباب 
املنزليني العمال  شروط تشغيل 

املادة 7
تطبق  أحكام الفروع : األول والثاني والرابع  والسابع والثامن من 
الباب الخامس من القانون 99.65 املتعلق بمدونة الشغل على األجراء 
املنزلي،  العمل  م��ع طبيعة  األح��ك��ام  ه��ذه  م��راع��اة مائمة  م��ع  املنزليني، 
والتعويض عن  ه  إنهاء كيفية  أو  الشغل  بتوقف عقد  األمر  كلما تعلق 

الفصل وشهادة الشغل وتوصيل تصفية كل حساب.

الثالث  الباب 
مدة الشغل العادية والراحة والعطل والتقاعد

املادة 8
 24 تقل عن  راح��ة أسبوعية ال  )ة( من  املنزلي  )ة(  العامل  يستفيد 

متصلة. ساعة 
يمكن باتفاق الطرفني تجميع أيام الراحة األسبوعية على أن يتم 

استرجاع أيام الراحة خال الشهر املوالي لتاريخ وقفها. 
50 سنة من هذه  الذين يفوق عمرهم  املنزليون  العمال  ويستثنى 

االمكانية.

املادة 9
يستفيد العامل )ة( املنزلي )ة( من عطلة سنوية مدفوعة األجر إذا 
قضى ستة أشهر متصلة في خدمة املشغل، على أال تقل مدتها عن يوم 

ونصف يوم عمل عن كل شهر.
يمكن تجزئة العطلة السنوية أو الجمع بني أجزاء من مددها على 

مدى سنتني متتاليتني، إذا اتفق الطرفان على ذلك.
50 سنة من هذه  الذين يفوق عمرهم  املنزليون  العمال  ويستثنى 

االمكانية.

املادة 10
أي��ام  م��ؤدى عنها خ��ال  راح��ة  م��ن  )ة(  املنزلي  )ة(  العامل  يستفيد 

والوطنية.  الدينية  األعياد 

املادة 11
عائلية  ألسباب  تغيب  رخص  من  )ة(  املنزلي  )ة(  العامل  يستفيد 

تحدد مددها كما يلي:
زواج العالم )ة( املنزلي )ة(: أربعة أيام

زواج أحد أبناء العامل )ة( املنزلي )ة( أو أحد ربائبه : يومان
ال��ع��ام��ل )ة( امل��ن��زل��ي )ة( أو أح���د أب��ن��ائ��ه أو أح���ف���اده، أو  وف���اة زوج 

أصوله ، أو أبناء زوجه من زواج سابق: ثاثة أيام،
املنزلي )ة( أو أحد  العامل )ة(  أو إح��دى أخ���وات  وف��اة أح��د إخ��وة 

إخوة أو إحدى أخوات زوجه، أو أحد أصول زوجه: يومان،
ختان أحد أبناء العامل )ة( املنزلي )ة( : يوم واحد،
يؤدى األجر كاما عن التغيبات املشار إليها أعاه.

املادة 12
تستفيد األم، العاملة املنزلية، من رخصة تغيب بسبب مضاعفات 
ح��م��ل��ه��ا، ب���ن���اء ع��ل��ى ش���ه���ادة ط��ب��ي��ة. ك��م��ا ت��س��ت��ف��ي��د اب����ت����داء م���ن ت��اري��خ 
مدتها  للرضاعة  خاصة  استراحة  من  ال��وض��ع،  إث��ر  العمل  استئنافها 
ساعة واحدة عن كل يوم وذلك على خال مدة اثني عشر شهرا متوالية.
ت��ك��ون م���دة اس��ت��راح��ة ال��رض��اع��ة مستقلة ع��ن ف��ت��رات ال���راح���ة ال��ت��ي 

املنزلية. العاملة  منها  تستفيد 
طريقة  على  املرضعة  املنزلية  والعاملة  املشغل  بني  االتفاق  يمكن 
استفادة هذه األخيرة من املدة املذكورة بالشكل املائم لظروف العمل.

وتطبق أحكام املواد 152 و 153 و 154 و 155 و 156 و 157 و 158 و 
159 و 160 و 161 و 164 و 165 من مدونة الشغل على األجراء املنزليني 

مع مراعاة مائمة هذه األحكام مع طبيعة العمل املنزلي.
ك��م��ا ت��ط��ب��ق أح���ك���ام  امل����ادة 184 امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ت��ح��دي��د س��اع��ات العمل 
العادية للعمال املنزليني وكذلك الفقرة األولى من املادة 526 من مدونة 

الشغل ، على أن يتم تكييفها مع طبيعة عمل األجراء املنزليني.

الرابع الباب 
األجر

املادة  13
باإلضافة  احتسابه،  ف��ي  وي��دخ��ل  الطرفني،  بتراضي  األج��ر  يحدد 
إلى املبلغ النقدي، املكمات األخرى املادية أو العينية، عند االقتضاء، 

إذا اتفق الطرفان على ذلك.
ال يمكن أن يقل املبلغ النقدي من األجر للعامل )ة( املنزلي )ة( عن 
والتجارة  الصناعة  في قطاعات  املطبق  القانوني لألجر،  األدنى  الحد 

واملهن الحرة.
أم���ا امل��ك��م��ات األخ�����رى امل���ادي���ة أو ال��ع��ي��ن��ي��ة ، ف��إن��ه��ا ت��ع��ت��ب��ر ضمن 
عناصر األجر ومزاياه، دون أن تؤثر بأي وجه من الوجوه على الحد 

األدنى النقدي املشار إليه أعاه. 
أما إذا كان األجر النقدي املتفق عليه يفوق الحد األدنى  القانوني 
ل��ألج��ر امل��ط��ب��ق ف���ي ق��ط��اع��ات ال��ص��ن��اع��ة وال���ت���ج���ارة وامل���ه���ن ال���ح���رة، ف��إن 
املكمات املادية والعينية األخرى تدخل ضمن مزايا األجر،  وال يقتطع 

مقابلها من األجر  النقدي.
ي����ؤدى األج����ر ك��ل ش��ه��ر ع��ن��د ان��ت��ه��ائ��ه، م��ا ل��م ي��ت��ف��ق ال��ط��رف��ان على 

خاف ذلك.
وال ي��خ��ض��ع األج����ر إل���ى أي اق��ت��ط��اع ي��ت��ع��ل��ق ب��امل��ك��م��ات امل���ادي���ة أو 

العينية  األخر ى  التي يمكن أن يستفيد منها العامل)ة( املنزلي)ة(.
وفي حالة استمرار العمل طيلة الساعات القانونية بدون انقطاع، 
من  امل��ن��زل��ي  ال��ش��غ��ل  بحكم طبيعة  يستفيد  امل��ن��زل��ي)ة(  ال��ع��ام��ل)ة(  ف��إن 
فإن  دائمة،  يبيت بصفة  األجير  كان  وإذا  دائمة.  والشرب بصفة  األك��ل 
املريحة  للحياة،  الضرورية  الشروط  فيه جميع  تتوفر  أن  مبيته يجب 

واملؤمنة للصحة والتهوية واألمن والخصوصية، وبدون مقابل.
أجره  أداء  طريقة  كانت  كيفما  )ة(  املنزلي�  )ة(  للخادم�  ت��ؤدى  كما 
)�ا(، زيادة نسبتها %25 عن الساعات اإلضافية، إذا قضاها فيما بني 
السادسة صباحا والتاسعة ليا، و%50 إذا قضاها فيما بني التاسعة 

ليا والسادسة صباحا. 
إلى %50 وإلى  للفترتني  بالنسبة  التوالي  الزيادة على  ترفع هذه 
ال���ي���وم امل��خ��ص��ص  ف���ي  ال���س���اع���ات اإلض���اف���ي���ة  %100، إذا ق��ض��ى األج���ي���ر 
ل��راح��ت��ه األس��ب��وع��ي��ة، ح��ت��ى ول���و ع��وض��ت ل��ه ف��ت��رة ال���راح���ة األس��ب��وع��ي��ة 

تعويضية. براحة 

املادة 14
ت��رخ��ي��ص م��ن  امل���ن���زل���ي )ة( دون  ال���ع���ام���ل )ة(  ف��ي��ه  ت��غ��ي��ب  ي����وم  ك���ل 
خ��اف  ع��ل��ى  ال��ط��رف��ان  ات��ف��ق  إذا  إال  األج���ر،  م��ن  مقابله  مشغله، يخصم 

ذلك.

املادة 15
م��دون��ة  م��ن   361 355 و  352 و  351 و  350 و  امل���واد  أح��ك��ام  تطبق 
العمل  طبيعة  م��ع  مائمتها  م��راع��اة  م��ع   ، ب��األق��دم��ي��ة  املتعلقة  ال��ش��غ��ل 

املنزلي.

املادة 16
يتقدم  ال��ت��ي  الشكايات  الشغل  بتفتيش  املكلفون  األع���وان  يتلقى 
بها العامل )ة( املنزلي )ة( ضد املشغل، كلما تعلق األمر بنزاع يخص 

بينهما. املبرم  العمل  عقد  تنفيذ 
تطبيق  م��دى  م��ن  للتحقق  الطرفني  ف��ورا  الشغل  مفتش  يستدعي 
أح���ك���ام ه���ذا ال���ق���ان���ون، وإن اق��ت��ض��ى ال���ح���ال ال��ت��ن��ق��ل ب��س��رع��ة ل��ل��ق��اء رب 
ال��آزم��ة م��ن أجل  ال��ت��داب��ي��ر  البيت ح��ول م��وض��وع الشكاية وات��خ��اذ ك��ل 
ض��م��ان اس��ت��م��رار ع��ق��د ال��ش��غ��ل، وب���ذل امل��ج��ه��ود إلي��ج��اد ص��ل��ح وتسوية 

الطرفني.  بني 
ي��س��ت��دع��ي م��ف��ت��ش ال��ش��غ��ل ب��ع��د ذل���ك ، إن اق��ت��ض��ى ال��ح��ال ال��ط��رف��ني 
للتحقق من مدى تطبيق عقد العمل املبرم بينهما، وإجراء بحث حول 
املؤاخذات  الواردة في الشكاية. ويحرر بذلك محضرا يتضمن وقائع 
الشكاية واملبادرات التي قام بها وموقف كل طرف ومحاوالت الصلح 

الطرفني ونتيجتها. أجراها بني  التي 
وإذا ت��ع��ذر ع��ل��ي��ه إج�����راء ال��ص��ل��ح، ي��ن��ه��ي م��ح��ض��ره ف���ي امل��وض��وع 
اللجوء  لهما  يحق  ال��ل��ذان  للطرفني،  نسخة  منه  ويسلم  رأي��ه  يتضمن 

النزاع. للبث في  إلى املحكمة املختصة 
وف���ي ح��ال��ة م��ع��اي��ن��ة م��خ��ال��ف��ة أح��ك��ام ه���ذا ال��ق��ان��ون ي��ح��رر محضرا 
خاصا في موضوع املخالفة يحيله فورا على النيابة العامة املختصة، 

بذلك. الطرفني  ويشعر 

املادة 17
6 أش��ه��ر  وب��غ��رام��ة ق��دره��ا  إل��ى  ي��ع��اق��ب بعقوبة حبسية م��ن ش��ه��ر 

25.000 إلى 30.000 درهم:
كل شخص استخدم عاما )ة( منزليا )ة( يقل عمره عن 15 سنة،

ك��ل ش��خ��ص ذات����ي، ي��ت��وس��ط ب��ص��ف��ة اع��ت��ي��ادي��ة، ف��ي ت��ش��غ��ي��ل ع��م��ال 
منزليني،

املادة 18
يعاقب بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم:

بني  م��ا  عمره  ي��ت��راوح  )ة(  منزليا  )ة(  عاما  استخدم  ك��ل شخص 
15 و 18 سنة ،

كل شخص لم يتقيد بأحكام املادة 2 أعاه،
ك��ل م��ش��غ��ل، ل��م ي��ص��رح ب��األج��ي��ر امل��ن��زل��ي ل��دى ال��ص��ن��دوق ال��وط��ن��ي 

االجتماعي، للضمان 
ك����ل م��ش��غ��ل ام���ت���ن���ع ع����ن أداء أج�����ر ال����ع����ام����ل)ة( امل����ن����زل����ي)ة(  وف��ق��ا 

ملقتضيات املادة 13  أعاه،
كل مشغل تماطل في أداء أجر العامل)ة( املنزلي)ة( أو اقتطع منه،

كل مشغل لم يؤدي أجر الساعات االضافية، 
كل مشغل امتنع عن  تطبيب العامل)ة( املنزلي)ة( أو تركه عرضة 

لتفاقم مرضه، خصوصا إذا نتج املرض عن العمل داخل البيت،

املادة 19
يعاقب بغرامة تتراوح بني 500 و 1200 درهم:

بشكل  بالتزاماته  الصريح  إخاله   تأكد  )ة(  منزلي  )ة(  عامل  كل 
امل��ش��غ��ل أو ممتلكاته، ع��ن��د ح���دوث ض��ي��اع أو س��رق��ة أو  ي��م��س ش��خ��ص 
إتاف أو إهمال ملراقبة طفل أو ضربه أو إفشاء أسرار البيت، أو سوء 
ألغراض  املشغل  ممتلكات  استعمال  أو  مريض  أو  عجوز  مع  التعامل 

شخصية دون إذن مسبق منه .
الراحة  في  )ة( حقه  املنزلي  )ة(  العامل  منح  امتنع عن  كل مشغل 

9 أعاه، التعويضية املنصوص عليها في املادة 
ك��ل م��ش��غ��ل ام��ت��ن��ع ع��ن م��ن��ح ال��ع��ام��ل��ة امل��ن��زل��ي��ة ح��ق��ه��ا ف��ي اس��ت��راح��ة 

الرضاعة املنصوص عليها في املادة 13 أعاه،
ك���ل م��ش��غ��ل ام��ت��ن��ع ع���ن ت��م��ت��ي��ع ال��ع��ام��ل )ة( امل��ن��زل��ي )ة( ب��ح��ق��ه في 

العطلة السنوية املؤدى عنها املنصوص عليها في املادة 10 أعاه،
ك���ل م��ش��غ��ل ق����ام ب��ت��ش��غ��ي��ل ع���ام���ل )ة( م��ن��زل��ي )ة( ف���ي أي����ام ال��ع��ط��ل 
في  التوالي،  على  عليهما،  املنصوص  عنها  امل��ؤدى  األعياد  أي��ام  وفي 

املادتني 9 و 11 أعاه ،
)ة( من االستفادة  املنزلي  )ة(  العامل  امتنع عن تمتيع  كل مشغل 
م��ن أي���ام ال��ت��غ��ي��ب امل��ن��ص��وص عليها ف��ي امل���ادة 12 أع���اه، أو ع��دم أداء 

عنها. األجر 
يعاقب بغرامة تتراوح بني 200 و 500 درهم:

ي��ط��رأ على  ب��ك��ل تغيير  ي��ح��ط مشغله  ل��م  )ة(  م��ن��زل��ي  )ة(  ع��ام��ل  ك��ل 
العائلية. أو حالته  عنوانه 

املادة 20
ت��غ��ي��ر أح��ك��ام ال��ف��ق��رة األول����ى م��ن امل����ادة 4 م��ن ال��ق��ان��ون رق���م 65.99 
تسمية  محل  املنزليني"  "العمال  تسمية  لتحل  الشغل  بمدونة  املتعلق 

البيوت" "خدم 

املادة 21
ت��دخ��ل أح���ك���ام ه���ذا ال��ق��ان��ون ح��ي��ز ال��ت��ن��ف��ي��ذ ب��ع��د ان���ص���رام أج���ل سنة 
ابتداء من التاريخ الذي تنشر فيه بالجريدة الرسمية النصوص الآزمة 

التام. لتطبيقه 
ي��ت��ع��ني ع��ل��ى امل��ش��غ��ل��ني ال��ذي��ن ي��ش��غ��ل��ون ف��ي ال��ت��اري��خ امل���ذك���ور، عماال 

التاريخ.    ابتداء من هذا  التقيد بأحكامه  منزليني، 

قدم فريق التحالف االشتراكي بمجلس املستشارين مقترح تعديالت على مشروع قانون رقم 12 
. 19 بتحديد شروط الشغل والتشغيل املتعلقة بالعمال املنزليني.

محفزا  املنزلية سيكون  العمالة  ينظم  قانون  أن سن  االشتراكي  التحالف  فريق  واعتبر 
بكرامة  االعتراف  لوضع سياسات جديدة، مما سيعزز  للتغيير، وسيشكل منطلقا 

ال��ع��م��ل امل��ن��زل��ي وق��ي��م��ت��ه، وس��ي��ع��زز ال��ت��ق��دم ال���ذي أح����رزه امل��غ��رب ف��ي م��ج��ال الحماية 
القانونية واالجتماعية  للفئات األكثر هشاشة. كما من شأنه املساهمة في وضع 
آليات حقيقية لبناء استراتيجية قوية إللغاء ظاهرة تشغيل القاصرين، كمقتضى 

هام، إضافة إلى شمول هذه الحماية كافة العمالة املنزلية.

فيما يلي النص الكامل ملقترح تعديالت فريق التحالف االشتراكي: 
كما قدمه املستشار عبداللطيف أوعمو

من أجل شروط أجنع للعمل املنزلي

فريق التحالف االشتراكي يقدم مقترح تعديالت 
19.12 على مشروع قانون رقم 

> عبد اللطيف أوعمو


