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 الفهـــــــــــــــــــــــــــرس

 

 مقدمة التقرير 

  مشروع القانون كما أحيل إلى اللجنةنص 

   الاجتماعيةالعرض التقديمي للسيد وزير التشغيل والشؤون 

 ملشروع القانون  املناقشة العامة 

  الاجتماعيةالتشغيل والشؤون  السيد وزير باجو 

  مناقشة مواد مشروع القانون  

 حول مشروع القانون  التعديالت املقترحة 

  جدول التصويت على مشروع القانون 

   النص املشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة معد 

 

 ــــقــــــــــــــــــــامللح: 

 مشروعصادي والاجتماعي والبيئي بخصوص رأي املجلس الاقت 

 .القانون 

 القانون  مشروعجلس الونيي ححقو  الاسسان حول رأي امل. 

  لدراسةورقة حضور السادة املستشارين الجتماعات اللجنة 

 .مشروع القانون 
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 السيد الرئيس املحترم،

 السيدات والسادة الوزراء املحترمون،

 املحترمون،السيدات والسادة املستشارون 

املوقر نص التقرير الذي أعدته لجنة العدل  نايشرفني أن أعرض أمام أنظار مجلس

بتحديد شروط الشغل  91.91دراستها ملشروع قانون رقم  حول  ،والتشريع وحقوق إلانسان

 .والتشغيل املتعلقة بالعمال املنزليين

 12: على التوالي بتواريخ، في اجتماعاتها املنعقدة تدارست اللجنة مشروع هذا القانون 

 10و 1192دجنبر  21، 1192دجنبر  11، 1192يوليوز  91، 1192يوليوز  92، 1192يونيو 

بحضور السيد عبد السالم السيد عمر أدخيل رئيس اللجنة و  ، والتي ترأسها1191يناير 

الذي قدم باملناسبة عرضا تطرق فيه إلى  ،الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية

 .املراحل املختلفة التي قطعها، وانتهاء بمضامينهو السياق العام إلعداد هذا املشروع، 

ومن حيث سياق إعداد هذا املشروع، أكد السيد الوزير أن ذلك أماله غياب إطار 

ضيات قانوني واضح يضفي الحماية القانونية على العمال املنزليين، عالوة على املقت

لى توفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي واملعنوي إالدستورية الجديدة الداعية 

لجميع ألاطفال بكيفية متساوية ومتوازنة، وكذلك التزام بالدنا بتطبيق اتفاقية العمل 

املتعلقة بالعمل الالئق للعامالت والعمال املنزليين، فضال عن الالتزام إزاء  981الدولية رقم 

 .شركائنا الدوليين

الوزير أن الرغبة في التوفر على إطار قانوني مالئم يضمن الحماية وأضاف السيد 

أفرزت مقاربتين اثنتين  ،لهم كرامتهم يحفظالقانونية ويصون حقوق هذه الفئة من ألاجراء 

إما الخضوع لقانون الشغل، أو تنظيم العمل املنزلي بمقتض ى قانون خاص يعكس 

شروط وظروف إنجازه، مؤكدا ان هذا مع ألاخذ بعين الاعتبار  ،خصوصيات هذا العمل

العمل الدولية ذات الصلة، واعتمد أيضا  دات منظمةمن مستن املشروع استلهم مقتضياته
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وعلى قانون ( 2)على املقتضيات  املضمنة بمدونة الشغل في إطار تفعيل أحكام املادة 

 .الالتزامات والعقود، والاجتهادات القضائية والقانون املقارن 

لق باملنهجية املعتمدة في إعداد مشروع هذا القانون، أفاد السيد الوزير أنها وفيما يتع

بنيت على مقارنة شمولية خضعت ملبدأ الثالثية الذي تنادي به منظمة العمل الدولية 

بإشراك كل الفعاليات والجهات املهتمة بالطفولة من خالل تنظيم يومين دراسيين بتاريخ 

تماعات تشاورية مع القطاعات الحكومية املعنية باملوضوع، ، وعقد اج1110يوليوز  91-98

 "فضال على تنظيم ندوات من طرف الوزارة بتعاون مع برنامج محاربة تشغيل ألاطفال 

IPEC  "التابع ملكتب العمل الدولي. 

بالدرجة ألاولى إلى  يهدف ولتوضيح مرامي مشروع هذا القانون، أورد السيد الوزير أنه

تنظيم العالقات التي تربط العامالت والعمال املنزليين بمشغليهم بغية إقرار حماية 

اجتماعية لهم، وتمتيعهم بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، كما يهدف أيضا إلى القضاء 

سنة وتجريمها، ومنع تشغيل  91على ظاهرة تشغيل الفتيات اللواتي تقل أعمارهن عن 

سنة في ألاشغال الخطيرة التي سيتم تحديدها  98و91طفال املتراوحة أعمارهم ما بين ألا 

 .بنص تنظيمي

يندرج ضمن الرغبة في  -يوضح السيد الوزير -كما أن إعداد مشروع هذا القانون 

غير الحكومية و  الحكومية تفادي الانتقادات املوجهة إلى بالدنا من طرف املنظمات الدولية

مع اتفاقية العمل الدولية،  ينسجممع الحرص على وضع تشريع وطني  بهذا الخصوص،

 .بشأن العمل الالئق للعامالت والعمال املنزليين 981رقم 
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 ؛السيد الرئيس املحترم

 ؛سيدات والسادة الوزراء املحترمون ال

 ؛ات والسادة املستشارون املحترمون السيد

 ن و السادة املستشار  بدى خاللهاأشة العامة لهذا املشروع مناسبة شكلت املناق

بمقتضياته  أغلبهم أشاد مالحظاتهم حول مضامينه والسياق العام الذي ورد فيه، بحيث

إلاحالة على املؤسسة و التشريعتأخر مسطرة  مالحظات حول  وه منأبدالهامة بالرغم مما 

طفرة نوعية  اعتبارهمع  .إلى اليوم 1110التشريعية، منذ إعداد صياغته ألاولى خالل سنة 

ولبنة أساسية للنهوض بحقوق فئات عريضة من املجتمع تشتغل داخل فضاءات مغلقة، 

انتشال عدد من العامالت والعمال املنزليين من براثن الاستغالل و ، يهالتسليط الضوء عل

  .وإنقاذهم من كل ضروب املعاملة القاسية

 سنة كحد   98سن التشغيل في  تحديدعلى ضرورة  ،السادة املستشارونأغلب شدد و 

أدنى، وتحديد ساعات العمل اليومية، بالنسبة لهذه الشريحة سواء مغاربة كانوا أم 

أجانب، أسوة بما هو معمول به في عدد من الدول املتقدمة في هذا الشأن، أو تلك املوازية 

ز مفتشية تشديد مراقبة احترام بنود عقد الشغل من طرف جها أهميةعلى ، وكذا .لبالدنا

ستجيب ألدنى تس التي ستبرم بهذا الخصوص دو العق تما إذا كانمتسائلين عالشغل، 

  .قومات الحق في الكرامة إلانسانيةم

كما لم تغفل مداخالت السادة املستشارين املعيقات وإشكاليات تنفيذ هذا القانون 

مراقبة تطبيق بنود العقد من قبيل صعوبة توفير وسائل وآليات التنفيذ والجهاز املوكول له 

 .داخل البيوت

تخوفها من احتمال تزايد نسبة البطالة في أوساط  غالبية التدخالتولم تخف 

الفئات املعنية بالحماية عند صدور هذا القانون وما يترتب عن ذلك من عوائق مرتقبة 

 .جراء مقاومة أرباب البيوت لتنفيذ الالتزامات املقررة في هذا القانون 
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فصيلية ملواد مشروع هذا تالناقشة واملمن إلاشارة إلى أن املناقشة العامة  والبد

أخذت بعين الاعتبار املالحظات والتوصيات الوجيهة الواردة في الرأيين الاستشاريين القانون 

لكل من املجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، واملجلس الوطني لحقوق الانسان 

التي تم التوسع في تحليل ابعادها خالل اللقاء الدراس ي بخصوص مشروع هذا القانون، و 

املنظم من طرف اللجنة بحضور ممثلين عن املؤسستين الدستوريتين املذكورتين املنعقد 

 .1192يونيو  91بتاريخ 

وين لجينة تقنية تكى لع اللجنة أعضاءق اتفونظرا ألهمية مشروع القانون، فقد 

، والتي باشرت قانون هذا المشروع لتعديل مواد  توافقيةالصيغ  إعدادمختلطة، أوكل اليها 

ت عليها في اجتماعيها املنعقدين فيها والتصوي أشغالها وأحالت نتائجها على اللجنة للبت  

خاللهما باملناقشة التعديالت املقترحة على ، تناولت 1191يناير  0و 1192دجنبر  21بتاريخ 

ق املعارضة، والفريق الفيدرالي للوحدة ، والواردة من فرق ألاغلبية، وفر املشروع

على في ألاخير أسفرت  بحيث .والديمقراطية، ومجموعة الاتحاد الوطني للشغل باملغرب

، والتي أعيد ترتيب موادها بعدما لة للمشروعموافقة اللجنة على الصيغة الجديدة املعد  

مادة  19ل مادة بد 10أضافت اللجنة موادا جديدة بحيث أصبحت الصيغة املعدلة 

 .املتضمنة في املشروع املحال من طرف مجلس النواب

بإجماع أعضائها الحاضرين مع تسجيل  وفي الاخير، صادقت االلجنة على املشروع

 .امتناع عضو واحد عن التصويت
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 شروع القانون نص م

 كما أحيل إلى اللجنة
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 العرض التقديمي للسيد الوزير
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 ــول ـــــــــــــــــــــــــــرض حــــــــــــــــــــــــــــعــ

مشروع القانون بتحديد شروط الشغل والتشغيل املتعلقة 

 بالعمال املنزليين

 

 

 محتوى العرض
 تقديم : 

  سياق اعداد هذا املشروع ؛ 

  مقاربة هذا املشروع؛ 

   املنهجية املعتمدة في إعداده؛ 

 اهداف هذا املشروع. 

  املراحل التي مر منها مشروع القانون املتعلق بالعمال املنزليين ؛ 

  مضمون مشروع القانون املتعلقة بالعمال املنزليين؛ 

  أحكام عامة مخصصة للتعاريف و لألشغال املرتبطة بالبيت؛  

 شروط تشغيل العمال املنزليين؛  

 دينية وأيام العطل؛الراحة ألاسبوعية والعطلة السنوية وأيام ألاعياد الوطنية وال  

 ألاجرة؛  

 املراقبة والعقوبات.  

  أهم احجوانب الايجابية للمشروع؛ 

  نقط تقانع هذا املشروع مع مدونة الشغل ومعايير العمل الدولية ذات الصلة؛ 

  خصوصية هذا املشروع؛ 

 خاتمة.  
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 :سياق إقرار هذا املشروع

  غياب اطار قانوني واضح يضفي الحماية القانونية على العمال املنزليين؛ 

   الدولة لتوفير الحماية الذي يدعو الى ضرورة سعي  1199يوليو  11دستور

، بصرف النظر لجميع ألاطفال، بكيفية متساوية ، والاعتبار الاجتماعي واملعنوي القانونية

 ؛ (21الفصل ) عن وضعيتهم العائلية 

  ل املتعلقة بالعم 981الدولية رقم اعتماد منظمة العمل الدولية التفاقية العمل

 الالئق للعامالت و العمال املنزليين؛ 

   وجود فئات من ألاطفال ما زالت تعاني الاستغالل وسوء املعاملة؛ 

  ية ، والواليات املتحدة الامريكالاتحاد الاوروبي) ائنا الدوليينالتزامات بالدنا ازاء شرك

 ).... 

 

   :مقاربة هذا املشروع

  ان الرغبة في التوفر على اطار قانوني مالئم يضمن الحماية القانونية ويصون حقوق

  :ويضمن لهم كرامتهم أفرزت املقاربتين أو الاتجاهين التاليين هذا الفئة من الاجراء 

  اتجاه أول يرى أن عمل العمال املنزليين يجب أن يخضع لقانون الشغل؛ – 9

اتجاه ثاني يقر بضرورة تنظيم العمل املنزلي بمقتض ى قانون خاص يعكس  – 1

خصوصيات هذا العمل ويأخذ بعين الاعتبار شروط وظروف انجازه وطبيعة املشغلين 

  .وعدم تحقيق ربح من ورائه

 

  :املنهجية املعتمدة في اعداد هذا املشروع

الدولية عملت وزارة التشغيل على  اعماال ملبدأ الثالثية التي تنادي به منظمة العمل

 : اشراك الفعاليات و الجهات املهتمة بالطفولة وذلك من خالل تنظيم 

 ؛ 1110يوليو  98و 91 بتاريخ يومين دراسيين 

  عقد اجتماعات تشاورية مع القطاعات الحكومية املعنية بهذا املوضوع؛ 

 طرف الوزارة بتعاون مع برنامج محاربة تشغيل ألاطفال  تنظيم ندوات من”IPEC “

  .التابع ملكتب العمل الدولي
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 :مصادر هذا املشروع

 ؛ (981و 981و  928مل الدولية رقم  اتفاقيات الع)عايير العمل الدولية ذات الصلة م 

    املتعلق بمدونة الشغل ؛  01. 11القانون رقم 

  قانون الالتزامات والعقود ؛  

  ؛ الاجتهاد القضائي 

   القانون املقارن.  

 

 :أهداف هذا املشروع

بتحديد شروط الشغل والتشغيل املتعلقة بالعمال  91.91يرمي مشروع القانون رقم 

 : من مدونة الشغل، إلى 2املنزليين، الذي تم إعداده  تفعيال ألحكام املادة 

 ليهم؛ تنظيم العالقات التي تربط هذه الفئة من ألاجراء بمشغ 

  إقرار حماية اجتماعية لهذه الفئة وتمتيعها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية درءا

 لكل استغالل؛ 

   سنة وتجريمها؛ 91القضاء على ظاهرة تشغيل الطفالت اللواتي تقل أعمارهن عن  

 سنة في الاشغال الخطيرة  98و  91املتراوحة اعمارهم ما بين  منع تشغيل الاطفال

 بنص تنظيمي؛ التي ستحدد 

   تفادي الانتقادات املوجهة لبالدنا بهذا الخصوص السيما من طرف املنظمات

 الدولية غير الحكومية؛ 

  بشأن العمل  981وضع تشريع وطني يكون متالئما مع اتفاقية العمل الدولية رقم

 . الالئق للعامالت و العمال املنزليين

 

 :منها مشروع القانون املتعلقة بالعمال املنزليين املراحل التي مر 

إعداد الصيغة ألاولى للمشروع انطالقا من أشغال يوم دراس ي نظمته الوزارة املكلفة  •

 ، بمشاركة كافة الجهات املعنية، 1110يوليوز  98و  91بالتشغيل يومي 

، وعلى 1110 غشت 1إحالة املشروع للمرة ألاولى على ألامانة العامة للحكومة بتاريخ  •

إثر ذلك أبدت بعض الوزارات مقترحات وآراء جديدة بشأنه تم ألاخذ بعين الاعتبار البعض 

 منها، 
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ماي  11إعداد صيغة جديدة للمشروع أحيلت على ألامانة العامة للحكومة بتاريخ  •

1118.  

 على املشروع؛  1199أكتوبر  91مصادقة املجلس الحكومي املنعقد بتاريخ  •

 ؛ 1199أكتوبر  11وع على البرملان بتاريخ إحالة املشر  •

 ؛ 1191مارس  91إعادة دراسة املشروع من قبل مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ  •

تحيين املشروع على ضوء املالحظات التي أبدتها وزارة العدل والحريات بشأن بعض  •

 ؛ 1191أحكامه و إحالته من جديد على ألامانة العامة للحكومة خالل شهر يونيو 

 على املشروع،  1192ماي  11مصادقة املجلس الحكومي  املنعقد بتاريخ  •

 . على مجلس املستشارين 1192غشت  18إحالة املشروع بتاريخ  •

 

 :مضمون مشروع القانون املتعلقة بالعمال املنزليين

  :مادة موزعة على خمسة أبواب وهي 19يتضمن هذا املشروع 

  وألاشغال املرتبطة بالبيت؛ أحكام عامة مخصصة للتعاريف •

  شروط تشغيل العمال املنزليين؛ •

  الراحة ألاسبوعية والعطلة السنوية وأيام ألاعياد الوطنية والدينية وأيام العطل؛ •

  ألاجرة؛ •

 .املراقبة والعقوبات •
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  :أحكام عامة

 

  البستاني، الحارس، )يستهدف هذا املشروع العامل املنزلي في مفهومه الشامل

 كما يستهدف ألاطفال والراشدين؛ ...( السائق، الخادم

 إلنجاز ألاشغال ( ة)منزلي ( ة)كل شخص ذاتي يستأجر عمل عامل : صاحب البيت

أدناه أو أحدها، ويشار إليه في ما يلي من هذا القانون باسم  1املنصوص عليها في املادة 

  ".املشغل"

 

العامل الذي يتم وضعه رهن إشارة املشغل من قبل مقاولة  ال يعتبر عامال منزليا، -

التشغيل املؤقت، والبوابون في البنايات املعدة للسكنى وكذا العمال الذين ينجزون أشغاال 

 . لفائدة املشغل بصفة مؤقتة

كما ال يعتبر عامال منزليا حارس البيت املرتبط بعقد شغل مع إحدى شركات الحراسة  -

  .املتعلق بأعمال الحراسة ونقل ألاموال 11.10ملقتضيات القانون رقم الخاضع نشاطها 

 

  : تشمل ألاشغال املرتبطة بالبيت ألاشغال التالية

  التنظيف؛ •

 الطبخ؛  •

  الاعتناء باألطفال؛ •

الاعتناء بفرد من أفراد البيت بسبب سنه أو عجزه، أو مرضه، أو كونه من ذوي  •

  الاحتياجات الخاصة؛

  السياقة ؛ •

 أعمال البستنة؛  •

 .   حراسة البيت •

يمكن، عند الاقتضاء، تغيير أو تتميم الئحة ألاشغال املشار إليها أعاله بنص تنظيمي      

  (.من مشروع القانون  1املادة )
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  :شروط تشغيل العمال املنزليين

 تشغيل العامل املنزلي بمقتض ى عقد عمل يعده املشغل وفق نموذج يحدد بنص  يتم

 .ويوقع هذا العقد من قبل املشغل والعامل املنزلي. تنظيمي

 جانب، أحكام الباب الخامس من الكتاب الرابع من ألا ن ينزلياملعمال على ال تطبق

 ؛ جراء ألاجانب، املتعلقة بتشغيل ألا بمدونة الشغل املتعلق 01.11القانون  رقم 

  يمنع على ألاشخاص الذاتيين أن يقوموا، بصفة اعتيادية، بأعمال الوساطة في

  .تشغيل عمال منزليين

  من القانون رقم  922من هذا املشروع على احكام املادة  0تمت الاحالة في املادة

سنة كعمال  91السالف الذكر، يمنع تشغيل ألاشخاص الذين تقل أعمارهم عن  01.11

  .نزليين م

  سنة كعمال منزليين 91يمنع تشغيل ألاشخاص الذين تقل أعمارهم عن.  

  على إذن مكتوب  98و  91يشترط حصول ألاطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين

 . مصادق على صحة إمضائهن أولياء أمورهم، قصد توقيع عقد الشغل املتعلق بهم

   سنة وجوبا على فحص  98و  91املتراوحة أعمارهم ما بين  يعرض العمال املنزليون

  .طبي كل ستة أشهر على نفقة املشغل

  يمنع تشغيل العمال املنزليين في أشغال تشكل مخاطر بينة تضر بصحتهم أو سالمتهم

 .أو بسلوكهم ألاخالقي، أو قد يترتب عنها ما قد يخل باآلداب العامة

 . بنص تنظيمي تحدد الئحة هذه ألاشغال         

 

 :الراحة ألاسبوعية والعطلة السنوية وأيام العطل

  ساعة متصلة 12يستفيد العامل املنزلي من راحة أسبوعية ال تقل عن. 

  تستفيد ألام، العاملة املنزلية، عند استئنافها العمل إثر الوضع، من استراحة خاصة

 .وذلك خالل مدة اثني عشر شهرا متوالية للرضاعة مدتها ساعة واحدة عن كل يوم،

  يمكن الاتفاق بين املشغل والعاملة املنزلية املرضعة على طريقة استفادة هذه ألاخيرة

 . من املدة املذكورة بالشكل املالئم لظروف العمل
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  يستفيد العامل املنزلي من عطلة سنوية مدفوعة ألاجر إذا قض ى ستة أشهر متصلة

  .ى أال تقل مدتها عن يوم ونصف يوم عمل عن كل شهرفي خدمة املشغل، عل

   يمكن تجزئة العطلة السنوية أو الجمع بين أجزاء من مددها على مدى سنتين

 .متتاليتين، إذا اتفق الطرفان على ذلك

 من راحة مؤدى عنها خالل أيام ألاعياد الدينية و الوطنية املنزلي يستفيد العامل .

  .منها إلى تاريخ الحق يحدد باتفاق الطرفينويمكن تأجيل الاستفادة 

 

  :ةرخص بالتغيب ألسباب عائلي

 : تحدد مدد رخص تغيب ألسباب عائلية كما يلي

 أربعة أيام؛: املنزلي زواج العامل  

  يومان ؛: زواج أحد أبناء العامل املنزلي أو أحد ربائبه  

 وله، أو أبناء زوجه من زواج أو أحد أبنائه أو أحفاده، أو أص وفاة زوج العامل املنزلي

  ثالثة أيام ؛: سابق 

  أو أحد إخوة أو إحدى أخوات زوجه،  املنزلي وفاة أحد إخوة أو إحدى أخوات العامل

 .يومان : أو أحد أصول زوجه

  يومان؛: أو أحد أبنائه( ة)املنزلي ( ة)عملية جراحية لزوج العامل  

  ؛ يوم واحد :(ة)املنزلي ( ة)ختان أحد أبناء العامل  

 . يؤدى ألاجر كامال عن  التغيبات املشار إليها أعاله

 

 :ـــرـــــــــــــــــــــــألاج

 يحدد ألاجر بتراض ي الطرفين . 

  ،يدخل في احتسابه، باإلضافة إلى املبلغ النقدي، املكمالت ألاخرى املادية أو العينية

 .عند الاقتضاء، إذا اتفق الطرفان على ذلك

  املنزلي عن الحد ألادنى القانوني  ل املبلغ النقدي من ألاجر للعامليمكن أن يق ال

يستفيد  ال املنزلي لألجر، املطبق في قطاعات الصناعة والتجارة واملهن الحرة، إذا كان العامل

 .مكمالت مادية أو عينية أخرى من 
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 ها املبيت يجب أن يتضمن عقد الشغل، عند الاقتضاء، النسبة املئوية التي يمثل

  .من هذا املبلغ % 21وألاكل من مبلغ ألاجر، على أال تتجاوز هذه النسبة في كل ألاحوال 

 يؤدى ألاجر كل شهر عند انتهائه، ما لم يتفق الطرفان على خالف ذلك. 

  ،كل يوم تغيب فيه العامل  املنزلي دون ترخيص من مشغله يخصم مقابله من ألاجر

  .ذلك الفإال إذا اتفق الطرفان على خ

 

 :تعويضات الفصل

تعويضا عند فصله، إذا قض ى ما اليقل عن سنة متواصلة  املنزلي  يستحق العامل 

 : من الشغل الفعلي لدى نفس املشغل يقدر بما يلي

  96  ساعة من ألاجرة، فيما يخص فترة الشغل الفعلي املقضية خالل الخمس

  سنوات ألاولى؛

  144 ،فيما يخص فترة الشغل الفعلي املقضية  خالل السنة  ساعة من ألاجر

  السادسة إلى السنة العاشرة ؛

  192  ساعة من ألاجر، فيما يخص فترة الشغل الفعلي املقضية خالل السنة

  الحادية عشرة والسنة الخامسة عشرة ؛

  240 بعد السنة  ساعة من ألاجر، فيما يخص فترة الشغل الفعلي املقضية

  .الخامسة عشرة

 يحدد بنص تنظيمي املبلغ النقدي الواجب أداؤه عن كل ساعة.  

 

 :املراقبة

  املنزلي ( ة)يتلقى ألاعوان املكلفون بتفتيش الشغل الشكايات التي يتقدم بها العامل

  ؛، كلما تعلق ألامر بنزاع يخص تنفيذ عقد العمل املبرم بينهماضد املشغل( ة)

 الشغل الطرفين للتحقق من مدى تطبيق أحكام هذا القانون  يستدعي مفتش . 

  يقوم مفتش الشغل بإجراء محاوالت الصلح بين الطرفين، يتم تضمينها في محضر

  .يوقعه الطرفان

  ( ة)املنزلي ( ة)عليه الصلح، حرر محضرا في املوضوع يسلم إلى العامل وإذا تعذر

  .تصة قصد البت في النزاعليدلي به إذا قرر اللجوء إلى املحكمة املخ
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   يمكن ملفتش الشغل أن يطلب من الطرفين مده بالوثائق التي من شأنها أن تساعده

وفي حالة معاينة مخالفة أحكام هذا القانون يحرر محضرا في . على القيام باملهمة املذكورة

  .املوضوع يحيله إلى النيابة العامة املختصة

 

 :العقوبات الزجرية

  : درهم 21.111إلى  11.111ة من يعاقب بغرام

  سنة؛ 91منزليا يقل عمره عن كل شخص استخدم عامال  

  دون إذن من ولي سنة  98و  91يتراوح عمره ما بين كل شخص استخدم عامال منزليا

  أمره ؛

 يتوسط بصفة اعتيادية في تشغيل عمال منزليين؛كل شخص ذاتي ،  

  تضر بصحتهم أو سالمتهم أو سلوكهم  استخدم عماال منزليين في أشغالكل شخص

  .ألاخالقي

أشهر أو  2وفي حالة العود تضاعف الغرامة والحكم بحبس تتراوح مدته بين شهر و

 .بإحدى هاتين العقوبتين فقط

  .نفس العقوبات املقررة في مدونة الشغل :مالحظة 

 

  أهم الجوانب الايجابية للمشروع

تكريسا ملفهوم العمل " املنزليين  العمال"  بتسمية" خدم البيوت " استبدال تسمية •

  الالئق؛

العقوبة  نفس، وإقرار سنة 91منع تشغيل عمال منزليين إذا كانت أعمارهم تقل عن  •

  سنة ؛ 91ي حالة تشغيل ألاطفال أقل من املقررة في مدونة الشغل ف

في تشغيل   إقرار عقوبة زجرية في حق ألاشخاص الذين يتوسطون، بصفة اعتيادية، •

  العمال املنزليين ؛

سنة في أشغال  98و    91منع تشغيل العمال املنزليين الذين تتراوح أعمارهم ما بين  •

  منزلية خطيرة تحدد بنص تنظيمي؛

 إخضاع تشغيل العمال املنزليين ألاجانب إلى رخصة من الوزارة املكلفة بالشغل؛  •
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سنة من برامج  98و  91أعمارهم ما بين  امكانية استفادة العمال املنزليين املتراوحة •

التربية والتكوين التي توفرها الدولة، السيما برامج محو ألامية والتربية غير النظامية وبرامج 

  .التكوين املنهي

 

 إعطاء مفتش الشغل صالحية إجراء محاولة التصالح بين املشغل والعامل املنزلي؛  

  اتاحة الفرصة للعامل املنزلي للعمل سواء لدى صاحب بيت واحد  فقط أو أكثر؛ 

  التنصيص على أن الاجر بالنسبة للعمال املنزليين يحدد بتراض ي الطرفين مع احترام

 : املقتضيات القانونية املتعلقة بالحد ألادنى القانوني لألجر

  عن الحد ألادنى ( ة)املنزلي ( ة)ال يمكن أن يقل املبلغ النقدي من ألاجر للعامل

( ة)القانوني لألجر، املطبق في قطاعات الصناعة والتجارة واملهن الحرة، إذا كان العامل 

مكمالت مادية أو عينية أخرى، بما في ذلك ألاكل واملبيت بصفة ال يستفيد من ( ة)املنزلي 

 .دائمة لدى املشغل

 رفان على خالف ذلكيؤدى ألاجر كل شهر عند انتهائه، ما لم يتفق الط.  

  يجب أن يتضمن عقد الشغل، عند الاقتضاء، النسبة املئوية التي يمثلها املبيت

 .من هذا املبلغ % 21وألاكل من مبلغ ألاجر، على أال تتجاوز هذه النسبة في كل ألاحوال 

  تعزيز العقوبات في حالة مخالفة ألاحكام املتضمنة في مشروع قانون العمال

 .هاتفصيل املخالفات والعقوبات املترتبة عن املنزليين، مع

 

 تقاطع املشروع مع مدونة الشغل ومعايير العمل الدولية ذات الصلة

  من مدونة  91املادة )اشتراط أن تكون العالقة الشغلية محددة بعقد عمل

 ؛ (الشغل

  تطبق على العمال املنزليين الين يتم تشغيلهم عن طريق وكاالت التشغيل

الخصوصية أو وكاالت التشغيل املؤقت، أحكام مدونة الشغل ذات الصلة باملوضوع    

  املساواة في املعاملة مع باقي فئات ألاجراء؛      
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    بعض ) الوساطة في تشغيل ألاجراء املنزليين عن طريق ألاشخاص الذاتيين  منع

املنظمات الدولية غير الحكومية تعتبر الوساطة عن طريق ألاشخاص الذاتيين تجارة في 

 (. البشر

  التزام ناتج عن مصادقة )سنة كاملة  91منع تشغيل العمال املنزليين قبل بلوغهم

  .حول تحديد سن الولوج للعمل 928ولية رقم املغرب على اتفاقية الشغل الد

      منع تشغيل ألاطفال كعمال منزليين في ألاشغال الخطيرة طبقا ألحكام اتفاقية

والتي (  pires formes d’emploi)حول أسوأ أشكال عمل ألاطفال  981الشغل الدولية رقم 

  صادقت عليها بالدنا؛

      من املشروع على نص تنظيمي لتحديد  0على غرار مدونة الشغل، تحيل املادة

  .الئحة ألاعمال الخطيرة املرتبطة بالعمال املنزليين

 حق ألاجراء في الاستفادة من برامج محو ألامية ومن تكوين مستمر؛  

 براحة أسبوعية إلزامية تستغرق مدة أدناها أربع وعشرون  ألاجراء تمتيع يجب

 تحسب من منتصف الليل إلى منتصف الليل؛  ساعة،

 من تاريخ استئنافها   أن تتمتع يوميا، على مدى اثني عشر شهرا،  ألاجيـرة، يحق لألم

 خالل أوقات الشغل؛  مولودها الشغل إثـر الوضع باستراحـة خاصة لكي ترضع

      لألم ألاجيرة، أن تتفق مع املشغل على الاستفادة من هذه الساعة  يمكن

 املخصصة للرضاعة في أي وقت من أيام الشغل

  يستحق كل أجير، قض ى ستة أشهر متصلة من الشغل في نفس املقاولة أو لدى

 نفس املشغل، عطلة سنوية مؤدى عنها؛ 

 تشغيل ألاجراء، أيام ألاعياد املؤدى عنها، واملحددة الئحتها بنص   املشغلين، يمنع على

  .تنظيمي، وأيام العطل

 عائلية؛  ير من رخص تغيب، بسبب أحداثيستفيد ألاج 

  نصت مدونة الشغل على ان املنافع العينية تدخل في احتساب اجر بعض الفئات

غير انها لم تحدد النسبة التي ال يمكن تجاوزها خالل تحديد قيمة (   211املادة ) املهنية 

 كعناصر لألجر؛ ( les avantages en nature)مبلغ املنافع العينية 

      حول  981بناء على الاتفاقية (  تحديد مبلغ املنافع العينية ) تم إقرار هذا املبدأ

  . 1199العمل الالئق للعامالت والعمال املنزليين التي اعتمدها مؤتمر العمل الدولي سنة 
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 :خصوصيات هذا املشروع

  نة عقد العمل الذي يربط العامل املنزلي باملشغل يجب ان يكون مكتوبا خالفا ملدو

 الشغل 

   يجب ان يتضمن العقد وجوبا البيانات التي ستحدد بنص تنظيمي ؛ 

   مراقبة تطبيق هذا القانون تكون تحت الطلب بناء على شكاية املعني باألمر ؛ 

 املكرسة في الدستور مراعاة لحرمة املنازل 

  الاجر قد يتكون من مبلغ نقدي وآخر عيني: 

 

 
 

يراعي خصوصيات العمل املنزلي باملغرب اذ غالبا ما تقيم العاملة ببيت املشغل 

 . وتتناول الطعام لديه 

يجب أن يتضمن عقد الشغل، عند الاقتضاء، النسبة املئوية التي يمثلها املبيت :  مالحظة 

 .لغمن هذا املب % 21وألاكل من مبلغ ألاجر، على أال تتجاوز هذه النسبة في كل ألاحوال 

 

 

 :خاتمة

 : اقرار هذا القانون يتعين اتخاذ العديد من الاجراءات نذكر منها  بعد

  القيام بحمالت تحسيسية لشرح مضامين هذا القانون ؛ 

  تيهئ أماكن الستقبال  و توجيه العمال املنزليين في حال انتشالهم من اماكن

 العمل؛ 

   جهود جميع املتدخلين في مجال حماية الطفولة من أجل تطبيق  ضرورة تظافر

  .فعلي لهذا القانون 
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 املناقشة العامة
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 املناقشة العامة

لسادة املستشارين غلب ااستأثرت املناقشة العامة ملشروع هذا القانون باإلشادة أل 

بهذا املشروع الذي يكتس ي اهمية بالغة باعتباره نفحة حقوقية بامتياز، وعلى الرغم مما 

الستكمال املسطرة التشريعية بشأنه، فقد  وإلاحالةعلى مستوى إلاعداد  تأخير سجلوه من 

 تنبهوا لدقة ومتطلبات املرحلة والظرفية الراهنة التي أضحت في حاجة أكثر من أي وقت

مض ى لتشريع يسلط الضوء على واقع تشغيل العمال املنزليين الذي يتسم باستغالل أبشع 

لفئات عمرية متفاوتة داخل املجتمع في انتهاك صارخ ألبسط حقوق إلانسان املتعارف عليها 

 .كونيا

ولوحظ كذلك أن هذه الوضعية تحول دون تحقيق التنمية البشرية املرجوة وذلك 

ذات طابع جرمي في فضاءات مغلقة باستثناء بعض الحاالت املحدودة بفعل ارتكاب أفعال 

 .لكن بعد أن تسبق يد الجريمة الغتصاب طفولة بريئة

وتالفيا ملزيد من الانتهاكات والتجاوزات، دعي إلى العمل سوية إلخراج نص قانوني 

ل منطلقا متكامل إلى حيز الوجود يحافظ على الحق والالتزام بشكل متالزم ومتوازن، ويشك

لوضع سياسات جديدة لتغيير الواقع والرفع من مؤشرات التنمية وحقوق إلانسان ببالدنا، 

كخطوة إضافية لتعزيز التقدم الحاصل في مجال الحماية القانونية والاجتماعية للفئات 

ألاكثر هشاشة عن طريق وضع آليات حقيقية لبناء استراتيجية قوية إللغاء ظاهرة تشغيل 

 .كمقتض ى هامالقاصرين 

شير إلى أن هذه املبادرة بالرغم من اهميتها تبقى غير كافية لضبط املجتمع أو 

وإصالحه، سيما وأن واقع الحال يؤكد على اشتغال عشرات آالف العمال املنزليين خارج اي 

إطار قانوني، وتعرض العديد منهم لضروب من الاستغالل واملعاملة القاسية في ظل غياب 

نونية باعتبارهم الحلقة ألاضعف في العالقة الشغلية بين رب البيت والعامل أية حماية قا

مما يحول دون أحقيتهم في التماس الانصاف والعدل، ويتقاضون أجور أدنى بكثير مقارنة 
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بأجور عمال املهن املماثلة بالرغم من طول ساعات العمل وعدم الاستفادة من الراحة 

 .ألاسبوعية وأيام ألاعياد

فس السياق، تم التطرق إلى أهم إلاشكاليات التي يمكن أن تعترض تنفيذ هذا وفي ن

وغياب أشكال الجزاءات الرادعة، وعدم  ،التنفيذالقانون كصعوبة توفير وسائل وآليات 

إلاشارة بشكل دقيق إلى الجهة التي ستتولى مراقبة تطبيق مقتضيات هذا القانون داخل 

 .البيوت

املنزلي حسب املعطيات الواقعية تنخرط فيه الفتيات أكثر من هذا ولوحظ أن العمل 

العمال "غيرهن، ومع  ذلك صيغ هذا املشروع بصياغة ذكورية حيث اقتصر على عبارة 

كما هو وارد ضمن عنوان مشروع هذا القانون، في حين وعلى سبيل املقارنة " املنزليين

كما ".كل شخص"للعامل املنزلي لفظ في تعريفها  981اعتمدت اتفاقية العمل الدولية رقم 

أن مشروع هذا القانون في تعريفه للعامل املنزلي حصره في العامل الذي يقوم بصفة دائمة 

واعتيادية بأشغال لها ارتباط بالبيت مما يستفاد منه الاستمرارية فقط، دون التنصيص 

حاالت الخاصة أو غيرها، على العمالة املنزلية املؤقتة التي يستعان بها في املناسبات أو ال

 .والتي تخضع في غالب ألاحيان لشروط تعسفية من طرف طالبي خدماتها

لقد اقرت مداخالت السادة املستشارين بأهداف ومرامي إعداد مشروع هذا القانون، 

والتي تتجلى أساسا في مالءمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، 

املتعلقة بالعمل الالئق للعامالت والعمال  981الدولية رقم وخصوصا اتفاقية العمل 

يبقى  -حسب ما عبر عنه السادة املستشارون–املنزليين، إال أن مضمون هذا املشروع 

مقيدا باالتفاقيات الدولية ألاساسية التي صادقت عليها بالدنا واملرتبطة أساسا بتشغيل 

ييز بين الجنسين، إذ لوحظ ان قراءة ألاطفال، والعمل القسري واملساواة وعدم التم

تمكن من مالمسة املشاكل ذات  981و928الاتفاقيتين املتعلقتين بتشغيل ألاطفال رقم 

 .الصلة واملتعلقة بتشغيل عمال املنازل وخاصة ألاطفال منهم
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كما تم التنبيه إلى شيوع ظاهرة تشغيل عمال وعامالت املنازل من جنسيات اجنبية، 

في ظروف تخلو من احترام ألدنى ألاحكام املنظمة للعالقات الشغلية بمدونة يتم استغاللهم 

الشغل، مما يفرض التعجيل بتوفير آليات عملية للمراقبة، ثم العمل على إخراج نموذج 

موحد لعقد الشغل تراعى فيه أيضا حقوق فئة العمال والعامالت بالبيوت بصفة مؤقتة أو 

لواقع الاقتصادي لجل ألاسر املغربية والتي أصبحت في ملدد متقطعة، بالنظر إلى تطور ا

 .حاجة ماسة لالستعانة بخدمات هذه الفئة

ومن جهة أخرى، تم التاكيد على مدى إسهام مقتضيات هذا املشروع في معالجة عدد 

من التجاوزات الناتجة عن الاختالالت الحاصلة في العالقات الشغلية بين فئة عامالت 

مشغليهم، مغاربة كانوا أم أجانب تحت مسؤولية الحكومة لوضع إطار وعمال املنازل مع 

قانوني لتنظيم هذا الواقع الذي أضحى يشغل لبنة أساسية في انتعاش الاقتصاد الوطني 

والتماسك الاجتماعي، فضال عن إسهامه في امتصاص اليد العاملة، والتخفيض من نسبة 

دة املستشارين من ضرورة توخي الحذر حتى البطالة، إال أن املالحظ هو ماعبر عنه السا

التنعكس املقتضيات الرامية إلى تقنين هذه العالقة الشغلية سلبا على حقوق عامالت 

وعمال املنازل مع مراعاة الاختالف الجذري بين العمل بالبيوت، والعمل باملقاوالت، ودرءا ملا 

ت عمال منزليين بصفة يمكن أن تكرسه من عزوف ألاسر املغربية عن البحث عن خدما

 .  دائمة واعتيادية

ولم تخل مداخالت السادة املستشارين من إبداء عدد من الانتقادات واملالحظات 

حول مقتضيات مشروع هذا القانون حيث اشير إلى أن اقتصارها على الاهتمام وإلاحاطة 

من شأنه  بالعمال املنزليين دون سواهم ممن يشتغلون في ألانشطة التقليدية الصرفة،

 .إقصاء شرائح واسعة من الاستفادة من هذه املقتضيات
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فيما شكلت النقطة املرتبطة بسن التشغيل موضوع نقاش واسع من طرف السادة 

سنة حتى  91سنة كحد أدنى بدل  98املستشارين، الذين اقترحوا تحديد هذا السن في 

التعلم والتحصيل والتكوين  اليتم حرمان ألاطفال والقاصرون دون استفادتهم من الحق في

 .ألاساس ي

كما تم التساؤل حول الخالصات والتوصيات املنبثقة عن اشغال اليومين الدراسيين 

والتي شكلت  1110يوليوز  98و91املنظمين من طرف الوزارة املكلفة بالتشغيل على بتاريخ 

 .أرضية إلعداد مشروع هذا القانون 

يز وافر من النقاش من طرف السادة وقد حظي موضوع الحماية الاجتماعية بح

املستشارين الذين شددوا على أهمية شمول هذه الشريحة باالستفادة من التغطية 

الاجتماعية في إطار الحرص على تدقيق  الحقوق والالتزامات املتبادلة بين الطرفين، وعلى 

د ضرورة التصريح بهذه الفئة لدى صندوق الضمان الاجتماعي، والتعويض عن الطر 

 .التعسفي، والتعويض عن حوادث الشغل وألامراض املهنية املرتبطة به

غناء هذا املشروع عن التطرق إلى التدابير وإلاجراءات تفيما أشار البعض إلى اس

الانتقالية للحيلولة دون استغالل هذا الفراغ بشكل تعسفي من طرف املشغلين عبر 

 .لعمال املنزليينإقدامهم على تسريح فئات عريضة من العامالت وا

وفي الختام، تمت الدعوة إلى الالتزام الكلي بتطبيق بنود الاتفاقيات الدولية ذات 

الصلة بغية الرفع من مؤشرات احترام بالدنا اللتزاماتها في هذا الشأن مع ألاخذ بعين 

الاعتبار كذلك الخالصات والتوصيات الصادرة عن كل من املجلس الوطني لحقوق 

جلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بناء على طلب الاستشارة وإبداء الرأي إلانسان، وامل

 .الذي تقدم به مجلس املستشارين
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 جواب السيد الوزير

في معرض جوابه على مداخالت السادة املستشارين عبر السيد الوزير عن بالغ 

عدة مقتضيات وجوانب هامة بمشروع هذا اهتمامه بالنقاش الجاد والحازم والذي المس 

القانون، مؤكدا حرصه على موافاة السادة املستشارين بأجوبة تفصيلية مكتوبة عن كل 

املحاور املطروحة للنقاش، مع إشارته إلى أن املسؤولية مشتركة للعمل جميعا قصد 

ت املجتمع النهوض بأوضاع العمالة املنزلية الوطنية وألاجنبية بتظافر جهود كل مكونا

املغربي بما فيها ألاحزاب السياسة، واملنظمات النقابية والهيئات املدنية تماشيا مع وفاء 

وانخراط بالدنا في اختيارها الذي ال رجعة فيه لبناء دولة ديمقراطية يسودها الحق 

والقانون، وإرساء دعائم مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع باألمن والحرية والكرامة، 

ساة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية وبمقومات العيش الكريم في إطار التالزم التام واملوا

 .بين الحق والالتزام

لبث يشكل طفرة نوعية لتسليط  وأضاف السيد الوزير أن مشروع هذا القانون ما

الضوء على أوضاع شريحة هامة من مجتمعنا داخل منطقة ظل غير مكشوفة، وألاصل 

ياته في أقرب آلاجال التنظيمية وتحديد شروط الشغل والتشغيل فيه تطبيق مقتض

املتعلقة بهذه الفئة، بالرغم مما يمكن أن يشوبه من عيوب أو نقائص فإنه يشكل بصيص 

أمل لحل عدد من إلاشكاليات والاختالالت التي يعيشها واقع العمالة املنزلية الذي أصبح ال 

 .يخفى على أحد اليوم

سياق، علق السيد الوزير على أن مشروع هذا القانون في طور وارتباطا بنفس ال

استكمال مسطرة التشريع واملصادقة داخل البرملان، معبرا عن ترحيبه بأي مقترحات 

تعديلة تصب في اتجاه تحسين وتجويد مقتضياته بما يخدم مصلحة طرفي العالقة 

 .الشغلية دون الخروج عن دائرة التوازن والتكامل
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من فصل هذا املشروع عن مدونة الشغل أورد السيد الوزير أن ألاحكام  وعن الغاية

الواردة بمشروع هذا القانون هي أحكام خاصة تم اعتمادها نتيجة لخصوصية العمل 

املنزلي، وبالتالي ال يمكن ملدونة الشغل أن تكون في شموليتها مصدرا لتقنين عالقات الشغل 

ى انتفاء أي تراجع ملموس ضمن مقتضيات هذا الخاصة بالعمال املنزليين، مؤكدا عل

املشروع، بل أفاد بأنه يتميز بالصبغة الحقوقية التقدمية الغير املسبوقة، وينسجم مع 

 .التوجه الحقوقي العام الذي انخرطت فيه بالدنا

وأشار في نفس الاتجاه إلى أنه بالرغم مما يسطره هذا املشروع من تطور في الجانب 

إن وضع وقبول جميع التعديالت واملقترحات املثارة من طرف السادة الحقوقي الصرف ف

املستشارين إلثراء وإغناء هذا النص ستصطدم بواقع التفعيل والتنفيذ، كما هو الحال 

بالنسبة ملفتش ي الشغل الذين يمنع عليهم اقتحام حرمة املنازل ملراقبة تطبيق شروط 

ت أحكام هذا املشروع على مستويين ملراقبة الشغل والتشغيل، وملعالجة هذا املوضوع، نص

مدى احترام املقتضيات القانونية لهذا القانون انطالقا من مضمون العقد، فيما يندرج 

تطبيق املقتضيات والشروط القانونية املتعلقة بالعمال املنزليين، ويتجلى املستوى ألاول في 

العامل املنزلي واملشغل لدى مفتش املراقبة القبلية من خالل إيداع عقد الشغل البرم بين 

الشغل، وهي مناسبة أمام مفتش الشغل للتأكد من مدى احترام املستوى الثاني من عمل 

مفتش ي الشغل يندرج في تلقيه الشكايات التي يتقدم بها العامل املنزلي ضد مشغله، كلما 

فتش الشغل يخص تنفيذ عقد العمل املبرم بينهما، حيث يستدعي م –تعلق ألامر بنزاع 

الطرفين معا للتحقق من مدى تطبيق أحكام هذا القانون، وبإجراء محاوالت الصلح بينهما، 

 .يتم تضمينها في محضر يوقعه الطرفان

قتراح الرامي إلى رفع الحد ألادنى لسن التشغيل، أوضح السيد الوزير وفي رده على الا

سنة،  91تقل أعمارهم عن أن املشروع نص على منع تشغيل العمال املنزليين الذين 

وباملقابل يمكن تشغيلهم في أعمال منزلية غير خطيرة بعد بلوغ هذا السن، وإلضفاء مزيد 

سنة في  98و91من الحماية منع املشروع تشغيل العمال الذين تتراوح اعمارهم ما بين 
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السن ألاشغال الخطيرة، علما بأن جميع القوانين الدولية ذات الارتباط باملوضوع، تقر 

سنة،  91سنة، بخالف املغرب الذي يسن إجبارية التعليم إلى حدود  90ألادنى للتشغيل في 

سنة كحد أدنى يلتزم بالضرورة إعادة النظر في قانون  98وبالتالي فإن رفع سن التشغيل إلى 

إجبارية التعليم وأشر أمام السادة املستشارين بما تفضلت به الخبيرة الدولية املكلفة 

كحد أدنى للتشغيل،  90ايير الدولية ملا أوضحت أن جميع الدول تعترف بسن باملع

سنة يبقى حكرا على طبيعة ألاشغال املنزلية  90سنة إلى  91مستدركة أن رفع املغرب سن 

والحذر الالزمين حسب . وتصنيفها ضمن ألاشغال الشاقة، مع ضرورة أخذ الحيطة الالزمة

 .تباين هذه ألاشغال

اية الاجتماعية، أشار السيد الوزير إلى استفادة العامالت والعمال أما عن الحم

املنزليين كما هو وارد ضمن مقتضيات هذا املشروع من الراحة ألاسبوعية ، وعطل ألاعياد 

في إطار تحديد شروط الشغل والتشغيل من بينها عقد الشغل، والاستفادة من التغطية 

 .رها من ألاحكام ألاخرى الصحية ومن نظام الضمان الاجتماعي وغي

 :كما تناول الجواب مواضيع أخرى ذات الصلة بمشروع القانون، كاالتي

 آليات املراقية للسهر على احترام تطبيق املقتضيات القانونية املتعلقة 

 .بالعمال املنزليين

 :على مستويين ملراقبة هذه املقتضيات من املشروع  90نصت املادة   

عقد الشغل املبرم بين هو عبارة عن مراقبة قبلية من خالل إيداع  :املستوى ألاول  -

و هي فرصة بالنسبة للمفتش . العامل املنزلي و املشغل صاحب البيت لدى مفتش الشغل

 .للتأكد من مدى احترام املقتضيات القانونية لهذا القانون انطالقا من مضمون العقد

طته علما باملقتضيات املذكورة  كما يستغل مفتش الشغل حضور صاحب البيت إلحا

 . وحثه على احترامها
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لشكايات التي يتقدم بها العامل املنزلي ل يتجلى في تلقي  مفتش الشغل  :الثانياملستوى  -

  .، كلما تعلق ألامر بنزاع يخص تنفيذ عقد العمل املبرم بينهماصاحب البيت ضد املشغل

قق من مدى تطبيق أحكام هذا يستدعي مفتش الشغل الطرفين للتحفي هذه الحالة 

بإجراء محاوالت التصالح بين الطرفين، يتم تضمينها في محضر يوقعه و  .القانون 

  .الطرفان

أن يطلب من الطرفين مده بالوثائق التي من شأنها أن أيضا يمكن ملفتش الشغل و  

نون يحرر وفي حالة معاينة مخالفة أحكام هذا القا. تساعده على القيام باملهمة املذكورة

 .محضرا في املوضوع يحيله إلى النيابة العامة املختصة

 

 نموذج العقد

يتم بمقتض ى عقد عمل  تشغيل العامل املنزليتنص املادة الثالثة من املشروع على أن 

 . يعده املشغل وفق نموذج يحدد بنص تنظيمي

قامت مصالح الوزارة بالفعل بإعداد مشروع مرسوم في هذا الشأن يتضمن نموذجا  و قد

روط الشغل املحدد لشقانون لهذا العقد سيتم وضعه في قنوات املصادقة بمجرد صدور ال

 .املتعلقة بالعمال املنزليين والتشغيل

 

 إحصائيات العمل املنزلي

ملنزليين بكافة أصنافهم  ليست هناك إحصائيات و معطيات مضبوطة عن العمال ا

و في املقابل هناك إحصائيات عن تشغيل ألاطفال في املغرب تنشرها سنويا . وأنواعهم

املندوبية السامية للتخطيط و من بينها املعطيات الخاصة بفئة ألاطفال دون سن 

و هكذا بلغ . الخامسة عشر املشتغلين بقطاع الخدمات و الذي يندرج ضمنه العمل املنزلي

 9111طفل سنة  21.811د ألاطفال دون سن الخامسة عشر املشتغلين بهذا القطاع عد

من مجموع ألاطفال املشتغلين دون سن   %1.1و هو ما يمثل نسبة   191.111من أصل 
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و هو ما يمثل    80.111من أصل  1192طفل فقط سنة  8.221الخامسة عشر، مقابل 

 .ون سن الخامسة عشرمن مجموع ألاطفال املشتغلين د  % 1.1نسبة 

 

 العمل لبعض الوقت

نظرا للخصوصية التي يتميز بها العمل املنزلي و طبيعة ألاشغال املنجزة داخل البيت 

 ،العامل املنزلي لدى عدة مشغليناشتغال إمكانية فإن املشروع أتاح في املادة ألاولى  

بحيث أن املشروع ال . تبعا لذلك يمكن للعامل املنزلي أيضا الاشتغال لبعض الوقت و 

 .يمنع هذا الشكل من أشكال العقود

 

 (ألاسشطة التقليدية ذات الطابع الصرف)   الصناعة التقليدية

تم إعداد مشروع قانون بشروط الشغل املتعلقة باألنشطة التي تتميز بطابع لقد 

تقليدي صرف، وقد قطع هذا املشروع مراحل مهمة في سبيل اقراره حيث تم في هذا الاطار 

إعداد صيغ متعددة له تعاون تام ين وزارة التشغيل ووزارة الصناعة التقليدية وكذا 

 .مصالح الامانة العامة للحكومة 

قد تم نشر هذا املشروع في املوقع الالكتروني لألمانة العامة للحكومة ملدة شهر و 

تم التوصل ، والفعل بشأنهمالحظاتهم  إلبداءالفرصة لعموم املواطنين واملهتمين  إلتاحة

ها عين الاعتبار في الصيغة التي احيلت ذخأاملالحظات والاقتراحات التي تم  بالعديد من 

 ,للحكومة  على الامانة العامة

كما تم خالل فترة النشر الالكتروني لهذا املشروع توجيه مراسلة الى الوزارة املكلفة 

عة التقليدية للتفاعل مع  هذا ابالصناعة التقليدية لدعوتها لحث اعضاء غرف الصن

 .املشروع 

النصين عداد بإوباملوازاة مع هذا الجهد التشريعي قامت مصالح هذه الوزارة 

 : يتعلق ألامر ب. للمشروعالتطبيقين 
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  وفي هذا الصدد تمت معالجة هذه النقطة من خالل : قرار يتعلق بالبطاقة املهنية

وزير الصناعة التقليدية الذي يحدد البيانات التي يجب  ان تتضمنها لالاحالة على مقرر 

 هذه الطاقة؛

 و في هذا الاطار  : والنص الثاني يتعلق بالئحة ألانشطة لتي تتميز طابع تقليدي صرف

تم اعداد مسودة ملشروع مرسوم بتعاون مع مصالح الوزارة املكلفة قطاع الصناعة 

 .التقليدية  وتمت احالته بدوره على ألامانة العامة للحكومة 

 

 .والجدير باإلشارة الى أن هذا املشروع يندرج ضمن املخطط التشريعي للحكومة  

 

 التكوين

وع على حق العمال املنزليين في الاستفادة من برامج محو من هذا املشر  1تنص املادة 

 .ألامية والتربية غير النظامية وبرامج التكوين املنهي

تعد هذه املادة من أهم التجديدات التي تم اقتراحها من طرف اللجنة الوزارية املشكلة  و

 .1192مارس  91عقب املصادقة على هذا املشروع من قبل مجلس الحكومة املنعقد في 

 

 مدة العمل

 :العتبارات التالية للم يتطرق  املشروع ملدة العمل بشكل مباشر وذلك 

تقتض ي طبيعة عملهم مغادرتهم للعمل  املنزليين الذيوجود عدة أنواع من العمال  - 

 ...(السائق والبستاني والعامل الذي يعتني بفرد من أفراد العائلة)مباشرة بعد الانتهاء منه 

لبعض الوقت،نصف يوم أو ساعات محددة ، ذلك   من يشتغل هناك من العمال املنزليين  -

 أن املادة ألاولى من املشروع نصت على إمكانية اشتغالهم لدى مشغل واحد أو عدة مشغلين ؛

بالنسبة لهذه الفئة :لدى صاحب العمل  تتناول وجباتها تبيت  و   هناك فئة أخرى  - 

لية التمييز ين ساعات الحضور وساعات العمل الفعلية اذ ال يصعب من الناحية العم
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يمكن اعتبار كل الوقت الذي يقضيه العامل في البيت مخصص النجاز ألاشغال املرتبطة 

 .بالبيت اذ غالبا ما تتخلله فترات راحة يصعب احتسابها

ل تكون بالنسبة لهذه الفئة فان مدة العم: فئة أخرى ال تبيت  لدى صاحب العملهناك  -

محددة سلفا بين الطرفين اذا غالبا ما يتم الاتفاق على وقت بداية العمل ووقت الانتهاء 

  .منه

ان تحديد مدة العمل لكل هذه الفئات يقتض ي وجوبا توصيف هذه ألاشغال توصيفا  

دقيقا، كما انه يمكن تحديد مدة العمل لبعض فئات  العمال املنزليين في إطار عقد الشغل 

كما يمكن التنصيص في هذا املشروع على مدة قصوى ال يمكن . رم بين الطرفينالذي يب

 .ها خالل للعامل املنزلي أن يشتغل

 

 التمييز بين العمال املنزليين والعمال في قطاعات أخرى 

كثير من الدول ليس هناك قانون شغل عام وموحد مطبق على جميع الفئات  في

العمالية ألن قانون الشغل يراعي خصوصية وظروف العمل، واملغرب لم يخرج عن هذه 

الى مدونة الشغل هناك قوانين اخرى تنظم قطاعات انتاجية مهمة من  فباإلضافة .القاعدة

 :قبيل 

o ؛ 9191تجارة الحرية لسنة البحارة املنظم بمقتض ى مدونة ال 

o  ؛9101أجراء املقاوالت املنجمية املنظم بمقتض ى ظهير 

o الصحفيون املهنيون ؛ 

o  ؛ السينمائيةأجراء الصناعة 

o  9111البوابون في البنايات املعدة للسكنى لسنة. 

 

غل كما اتاحت مدونة الشغل للمؤسسات واملقاوالت امكانية ابرام اتفاقيات ش

وهذه الاتفاقيات الجماعية تعد اطارا مناسبا من شانه ان يراعي خصوصيات  ،جماعية

 . ؤسسةامل
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 : وقد برزت عند وضع هذا املشروع مقاربتين اثنتين

اتجاه أول يرى  أن عمل العمال املنزليين يجب أن يخضع لقانون  الشغل على اعتبار  -9

ا هو املوقف الذي انتهى انهم عمال تتوفر في عقودهم جميع مقومات عقد الشغل، وهذ

إليه الرأي الاستشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكذا املجلس الوطني حقوق 

  إلانسان؛

اتجاه ثاني يقر بضرورة تنظيم العمل املنزلي بمقتض ى قانون خاص يعكس خصوصيات  – 1

وعدم تحقيق هذا العمل ويأخذ بعين الاعتبار شروط وظروف انجازه وطبيعة املشغلين 

وهذا هو املوقف الذي أراده واضعي مدونة الشغل من خالل مقتضيات . الربح من ورائه

، بسبب الطبيعة الخاصة التي تميز إنجاز الاشغال املرتبطة بالبيت و بسبب حرمة 2املادة 

  .املنازل التي ال يمكن انتهاكها إال وفق مسوغ قانوني

ي خاص بهذه الفئة مراعاة لنية املشرع الذي ولقد استقر الرأي على وضع اطار قانون

من مدونة الشغل، وتبرز هذه الخصوصية في حرمة  2نص على هذه الخصوصية  في املادة 

 .ما هو عائلي وأسري مع املنازل وطبيعة العمل املنزلي الذي يمتزج فيه ما هو منهي 

 

 العامالت املنزليات والتغطية الصحية

 9111يوليوز  11الصادر بتاريخ  9.11.982قانون رقم  ينص الظهير الشريف بمثابة 

املتعلق بنظام الضمان الاجتماعي في مادته الثانية على ان نظام الضمان الاجتماعي يجري 

وجوبا على الاعوان املستخدمون باملنازل ، وقد احال القانون املذكور على مرسوم سيحدد 

 .يينشروط وكيفية تطبيق هذا الحق على العمال املنزل

سيتم  وبمجرد اعتماده، ،لحالي يحدد شروط الشغل والتشغيلمشروع القانون ا

 .لفائدة العمال املنزليين إعداد هذا املرسوم إلقرار الحق في الضمان الاجتماعي
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وفي اطار الحماية  .والجدير باإلشارة الى ان الوزارة تتوفر على مسودة لهذا املرسوم

املقررة لفئة العمال املنزلين وجبت الاشارة الى ان القانون املتعلق بالتعويض عن حوادث 

 بمجال تطبيقه شمولهمالشغل ينص على 

 

 سن ولوج العمل

سنة،  91نص املشروع على منع تشغيل العمال املنزليين الذين تقل اعمارهم عن 

لية غير خطيرة بعد بلوغ  هذا السن، وإلضفاء مزيد وباملقابل يمكن  تشغيلهم في اعمال منز 

سنة في  98و  91بين  من الحماية  منع  املشروع تشغيل العمال الذين تتراوح اعمارهم ما

 .الاشغال الخطيرة 

الى ان الوزارة  باإلشارة الجدير  سيتم تحديد هذه الاشغال بمقتض ى مرسوم، وو 

تتوفر على مسودة لهذا املرسوم سيتم وضعه في قنوات املصادقة بعد التداول فيه مع 

  .الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين

إن سن الولوج للعمل في الاشغال املنزلية يتطابق تمام املطابقة مع أحكام اتفاقية 

العمل املصادق عليها من قبل حول السن ألادنى للقبول في  928العمل الدولية رقم 

 .بالدنا، والتي حددت هذا السن بحسب املستوى الاقتصادي والاجتماعي للبلد 

ومعلوم أن هذه الاتفاقية تعد من الاتفاقيات ألاساسية ملنظمة العمل الدولية  

التي تلزم جميع الدول ألاعضاء في هذه املنظمة بتطبيق أحكامها على الرغم من عدم 

 . ليهااملصادقة ع

على مرسوم يحدد املشروع  أحال 981وتماشيا مع اتفاقية العمل الدولية رقم 

الئحة ألاشغال الخطيرة املمنوعة على العمال املنزليين التي من شأنها أن تشكل مخاطر 

بينة تضر بصحتهم أو سالمتهم أو بسلوكهم ألاخالقي، أو قد يترتب عنها ما قد يخل باآلداب 

الالئحة حماية إضافية  للعمال املنزليين الذين تقل أعمارهم عن  هذهتشكل العامة، و 

 .سنة  98
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 املرحلة الانتقالية/التدابير الانتقالية

من املشروع على دخول هذا القانون حيز التنفيذ بعد انصرام أجل  19تنص املادة 

ه حيز سنة من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية لجميع النصوص التطبيقية الالزمة لدخول

 .  التطبيق 

ن هذه املدة كافية اذا ما تم القيام بإجراءات مصاحبة من شانها التعريف أ ونعتقد 

بمضمون هذا القانون وباألشخاص الذين ينطبق عليهم وكذا حقوق وواجبات طرفي هذه 

 .العالقة 

 

 العالقة بين مدونة الشغل ومشروع القانون احخاص بالعمال املنزليين

ومطابقة بين بعض ألاحكام املتضمنة في مدونة الشغل وتلك الواردة في هناك تقارب 

مشروع القانون، كتلك املتعلقة بسن ولوج العمل والتعويض عن الفصل والعقوبات التي 

سنة  91أقرت ملعاقبة الجنح واملخالفات التي تهم تشغيل ألاطفال في ألاعمال املنزلية قبل 

 .الخطيرة التي سيحددها مرسوم يحيل عليه هذا املشروع سنة في ألاعمال املنزلية 98وقبل 

و هكذا، ال يمكن ملدونة . وهناك أحكام خاصة تم اعتمادها نتيجة لخصوصية العمل املنزلي

وفي . الشغل أن تكون في شموليتها مصدرا لتقنين عالقات الشغل الخاصة بالعمال املنزليين

ال بأعمال البستنة وحراسة البيت والقيام الاشتغ"هذا إلاطار، فإن محكمة النقض ترى أن 

بشؤونه ال تنشأ عنها عالقة الشغل باملفهوم القانوني بين من يقوم بهذه املهام وبين صاحب 

البيت وبالتالي ال يستفيد من مقتضيات مدونة الشغل التي تخص فقط ألاشخاص الذين 

في امللف  1192ماي  21الصادر بتاريخ  891القرار عدد " )تنص عليهم هذه املقتضيات

 (.9289/1/1191الاجتماعي عدد 
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 وسائل التنفيذ في مشروع القانون 

إن مشروع القانون الخاص بالعمل املنزلي يندرج في مجال تشريع الشغل وبالتالي 

 .يخضع للتقنيات والوسائل واملساطر التي تستعمل في قانون الشغل 

بيق أحكام القانون الجديد، في حالة و هكذا، فإن وسائل التنفيذ التي ستستعمل لتط

 :إقراره، تتكون من شقين

الشق الجنحي واملتمثل في تسجيل املخالفات والجنح وتحريرها في محضر يحال  :أوال

على النيابة العامة للقيام باملتابعات في حق املشغلين املخالفين وذلك على غرار ما هو 

 معمول به في مدونة الشغل؛

الشق املدني والذي يتجسد من خالل الشكايات التي يمكن أن يقدمها العمال : ثانيا

املنزليون ضد مشغلهم لالستفادة من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية الواردة في املشروع 

وفي هذا . كحالة أدائه لهم أجرا يقل عن الحد ألادنى أو رفض أداء التعويض عن العطل

 . وقواعد املسطرة املدنية أو أحكام القانون املدنيإلاطار تطبق أحكام املشروع 
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 قانون المشروع  مناقشة مواد
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 ( 4و0املادتين ) أحكام عامة : الباب ألاول 

في إطار مناقشة هذا الباب؛ تمت إلاشارة إلى أن هذا القانون استثنى من مواده 

، الذين يشتغلون (املوقف)املنزليين املياومين شريحة مهمة من العمال  1و9وخاصة املادتين 

عن طريق شركات الوساطة؛ باعتبار هذه ألاخيرة تعرف خرقا سافرا لحقوق هؤالء الفئة من 

وعليه تم اقتراح تقليص أداء . الخ...ويتم استغاللهم في أوقات العمل وألاجور  الشغيلة،

 .وهامش هذه املقاوالت في أفق إلالغاء الشامل لها

الحظ البعض أن تحديد الئحة ألاشغال املنزلية عبر إلاحالة على نص تنظيمي كما 

إما إلاحالة : لتغييرها وتتميمها سيتعارض مع التراتبية القانونية؛ وعليه تم اقتراح؛ خيارين

الكلية على النص التنظيمي لتحديد الئحة هذه ألانشطة؛ أو الاجتهاد على تضمين جميع 

 .لحصر داخل هذا النص القانونيهذه ألاشغال على سبيل ا

أنه أصبح من الضروري ضبط  ومن جهة أخرى، ترى مجموعة من التدخالت،

املفاهيم واملصطلحات بدقة متناهية تفاديا للتأويالت املتضاربة التي قد تحدث عند تطبيق 

القانون مع إثارة مسألة إغفال هذا القانون لألشخاص املعنويين كأطراف مشغلة، خاصة 

الواقع يسجل حاالت إشرافهم على تدبير أمور البيوت، على خالف تضمينه مدونة وأن 

وكذلك ألامر بالنسبة للحقوق املكتسبة لدى هذه الفئة من الشغيلة، مستشهدا . الشغل

 .بالتطبيقات التي عرفتها مدونة ألاسرة

زلي وتم التساؤل في هذا الصدد، حول الطريقة التي يمكن معها، تأهيل العامل املن

مع الاشارة الى ضرورة إلغاء أشغال (. 1)بحسب كل صنف من ألانشطة الواردة في املادة 

 .نظرا لعدم ارتباطهما بهذه املهنة بأية صلة .السياقة والبستنة من دائرة العمال املنزليين

وعلى هذا ألاساس، انصبت غالبية املالحظات والتدخالت على ضرورة التدرج في تنزيل 

 .القانون، نظرا لحداثته، وفي ظل غياب تراكمات سابقة في هذا املوضوع مقتضيات هذا

 جواب السيد الوزير

في معرض جوابه على تساؤالت السادة املستشارين التي تهم الباب ألاول للمشروع قيد 

الدرس، أشار إلى أن اللجنة بصدد مناقشة مشروع قانون جديد جاء لسد فراغ تشريعي، 

بقة، مما يتطلب الاستئناس بآراء ومقترحات الهيئات الدستورية تغيب فيه تراكمات سا
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والاستشارية املتمثلة باألساس في املجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، واملجلس الوطني 

لحقوق إلانسان؛ وباملقابل  اقترح التسريع في إنهاء مناقشة مواد هذا القانون، ليتسنى 

 .امين وآراء هذه الهيئاتللجنة متسع من الوقت للوقوف على مض

أما بخصوص تساؤالت السادة املستشارين حول املصادر املعتمدة عند إعداد هذا 

للعمال املنزليين فقد ( 9)املشروع، فقد أثار السيد الوزير؛ إلى أن التعريف الوارد في املادة 

 .لشغلاستلهم من املواثيق الدولية، وفي قضايا أخرى تم الاستناد إلى أحكام مدونة ا

وفيما يتعلق بمسألة تغيير وتتميم الالئحة بنص تنظيمي وإلاشكال الدستوري املثار 

حوله، أكد السيد الوزير على أن إعداد هذا املشروع تم بعد استشارة مكثفة مع ألامانة 

 .العامة للحكومة، مرحبا في نفس الوقت بأية صيغة متوافق بشأنها

خضوع هذا ألاخير ملقتضيات مدونة الشغل في وحول مسألة الشخص املعنوي أشار إلى 

 .وبالتالي ال حاجة للتنصيص عليه في هذا املشروع .تعاقداته بهذا الخصوص

وفي ألاخير؛ أشار السيد الوزير؛ أن آليات مراقبة تطبيق وتنزيل مقتضيات هذا 

تذكيره القانون، سوف تتم وفقا إلجراءات التنازع املتعارف عليها في مدونة الشغل، ليجدد 

 .باالستعداد املتواصل بإخراج صيغة متوافق عليها

 

 ( 7الى 3املواد من ) شروط تشغيل العمال املنزليين : الباب الثاسي

تركزت غالبية تدخالت السادة املستشارين خالل مناقشة مواد الباب الثاني من هذا 

 : املشروع؛ على النقاط التالية

 التشغيل، حيث أثير حولها نقاش بين من يرى بضرورة جعل الحد ألادنى لهذا السن  سن

، ومن يرى ضرورة التدرج في تحديد هذا السقف كحد أدنى (مباشرة)سنة  98هو 

 .للتشغيل

  وارتباطا بما سبق؛ أثيرت مسألة إلادالء بشهادة طبية قبل إبرام العقد بين الطرفين؛

شغال املنزلية؛ وعدم الاقتصار على الفحص الطبي الوارد في تثبت القدرة على إنجاز ألا 

 (.0)الفقرة الثالثة من املادة 
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  وفيما يخص مسألة الكتابة املشروطة في العقد، ارتأى البعض استنادا إلى مبدأ حرية

إلاثبات في حالة الشغل، عدم الاقتصار إلى العقود املكتوبة الواردة في هذا النص 

رونة، نظرا لحداثة هذا املشروع، وكون جل عالقات الشغل القائمة القانوني ضمانا للم

 .آلان غير موثقة في عقود

  أما فيما يتعلق بتحديد الئحة املخاطر التي قد تهدد العمال املنزليين؛ تم التساؤل حول

السقف الزمني إلصدار هذه الالئحة بنص تنظيمي، تماشيا مع مضامين الدستور الجديد 

 .ربط املسؤولية باملحاسبة املتعلقة بمبدأ

  ومن جهة أخرى، شدد السادة املستشارون على أهمية موضوع برامج التربية والتكوين

املوجهة لفائدة العمال املنزليين، بغية الرفع من قدراتهم في مختلف ألانشطة املرتبطة 

مكانية ا ، متسائلين في نفس الوقت حول، مدى(1)باألشغال املنزلية، الواردة في املادة 

 .التوفيق الزمني بين ألاشغال املنزلية وبين هذا التكوين

  العمال "املتعلقة بحلول تسمية ( 11)كما أثيرت بعض املالحظات الشكلية من قبيل املادة

، فقرة خاصة بالعمال املنزليين (2)وتضمينها باملادة " خدام البيوت"محل تسمية " املنزليين

 .ألاجانب وتدقيقها
 

 :الوزير جواب السيد

تطرق السيد الوزير إلى أن الوزارة تتوفر حاليا على الئحة للمخاطر التي قد تهدد فئات 

 .العمال املنزليين، وسيضعها أمام السادة املستشارين للتوافق بشأنها

وحول مقترح اعتماد الحرية في إثبات عالقة الشغل، وما يستتبعه من تجاوز شرط 

: تعاقد، وذلك لعدة اعتبارات، منهاخ الكتابة كشرط أساس ي للإلى ترسي الكتابة، فإنه ارتأى،

ما يرتبط بصعوبة تمكين مفتش ي الشغل للولوج للمنازل في ظل وجود حق جوهري وأساس ي 

وإلاجراءات املعقدة التي تتطلبها إذا ما أريد ولوجها، ومن جهة أخرى . يتعلق بحرمة املسكن

القانون الحديث العهد في املجتمع املغربي، فإن شرط كتابة العقد خصوصا مع تنزيل هذا 

 .سيشكل النقلة النوعية في التعاطي مع هذا املوضوع داخل املجتمع
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كما عرج السيد الوزير إلى مسألة آلاراء الاستشارية للهيآت الاستشارية الدستورية إلى 

 كونها تظل لالستئناس فقط ، فيما الكلمة الفصل على مستوى التشريع تعود ملجلس ي

 .البرملان باعتبارهما املختصين دستوريا في ذلك

ويعود للتذكير بأهمية إلاسراع بمناقشة مواد هذا القانون لترك الفرصة لتشكيل 

وبالتالي البحث عن  لجينة تقنية لتعميق النقاش والبت في التعديالت التي تتقدم بها الفرق،

 . صيغة توافقية تؤدي إلى املصادقة على هذا القانون 

 

 الباب الثالث، الراحة ألاسبوعية والعطلة السنوية وأيام العطل

 (04الى8املواد من)

في إطار مناقشة هذا الباب، تلمس غالبية السادة املستشارين صعوبة ضبط وتدبير 

العطل بين املشغل والعامل املنزلي وذلك نظرا لطبيعة وخصوصية ألاشغال املنزلية التي 

في غالب ألاحيان وبشكل خاص في ألاعياد الدينية، صعوبة التي تفرض . يقوم بها هؤالء

 . مما يهدد معه استقرار عالقات الشغل بين الطرفين. الاستفادة من الراحة املخصصة لها

وعلى مستوى آخر نبه بعض املتدخلين إلى توخي الحذر من مغبة الانسياق وراء نظرة 

ى حماية فئة العمال املنزليين دون أحادية الجانب في إعداد هذا املشروع، الذي يهدف إل

،مع استحضار كون التشريع إنما وجد لغاية ضمان (أرباب العمال)مراعاة حقوق املشغلين

التوازن بين حقوق ألاطراف املطالبة به، والواجبات امللقاة على عاتقها، بما يضمن 

 .الاستمرارية والاستقرار في املعامالت

أجمع السادة املستشارون على أن مقتضيات هذا الباب جاءت متناغمة ومتناسقة مع  كما

مع التذكير في نفس الوقت، أن طبيعة هذه ألاشغال  .أحكام مدونة الشغل في مجملها

تستوجب املرونة في تأطيرها وضبطها، الرتباطها بمسألة حيوية وحساسة وهي ألاسرة ، النواة 

 .ألاصلية للمجتمع
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 السيد الوزيرجواب 

ركز السيد الوزير في جوابه على أهمية استحضار البعد الدولي في التعاطي مع هذا 

فواقع هذه الفئة من . القانون، وال يجب الانغماس في رؤية تهدف إلى تكريس ألامر الواقع

الشغيلة مرير ومؤلم ،مما يستدعي ألامر ضرورة إخراج قانون يحمي هذه الفئة من جهة ،مع 

ة مقتضيات الاتفاقيات واملعاهدات الدولية بما يكرس صورة إيجابية عن املغرب على مراعا

واستمرار هذا الوضع دون . املستوى الدولي، خاصة أنه يخضع للتنقيط على هذا املستوى 

مع  .إيجاد إطار قانوني ينظم هذا املجال يؤثر ويس يء إلى الصورة التي يرغب في تسويقها

، (981)قانون مقتبس في جزء كبير منه، من الاتفاقية الدولية رقم إشارته إلى كون هذا ال

 .  وذلك في إطار السعي نحو مالئمة التشريع الوطني مع الدولي
 

 (01إلى 03املواد من )ألاجر:الباب الرابع 

،التي 91في إطار مناقشة مواد هذا الباب ؛ تمت إثارة الغموض الذي يكتنف املادة 

ن مدونة الشغل، حيث لم يتم تحديد الحاالت املوجبة لعقوبة م 12تتوافق مع املادة 

الفصل، مما يهدد معه حقوق العمال املنزليين، وباملقابل تغافل؛ هذا القانون إلاشارة إلى 

الحاالت التي ينقطع فيها العمال املنزليين بمبادرة منهم، وآلاثار السلبية املترتبة عن هذا 

 .الحهمالانفصال؛ بالنسبة للمشغلين ومص

وفي نفس السياق، تمت إلاشارة إلى ضرورة التفكير والاجتهاد في توفير الحماية لهذه 

الفئة من العمال، وذلك باقتراح دليل توضيحي يفسر مقتضيات هذا الباب من القانون في 

 .من التناغم بين الواقع واملقتضيات الدولية إطار

كمقابل عن املبيت وألاكل من ألاجر،  %21وفي جانب آخر استأثرت مسألة خصم 

لهؤالء العمال املنزليين بقسط وافر من التساؤالت والتي أجمعت على صعوبة إفراد صيغ 

مالئمة لتنزيل هذا املقتض ى؛ خاصة وأن ألامر يتعلق بواقع ذي بعد إنساني، اجتماعي 

 وثقافي، وارتباطه بحساسية طبيعة العمل داخل ألاسر؛ حيث تعتبر اللحمة وألالفة من

 .أسس استقرارها
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من ألاسر هي وحدها التي بإمكانها  % 91كما أجمع السادة املستشارين، على أن 

الباقية والتي تشكل في غالبيتها اسر  % 11الالتزام بتطبيق هذا القانون، على خالف أن 

 .متوسطة، سوف تجد صعوبات جمة في الانضباط ملقتضيات هذا القانون 

كما لم تفت الفرصة السادة املستشارون الستحضار أبعاد هذا القانون املتمثلة في إحداث 

نقابات للعمال املنزليين، والتساؤل حول مدى مالءمة التنظيمات النقابية مع طبيعة العمل 

داخل البيوت، مما جعل غالبية املتدخلين يرون أن مناقشة مشروع هذا القانون، يجب أن 

وان الكلمة الفصل هي للتوافق . إلخ... أي مزايدات سياسية أو نقابية أو تتم بمنأى عن 

 .والتراض ي بين جميع املكونات
 

 جواب السيد الوزير

وفي رد السيد الوزير على تساؤالت ومناقشات السادة املستشارون حول مقتضيات 

يستأثر النقاش  هذا الباب، ركز على ضرورة وأهمية تغيير زاوية النظر لهذا املشروع، وأن ال

حول حقوق العمال املنزليين وتجاهل حقوق املشغلين على اعتبار أن القانون يهدف إلى 

 .تحقيق التوازن والاستقرار وليس تغليب كفة فئة على ألاخرى 

كما أن غاية املشروع موضوع املناقشة ال يتوخى تكريس الواقع بقدر ما يهدف إلى 

لتي الزالت تتبدى من حين آلخر وشدد في نفس الوقت تجاوزه وتجاوز كل أشكال العبودية ا

 .على أهمية بناء دولة الحق والقانون وليس لدولة تحكمها العواطف وألاحاسيس

 

 (40الى 01املواد من )الباب احخامس؛ املراقبة والعقوبات

تراوحت مداخالت السادة املستشارون بين مالحظات عامة ترتبط باملشروع ككل 

عية والاقتصادية والثقافية وبين مالحظات سديدة ودقيقة تركزت في هذا وأبعاده الاجتما

الباب باألساس على إلاجراءات الاستباقية التي هيأتها لتنزيل سليم لهذا القانون، عبر جميع 

إلامكانات البشرية واللوجستيكية لتحقيق مبتغى هذا املشروع وإثارة الانتباه إلى مسألة جد 

محاضر مفتش ي الشغل، وقدرتها إلاثباتية عند تحريرها بمناسبة  مهمة تتعلق بمدى حجية
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املخالفات التي تتم معاينتها، بناء على الشكايات التي يتقدم بها العمال املنزليين ضد 

مشغليهم، وفي هذه النقطة بالذات الحظ السادة املستشارون استمرار تغافل املشروع على 

يتقدموا فيها بشكايات ضد العمال املنزليين أمام ذكر الحاالت التي بإمكان املشغلين أن 

 .مفتشيات الشغل

وفي جانب آخر اعتبر البعض أن املشروع موضوع املناقشة نحى منحى تجريمي، وهو ما 

قد ينتج عنه نفورا لدى ألاسر في التعاطي مع العمال املنزليين مما يستلزم تجاوز هذه 

الدعاوى الكيدية التي تستشري بشكل كبير في املقاربة الزجرية خاصة إذا ما تم استحضار 

 .وهذا يهدد بنيان ألاسرة واستقرارها. مجتمعنا

ليخلص الجميع في ألاخير إلى معاودة التذكير بأهمية وضرورة التأني وتفادي التسرع في 

إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود من جهة، ومن جهة أخرى ضرورة ضبط وتدقيق 

 .يل بنوده بما ال يدع مجاال للتأويالت املتقاربةمفاهيمه وصياغته وتفص

ليتم بعده الاتفاق على اقتراح تشكيل لجينة يعهد لها مواصلة املناقشة املعمقة ملواد 

 .هذا املشروع

 

 جواب السيد الوزير

( 981)تم اقتباسه من الاتفاقية الدولية  أفاد السيد الوزير، أن هذا املشروع قانون 

 .التي صادق عليها املغرب

وحول العقوبات أكد بأنه ال يرى مانعا في تلطيفها ومراجعتها دائما في إطار التوافق 

 .والتعاون 
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 التعديالت املقترحة

من نرف الفر  واملجموعات  

 حول 

 قانون المشروع 
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 المملكة المغربية

 البرلمان
 

 مجلس المستشارين
 

 فرق األغلبية 

 

 

 تعديالت فرق األغلبية  

 على

91.91مشروع قانون رقم   

المتعلقة بالعمال المنزليين بتحديد شروط الشغل والتشغيل  
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 :ديباجة  

 

 03و  03و  09و  03و  91و  8تماشيا مع مقتضيات الدستور في تصديره وفي الفصول     ۩

والتي تطالب الحكومات بحماية الطفل من االستغالل  9110المغرب على اتفاقية حقوق الطفل في  ةصادقوبناء على م  ۩

االقتصادي ومن القيام بأي عمل قد يشكل خطرا عليه أو يكون ضارا بمساره التعليمي أو بصحته النفسية وبنموه البدني أو 

    .الروحي أو المعنوي أو االجتماعي

والتي تلزم الدول بالقضاء  3339في ( 983اتفاقية )رب على اتفاقية أسوإ أشكال عمل األطفال المغ ةصادقوانسجاما مع م ۩

وتلزمها . على كل أشكال الرق أو الممارسات الشبيهة بها كبيع األطفال واالتجار بهم أو العمل القسري أو اإلجباريالفوري 

 .خالقيبحضر كل األعمال الضارة بصحة األطفال وسالمتهم أو بسلوكهم األ

بشأن  339كما تم تتميمها بمقتضى االتفاقية  981مع تبني أعضاء منظمة العمل الدولية التفاقية المنظمة رقم وتماشيا  ۩

والتي يحق بموجبها للعمال المنزليين نفس تدابير حماية وحقوق العمال األساسية، بما . ظروف العمل المالئمة للعمال المنزليين

، والحد األدنى لألجر وحد أقصى لساعات العمل، والتعويض عن العمل اإلضافي، والتأمين االجتماعي، فيها العطلة األسبوعية

ألزام  مع. وضمان الحصول على معلومات واضحة حول شروط ومواصفات العمل وحماية المرأة العاملة أثناء الوضع والحمل

االتفاقية الحكومات على اتخاذ تدابير لحماية العمال المنزليين من العنف وإعادة تنظيم وكاالت التشغيل الخاصة بالعمال 

سنة من فرص التعليم أو التكوين  98المنزليين، ومطالبتها بتحديد سن أدنى للعمل المنزلي، وعدم حرمان األطفال دون سن 

 . المهني

  من مدونة الشغل، 3ضيات المادة وانسجاما مع مقت  ۩
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العمل الالئق " واعتبارا لتطور القانون الدولي للشغل الذي يتجسد في إعداد مشروع اتفاقية وتوصية دوليتين للشغل حول  ۩

من طرف منظمة العمل الدولية، أصبح المغرب ملزما بتطبيق معايير العمل الدولية ذات الصلة، ال سيما " للعمال المنزليين 

حول أسوأ أشكال عمل األطفال،  983، واالتفاقية رقم سن العملل بشأن الحد األدنى 908تفاقيتي الشغل الدوليتين رقم ا

واالتفاقية الدولية لحقوق الطفل، واالتفاقية الدولية حول القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وكلها اتفاقيات صادق 

 .ة أمام التزاماته تجاه المجتمع الدوليعليها المغرب، مما يجعله محل مساءل
 

، كما  3333تطبيقا لمقتضيات المادة الرابعة من مدونة الشغل التي دخلت حيز التنفيذ سنة  91.93 القانونشروع ميعتبر و ۩

والعامل يندرج في إطار السعي إلى هيكلة القطاعات الغير المنظمة، إذ يضبط وينظم عالقات الشغل التي تربط بين رب البيت 

عنده، من خالل تحديد طبيعة العمل الذي يقوم به، واألجر وساعات العمل وغيرها من الشروط، مما يجعله مكسبا للجمعيات 

 التي طالبت بحماية األطفال، وضمان حقوقهم في ولوج المدارس،

 

  .إلى حيز الوجود أمر إيجابي المنزليينالمتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل بالنسبة للعمال  91.93 ن إخراج القانونإ ۩

 :وإن من شأن سن قانون ينظم العمالة المنزلية أن

 المنزلي العمل بكرامة االعتراف سيعزز مما ،جديدة سياسات لوضع منطلقا ويشكل للتغيير، كمحفز فعاال ادور لعبي -

 .وقيمته

 .واالجتماعية  للفئات األكثر هشاشةيعزز التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال الحماية القانونية  -

من شأنه المساهمة في وضع آليات حقيقية لبناء استراتيجية قوية إللغاء ظاهرة تشغيل القاصرين، كمقتضى هام،  كما -

 .إضافة إلى شمول هذه الحماية كافة العمالة المنزلية
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يسمح بتغطية الجوانب المرتبطة ، بشكل وطبيعة وخصوصيات العمل المنزلي يطابق بين مقتضيات مدونة الشغل   -

بالضمانات القانونية الممنوحة لهذه الفئة من العمال، ويمكنهم من مركز قانوني يضمن الكرامة ويمكنهم من كافة 

أن صيغة تحرير هذا القانون تسمح بتمكين العمال المنزليين من االستفادة كما  .تي أقر بها القانون المغربيالحقوق ال

من كل ما أقرته منظومة الشغل من قوانين واتفاقيات ومواثيق دولية ، كلما كان ذلك يستجيب لمصلحتهم وتعزيز 

 .حقوقهم
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ةاألصليلمادة ا طبيعة التعديل الصيغة المعدلة المقترحة التعليل  الباب المادة تعديل 

تعريف الفي  يجب التأكيد

لعمالة على ا" للعامل المنزلي"

تكاثرها في  بسبباألجنبية 

تمت  مع العلم أنهالواقع، 

اإلشارة إليها بصورة عارضة 

 .أسفله ةثالثفي المادة ال

 

غ صفة العقد على اسبإيتعين 

الرابطة بين العامل المنزلي 

ورب البيت، وهو نهج سليم 

العالقة التعاقدية بين لتوضيح 

 الطرفين

 

 

 

الذي يحيل عليه  االستمرارية  شرط

العمالة المنزلية التعريف قد يستثني 

بعمال وعامالت " المعروفةالمؤقتة 

التي يستعان بها في " الموقف

المناسبات أو عند اقتراب األعياد 

الدينية أو عند االنتقال من بيت 

، غالبيتهاآلخر، والتي تشكل النساء 

يتقاضون أجرا يوميا عن خدمة ال و

تتعدى يوما أو يومين وتعرض 

 خدماتها في أماكن متفرقة ومعروفة

، وقد تظل دون عمل "الموقف"

 .ألسابيع

 يراد بما يلي في مدلول هذا القانون

 

ي (ت)الذ (ة)أو األجنبي ( ة)المغربي ( ة)العامل :العامل المنزلي

 وبمقتضى عقد عملأجر  مقابل، قوم، بصفة دائمة واعتيادية(ت)ي

من هذا  1كما هي محددة في المادة  بإنجاز أشغال مرتبطة بالبيت

 .القانون، سواء عند صاحب بيت واحد أو أكثر

 

الذي يتم وضعه رهن إشارة ( ة)، العامل(ة)منزليا ( ة)يعتبر عامال ال

المشغل من قبل مقاولة التشغيل المؤقت، والبوابون في البنايات 

المعدة للسكنى الخاضعون ألحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 

( 9122أكتوبر  1) 9912من شوال  12الصادر في  962.61.1

 .ن أشغاال لفائدة المشغل بصفة مؤقتةوكذا العمال الذين ينجزو

 

حارس البيت المرتبط بعقد شغل ( ة)منزليا ( ة)كما ال يعتبر عامال 

مع إحدى شركات الحراسة الخاضع نشاطها لمقتضيات القانون رقم 

المتعلق بأعمال الحراسة ونقل األموال الصادر بتنفيذه  .1267

 9211لقعدة من ذي ا 91بتاريخ  ..967269الظهير الشريف رقم 

 .1772نونبر  97)

( ة)منزلي ( ة)كل شخص ذاتي يستأجر عمل عامل  :صاحب البيت

أدناه أو أحدها،  1إلنجاز األشغال المنصوص عليها في المادة 

 ".المشغل"ويشار إليه في ما يلي من هذا القانون باسم 

 

 

إضافة مقتضى 

 جديد

 

 

 بدون تغيير

 

 

 

 

 

 الباقي بدون تغيير

 يلي في مدلول هذا القانونيراد بما  

 

، الذي يقوم، بصفة دائمة واعتيادية( ة)العامل :العامل المنزلي

كما هي محددة في المادة  مقابل أجر بإنجاز أشغال مرتبطة بالبيت

 .من هذا القانون، سواء عند صاحب بيت واحد أو أكثر 1

 

الذي يتم وضعه رهن ( ة)، العامل(ة)منزليا ( ة)يعتبر عامال ال

إشارة المشغل من قبل مقاولة التشغيل المؤقت، والبوابون في 

البنايات المعدة للسكنى الخاضعون ألحكام الظهير الشريف بمثابة 

 1) 9912من شوال  12الصادر في  962.61.1قانون رقم 

ن أشغاال لفائدة المشغل وكذا العمال الذين ينجزو( 9122أكتوبر 

 .بصفة مؤقتة

 

حارس البيت المرتبط بعقد ( ة)منزليا ( ة)كما ال يعتبر عامال 

شغل مع إحدى شركات الحراسة الخاضع نشاطها لمقتضيات 

المتعلق بأعمال الحراسة ونقل األموال  .1267القانون رقم 

من  91بتاريخ  ..967269الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 .1772نونبر  97) 9211لقعدة ذي ا

منزلي ( ة)كل شخص ذاتي يستأجر عمل عامل  :صاحب البيت

أدناه أو أحدها،  1إلنجاز األشغال المنصوص عليها في المادة ( ة)

 ".المشغل"ويشار إليه في ما يلي من هذا القانون باسم 

 

 

9 

 

 

 

 

 

9 

 

 

الباب 

 األول

 

أحكام 

 عامة
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المعدلة المقترحة الصيغة التعليل ةاألصليلمادة ا طبيعة التعديل   الباب المادة تعديل 

 

 

 

 

 

 

 

 

إدراج األحكام العامة التي 

تنص عليها مدونة الشغل في 

ضمن األحكام العامة  1المادة 

لتقوية ارتباط . لهذا المشروع 

بالقاعدة " القانون الخاص"هذا 

العامة المتمثلة في مدونة 

 .الشغل

إدراج األحكام العامة التي 

تنص عليها مدونة الشغل في 

ضمن  99و   10المادة 

األحكام العامة لهذا المشروع  

القانون "لتقوية ارتباط هذا 

بالقاعدة العامة " الخاص

 .المتمثلة في مدونة الشغل

تشمل األشغال المرتبطة بالبيت كل ما يدخل في إطار أشغال 

ة في تهيئته، بكل مرافقه ترتيب وإدارة البيت والمساعد

ومحتوياته، وتقديم خدمات المطبخ واالستقبال والمساعدة على 

تربية األطفال  االعتناء بفرد من أفراد البيت، بسبب سنه أو 

عجزه، أو مرضه، أو كونه من ذوي االحتياجات الخاصة، كما 

 .تشمل حراسة البيت واالعتناء بحيوانات البيت األليفة

 
 

 

 

يمكن عند االقتضاء، تغيير أو تتميم الئحة األشغال المشار إليها أعاله 

 .بنص تنظيمي

ير أنه يمنع كل تمييز بين العمال المنزليين من حيث الساللة، أو غ

اللون، أو الجنس، أو اإلعاقة، أو الحالة الزوجية، أو العقيدة، أو 

أو األصل  الرأي السياسي، أو االنتماء النقابي، أو األصل الوطني،

االجتماعي، يكون من شأنه خرق أو تحريف مبدأ تكافؤ الفرص، أو 

عدم المعاملة بالمثل، السيما فيما يتعلق باالستخدام، وإدارة الشغل 

وتوزيعه، والتكوين المهني، واألجر، والترقية، واالستفادة من 

االمتيازات االجتماعية ومن التغطية الصحية األساسية، والتدابير 

 .يبية، والفصل من الشغلالتأد

 

 .ألداء الشغل قهرا أو جبرا( ة)المنزلي ( ة)كما يمنع تسخير العامل 

وال تحول أحكام هذا القانون دون تطبيق مقتضيات األنظمة 

األساسية، أو عقد الشغل، أو ما جرى عليه العرف من أحكام أكثر 

 فائدة لألجراء

 

 تغيير صياغة النص

 

 

 

 

 

 بدون تغيير

 

 قراتإضافة ف

 :تشمل األشغال المرتبطة بالبيت األشغال التالية

 التنظيف -

 الطبخ -

 االعتناء باألطفال -

االعتناء بفرد من أفراد البيت، بسبب سنه أو عجزه،  -

 أو مرضه، أو كونه من ذوي االحتياجات الخاصة،

 السياقة، -

 أعمال البستنة، -

 .حراسة البيت -
 

أو تتميم الئحة األشغال المشار إليها  يمكن عند االقتضاء، تغيير

 .أعاله بنص تنظيمي

1 
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2 

. 

. 
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ةاألصليلمادة ا طبيعة التعديل الصيغة المعدلة المقترحة التعليل  الباب المادة تعديل 

ط الكتابة لتوثيق العالقة ااشتر

التعاقدية بين المشغل والعامل 

د طبيعة يتحد معالمنزلي، 

 على شكل العقدونوعية 

 .مطبوع

 من  99إدراج أحكام المادة 

مدونة الشغل المتعلقة بفترة 

االختبار  ضمن مواد الباب 

الخاص بشروط تشغيل العمال 

وهو ما من شأنه . المنزليين

تعزيز الحماية القانونية للعمال 

 .المنزليين

من  92إدراج أحكام المادة 

بفترة مدونة الشغل المتعلقة 

نسبة للعقود غير بالاالختبار 

ضمن مواد  المحددة المدة

الباب الخاص بشروط تشغيل 

وهو ما من . العمال المنزليين

شأنه تعزيز الحماية القانونية 

 .للعمال المنزليين

من أجل تعزيز الضمانات 

التعاقدية للعمال المنزليين، تم 

من  91اعتماد أحكام المادة 

 .مدونة الشغل

بمقتضى عقد عمل يعده المشغل ( ة)المنزلي ( ة)يتم تشغيل العامل 

يحدد بنص تنظيمي، ويوقع هذا العقد  على شكل مطبوعوفق نموذج 

راعى، عند ي، شريطة أن (ة)المنزلي ( ة)من قبل المشغل والعامل 

توفر األركان الآلزمة لصحة االلتزامات المنصوص عليها التوقيع، 

 .والعقودفي قانون االلتزامات 

وهي الفترة التي يمكن . يتضمن العقد، عند االقتضاء، فترة االختبار

خاللها ألحد الطرفين إنهاء عقد الشغل بإرادته دون أجل إخطار  أو 

 .تعويض

ة من شغله، بعد انصرام فترة )المنزلي ( ة)إذا فصل العامل  -

ل اختباره، دون أن يصدر عنه خطأ جسيم، وجبت له االستفادة من أج

 .إخطار ال يمكن أن تقل مدته عن ثمانية أيام

 .ويمكن تجديد فترة االختبار مرة واحدة

 :ال يمكن أن تتجاوز فترة االختبار، بالنسبة للعقود المحددة المدة

يوما واحدا عن كل أسبوع شغل على أال تتعدى أسبوعين بالنسبة  -

 للعقود المبرمة لمدة تقل عن ستة أشهر؛

 .لنسبة للعقود المبرمة لمدة تفوق ستة أشهرشهرا واحدا با  -

 .يمكن النص في عقد الشغل على مدد أقل من المدد المذكورة أعاله

يحرر العقد في ثالثة نظائر يصادق على صحة إمضائها من قبل 

( ة)المنزلي ( ة)السلطة المختصة، يسلم المشغل نظيرا منها للعامل

شية الشغل المختصة مقابل ويحتفظ بواحد منها، ويودع الثالث لدى مفت

 .وصل

إذا كان عقد الشغل و .يمكن إثبات عقد الشغل بجميع وسائل اإلثبات

 .ثابتا بالكتابة أعفي من رسوم التسجيل

إذا تعلق األمر بعمال منزليين أجانب، تطبق أحكام الباب الخامس من 

 

 إضافة 

 تغيير الصياغة

 

 إضافة فقرات

 

 

 

 

 

 

 إضافة فقرات

 

 إضافة فقرات

 

 

 

 بدون تغيير

بمقتضى عقد عمل يعده ( ة)المنزلي ( ة)تشغيل العامل  يتم

المشغل وفق نموذج يحدد بنص تنظيمي، ويوقع هذا العقد من 

، شريطة أن تراعى، عند (ة)المنزلي ( ة)قبل المشغل والعامل 

التوقيع، الشروط المتعلقة باألهلية المنصوص عليها في قانون 

 .االلتزامات والعقود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في ثالثة نظائر يصادق على صحة إمضائها من قبل يحرر العقد 

المنزلي ( ة)السلطة المختصة، يسلم المشغل نظيرا منها للعامل

ويحتفظ بواحد منها، ويودع الثالث لدى مفتشية الشغل ( ة)

 .المختصة مقابل وصل

إذا تعلق األمر بعمال منزليين أجانب، تطبق أحكام الباب 

 611..انون المذكور رقم الخامس من الكتاب الرابع من الق

 .المتعلقة بتشغيل األجراء األجانب

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 
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 الثانيالباب 

 

شروط 

تشغيل العمال 

 المنزليين
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المتعلقة بتشغيل  611..الكتاب الرابع من القانون المذكور رقم 

 .األجانب األجراء

تشغيل العمال المنزليين المغاربة أو األجانب عن طريق وكاالت  يمكن 

التشغيل الخصوصية المحدثة طبقا ألحكام الكتاب الرابع من القانون 

بمثابة مدونة الشغل حول الوساطة في االستخدام وتشغيل  611..رقم 

 .األجراء

ويمنع على األشخاص الذاتيين أن يقوموا، بصفة اعتيادية، بأعمال 

 .طة في تشغيل عمال منزليينالوسا

يمكن تشغيل العمال المنزليين المغاربة أو األجانب عن طريق  بدون تغيير

وكاالت التشغيل الخصوصية المحدثة طبقا ألحكام الكتاب الرابع 

بمثابة مدونة الشغل حول الوساطة في  611..من القانون رقم 

ن أن يمنع على األشخاص الذاتيي .االستخدام وتشغيل األجراء

يقوموا، بصفة اعتيادية، بأعمال الوساطة في تشغيل عمال 

 .منزليين

 2  

 

 

 

 

 

للداللة على التعامل بالمثل بين 

 .المشغل والعامل المنزلي

أن يقدم للمشغل نسخة مصادق ( ة)المنزلي ( ة)يجب على العامل 

عليها من بطاقة تعريفه الوطنية أو ما يقوم مقامها، وكذا جميع البيانات 

والوثائق التي يطلبها المشغل، وال سيما تلك المتعلقة باسمه وعنوانه 

قتضاء، نسخا من االوتاريخ ومكان ازدياده وبحالته العائلية، وعند 

 .ادات المدرسية والمهنية التي يتوفر عليهاالشه

 

نسخة ( ة)المنزلي ( ة)يجب على المشغل من جهته أن يقدم للعامل 

 .مصادق عليها من بطاقة تعريفه الوطنية أو ما يقوم مقامها

 

أن يحيط المشغل علما بكل تغيير ( ة)المنزلي ( ة)يجب على العامل 

 .يطرأ على عنوانه أو حالته العائلية

قبل ( ة)المنزلي ( ة)، وعلى نفقته، أن يطلب من العامل يمكن للمشغل

تشغيله، أن يدلي بشهادة طبية تثبت خلوه من أي مرض من األمراض 

 .المعدية

أن يصرح لدى مشغله بأي مرض ( ة)المنزلي ( ة)يتعين على العامل 

 .آخر مصاب به وال سيما إذا كان مرضا مزمنا

 بدون تغيير

 

 

 

 

 إضافة فقرة

 

 بدون تغيير

 

 

 

 بدون تغيير

أن يقدم للمشغل نسخة ( ة)المنزلي ( ة)يجب على العامل 

مصادق عليها من بطاقة تعريفه الوطنية أو ما يقوم مقامها، وكذا 

جميع البيانات والوثائق التي يطلبها المشغل، وال سيما تلك 

المتعلقة باسمه وعنوانه وتاريخ ومكان ازدياده وبحالته العائلية، 

قتضاء، نسخا من الشهادات المدرسية والمهنية التي االوعند 

 .يتوفر عليها

 

 

 

أن يحيط المشغل علما بكل ( ة)المنزلي ( ة)يجب على العامل 

 .تغيير يطرأ على عنوانه أو حالته العائلية

المنزلي ( ة)، وعلى نفقته، أن يطلب من العامل يمكن للمشغل

ة تثبت خلوه من أي مرض قبل تشغيله، أن يدلي بشهادة طبي( ة)

 .من األمراض المعدية

أن يصرح لدى مشغله بأي ( ة)المنزلي ( ة)يتعين على العامل 

 .مرض آخر مصاب به وال سيما إذا كان مرضا مزمنا
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ةاألصليلمادة ا طبيعة التعديل الصيغة المعدلة المقترحة التعليل  الباب المادة تعديل 

سنة كحد أدنى  91سن  إقرار

 .للعمالة المنزلية

 

 

 

 

إقرار ضرورة عرض العامل 

على فحص ( ة)المنزلي( ة)

طبي ودوريته قد يساهم في 

مراقبة وضعهم الصحي وقد 

يحمي العمال المنزليين من 

مخاطر التعذيب والعنف 

 الجسدي

 

من  19إدراج أحكام المادة 

مدونة الشغل المتعلقة بتعزيز 

القانونية في مجال الضمانات 

التكوين والتكوين المستمر )

ضمن مواد  ...(وبطاقة الشغل،

الباب الخاص بشروط تشغيل 

 .العمال المنزليين

 

 

سنة كعمال  91رهم عن يمنع تشغيل األشخاص الذين تقل أعما

 .منزليين

 

 

 

 

يعرض العمال المنزليون وجوبا على فحص طبي كل ستة أشهر على 

 .نفقة المشغل

 

 

 

 

االستفادة من برامج محو األمية ومن (  ة)المنزلي( ة)حق للعاملي

 .تكوين مستمر

ويجب . بطاقة شغل( ة)المنزلي( ة)يجب على المشغل أن يسلم العامل

المهنية، أو (  ة)المنزلي( ة)تجديدها كلما حدث تغيير في صفة العامل

 .في مبلغ األجر

يجب على المشغل، بصفة عامة، أن يتخذ جميع التدابير الالزمة 

لحماية سالمة العمال  المنزليين   وصحتهم، وكرامتهم، لدى قيامهم 

اة حسن باألشغال التي ينجزونها تحت إمرته، وأن يسهر على مراع

السلوك واألخالق الحميدة، وعلى استتباب اآلداب العامة داخل مجال 

 .العمل

 تعديل الفقرة

 

 

 حذف الفقرة

 

 تعديل الفقرة

 

 

تحويل محتوى هذه  

الفقرة إلى ما بعد 

في نفس المادة مع 

 .حذف الباقي

السالف الذكر،  611..من القانون رقم  929طبقا ألحكام المادة 

سنة كعمال  .9يمنع تشغيل األشخاص الذين تقل أعمارهم عن 

 .منزليين

 91و  .9أما بالنسبة لألشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 

سنة، فيجب أن يكونوا حاصلين من أولياء أمورهم على إذن 

مكتوب مصادق على صحة إمضائه، قصد توقيع عقد الشغل 

 .المتعلق بهم

 91و  .9ال المنزليون المتراوحة أعمارهم ما بين يعرض العم

 .سنة وجوبا على فحص طبي كل ستة أشهر على نفقة المشغل

 

يمنع تشغيل العمال المنزليين في أشغال تشكل مخاطر بيئية 

تضر بصحتهم أو سالمتهم أو بسلوكهم األخالقي، أو قد يترتب 

 .عنها ما قد يخل باآلداب العامة

 .األشغال بنص تنظيميتحدد الئحة هذه 

91 
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من  12تكييف أحكام المادة 

مدونة الشغل مع طبيعة 

وخصوصية العمل المنزلي 

وإدراجها ضمن مواد الباب 

الخاص بشروط تشغيل العمال 

ه وهو ما من شأن. المنزليين

منح المزيد من الحماية 

 .القانونية للعمال المنزليين

 

 

 

 

من أجل تعزيز الضمانات 

التعاقدية للعمال المنزليين، تم 

من  927اعتماد أحكام المادة 

 .مدونة الشغل

 

 

 

 

إجمال كل ما يتعلق بالمراسيم 

التنظيمية في الفقرة  األخيرة 

 ..من المادة 

 

يجب عليه أيضا إطالع العمال  المنزليين كتابة، لدى تشغليهم، على 

 :المقتضيات المتعلقة بالمواضيع التالية، وعلى كل تغيير يطرأ عليها 

 مواقيت الشغل؛ -

 أساليب تطبيق الراحة األسبوعية؛ -

االجبارية  لمقتضيات القانونية والتدابير المتعلقة بالتغطية الصحيةا -

 وبحفظ الصحة والسالمة، وبالوقاية من خطر اآلالت؛

 تواريخ أداء األجر، ومواقيته، ومكان أدائه؛ -

 رقم التسجيل بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي؛ -

 .الهيئة المؤمنة ضد حوادث الشغل واألمراض المهنية -

 

عند أداء  (ة)المنزلي( ة)العامليجب على كل مشغل، أن يسلم كما 

أجره، وثيقة األداء، وأن يضمنها وجوبا البيانات التي تحددها السلطة 

  .الحكومية المكلفة بالشغل

 

عن حقه في األجر وتوابعه  (ة)المنزلي( ة)العاملال يعتبر تنازال من 

القبول الصادر منه لورقة األداء المتضمنة للوفاء باألجر دون 

  (ة)المنزلي( ة)العاملويسري هذا الحكم ولو ذكر . احتجاج أو تحفظ

 .متبوعة بإمضائه" قرئ وصودق عليه"في ذيل الوثيقة عبارة 

 

تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات االستفادة من التكوين ومن 

تكوين المستمر ومن برامج محو األمية والبيانات التي تتضمنها ال

 .بطاقة الشغل والبيانات المتعلقة بوثيقة أداء األجر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 
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مع  احذف المادة انسجام

 ..أعاله .مقتضيات المادة 

 حذف المادة 

 

 

 

 

 

 91و  .9يمكن للعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 

سنة أن يستفيدوا من برامج التربية والتكوين التي توفرها الدولة، 

محو األمية والتربية الغير النظامية وبرامج ال سيما برامج 

 .التكوين المهني

 

تحدد كيفيات االستفادة من البرامج المذكورة باتفاق بين المشغل 

 (.ة)المنزلي ( ة)والعامل 

9. 2 - 

 

 

إدراج مقتضيات مدونة الشغل 

الخاصة بالضمانات القانونية 

( ة)الممنوحة للعامل

توقف عقد عند ( ة)المنزلي

 هكيفيات إنهاءو الشغل

 التعويض عن الفصلو
توصيل و شهادة الشغلو

 .تصفية كل حساب

 

األول والثاني والرابع  والسابع والثامن من : تطبق  أحكام الفروع 

بمدونة الشغل على  المتعلق 11.99الباب الخامس من القانون 

األجراء المنزليين، مع مراعاة مالئمة هذه األحكام مع طبيعة العمل 

المنزلي، كلما تعلق األمر بتوقف عقد الشغل أو كيفية إنهاءه 

 .والتعويض عن الفصل وشهادة الشغل وتوصيل تصفية كل حساب

 الباب الثاني + 7 92  

 

شروط 

تشغيل العمال 

 المنزليين

عامل السن المتأخر  مراعاة

والوضع الصحي للعمال 

المنزليين الذين يتعدى عمرهم 

سنة، واستثناؤهم من  7.

إمكانية تجميع أيام الراحة 

مع حصر الراحة . األسبوعية

التعويضية في أجل شهر بدل 

 .شهرين

ساعة  12من راحة أسبوعية ال تقل عن ( ة)المنزلي ( ة)يستفيد العامل 

 .متصلة

 

 يتمالطرفين تجميع أيام الراحة األسبوعية على أن يمكن باتفاق 

 . لتاريخ وقفها الشهر المواليخالل  استرجاع أيام الراحة

 

سنة من هذه  95ويستثنى العمال المنزليون الذين يفوق عمرهم 

 .االمكانية

 

 

 

 

 

 

 إضافة فقرة جديدة

 12من راحة أسبوعية ال تقل عن ( ة)المنزلي ( ة)العامل  يستفيد

 .ساعة متصلة

 

يمكن باتفاق الطرفين تجميع أيام الراحة األسبوعية على أن 

 .  المواليين لتاريخ وقفها الشهرينتعطى الراحة التعويضية خالل 

 

 

 

 

91 

 الباب الثالث 1

 

مدة الشغل 

 العادية

والراحة 

 والعطل

 والتقاعد
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إلى رخص التغيب االشارة 

 .بسبب مضاعفات الحمل

 

 

 

من رخصة تغيب بسبب مضاعفات  تستفيد األم، العاملة المنزلية،

ابتداء من تاريخ استئنافها كما تستفيد  .بناء على شهادة طبية حملها،

العمل إثر الوضع، من استراحة خاصة للرضاعة مدتها ساعة واحدة 

 .هرا متواليةعن كل يوم وذلك على خالل مدة اثني عشر ش

 

تكون مدة استراحة الرضاعة مستقلة عن فترات الراحة التي تستفيد 

 .منها العاملة المنزلية

 

يمكن االتفاق بين المشغل والعاملة المنزلية المرضعة على طريقة 

 .استفادة هذه األخيرة من المدة المذكورة بالشكل المالئم لظروف العمل

 إضافة فقرة

 

 

 

 

 

 

العاملة المنزلية، ابتداء من تاريخ استئنافها العمل  تستفيد األم،

إثر الوضع، من استراحة خاصة للرضاعة مدتها ساعة واحدة 

 .عن كل يوم وذلك على خالل مدة اثني عشر شهرا متوالية

 

تكون مدة استراحة الرضاعة مستقلة عن فترات الراحة التي 

 .تستفيد منها العاملة المنزلية

 

المشغل والعاملة المنزلية المرضعة على يمكن االتفاق بين 

طريقة استفادة هذه األخيرة من المدة المذكورة بالشكل المالئم 

 .لظروف العمل

91 1  

نقل األحكام المتعلقة بحماية 

األمومة من مدونة الشغل  

 .لمشروع القانون

 

ضرورة تحديد مشروع 

لساعات العمل القانون 

 لسن محددة للتقاعداالعتيادية و

و  997و  999و  999و  991و  991و  991وتطبق أحكام المواد 

من مدونة الشغل على  999و  991و  999و  995و  991و  991

األجراء المنزليين مع مراعاة مالئمة هذه األحكام مع طبيعة العمل 

 .المنزلي

من مدونة الشغل المتعلقة بتحديد  911 كما تطبق أحكام  المادة

ساعات العمل العادية للعمال المنزليين وكذلك الفقرة األولى من 

من مدونة الشغل ، على أن يتم تكييفها مع طبيعة عمل  919المادة 

 .األجراء المنزليين

 91  إضافة فقرة

 تتمة

1  

عامل السن المتأخر  مراعاة

والوضع الصحي للعمال 

المنزليين الذين يتعدى عمرهم 

سنة، واستثناؤهم من  7.

إمكانية تجميع أيام العطلة 

 .السنوية

من عطلة سنوية مدفوعة األجر إذا ( ة)المنزلي ( ة)يستفيد العامل 

قضى ستة أشهر متصلة في خدمة المشغل، على أال تقل مدتها عن يوم 

 .ل عن كل شهرونصف يوم عم

يمكن تجزئة العطلة السنوية أو الجمع بين أجزاء من مددها على مدى 

 .سنتين متتاليتين، إذا اتفق الطرفان على ذلك

سنة من هذه  95ويستثنى العمال المنزليون الذين يفوق عمرهم 

 .االمكانية

 

 

 

 

 إضافة فقرة

من عطلة سنوية مدفوعة األجر  (ة)المنزلي ( ة)يستفيد العامل 

إذا قضى ستة أشهر متصلة في خدمة المشغل، على أال تقل 

 .مدتها عن يوم ونصف يوم عمل عن كل شهر

يمكن تجزئة العطلة السنوية أو الجمع بين أجزاء من مددها على 

 .مدى سنتين متتاليتين، إذا اتفق الطرفان على ذلك
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الضعيف في  ألن الطرف

العالقة التعاقدية ال يمكن إال 

أن يرضخ لرغبة الطرف 

 .القوي

من راحة مؤدى عنها خالل أيام االعياد ( ة)المنزلي ( ة)يستفيد العامل 

 .الدينية والوطنية

 

 

 

 حذف ماتبقى

من راحة مؤدى عنها خالل أيام ( ة)المنزلي ( ة)يستفيد العامل 

 .االعياد الدينية والوطنية

ويمكن تأجيل االستفادة منها إلى تاريخ الحق يحدد باتفاق 

 الطرفين

19 99  

من رخص تغيب ألسباب عائلية تحدد ( ة)المنزلي ( ة)يستفيد العامل  

 :مددها كما يلي

 أربعة أيام(: ة)المنزلي ( ة)زواج العالم  -

 يومان: أو أحد ربائبه ( ة)المنزلي ( ة)زواج أحد أبناء العامل  -

أو أحد أبنائه أو أحفاده، أو أصوله ( ة)المنزلي ( ة)وفاة زوج العامل  -

 ثالثة أيام،: ، أو أبناء زوجه من زواج سابق

أو أحد إخوة ( ة)المنزلي ( ة)وفاة أحد إخوة أو إحدى أخوات العامل  -

 يومان،: أو إحدى أخوات زوجه، أو أحد أصول زوجه

 واحد، يوم ( :ة)المنزلي ( ة)ختان أحد أبناء العامل  -
 

 .يؤدى األجر كامال عن التغيبات المشار إليها أعاله

 دون تغيير

 

من رخص تغيب ألسباب عائلية ( ة)المنزلي ( ة)يستفيد العامل 

 :تحدد مددها كما يلي

 أربعة أيام(: ة)المنزلي ( ة)زواج العالم  -

 يومان: أو أحد ربائبه ( ة)المنزلي ( ة)زواج أحد أبناء العامل  -

أو أحد أبنائه أو أحفاده، أو ( ة)المنزلي ( ة)العامل  وفاة زوج -

 ثالثة أيام،: أصوله ، أو أبناء زوجه من زواج سابق

أو ( ة)المنزلي ( ة)وفاة أحد إخوة أو إحدى أخوات العامل  -

: أحد إخوة أو إحدى أخوات زوجه، أو أحد أصول زوجه

 يومان،

 ،واحد يوم( : ة)المنزلي ( ة)ختان أحد أبناء العامل  -
 .يؤدى األجر كامال عن التغيبات المشار إليها أعاله

11 91  

 

 

 

 

 

فادي التجاوزات في تقدير ت

النسبة المئوية التي يمثلها 

المبيت واألكل من مبلغ 

وتعزيز مقومات . األجر

المجتمع المغربي األصيلة، 

يحدد األجر بتراضي الطرفين، ويدخل في احتسابه، باإلضافة إلى 

المبلغ النقدي، المكمالت األخرى المادية أو العينية، عند االقتضاء، إذا 

 .اتفق الطرفان على ذلك

عن ( ة)المنزلي ( ة)ر للعامل ال يمكن أن يقل المبلغ النقدي من األج

الصناعة والتجارة  الحد األدنى القانوني لألجر، المطبق في قطاعات

 .والمهن الحرة

أما المكمالت األخرى المادية أو العينية ، فإنها تعتبر ضمن عناصر 

ألدنى األجر ومزاياه، دون أن تؤثر بأي وجه من الوجوه على الحد ا

 .النقدي المشار إليه أعاله

ا إذا كان األجر النقدي المتفق عليه يفوق الحد األدنى  القانوني أم

لألجر المطبق في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، فإن 

 بدون تغيير

 

 

 

 

 إضافة فقرات

 

 

ويدخل في احتسابه، باالضافة  يحدد األجر بتراضي الطرفين،

إلى المبلغ النقدي، المكمالت األخرى المادية أو العينية، عند 

 .االقتضاء، إذا اتفق الطرفان على ذلك

( ة)المنزلي ( ة)ال يمكن أن يقل المبلغ النقدي من األجر للعامل 

عن الحد األدنى القانوني لألجر، المطبق في قطاعات الصناعة 

ال ( ة)المنزلي ( ة)الحرة، إذا كان العامل والتجارة والمهن 

من مكمالت مادية أو عينية أخرى، بما في ذلك األكل  يستفيد

يؤدى األجر كل شهر عند  .والمبيت بصفة دائمة لدى المشغل

 .انتهائه، ما لم يتفق الطرفان على خالف ذلك
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 والمرتكزة على قيم التعاضد

 .والتضامن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اإلضافية تحديد ساعات العمل 

للعمال المنزليين وتكييفها مع 

من مدونة  179أحكام المادة 

 .الشغل

 المكمالت المادية والعينية األخرى تدخل ضمن مزايا األجر،  وال 

 .يقتطع مقابلها من األجر  النقدي

 

الطرفان على خالف يؤدى األجر كل شهر عند انتهائه، ما لم يتفق 

 .ذلك

 

وال يخضع األجر إلى أي اقتطاع يتعلق بالمكمالت المادية أو العينية  

 (.ة)المنزلي( ة)األخر ى  التي يمكن أن يستفيد منها العامل

 

حالة استمرار العمل طيلة الساعات القانونية بدون انقطاع، فإن  وفي

يستفيد بحكم طبيعة الشغل المنزلي من األكل ( ة)المنزلي( ة)العامل

وإذا كان األجير يبيت بصفة دائمة، فإن مبيته . والشرب بصفة دائمة

يجب أن تتوفر فيه جميع الشروط الضرورية للحياة، المريحة 

 .تهوية واألمن والخصوصية، وبدون مقابلوالمؤمنة للصحة وال

، (ـا) كيفما كانت طريقة أداء أجره (ة)المنزليـ ( ة)للخادمـ تؤدى  كما

عن الساعات اإلضافية، إذا قضاها فيما بين % 19زيادة نسبتها 

إذا قضاها فيما بين التاسعة % 95السادسة صباحا والتاسعة ليال، و

  .ليال والسادسة صباحا

وإلى % 95يادة على التوالي بالنسبة للفترتين إلى ترفع هذه الز

، إذا قضى األجير الساعات اإلضافية في اليوم المخصص 955%

ضت له فترة الراحة األسبوعية ولراحته األسبوعية، حتى ولو ع

 .براحة تعويضية

 

 

 

 

 

 

 (72) إضافة فقرات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أن يتضمن عقد المشغل، عند االقتضاء، النسبة المئوية  يجب

التي يمثلها المبيت واألكل من مبلغ األجر، على أال تتجاوز هذه 

 .من هذا المبلغ % 27النسبة في كل األحوال 
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دون ترخيص من مشغله، ( ة)المنزلي ( ة)العامل كل يوم تغيب فيه  

 .يخصم مقابله من األجر، إال إذا اتفق الطرفان على خالف ذلك

دون ترخيص من ( ة)المنزلي ( ة)كل يوم تغيب فيه العامل  بدون تغيير

مشغله، يخصم مقابله من األجر، إال إذا اتفق الطرفان على 

 .خالف ذلك

 92 

 

 

مراعاة المقتضيات المتعلقة 

باألقدمية حسب ما تنص عليه 

 .مدونة الشغل

من مدونة  199و  199و  191و  199و  195تطبق أحكام المواد 

الشغل المتعلقة باألقدمية ، مع مراعاة مالئمتها مع طبيعة العمل 

 .المنزلي

  + .1  إضافة مادة جديدة

الشكايات التي يتقدم بها العامل يتلقى األعوان المكلفون بتفتيش الشغل  

ضد المشغل، كلما تعلق األمر بنزاع يخص تنفيذ عقد ( ة)المنزلي ( ة)

 .العمل المبرم بينهما

دى تطبيق أحكام هذا الطرفين للتحقق من م فورايستدعي مفتش الشغل 

التنقل بسرعة للقاء رب البيت حول  وإن اقتضى الحالالقانون، 

التدابير الآلزمة من أجل ضمان استمرار  موضوع الشكاية واتخاذ كل

 . عقد الشغل، وبذل المجهود إليجاد صلح وتسوية بين الطرفين

 

يستدعي مفتش الشغل بعد ذلك ، إن اقتضى الحال الطرفين للتحقق 

من مدى تطبيق عقد العمل المبرم بينهما، وإجراء بحث حول 

ضمن وقائع ويحرر بذلك محضرا يت. المؤاخذات  الواردة في الشكاية

الشكاية والمبادرات التي قام بها وموقف كل طرف ومحاوالت الصلح 

 .التي أجراها بين الطرفين ونتيجتها

وإذا تعذر عليه إجراء الصلح، ينهي محضره في الموضوع يتضمن 

رأيه ويسلم منه نسخة للطرفين، اللذان يحق لهما اللجوء إلى 

 .المحكمة المختصة للبث في النزاع

معاينة مخالفة أحكام هذا القانون يحرر محضرا خاصا في  وفي حالة

موضوع المخالفة يحيله فورا على النيابة العامة المختصة، ويشعر 

 .الطرفين بذلك

 بدون تغيير

 

 

إضافة فقرات جديدة 

 وإعادة الصياغة

يتلقى األعوان المكلفون بتفتيش الشغل الشكايات التي يتقدم بها 

ضد المشغل، كلما تعلق األمر بنزاع ( ة)المنزلي ( ة)العامل 

 .يخص تنفيذ عقد العمل المبرم بينهما

يستدعي مفتش الشغل الطرفين للتحقق من مدى تطبيق أحكام 

 .هذا القانون

 

يقوم مفتش الشغل بإجراء محاوالت الصلح بين الطرفين يتم 

 .تضمينها في محضر يوقعه الطرفان

 

موضوع يسلم إلى وإذا تعذر عليه الصلح، حرر محضرا في ال

ليدلي به إذا قرر اللجوء إلى المحكمة ( ة)المنزلي ( ة)العامل 

 .المختصة قصد البث في النزاع

يمكن لمفتش الشغل أن يطلب من الطرفين مده بالوثائق التي من 

وفي حالة معاينة . شأنها أن تساعده على القيام بالمهمة المذكورة

في الموضوع يحيله مخالفة أحكام هذا القانون يحرر محضرا 

 .إلى النيابة العامة المختصة
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9. 

 

 الباب

 الخامس

 

المراقبة 

 والعقوبات
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تشديد العقوبة بإضافة العقوبة 

 الحبسية

 000222 وبغرامة قدرها  أشهر 6بعقوبة حبسية من شهر إلى يعاقب 

 :درهم 020222إلى 

 51يقل عمره عن ( ة)منزليا ( ة)شخص استخدم عامال  كل -

 سنة،

، في تشغيل عمال اعتيادية كل شخص ذاتي، يتوسط بصفة -

 منزليين،

بصحتهم أو  ضرتكل شخص استخدم عماال منزليين في أشغال  -

 سلوكهم األخالقي،بسالمتهم أو ب

 

 

إضافة عقوبة 

 الحبس

إعادة الصياغة 

 والترتيب

 

 حذف عبارة

ولي  دون إذن من"

 "أمره

 :درهم 976777إلى  1.6777يعاقب بغرامة من 

يقل عمره عن ( ة)منزليا ( ة)كل شخص استخدم عامال  -

 سنة، 51

يتراوح عمره ( ة)منزليا ( ة)كل شخص استخدم عامال  -

 ،دون إذن من ولي أمرهسنة  51و  51ما بين 

كل شخص ذاتي، يتوسط بصفة اعتيادية ، في تشغيل  -

 عمال منزليين،

 أعاله، 3شخص لم يتقيد بأحكام المادة كل  -

 ضرتكل شخص استخدم عماال منزليين في أشغال  -

 سلوكهم األخالقي،بسالمتهم أو ببصحتهم أو 
وفي حالة العود يحكم على مرتكب األفعال المنصوص عليها 

أشهر  9آنفا بضعف الغرامة وبالحبس تتراوح مدته بين شهر و 

 .أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط

11 92  

 :درهم 32.222إلى  01.222يعاقب بغرامة من  

يتراوح عمره ما بين ( ة)منزليا ( ة)كل شخص استخدم عامال  -

 سنة ، 51و  51

 أعاله، 2كل شخص لم يتقيد بأحكام المادة  -
كل مشغل، لم يصرح باألجير المنزلي لدى الصندوق الوطني  -

 للضمان االجتماعي،
وفقا (  ة)المنزلي( ة)كل مشغل امتنع عن أداء أجر العامل -

 أعاله،  91لمقتضيات المادة 
 

 أو اقتطع منه،( ة)المنزلي( ة)كل مشغل تماطل في أداء أجر العامل -
 كل مشغل لم يؤدي أجر الساعات االضافية،  -
أو تركه عرضة ( ة)المنزلي( ة)العامل كل مشغل امتنع عن  تطبيب -

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كل عامل درهم  5022و  122يعاقب بغرامة تتراوح بين 

لم يحط مشغله بكل تغيير يطرأ على عنوانه ( ة)منزلي ( ة)

 .أو حالته العائلية
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ةاألصليلمادة ا طبيعة التعديل الصيغة المعدلة المقترحة التعليل  الباب المادة تعديل 

 :درهم 5022و  122تتراوح بين يعاقب بغرامة  
بالتزاماته بشكل  له  الصريحخالتأكد إ( ة)منزلي ( ة)كل عامل  -

يمس شخص المشغل أو ممتلكاته، عند حدوث ضياع أو سرقة أو 

إتالف أو إهمال لمراقبة طفل أو ضربه أو إفشاء أسرار البيت، أو 

 ممتلكات المشغلسوء التعامل مع عجوز أو مريض أو استعمال 

 .دون إذن مسبق منه ألغراض شخصية 
حقه في ( ة)المنزلي ( ة)كل مشغل امتنع عن منح العامل  -

 أعاله، 9الراحة التعويضية المنصوص عليها في المادة 

كل مشغل امتنع عن منح العاملة المنزلية حقها في استراحة  -

 أعاله، 31 ةالرضاعة المنصوص عليها في الماد

بحقه في ( ة)المنزلي ( ة)كل مشغل امتنع عن تمتيع العامل  -

 31العطلة السنوية المؤدى عنها المنصوص عليها في المادة 

 أعاله،

في أيام العطل ( ة)منزلي ( ة)كل مشغل قام بتشغيل عامل  -

وفي أيام األعياد المؤدى عنها المنصوص عليهما، على 

 أعاله ، 33و  9التوالي، في المادتين 

من ( ة)المنزلي ( ة)شغل امتنع عن تمتيع العامل كل م -

 50االستفادة من أيام التغيب المنصوص عليها في المادة 

 .أعاله، أو عدم أداء األجر عنها

 :درهم 122و  022تتراوح بين يعاقب بغرامة 
لم يحط مشغله بكل تغيير يطرأ على عنوانه ( ة)منزلي ( ة)كل عامل 

 .أو حالته العائلية

 

 بند إضافة

 :درهم 5022و  122يعاقب بغرامة تتراوح بين 
 

حقه ( ة)المنزلي ( ة)كل مشغل امتنع عن منح العامل  -

 1في الراحة التعويضية المنصوص عليها في المادة 

 أعاله،

كل مشغل امتنع عن منح العاملة المنزلية حقها في  -

 9 ةاستراحة الرضاعة المنصوص عليها في الماد

 أعاله،

بحقه ( ة)المنزلي ( ة)كل مشغل امتنع عن تمتيع العامل  -

في العطلة السنوية المؤدى عنها المنصوص عليها في 

 أعاله، 52المادة 

في أيام ( ة)منزلي ( ة)كل مشغل قام بتشغيل عامل  -

العطل وفي أيام األعياد المؤدى عنها المنصوص 

ما  أعاله ، 52و  1عليهما، على التوالي، في المادتين 

م يتفق الطرفان على تأجيل االستفادة منها إلى وقت ل

 الحق،

من ( ة)المنزلي ( ة)كل مشغل امتنع عن تمتيع العامل  -

 50االستفادة من أيام التغيب المنصوص عليها في المادة 

 .أعاله، أو عدم أداء األجر عنها

 
 

 

 

 

99 

91  

المتعلق  611..من القانون رقم  2الفقرة األولى من المادة  تغير أحكام 

خدم "محل تسمية " العمال المنزليين"تحل تسمية ل بمدونة الشغل

 ."البيوت

 

 بدون تغيير

 611..من القانون رقم  2تغييرا ألحكام الفقرة األولى من المادة 

خدم "محل تسمية " العمال المنزليين"السالف الذكر تحل تسمية 

 "يوتالب

99 17 

 

 

 

 

تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ بعد انصرام أجل سنة ابتداء من  

التاريخ الذي تنشر فيه بالجريدة الرسمية النصوص الآلزمة لتطبيقه 

 .التام

 بدون تغيير

 

تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ بعد انصرام أجل سنة ابتداء 

من التاريخ الذي تنشر فيه بالجريدة الرسمية النصوص الآلزمة 

 .لتطبيقه التام

 19 
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يتعين على المشغلين الذين يشغلون في التاريخ المذكور، عماال 

 .   منزليين، التقيد بأحكامه ابتداء من هذا التاريخ

يتعين على المشغلين الذين يشغلون في التاريخ المذكور، عماال 

 .   منزليين، التقيد بأحكامه ابتداء من هذا التاريخ
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 البرلمان     

 مجلس المستشارين

 فرق المعارضة 

 

 

 

 بمجلس المستشارين معارضةتعديالت فرق ال

  19.12حول مشروع قانون رقم 

 الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليينبتحديد شروط 
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 التعليل المادة معدلة المادة كما وردت في المشروع المادة

 :تشمل ألاشغال املرتبطة بالبيت ألاشغال التالية 51

 التنظيف،*

 الطبخ،*

 الاعتناء باألنفال،*

الاعتناء بفرد من أفراد البيت بسبب سنه أو عجزه،أو *

 أو كونه من ذوي الاحتياجات احخاصة، مرضه،

 السياقة*

 أعمال البستنة*

 .حراسة البيت*

يمكن عند الاقتضاء تغيير أو تتميم الئحة ألاشغال املشار 

 .إليها أعاله بنص تنظيمي

 :التالية ألاعمالتشمل ألاشغال املرتبطة بالبيت 

 التنظيف،*

 الطبخ،*

 الاعتناء باألنفال،*

أفراد البيت بسبب سنه أو عجزه،أو الاعتناء بفرد من *

 مرضه، أو كونه من ذوي الاحتياجات احخاصة،

 السياقة*

 أعمال البستنة*

 .حراسة البيت*

يمكن عند الاقتضاء تغيير أو تتميم الئحة ألاشغال املشار 

 .إليها أعاله بنص تنظيمي

يمنع تشغيل العمال املنزليين في أشغال تشكل مخانر 

المتهم أو بسلوكهم ألاخالقي، أو قد بينة تضر بصحتهم أو س

 .قد يخل باآلداب العامة يترتب عنها ما

 تحدد الئحة هذه ألاشغال املمنوعة بنص تنظيمي 

تحسين البناء اللغوي للمادة، 

بتفادي تكرار كلمة ألاشغال في 

 .نفس احجملة

 

 

 

 

 

 

 

نقل مقتضيات الفقرتين 

إلى املادة  11ألاخيرتين من املادة 

بالنظر لوحدة ذلك و  14

املوضوع، التي تقتض ي من باب 

التنصيص  اسسجام املقتضيات

 على ما هو مباح وما هو ممنوع

 .من أشغال منزلية
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بمقتض ى عقد عمل ( ة)املنزلي( ة)يتم تشغيل العامل     51

هذا  ويوقع. يعده املشغل وفق نموذج يحدد بنص تنظيمي

، شريطة أن (ة)املنزلي( ة)العقد من قبل املشغل والعامل

تراعي، عند التوقيع، الشروط املتعلقة باألهلية املنصوص 

 .عليها في قانون الالتزامات والعقود

يحرر العقد في ثالثة نظائر يصاد  على صحة إمضائها     

من قبل السلطة املختصة، يسلم املشغل نظيرا منها 

 ويحتفظ بواحدة منها،ويودع الثالث( ة)نزليامل( ة)للعامل

 .لدى مفتشية الشغل املختصة مقابل وصل

إذا تعلق ألامر بعمال منزليين أجانب، تطبق أحكام      

الباب احخامس من الكتاب الرابع من القانون املذكور رقم 

 .املتعلقة بتشغيل ألاجراء ألاجانب 11.66

 

 

بمقتض ى عقد عمل يعده ( ة)املنزلي( ة)تشغيل العامل يتم 

ويوقع هذا . املشغل وفق نموذج يحدد بنص تنظيمي

، شريطة أن (ة)املنزلي( ة)العقد من قبل املشغل والعامل

بتراضي الطرفين، تراعي، عند التوقيع، الشروط املتعلقة 
قانون  وبأهليتهما للتعاقد، وبمحل العقد، وبسببه كما حددها

 .تزامات والعقودالال

يحرر العقد في ثالثة نظائر يصاد  على صحة إمضائها     

من قبل السلطة املختصة، يسلم املشغل نظيرا منها 

 ويحتفظ بواحدة منها،ويودع الثالث( ة)املنزلي( ة)للعامل

 .لدى مفتشية الشغل املختصة مقابل وصل

إذا تعلق ألامر بعمال منزليين أجانب، تطبق أحكام      

لباب احخامس من الكتاب الرابع من القانون املذكور رقم ا

 .املتعلقة بتشغيل ألاجراء ألاجانب 11.66

إذا تبين ملفتش الشغل أن العقد يتضمن  -

، مقتضيات مخالفة ألحكام مدونة الشغل أو لهذا القانون 

 :فإنه

ينبه الطرفين إلى وجود هذه املقتضيات املخالفة  -0

 .قصد مراجعة العقد  وتعديله

عند الامتناع عن ذلك، عليه التقدم بطلب أمام  -4

  .املحكمة املختصة من أجل اححكم ببطالن العقد

 

مع أحكام مدونة الشغل اليت  املالئمة
استعملت عبارة الشغل ضمن نصوصها، 

من املدونة  51وكذلك مع أحكم املادة 
املذكورة فيما يتعلق بشروط صحة عقد 
الشغل الواردة يف قانون االلتزامات 

 .والعقود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تفعيل دور مفتشية الشغل في 

مراقبة مدى مطابقة عقد 

 .الشغل للقانون بشكل عام
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يمكن تشغيل العمال املنزليين املغاربة أو ألاجانب عن  51

نريق وكاالت التشغيل احخصوصية املحدثة نبقا ألحكام 

بمثابة مدونة  11.66الكتاب الرابع من القانون رقم 

 .الشغل حول الوسانة في الاستخدام وتشغيل ألاجراء

على ألاشخاص الذاتيين أن يقوموا، بصفة  ويمنع

 .اعتيادية، بأعمال الوسانة في تشغيل عمال منزليين

يمكن تشغيل العمال املنزليين املغاربة أو ألاجانب عن 

نريق وكاالت التشغيل احخصوصية املحدثة نبقا ألحكام 

بمثابة مدونة  11.66الكتاب الرابع من القانون رقم 

 .ستخدام وتشغيل ألاجراءالشغل حول الوسانة في الا 

ويمنع على ألاشخاص الذاتيين أن يقوموا، بأعمال 

في تشغيل  (بصفة اعتيادية : حذف عبارة )  الوسانة

 .عمال منزليين

 

 

الكلي لهذه املمارسة من املنع 

الصعوبات التي قد  جهة، عالوة

تطرح من أجل إثبات الصفة 

 .الاعتيادية
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59 

 
 
 

أن يقدم للمشغل سسخة ( ة)املنزلي( ة)يجب على العامل    

مصاد  عليها من بطاقة تعريفه الوننية أو ما يقوم 

مقامها، وكذا جميع البيانات والوثائق التي يطلبها 

املشغل، وال سيما تلك املتعلقة باسمه وعنوانه وتاريخ 

ومكان ازدياده وبحالته العائلية، وعند الاقتضاء سسخا 

 .هادات املدرسية واملهنية التي يتوفر عليهامن الش

أن يحيط املشغل علما ( ة)املنزلي( ة)يجب على العمل    

 .بكل تغيير يطرأ على عنوانه أو حالته العائلية

( ة)يمكن للمشغل، وعلى نفقته، أن يطلب من العامل    

قبل تشغيله، أن يدلي بشهادة نبية تثبت خلوه ( ة)املنزلي

 .مراض املعديةمن أي مرض من ألا 

أن يصرح لدى مشغله ( ة)املنزلي( ة)يتعين على العامل    

 .بأي مرض آخر مصاب به وال سيما إذا كان مرضا مزمنا

  

أن يقدم للمشغل سسخة ( ة)املنزلي( ة)يجب على العامل

مصاد  عليها من بطاقة تعريفه الوننية أو ما يقوم 

يطلبها  مقامها، وكذا جميع البيانات والوثائق التي

املشغل، وال سيما تلك املتعلقة باسمه وعنوانه وتاريخ 

ومكان ازدياده وبحالته العائلية، وعند الاقتضاء سسخا 

 .من الشهادات املدرسية واملهنية التي يتوفر عليها

أن يحيط املشغل علما ( ة)املنزلي( ة)يجب على العمل    

 .بكل تغيير يطرأ على عنوانه أو حالته العائلية

( ة)يمكن للمشغل، وعلى نفقته، أن يطلب من العامل    

قبل تشغيله، أن يدلي بشهادة نبية تثبت خلوه ( ة)املنزلي

ويتعين على املشغل من أي مرض من ألامراض املعدية، 

احترام مبدا سرية كل املعلومات املرتبطة باححياة 

 (.ة)الشخصية للعامل 

يصرح لدى مشغله أن ( ة)املنزلي( ة)يتعين على العامل    

 .بأي مرض آخر مصاب به وال سيما إذا كان مرضا مزمنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حماية حق العامل في احترام 

سرية املعطيات احخاصة 

بشكل عام  بحياته الشخصية

 .والصحية بشكل خاص
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 السالف 11.66من القانون رقم  023نبقا ألحكام املادة  59

الذكر، يمنع تشغيل ألاشخاص الذين تقل أعمارهم عن 

 .سنة كعمال منزليين 01

 01أما بالنسبة لألشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 

سنة، فيجب أن يكونوا حاصلين من أولياء أمورهم  08و

على إذن مكتوب مصاد  على صحة إمضائه،قصد توقيع 

 .عقد الشغل املتعلق بهم

 08و 01املنزليون املتراوحة أعمارهم ما بين يعرض العمال 

سنة وجوبا على فحص نبي كل ستة أشهر على نفقة 

 .املشغل

يمنع تشغيل العمال املنزليين في أشغال تشكل مخانر 

بينة تضر بصحتهم أو سالمتهم أو بسلوكهم ألاخالقي، أو قد 

 .يترتب عنها ما قد يخل باآلداب العامة

 .نص تنظيميتحدد الئحة هذه ألاشغال ب

 

 

يحدد سن القبول في تشغيل ألاشخاص كعمال منزليين 

 .  سنة 08في 

 

 

 

 

 

 

 

 

مينع تشغل العمال املنزليني يف أشغال تشكل خماطر بينة تصر بصحتهم أو 
، أو بسلوكهم األخالقي، أو قد يرتتب عنها ما أو تفوق طاقتهمسالمتهم 

 .قد خيل باآلداب العامة
 

 إن تفعيل ضمانات حماية

حقو  الطفل تقتض ي منع 

تشغيل من يقل أعمارهم عن 

سنة كعمال منزليين، إذ  08

عالوة على املخانر ذات الصلة 

ألاشغال املنزلية التي يمكن  عبنو 

، فإن (ة)أن تسند إلى القاصر

( املنازل ) أمكان الشغل 

باعتبارها فضاءات خاصة 

تيسر املمارسات املنتهكة 

ححقو  القاصرين والقاصرات 

اححد من الانتشار الواسع ) 

لظاهرة اغتصاب القاصرات 

 (.العامالت باملنازل 

استنادا إلى مضامين التقارير 

والدولية حول وضعية الوننية 

ألانفال العاملين باملنازل 

باملغرب، بما فيهم ألانفال 

 01الذين تتراوح أعمارهم بين 

و سنة، فإننا سعتبر العمل 07
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املنزلي بالنسبة لألنفال مندرج 

ضمن أسوإ أشكال تشغيل 

ألانفال كما حددتها اتفاقيات 

منظمة العمل الدولية، 

واسسجاما مع ذلك وجب منع 

ألانفال بشكل كلي في تشغيل 

 .املجال املنزلي

حذف الفقرة ألاخيرة اسسجاما 

 .14مع التعديل الوارد في املادة 

 

مراعاة مبدأ التناسب بني الشغل املنزيل 
 .(ة)املنزيل ( ة)وطاقة العامل 

من راحة أسبوعية ال تقل ( ة)املنزلي( ة)يستفيد العامل  51

 .ساعة متصلة 42عن 

يمكن باتفا  الطرفين تجميع أيام الراحة ألاسبوعية على 

أن تعطى الراحة التعويضية خالل الشهرين املواليين 

 .لتاريخ وقفها

من راحة أسبوعية ال تقل ( ة)املنزلي( ة)يستفيد العامل 

 .ساعة متصلة 42عن 

يمكن باتفا  الطرفين تجميع أيام الراحة ألاسبوعية على 

لتاريخ  الشهر املواليأن تعطى الراحة التعويضية خالل 

 .وقفها

اسسجاما مع مضمون املادة 

 .من مدونة الشغل 401

تستفيد ألام، العاملة املنزلية، ابتداء من تاريخ استئنافها  51

مدتها العمل إثر الوضع، من استراحة خاصة للرضاعة 

ساعة واحدة عن كل يوم وذلك على خالل مدة اثيي عشر 

تستفيد ألام، العاملة املنزلية، ابتداء من تاريخ وضعها 

 .ملولود من عطلة ألامومة

وتستفيد ابتداء من تاريخ استئنافها العمل إثر الوضع،  

نبيعة ألاشغال املنزلية، 

وتأثيرها على الوضع الصحي 

مرأة بعد الوضع تقتض ي لل
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 .شهرا متوالية

تكون مدة استراحة الرضاعة مستقلة عن فترات الراحة 

 .التي تستفيد منها العاملة املنزلية

يمكن الاتفا  بين املشغل والعاملة املنزلية املرضعة على 

نريقة استفادة هذه ألاخيرة من املدة املذكورة بالشكل 

 .املالئم لظروف العمل

من استراحة خاصة للرضاعة مدتها ساعة واحدة عن كل 

 .يوم وذلك على خالل مدة اثيي عشر شهرا متوالية

مدة استراحة الرضاعة مستقلة عن فترات الراحة  تكون 

 .التي تستفيد منها العاملة املنزلية

يمكن الاتفا  بين املشغل والعاملة املنزلية املرضعة على 

نريقة استفادة هذه ألاخيرة من املدة املذكورة بالشكل 

 .املالئم لظروف العمل

تمتيع العاملة بحقها في عطلة 

من جهة، واحترام مبدإ  ألامومة

املصلحة الفضلى املنصوص 

عليها في الاتفاقية الدولية 

حاجة الرضيع ) ححقو  الطفل 

لعناية شاملة ومتواصلة 

يتطلب التفرغ الكامل لألم 

خاصة خالل  مرحلة ما بعد 

 (.الوالدة

من رخص تغيب ألسباب ( ة)املنزلي( ة)العامل يستفيد 91

 :عائلية تحدد مددها كما يلي

 أربعة أيام،(: ة)املنزلي( ة)زواج العامل -

: أو أحد ربائبه( ة)املنزلي( ة)زواج أحد أبناء العامل -

 يومان،

أو أحد أبنائه أو أحفاده، ( ة)املنزلي( ة)وفاة زوج العامل -

 ثالثة أيام،: ج سابقأو أصوله، أو أبناء زوجه من زوا

أو ( ة)املنزلي( ة)وفاة أحد إخوة أو إحدى أخوات العامل -

: أحد إخوة أو إحدى أخوات زوجه، أو أحد أصول زوجه

 يومان،

: أو أحد أبنائه( ة)املنزلي( ة)عملية جراحية لزوج العامل -

من رخص تغيب ألسباب ( ة)املنزلي( ة)يستفيد العامل

 :عائلية تحدد مددها كما يلي

 أربعة أيام،(: ة)املنزلي( ة)زواج العامل -

: أو أحد ربائبه( ة)املنزلي( ة)زواج أحد أبناء العامل -

 يومان،

أو أحد أبنائه أو أحفاده،  (ة)املنزلي( ة)وفاة زوج العامل -

 ثالثة أيام،: أو أصوله، أو أبناء زوجه من زواج سابق

أو ( ة)املنزلي( ة)وفاة أحد إخوة أو إحدى أخوات العامل -

: أحد إخوة أو إحدى أخوات زوجه، أو أحد أصول زوجه

 يومان،

: أو أحد أبنائه( ة)املنزلي( ة)عملية جراحية لزوج العامل -
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 يومان،

 يوم واحد،(: ة)املنزلي( ة)ختان أحد أبناء العامل -

 .يؤدى ألاجر كامال عن التغيبات املشار إليها أعاله

 

 يومان،

 يوم واحد،(: ة)املنزلي( ة)د أبناء العاملختان أح -

 .يؤدى ألاجر كامال عن التغيبات املشار إليها أعاله

من رخص تغيب ألسباب ( ة)املنزلي( ة)يستفيد العامل

نة قا للكيفيات املنصوص عليها في مدو مرضية، نب

 . الشغل

 

 

 

 

 

 

إقرار حق العامل املنزلي في 

شأنه  الغياب بسبب املرض

وذلك فق شأن باقي ألاجراء، 

الكيفيات التي يحددها 

 القانون،

ويدخل في احتسابه . يحدد ألاجر بتراض ي الطرفين 91

باإلضافة إلى املبلغ النقدي، املكمالت ألاخرى املادية أو 

 .العينية، عند الاقتضاء،إذا اتفق الطرفان على ذلك

( ة)للعاملال يمكن أن يقل املبلغ النقدي من ألاجر 

عن اححد ألادسى القانوسي لألجر املطبق في ( ة)املنزلي

قطاعات الصناعة والتجارة واملهن اححرة، إذا كان 

ال يستفيد من مكمالت مادية أو ( ة)املنزلي( ة)العامل

عينية أخرى، بما في ذلك ألاكل واملبيت بصفة دائمة لدى 

 .املشغل

فق الطرفان على يؤدى ألاجر كل شهر عند انتهائه، ما لم يت

 . خالف ذلك

يجب أن يتضمن عقد الشغل، عند الاقتضاء، النسبة 

ويدخل في احتسابه . يحدد ألاجر بتراض ي الطرفين

ت ألاخرى املادية أو باإلضافة إلى املبلغ النقدي، املكمال 

 .العينية، عند الاقتضاء،إذا اتفق الطرفان على ذلك

( ة)ال يمكن أن يقل املبلغ النقدي من ألاجر للعامل

عن اححد ألادسى القانوسي لألجر املطبق في ( ة)املنزلي

قطاعات الصناعة والتجارة واملهن اححرة، إذا كان 

ادية أو ال يستفيد من مكمالت م( ة)املنزلي( ة)العامل

عينية أخرى، بما في ذلك ألاكل واملبيت بصفة دائمة لدى 

 .املشغل

يؤدى ألاجر كل شهر عند انتهائه، ما لم يتفق الطرفان على 

 . خالف ذلك

يجب أن يتضمن عقد الشغل، عند الاقتضاء، النسبة 
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املئوية التي يمثلها املبيت وألاكل من مبلغ ألاجر على أال 

 .من هذا املبلغ %40تتجاوز هذه النسبة في كل ألاحوال 

على أال  ،املئوية التي يمثلها املبيت وألاكل من مبلغ ألاجر

هذا املبلغ من   %31تتجاوز هذه النسبة في كل ألاحوال 

من جهة، كما يتم التنصيص صراحة في عقد الشغل على 

وفق ما يصون كرامته من أن تتم استفادة العامل منها، 

 .جهة أخرى 

 

 

 

 

 

النقدي من أجر  حماية احجزء

اححيلولة دون العامل املنزلي، ب

 .للجزء العيييتضخيم املشغل 

والتنصيص على استفادة 

من هذه املكمالت ( ة)العامل 

وفق ما ( املبيت/ ألاكل) العينية 

 .يصون كرامته

يتلقى ألاعوان املكلفون بتفتيش الشغل الشكايات التي  99

ضد املشغل، كلما تعلق ( ة)املنزلي( ة)يتقدم بها العامل

 .بينهماألامر بنزاع يخص تنفيذ عقد العمل املبرم 

يستدعي مفتش الشغل الطرفين للتحقق من مدى تطبيق 

 .أحكام هذا القانون 

يقوم مفتش الشغل بإجراء محاوالت الصلح بين الطرفين 

 . يتم تضمينها في محضر يوقعه الطرفان

وإذا تعذر عليه الصلح، حرر محضرا في املوضوع يسلم إلى 

لى املحكمة ليدلي به إذا قرر اللجوء إ( ة)املنزلي( ة)العامل

 .املختصة قصد البت في النزاع

يمكن ملفتش الشغل أن يطلب من الطرفين مده بالوثائق 

. التي من شأنها أن تساعده على القيام باملهمة املذكورة

ملكلفون بتفتيش الشغل الشكايات التي يتلقى ألاعوان ا

ضد املشغل، كلما تعلق ( ة)املنزلي( ة)يتقدم بها العامل

 .ألامر بنزاع يخص تنفيذ عقد العمل املبرم بينهما

يستدعي مفتش الشغل الطرفين للتحقق من مدى تطبيق 

 .أحكام هذا القانون 

يقوم مفتش الشغل بإجراء محاوالت الصلح بين الطرفين 

 . نها في محضر يوقعه الطرفانيتم تضمي

وإذا تعذر عليه الصلح، حرر محضرا في املوضوع يسلم إلى 

ليدلي به إذا قرر اللجوء إلى املحكمة ( ة)املنزلي( ة)العامل

 .املختصة قصد البت في النزاعالابتدائية 

ملفتش الشغل أن يطلب من الطرفين مده بالوثائق  يمكن

. التي من شأنها أن تساعده على القيام باملهمة املذكورة

 

املالئمة مع املقتضيات التشريعية 
املنصوص املتعلقة باملسطرة اخلاصة 
بالقضايا اإلجتماعية فيما يتعلق 
باالختصاص النوعي، واملسندة حصرا إىل 

( األقسام اإلجتماعية ) احملاكم اإلبتداية 
( ة)وحمليا ملكان إبرام عقد شغل العامل 

 (.ة)املنزيل 
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وفي حالة معاينة مخالفة أحكام هذا القانون يحرر 

 .محضرا في املوضوع يحيله إلى النيابة العامة املختصة

 

 

 

وفي حالة معاينة مخالفة أحكام هذا القانون يحرر 

 .محضرا في املوضوع يحيله إلى النيابة العامة املختصة

يمكن ملفتش الشغل القيام بزيارة ملكان العمل بموافقة 

 .بموجب ترخيص من النيابة العامة املشغل، أو 

 

 

 

 

 

 

تقوية الدور الرقابي ملفتشية 

الشغل، وفق ما يصون 

كان العمل خصوصية وحرمة م

الذي هو البيت املنزلي، وذلك 

عبر خلق التوازن الضروري بين 

 حقو  وواجبات كل نرف

 

97 

 

 : 31.111إلى  41.111يعاقب بغرامة من 

منزليا يقل عمره ( ة)كل شخص استخدم عمال  -

 .سنة 01عن 

منزليا يتراوح عمره ( ة)مال اشخص استخدم ع كل -

 .سنة دون إذن من ولي أمره 08و  01مابين 

كل شخص ذاتي، يتوسط بصفة اعتيادية، في  -

 .تشغيل عمال منزليين

- .................................................................. 

بصحتهم أو  كل شخص استخدم عماال منزليني يف أشغال  تضر -
 .سالمتهم أو سلوكهم األخالقي

-  

 

 : 31.111إلى  41.111يعاقب بغرامة من 

يقل عمره منزليا ( ة)مال اكل شخص استخدم ع -

 .سنة 08عن 

بصفة : حذف عبارة) كل شخص ذاتي، يتوسط  -

  .في تشغيل عمال منزليين (اعتيادية 

 

 

- ..................................................................... 

تشكل خطرا على كل شخص استخدم عماال منزليني يف أشغال  -
أو  أو تفوق طاقتهمأو تضر بصحتهم أو سالمتهم  حياتهم،

 .سلوكهم األخالقي
 

املالءمة مع التعديل  -0

 11الوارد في املادة 

بخصوص منع تشغيل 

الذين يقل ألانفال 

 .سنة 08سنهم عن 

تجريم الوسانة بشكل  -4

كلي، بما فيها الوسانة 

غير الاعتيادية، حماية 

ححقو  الطفل، خاصة 

أمام صعوبة إثبات 

، ناهيك .حالة الاعتياد

عن كون الوسانة 
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باملعيى القانوسي تتم 

 .بمقابل

دون تعريض العامل  احليلولة -3
أثناء تكليفه ( ة )املنزيل ( ة)

بأشغال منزلية قد تشكل خطرا 
املنزيل ( ة)على حياة العامل 

، مع مراعاة مبدأ التناسبية (ة)
 .أثناء تنفيذ عقد الشغل

درهم كل  0411و 111يعاقب بغرامة تتراوح ما بين  91

لم يحط مشغله علما بكل تغيير يطرأ ( ة)منزلي( ة)عامل

 .على عنوانه أو حالته العائلية

درهم كل  0411و 111يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 

لم يحط مشغله علما بكل تغيير يطرأ ( ة)منزلي( ة)عامل

وذلك خالل الشهر املوالي على عنوانه أو حالته العائلية، 

 .لكل تغيير

 

تحديد سقف زميي لكل إشعار 

 .في هذا السيا  مفترض

 :درهم 0411و 111تتراوح ما بين يعاقب بغرامة  91

حقه في ( ة)املنزلي( ة)كل مشغل امتنع عن منح العامل-

 أعاله، 8الراحة التعويضية املنصوص عليها في املادة 

كل مشغل امتنع عن منح العاملة املنزلية حقها في  -

 أعاله،  6استراحة الرضاعة املنصوص عليها في املادة 

بحقه في ( ة)املنزلي( ة)املكل مشغل امتنع عن تمتيع الع -

 01العطلة السنوية املؤدى عنها املنصوص عليها في املادة 

 أعاله،

 :درهم 0411و 111يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 

حقه في ( ة)املنزلي( ة)مشغل امتنع عن منح العامل كل-

 أعاله، 8الراحة التعويضية املنصوص عليها في املادة 

عطلة كل مشغل امتنع عن منح العاملة املنزلية حقها في  -

 6واستراحة الرضاعة املنصوص عليها في املادة  ألامومة

 أعاله، 

حقه في ب( ة)املنزلي( ة)كل مشغل امتنع عن تمتيع العامل -

 01العطلة السنوية املؤدى عنها املنصوص عليها في املادة 

 
 

املالءمة مع التعديل الوارد في 

بخصوص عطلة  16املادة 

 .ألامومة
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في أيام العطل ( ة)منزلي( ة)كل مشغل قام بتشغيل عامل -

وفي أيام ألاعياد املؤدى عنها املنصوص عليهما، على 

أعاله، ما لم يتفق الطرفان على  01و 8التوالي، في املادتين 

 فادة منها إلى وقت الحق،تأجيل الاست

من ( ة)املنزلي( ة)كل مشغل امتنع عن تمتيع العامل -

 04الاستفادة من أيام التغيب املنصوص عليها في املادة 

 .أعاله، أو عدم أداء ألاجر عنها

 أعاله،

في أيام العطل ( ة)منزلي( ة)كل مشغل قام بتشغيل عامل -

وفي أيام ألاعياد املؤدى عنها املنصوص عليهما، على 

أعاله، ما لم يتفق الطرفان على  01و 8التوالي، في املادتين 

 حق،تأجيل الاستفادة منها إلى وقت ال 

من ( ة)املنزلي( ة)كل مشغل امتنع عن تمتيع العامل -

 04الاستفادة من أيام التغيب املنصوص عليها في املادة 

 .أعاله، أو عدم أداء ألاجر عنها

من هذا  03كل مشغل قام بخر  مقتضيات املادة  -

 القانون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .املنزلي( ة)حماية أجر العامل
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 تعديالت الفريق الفدرالي للوحدة والديمقراطية 
  19.12حول مشروع قانون رقم 

 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين
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 1رقم : لــالتعدي

   ** *** 

 التعليل المادة معدلة النص األصلي
 1 لمادةا

 :بما يلي في مدلول هذا القانون يراد 

الذي يقوم، بصفة دائمة واعتيادية، مقابل ( ة)العامل : العامل املنزلي

من هذا  1أجر، بإنجاز أشغال مرتبطة بالبيت كما هي محددة في املادة 

 .القانون، سواء عند صاحب بيت واحد أو أكثر

 .بصفة مؤقتة(  ...... ة)ال يعتبر عامال 

حارس البيت املرتبط بعقد شغل مع ( ة)منزليا ( ة)ال كما ال يعتبر عام

 (1111نوفمبر  21..... )إحدى شركات الحراسة 

إلنجاز ( ة)منزلي ( ة)كل شخص ذاتي يستأجر  عمل عامل : صاحب البيت

أدناه أو أحدها، ويشار إليه في ما يلي  1ألاشغال املنصوص عليها في املادة 

 "املشغل"من هذا القانون باسم 

 1 ادةلما
 :يراد بما يلي في مدلول هذا القانون 

الذي يقوم، بصفة دائمة واعتيادية، مقابل ( ة)العامل : العامل املنزلي

من هذا  1أجر، بإنجاز أشغال مرتبطة بالبيت كما هي محددة في املادة 

في إنار عقد شغل  وذلك. واحد أو أكثر القانون، سواء عند صاحب بيت

وصاحب البيت أيا كانت نر  تنفيذه، ( ة)املنزلي ( ة)بين العامل 

 .ونبيعة ألاجر املقرر فيه، وكيفية أدائه

إلنجاز ( ة)منزلي ( ة)كل شخص ذاتي يستأجر  عمل عامل : صاحب البيت

أدناه أو أحدها، ويشار إليه في ما يلي  1ألاشغال املنصوص عليها في املادة 

 "املشغل"القانون باسم من هذا 

 

 

 

البد من التنصيص على ارتباط  -

العمال املنزليين بعقد شغل بصاحب 

من مدونة  2املادة  هاحددتالبيت كما 

 .الشغل

 

حذف الفقرة الثانية والثالثة ألن  -

العمال املذكورين يخضعون 

ال داعي  لنصوص قانونية أخرى 

إلعادة التنصيص عليها بموجب هذا 

 .القانون 
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 2رقم : لــالتعدي

   ** *** 

 التعليل المادة معدلة النص األصلي
 2 لمادةا

 

 :تشمل ألاشغال املرتبطة بالبيت ألاشغال التالية

 ؛التنظيف*

 الطبخ،*

 ؛الاعتناء باألطفال*

الاعتناء بفرد من أفراد البيت بسبب سنه أو عجزه،أو مرضه، أو كونه *

 ؛من ذوي الاحتياجات الخاصة

 ؛السياقة*

 ؛أعمال البستنة*

 .حراسة البيت*

يمكن عند الاقتضاء تغيير أو تتميم الئحة ألاشغال املشار إليها أعاله 

 .بنص تنظيمي

 2 لمادةا
 

 :على وجه احخصوص ألاشغال واملهام التالية أشغال البيت تضمنت

 ؛التنظيف*

 ؛الطبخ*

 ؛الاعتناء باألطفال*

بسبب سنه أو عجزه،أو مرضه، أو كونه من الاعتناء بفرد من أفراد البيت *

 ؛ذوي الاحتياجات الخاصة

 ؛السياقة*

 ؛أعمال البستنة*

 .حراسة البيت*

يمكن عند الاقتضاء تغيير أو تتميم الئحة ألاشغال املشار إليها أعاله بنص 

 .تنظيمي

 

 

يهدف هذا التعديل إلى عدم حصر 

أشغال البيت و فسح املجال إلمكانية 

شغل أو خدمة قد  الاتفاق على

 فرضها التحوالت الاجتماعية والتيت

ضرورية طرفي عقد الشغل جدها ي

 . ويتم إدراجها في العقد
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 3رقم : لــالتعدي

   ** *** 

 التعليل المادة معدلة النص األصلي
 3 لمادةا

     

بمقتض ى عقد عمل يعده املشغل وفق ( ة)املنزلي( ة)تشغيل العامل يتم

ويوقع هذا العقد من قبل املشغل . نموذج يحدد بنص تنظيمي

، شريطة أن تراعي، عند التوقيع، الشروط املتعلقة (ة)املنزلي( ة)والعامل

 .باألهلية املنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود

يحرر العقد في ثالثة نظائر يصادق على صحة إمضائها من قبل     

ويحتفظ ( ة)املنزلي( ة)السلطة املختصة، يسلم املشغل نظيرا منها للعامل

 .بواحدة منها،ويودع الثالث لدى مفتشية الشغل املختصة مقابل وصل

إذا تعلق ألامر بعمال منزليين أجانب، تطبق أحكام الباب الخامس      

املتعلقة بتشغيل  01.11رقم املذكور لكتاب الرابع من القانون من ا

 .ألاجراء ألاجانب

 

 

 3 لمادةا
 

بمقتض ى عقد عمل يعده املشغل وفق ( ة)املنزلي( ة)يتم تشغيل العامل

 3ي املادة ف يتضمن املقتضيات املتعلقة باملواضيع املدرجةنموذج 

 (ة)املنزلي( ة)هذا العقد من قبل املشغل والعامل ويوقع. مكرر أسفله

، عند التوقيع، الشروط ، شريطة أن تراعىعليهبعد أن يوافقا 

 .املتعلقة باألهلية املنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود

يحرر العقد في ثالثة نظائر يصادق على صحة إمضائها من قبل     

( ة)املنزلي( ة)منها للعامل السلطة املختصة، يسلم املشغل نظيرا

ويودع الثالث لدى مفتشية الشغل املختصة  ويحتفظ بواحدة منها،

 .أو بالبريد املضمون مع إشعار بالتوصل مقابل وصل

وفي حالة عدم توافق العقد مع أحكام هذا القانون يمكن ملفتش 

 .الشغل أن يتقدم للمحكمة من أجل اححكم ببطالن العقد

مر بعمال منزليين أجانب، تطبق أحكام الباب الخامس إذا تعلق ألا      

املتعلقة بتشغيل ألاجراء  01.11من الكتاب الرابع من القانون رقم 

 .ألاجانب

 
 :إلى التعديلهذا يهدف 

تضمين عقد العمل البيانات  -

طرفي  بينا هواملقتضيات املتفق علي

 ؛العقد

ضرورة إطالع وموافقة طرفي العقد  -

 على محتويات العقد؛

تفعيل دور مفتش الشغل وذلك  -

باللجوء إلى املسطرة القضائية في 

حالة عدم توافق العقد مع 

 مقتضيات القانون؛

إمكانية إيداع نسخة من العقد عبر  -

البريد املضمون إلى مفتشية الشغل 

في حالة  بعدها عن إقامة طرفي 

 .العقد

ة ال ألنها كلمة شارد "املذكور " حذف  -

 .السياق هذ محل لها في
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 مادة جديدة  4رقم : لــالتعدي

   ** *** 

 التعليل المادة معدلة النص األصلي
 عقد الشغل مكررة 3 المادة 

 .يبرم عقد الشغل ملدة غير محددة، أو ملدة محددة 

 :يتضمن عقد الشغل على وجه احخصوص البيانات التالية

 وعنوان كل منهما؛( ة)املنزلي ( ة)واسم العامل  بيتاسم صاحب ال -

 عنوان مكان العمل الاعتيادي أو  أماكن العمل الاعتيادية؛ -

 مدة العقد؛ -

 تاريخ بدء سريان العقد، ومدته في حالة العقد املحدد املدة؛ -

 نوع العمل الذي يتعين أداؤه؛ -

 ساعات العمل العادية؛ -

 ساعات العمل إلاضافية؛ -

 الراحة اليومية وألاسبوعية والاجازة السنوية؛أساليب تطبيق  -

 تواريخ أداء ألاجر، ومواقيته، ونريقة حسابه؛ -

 توفير الغذاء واملأوى في حالة توفره؛ -

 فترة الاختبار؛ -

 أو املشغل على السواء؛( ة)املنزلي ( ة)الشروط املتعلقة بإنهاء العمل، بما في ذلك فترة إخطار من جانب العامل  -

 الصندو  الونيي للضمان الاجتماعي؛رقم التسجيل ب -

 .الهيئة املؤمنة ضد حوادث الشغل وألامراض املهنية -

يجب على كل مشغل أن يسلم العامل املنزلي عند أداء ألاجر ورقة ألاداء وأن يضمنها وجوبا البيانات التي تحددها  -

 .السلطة اححكومة املكلفة بالشغل

 :يتوخى هذا التعديل

ن عقود التمييز بين نوعين م -

 : الشغل 

الشغل غير محدد املدة  قدع/ 9

 ةاملد محدد الشغل عقدو / 1

وذلك للتوافق مع ظروف إبرام 

العقود ملدة قصيرة كما هو الشأن 

في جميع عالقات الشغل غير  

 .القارة

مختلف  عقد الشغل تضمين -

 .املعلومات والبيانات التعاقدية

 

 

 

------------------------------------ 

العالقة الشغلية وجب  تباثإل -

على املشغل تسليم العامل املنزلي 

كل ما يثبت عالقة الشغل 

 .القائمة
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 مادة جديدة    5رقم : لــالتعدي

   ** *** 

 التعليل المادة معدلة النص األصلي
     

 

 فترة االختبار مكررة مرتين 3المادة  
 

فترة الاختبار، هي الفترة التي يمكن خاللها ألحد الطرفين إنهاء عقد الشغل 

 .بإرادته دون أجل إخطار  وال تعويض

أسبوعا في الشغل على ألاقل، فال ( ة)املنزلي ( ة)غير أنه إذا قض ى العامل / 1

يمكن إنهاء فترة الاختبار، إال بعد منحه أحد أجلي إلاخطار التاليين، ما لم يرتكب 

 : خطأ جسيما

يومين قبل إلانهاء، إذا تم الاتفا  على أداء ألاجر باليوم، أو ألاسبوع، أو  -

 . كل خمسة عشر يوما

 .ثمانية أيام قبل إلانهاء، إذا تم الاتفا  على أداء ألاجر  بالشهر -

من شغله، بعد انصرام فترة اختباره، دون أن ( ة)املنزلي ( ة)إذا فصل العامل 

، وجبت له الاستفادة من أجل إخطار ال يمكن أن تقل يصدر عنه خطأ جسيم

 .مدته عن ثمانية أيام

 .  ال تتجاوز فترة الاختبار بالنسبة للعقود غير املحددة املدة ثالثين  يوما/  4

 . يمكن تجديد فترة الاختبار مرة واحدة

 :وال يمكن أن تتجاوز بالنسبة للعقود املحددة املدة

 بالنسبة للعقود املبرمة ملدة تقل عن ستة أشهر؛ يوما  01 -

 .شهرا واحدا بالنسبة للعقود املبرمة ملدة تفو  ستة أشهر -

 .يمكن النص في عقد الشغل على مدة الاختبارو  

 

 
 التأكيد على ضرورة التنصيص على فترة الاختباريهدف هذا التعديل إلى 

فعندما ينص العقد على فترة الاختبار، فإن  .وتنظيمها وتحديدها

  .يضمناه شرط التجربةاملتعاقدين 

هو عقد مكتمل ألاركان معلق على  الاختبار ذلك، فإن عقد العمل تحت بو 

 .شرط فاسخ وهو عدم نجاح التجربة

مة العقد له، فإذا ءمدى مال باختبار لكل من الطرفين أن يقوم   أي

فسخ دون أن أحد الطرفين، فإن العقد ي اأسفرت التجربة عن عدم رض

 .قانونييكون لهذا الفسخ أثر 

أسبوعا أو أكثر في الشغل دون أن ( ة)املنزلي ( ة)العامل غير أنه إذا قض ى 

 .يصدر منه خطأ جسيما، فيتم تعويضه عن ذلك 

عدم )دون أن يتحقق الشرط الفاسخ  الاختبار أما إذا انقضت فترة  

ويستمر فى إنتاج  نهائيايصبح العقد ( الطرفيننجاح التجربة لدى أحد 

 . الاختبارفترة  انقضاءآثاره منذ إبرام العقد وليس من تاريخ 
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 مادة جديدة    6رقم : لــالتعدي

        ** *** 

 التعليل المادة معدلة النص األصلي
 مكررة ثالث مرات 3 لمادةا 

 كيفية إنهاء عقد الشغل  
 
 

عقد الشغل املحدد املدة بحلول ألاجل املحدد له، أو بانتهاء  ينتهي

 .الشغل الذي كان محال له

يستوجب قيام أحد الطرفين بإنهاء عقد الشغل محدد املدة، قبل  

حلول أجله، تعويضا للطرف آلاخر، ما لم يكن إلانهاء مبررا، بصدور 

 .خطأ جسيم عن الطرف آلاخر، أو ناشئا عن قوة قاهرة

( ة)أو العامل إنهاء عقد الشغل غير املحدد املدة بإرادة املشغل يمكن

، شرط مراعاة أحكام هذا القانون واملتعلقة بشأن أجل (ة)املنزلي

 .إلاخطار

 

 

 

 

يهدف هذا التعديل إلى تحديد ظروف وكيفية 

 .توقيف عقد الشغل

 

 

 

 

 



89 
 

 مادة جديدة    7رقم : لــالتعدي

   ** *** 

 التعليل معدلةالمادة  النص األصلي
 مكررة أربع مرات 3 لمادةا 

 
 
يجب على املشغل، عند انتهاء عقد الشغل، تحت نائلة أداء تعويض،  

شهادة شغل داخل أجل أقصاه ثمانية (  ة)املنزلي ( ة)أن يسلم العامل 

 .أيام

( ة)أن يقتصر في شهادة الشغل، على ذكر تاريخ التحا  العامل يجب 

غير . بعمله، وتاريخ مغادرته له، ونوعية املهام التي كان يقوم بها( ة)املنزلي

أنه يمكن، باتفا  الطرفين، تضمين شهادة الشغل بيانات تتعلق 

 .باملؤهالت املهنية لألجير

لت على بيانات أخرى تعفى شهادة الشغل من رسوم التسجيل ولو اشتم 

ويشمل إلاعفاء الشهادة التي . غير تلك الواردة في الفقرة الثانية أعاله

أو أي صياغة أخرى تثبت إنهاء عقد " حر من كل التزام"تتضمن عبارة 

 .الشغل بصفة نبيعية

توصيال عن تصفية كل حساب لصاحب البيت (  ة)املنزلي( ة)يسلم العامل

 .عند إنهاء العقد ألي سبب كان، وذلك قصد تصفية كل ألاداءات تجاهه

 

 

 

 

 :التنصيص علىيهدف هذا التعديل إلى 

 عند انتهاء عقد الشغل صاحب البيت تسليم   -

باعتبارها من  (ة)املنزلي ( ة)لعامل شهادة شغل ل

محدد ال في أجل  الالتزامات القانونية للمشغل وذلك

البيانات التي ينبغي أن  وكذا ،أيام 8يتعدى 

ــــــا واملتعلقة ب ـــــ ـــ ـــ ـــــ مدة العمل أو طبيعته : تتضمنهـ

  .وحتى املؤهالت املهنية إذا اتفق الطرفان على ذلك

الذي يسلمه ألاجير للمشغل عند إنهاء  التوصيل -

العقد ألي سبب كان وذلك قصد تصفية كل 

حساب اتجاهه وتعتبر هي ألاخرى حجة ووسيلة 

إثبات يمكن أن يتسلح بها الطرفين في إثبات نقطة 

 .خالف حولهاأثير معينة 
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 مادة جديدة 8رقم : لــالتعدي

   ** *** 

 التعليل المادة معدلة النص األصلي
 مكررة خمس مرات 33المادة  

 التزامات طرفي عقد الشغل
 

 :(ة)املنزلي ( ة)العامل  ( أ

 .مسؤوال في إنار شغله عن فعله، أو إهماله، أو تقصيره، أو عدم احتيانه( ة)املنزلي ( ة)العامل يكون 

 (:ة)املنزلي ( ة)العامل تعتبر بمثابة أخطاء جسيمة يمكن أن تؤدي إلى الفصل، ألاخطاء التالية املرتكبة من نرف 

 ارتكاب جنحة ماسة بالشرف، أو ألامانة، أو آلاداب العامة، صدر بشأنها حكم نهائي وسالب للحرية؛  -

 السرقة؛  -

 خيانة ألامانة؛  -

 السكر العليي؛  -

 تعاني مادة مخدرة؛  -

 الاعتداء بالضرب وكل أشكال العنف؛  -

 السب الفادح؛  -

 عمدا وبدون مبرر؛شغل الرفض إنجاز   -

 عشر شهرا؛ يالتغيب بدون مبرر ألكثر من أربعة أيام أو ثمانية أنصاف يوم خالل إلاثي  -

 إححا  ضرر جسيم بالتجهيزات املنزلية عمدا أو نتيجة إهمال فادح؛  -

 ارتكاب خطأ سشأت عنه خسارة مادية جسيمة للمشغل؛  -

 .السالمة في الشغل وسالمة البيت ترتبت عنها خسارة جسيمةعدم مراعاة التعليمات الالزم اتباعها ححفظ   -

 :املشغل ( ب

وصحته، ( ة)املنزلي ( ة)العامل يجب على املشغل، بصفة عامة، أن يتخذ جميع التدابير الالزمة ححماية سالمة 

  

 يهدف هذا التعديل إلى تحديد

التزامات كل من العمل املنزلي 

 ألاخطاءيحدد  وصاحب البيت كما 

 التي يرتكبها العامل املنزلي جسيمةال

يمكن و  مبررة للطرد أخطاءتعتبر  التي

يتعلق بعضها : في نوعين إجمالها

بسلوك العامل املنحرف ويتعلق 

بطبيعة العمل كرفض  ألاخر بعضها 

من اختصاصه  العمل الذيانجاز 

التغيب عن  أو عمدا ودون مبرر 

 وغيرها من ألاخطاء التي ترتكبالعمل 

 . الشغل أثناء

حاالت  كما يعرض هذا التعديل

صاحب الخطأ الجسيم التي يرتكبها 

  :يلي وهي كماضد ألاجير، البيت 

السب الفادح، استعمال أي نوع من 

أنواع العنف والاعتداء املوجه ضد 

ألاجير، التحرش الجنس ي، التحريض 

وتعتبر مغادرة ألاجير . على الفساد
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  حميدة،نها تحت إمرته، وأن يسهر على مراعاة حسن السلوك وألاخال  احوكرامته، لدى قيامه باألشغال التي ينجز 

 :من نرف املشغل ما يلي ( ة)املنزلي ( ة)يعد من بين ألاخطاء احجسيمة املرتكبة ضد العامل  

 السب الفادح؛  -

 استعمال أي نوع من أنواع العنف والاعتداء املوجه ضد ألاجير؛  -

 التحرش احجنس ي؛  -

 .التحريض على الفساد  -

لشغله بسبب أحد ألاخطاء الواردة في هذه املادة في حالة ثبوت ارتكاب املشغل ( ة)املنزلي ( ة)مغادرة العامل وتعتبر  

 .الفصل التعويض عنمراعاة أحكام هذا القانون واملتعلقة بشأن فصل عن الشغل مع إلحداها، بمثابة 

 

في لشغله بسبب أحد ألاخطاء الواردة 

هذه املادة في حالة ثبوت ارتكاب 

املشغل إلحداها، بمثابة فصل 

 . تعسفي

 

 9رقم : لــالتعدي

   ** *** 

 التعليل المادة معدلة النص األصلي
 4 لمادةا

تشغيل العمال املنزليين املغاربة أو ألاجانب عن طريق وكاالت  يمكن

التشغيل الخصوصية املحدثة طبقا ألحكام الكتاب الرابع من 

بمثابة مدونة الشغل حول الوساطة في  01.11القانون رقم 

 .الاستخدام وتشغيل ألاجراء

ويمنع على ألاشخاص الذاتيين أن يقوموا، بصفة اعتيادية، 

 .طة في تشغيل عمال منزليينبأعمال الوسا

 4 لمادةا
يمكن تشغيل العمال املنزليين املغاربة أو ألاجانب عن طريق وكاالت التشغيل 

بمثابة  01.11الخصوصية املحدثة طبقا ألحكام الكتاب الرابع من القانون رقم 

 .مدونة الشغل حول الوساطة في الاستخدام وتشغيل ألاجراء

أن يقوموا، بصفة اعتيادية، بأعمال الوساطة في  ويمنع على ألاشخاص الذاتيين

 .تشغيل عمال منزليين

على عقد الشغل قبل ( ة)املهاحر( ة)املنزلي( ة)يجب أن يضطلع ويوافق العامل

عبور اححدود الوننية، ويتعين أن يتضمن عقد الشعل الشروط املحددة في 

 .مكررة أعاله 3املادة 

ألاجنبي املقيم بشكل اعتيادي ( ة)املنزلي( ة)على العامل ال ينطبق هذا الشرط

 .باملغرب

 
 
 
 
 
 

لحماية العمال املهاجرين وحتى يكون 

عقد الشغل واضحا لهم قبل 

 .عبورهم الحدود الوطنية
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 11رقم : لــالتعدي

   ** *** 

 التعليل المادة معدلة النص األصلي
 5 لمادةا

 
أن يقدم للمشغل نسخة مصادق عليها من ( ة)املنزلي( ة)يجب على العامل    

وكذا جميع البيانات والوثائق التي بطاقة تعريفه الوطنية أو ما يقوم مقامها، 

باسمه وعنوانه وتاريخ ومكان ازدياده   يطلبها املشغل، وال سيما تلك املتعلقة

شهادات املدرسية واملهنية التي نسخا من ال وعند الاقتضاءبحالته العائلية، و 

 .يتوفر عليها

أن يحيط املشغل علما بكل تغيير يطرأ على ( ة)املنزلي( ة)يجب على العمل    

 .عنوانه أو حالته العائلية

قبل ( ة)املنزلي( ة)يمكن للمشغل، وعلى نفقته، أن يطلب من العامل    

 .ألامراض املعديةتشغيله، أن يدلي بشهادة طبية تثبت خلوه من أي مرض من 

أن يصرح لدى مشغله بأي مرض آخر ( ة)املنزلي( ة)يتعين على العامل    

 .مصاب به وال سيما إذا كان مرضا مزمنا

  

 5 لمادةا
 

أن يقدم للمشغل نسخة مصادق ( ة)املنزلي( ة)يجب على العامل

وكذا جميع عليها من بطاقة تعريفه الوطنية أو ما يقوم مقامها، 

البيانات والوثائق التي يطلبها املشغل، وال سيما تلك املتعلقة  

الشهادات املدرسية واملهنية التي يتوفر نسخ من و  بحالته العائلية

 .عليها

أن يحيط املشغل علما بكل تغيير ( ة)املنزلي( ة)يجب على العمل    

 .يطرأ على عنوانه أو حالته العائلية

( ة)املنزلي( ة)على نفقته، أن يطلب من العامليمكن للمشغل، و     

قبل تشغيله، أن يدلي بشهادة طبية تثبت خلوه من أي مرض من 

 .ألامراض املعدية

أن يصرح لدى مشغله بأي مرض ( ة)املنزلي( ة)يتعين على العامل    

 .آخر مصاب به وال سيما إذا كان مرضا مزمنا

يانات الشخصية ومن واجب املشغل احترام مبدأ سرية الب   

 (ة)املنزلي( ة)عاملواححياة احخاصة لل

 

 

باسمه وعنوانه وتاريخ ومكان "حذف 

ألن البطاقة الوطنية : "ازدياده

تتضمن الاسم للتعريف إلالكترونية 

 .والعنوان وتاريخ ومكان الازدياد

 وعند الاقتضاءوحذف 

 

 

--------------------------------------- 

 

 

 

مدونة ممارسات منظمة " تماشيا مع

بشأن حماية البيانات " العمل الدولية

 (.9111)الشخصية للعمال 
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 11رقم : لــالتعدي

   ** *** 

 التعليل المادة معدلة النص األصلي
 .7المادة 

 

الذكر، يمنع تشغيل  السالف 01.11من القانون رقم  922طبقا ألحكام املادة 

 .سنة كعمال منزليين 91ألاشخاص الذين تقل أعمارهم عن 

سنة، فيجب أن  98و 91أما بالنسبة لألشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 

يكونوا حاصلين من أولياء أمورهم على إذن مكتوب مصادق على صحة 

 .إمضائه،قصد توقيع عقد الشغل املتعلق بهم

سنة وجوبا على  98و 91ون املتراوحة أعمارهم ما بين يعرض العمال املنزلي

 .فحص طبي كل ستة أشهر على نفقة املشغل

يمنع تشغيل العمال املنزليين في أشغال تشكل مخاطر بينة تضر بصحتهم أو 

 .سالمتهم أو بسلوكهم ألاخالقي، أو قد يترتب عنها ما قد يخل باآلداب العامة

 .ميتحدد الئحة هذه ألاشغال بنص تنظي

 .7المادة 
 

سنة  08يمنع تشغيل ألاشخاص الذين تقل أعمارهم عن 

 .كعمال منزليين

يمنع تشغيل العمال املنزليين في أشغال تشكل مخاطر بينة تضر 

بصحتهم أو سالمتهم أو بسلوكهم ألاخالقي، أو قد يترتب عنها ما قد 

 .يخل باآلداب العامة

 .تحدد الئحة هذه ألاشغال بنص تنظيمي

على  القضاء الفعليو   الحد ضرورة

الطفالت كعمال /تشغيل ألاطفال

تجنب آلاثار السلبية لبعض منزليين ول

املنزلية التي تشكل استغالال   ألاعمال

 همنمو لبرائتهم، وتفوق طاقتهم وتعيق 

 .العادي 

وإذا كانت هذه آلاليات القانونية ال 

تكفي وحدها للقضاء على هذه 

الظاهرة املعضلة، خاصة أن هذه 

تجمع بين الجانب القانوني والجانب 

الاجتماعي، لذلك ينبغي احتوائها 

بالقضاء على ألاسباب الحقيقية التي 

دفعت هؤالء ألاطفال لولوج عالم 

 .الشغل
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 11رقم : لــالتعدي

   ** *** 

 التعليل المادة معدلة النص األصلي
 17املادة 

 

أن  سنة 98و 91أعمارهم ما بين املتراوحة يمكن للعمال املنزليين 

يستفيدوا من برامج التربية والتكوين التي توفرها الدولة، وال سيما برامج 

 .وبرامج التكوين املنهي والتربية غير النظاميةمحو ألامية 

تحدد كيفيات الاستفادة من البرامج املذكورة باتفاق بين املشغل 

 (.ة)املنزلي ( ة)والعامل 

 17املادة 

 

سواء التي  للعمال املنزليين أن يستفيدوا من برامج التربية والتكوين يحق

، وال سيما برامج محو ألامية توفرها الدولة أو منظمات املجتمع املدسي

 .وبرامج التكوين املنهي

تحدد كيفيات الاستفادة من البرامج املذكورة باتفاق بين املشغل والعامل 

 (.ة)املنزلي ( ة)

 91أعمارهم ما بين املتراوحة  "حذف 

 "سنة 98و

والتنصيص على الحق في استفادة 

العمال املنزليين من برامج التربية 

والتكوين وبرامج محو ألامية التي 

توفرها الدولة وكذا البرامج التثقيفية 

التكوينية التي يتيحها العمل املدني 

 .وجمعيات املجتمع املدني
 

 

 13رقم : لــالتعدي

   ** *** 

 التعليل المادة معدلة األصلي النص
   71 لمادةا

ساعة  12من راحة أسبوعية ال تقل عن ( ة)املنزلي( ة)يستفيد العامل 

 .متصلة

يمكن باتفاق الطرفين تجميع أيام الراحة ألاسبوعية على أن تعطى 

 .الراحة التعويضية خالل الشهرين املواليين لتاريخ وقفها

   71 لمادةا
ساعة  12من راحة أسبوعية ال تقل عن ( ة)املنزلي( ة)العامل  يستفيد

 .متصلة

يمكن باتفاق الطرفين تجميع أيام الراحة ألاسبوعية على أن تعطى 

 .خالل الشهر املوالي لتاريخ وقفهاالراحة التعويضية 

إذا تم اعتماد مبدأ املرونة في تجميع 

الراحة ألاسبوعية، فالبد أن يستفيد منها 

املنزلي في مدة ال تتجاوز الشهر حتى العامل 

ال يتم خرقها نظرا ألهميتها وأثرها إلايجابي 

والصحية  على العامل من الناحية النفسية

 .والاجتماعية
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 14رقم : لــالتعدي

   ** *** 

 التعليل المادة معدلة النص األصلي
 71 لمادةا

ألام، العاملة املنزلية،  تستفيد

ابتداء من تاريخ استئنافها العمل 

إثر الوضع، من استراحة خاصة 

للرضاعة مدتها ساعة واحدة عن 

كل يوم وذلك على خالل مدة اثني 

 .عشر شهرا متوالية

تكون مدة استراحة الرضاعة 

مستقلة عن فترات الراحة التي 

 .تستفيد منها العاملة املنزلية

بين املشغل يمكن الاتفاق 

والعاملة املنزلية املرضعة على 

طريقة استفادة هذه ألاخيرة من 

املدة املذكورة بالشكل املالئم 

 .لظروف العمل

 71 لمادةا
تتمتع العاملة املنزلية، التي ثبت حملها بشهادة نبية، بإجازة والدة مدتها أربعة عشر أسبوعا، ما لم تكن هناك / 0

 .مقتضيات أفيد في عقد الشغل

 . أثناء فترة ألاسابيع السبعة املتصلة التي تلي الوضع إال بإرادتها ال يمكن تشغيل العاملة املنزلية/ 4

على تخفيف ألاشغال التي تكلف بها العاملة املنزلية أثناء الفترة ألاخيرة للحمل، وفي الفترة ألاولى  صاحب البيتويسهر 

 .عقب الوالدة

توقف سريان عقد الشغل فترة تبتدئ قبل تاريخ توقع الوضع بسبعة أسابيع، وتنتهي بعد يحق للعاملة املنزلية، أن / 3

 .تاريخ الوضع بسبعة أسابيع

رسالة مضمونة مع صاحب البيت يجب على العاملة املنزلية التي وضعت حملها قبل تاريخه املتوقع، أن توجه إلى / 2

 .ذي تنوي فيه استئناف الشغل من جديدبسبب غيابها ، وبالتاريخ ال خبارهإشعار بالتوصل، إل 

، قبل صاحب البيتيمكن للعاملة املنزلية، العدول عن استئناف شغلها، وفي هذه اححالة يجب عليها أن توجه إلى / 1

انتهاء إجازة الوالدة ب بثالثين يوما على ألاقل، رسالة مضمونة مع إلاشعار بالتوصل، تشعره فيها بأنها لن تستأنف شغلها 

 .انتهاء مدة إلاجازة املذكورة أعاله، وال يلزمها في ذلك مراعاة أجل إلاخطار، وال أداء تعويض عن إنهاء عقد الشغلبعد 

ثالثين صاحب البيت بلعاملة املنزلية اححامل، إذا أثبتت حملها بشهادة نبية، أن تترك شغلها بعد إشعار ألم ايمكن ل/ 1

 .عن عدم إلاخطار، وال عن إنهاء العقد يوما  دون إخطار وال يمكنها تأدية تعويض

يحق للعاملة  املنزلية، أن تتمتع يوميا، على مدى إثيي عشر شهرا من تاريخ استئنافها الشغل إثر الوضع باستراحة / 7

خاصة، يؤدى عنها ألاجر باعتبارها وقتا من أوقات  الشغل، مدتها نصف ساعة صباحا، ونصف ساعة ظهرا، لكي ترضع 

 . ل أوقات الشغلمولودها خال

يمكن الاتفاق بين املشغل والعاملة املنزلية املرضعة على طريقة استفادة هذه ألاخيرة من املدة املذكورة بالشكل املالئم 

 .لظروف العمل

رفع يهدف هذا التعديل إلى 

لذي يطال االتهميش والحيف 

ألاوضاع الاجتماعية 

للعامالت املنزليات والقانونية 

 بقيمتهنولالعتراف 

ولتدارك ما تم  الاقتصادية

يتعلق  إغفاله والسكوت عنه،

ألامر بحماية ألامومة التي 

تحظى حاليا باالهتمام على 

الصعيد الدولي بمقتض ى 

التشريعات والاتفاقيات 

الدولية التي نصت على 

ضرورة تمتيع ألام العاملة 

بمقتضيات قبل الوضع وبعده 

للحفاظ على صحتها، ومن 

وإرضاع وليدها، رعاية  أجل

وكذلك لحمايتها من مغبة 

  .الطرد من العمل
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 15رقم : لــالتعدي

   ** *** 

 التعليل المادة معدلة النص األصلي
 91 لمادةا

من رخص تغيب ألسباب عائلية تحدد مددها ( ة)املنزلي( ة)يستفيد العامل

 :كما يلي

 أربعة أيام،(: ة)املنزلي( ة)زواج العامل -

 يومان،: أو أحد ربائبه( ة)املنزلي( ة)أحد أبناء العامل زواج -

أو أحد أبنائه أو أحفاده، أو أصوله، أو أبناء ( ة)املنزلي( ة)وفاة زوج العامل -

 ثالثة أيام،: زوجه من زواج سابق

أو أحد إخوة أو ( ة)املنزلي( ة)وفاة أحد إخوة أو إحدى أخوات العامل -

 يومان،: زوجهإحدى أخوات زوجه، أو أحد أصول 

 يومان،: أو أحد أبنائه( ة)املنزلي( ة)عملية جراحية لزوج العامل -

 يوم واحد،(: ة)املنزلي( ة)ختان أحد أبناء العامل -

 .يؤدى ألاجر كامال عن التغيبات املشار إليها أعاله

 

 91 لمادةا
من رخص تغيب ألسباب عائلية تحدد مددها ( ة)املنزلي( ة)العامل يستفيد

 :كما يلي

 أربعة أيام،(: ة)املنزلي( ة)زواج العامل -

( ة)ويستفيد من هذه إلاجازة العامل)ثالثة أيام : بمناسبة كل والدة -

 ؛(الذي استلحق نفال بنسبه( ة)املنزلي

 يومان،: أو أحد ربائبه( ة)املنزلي( ة)أحد أبناء العامل زواج -

أو أحد أبنائه أو أحفاده، أو أصوله، أو أبناء ( ة)املنزلي( ة)وفاة زوج العامل -

 ثالثة أيام،: زوجه من زواج سابق

أو أحد إخوة أو ( ة)املنزلي( ة)وفاة أحد إخوة أو إحدى أخوات العامل -

 يومان،: زوجهإحدى أخوات زوجه، أو أحد أصول 

 يومان،: أو أحد أبنائه( ة)املنزلي( ة)عملية جراحية لزوج العامل -

 يومان،(: ة)املنزلي( ة)ختان أحد أبناء العامل -

 يومان؛: ، أو ألحد مكفوليه من ألابناء(ة)عملية جراحية تجرى للزوج -

 .يؤدى ألاجر كامال عن التغيبات املشار إليها أعاله

 
بكل  (ة)نزليامل( ة)العاملتمتيع 

إلاجازات الخاصة ببعض املناسبات 

املمنوحة ألسباب شخصية أو عائلية 

 .كما نصت على ذلك  مدونة الشغل
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 16رقم : لــالتعدي

   ** *** 

 

 التعليل المادة معدلة النص األصلي
 مكرر 99 لمادةا 

 

، ما لم يحتسب له ألاجر على أساس ألاقدمية، من (ة)املنزلي ( ة)يجب أن يستفيد العامل 

 :عالوة ألاقديمة تحدد سسبتها على النحو التالي

 من ألاجر املؤدى له، بعد قضائه سنتين في الشغل؛  3% -

 من ألاجر  املؤدى له، بعد قضائه خمس سنوات في الشغل؛ 1% -

 من ألاجر  املؤدى له، بعد قضائه عشر سنوات في الشغل؛ 01% -

 سنة في الشغل؛01من ألاجر  املؤدى له، بعد قضائه  01% -

 من ألاجر  املؤدى له، بعد قضائه عشري سنة في الشغل؛ 41% -

 من ألاجر  املؤدى له، بعد قضائه خمسة وعشرين سنة  في الشغل؛ 41% -

 .متصلة( ة)املنزلي ( ة)احخدمة التي أداها العامل  يراد بالشغل املشار إليه  أعاله، فترات

 

 

يهدف هذا التعديل إلى التنصيص 

على حق العامل املنزلي من الحصول 

على عالوة ألاقديمة وطريقة احتسابها 

لم تخضع أجرته لزيادات تبعا ما 

  .ته في العمليمألقد

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

 17رقم : لــالتعدي

   ** *** 

 التعليل معدلةالمادة  النص األصلي
 .9 لمادةا

تعويضا عند فصله،إذا قض ى ما ( ة)املنزلي ( ة)يستحق العامل 

ال يقل عن سنة متواصلة من الشغل الفعلي لدى نفس 

 .املشغل

 .....يعادل مبلغ هذا التعويض 

..... 

 .يحدد املبلغ النقدي الواجب أداؤه عن كل ساعة بنص تنظيمي

املنصوص عليها في هذه املادة  تحتسب فترة الشغل الفعلي

 .ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ

 

 .9 لمادةا
تعويضا عند فصله،إذا قض ى ما ال يقل ( ة)املنزلي ( ة)يستحق العامل 

 .عن سنة متواصلة من الشغل الفعلي لدى نفس املشغل

 .....يعادل مبلغ هذا التعويض 

..... 

 .أداؤه عن كل ساعة بنص تنظيمي يحدد املبلغ النقدي الواجب

أن يستفيد أيضا، وفق القوانين  (ة)املنزلي ( ة)لعامل ويحق ل

وألانظمة احجاري بها العمل من التعويض عن فقدان الشغل عند 

 .فصله عن الشغل بدون ارتكابه خطأ جسيم

 

 

 

حق اتخاذ قرار إنهاء صاحب البيت نطالقا من أن لا

والذي يؤدي إلى  ألي سبب من ألاسباب عقد الشغل

وبالتالي  (  ة)املنزلي ( ة)فقدان مصدر عيش العامل 

( ة)العاملينبغي منح  تشريده وتشريد أسره  فإنه

الفترة  تعويضا عن فقدانه الشغل خالل( ة)املنزلي

 .آخر الزمنية التي يمكن الحصول خاللها على عمل

 

 16رقم : لــالتعدي

   ** *** 

 التعليل المادة معدلة األصلي النص
 .9 لمادةا

 

 مكرر .9 لمادةا
. بلغ السن القانوسي للتقاعد يجب أن يحال إلى التقاعد كل أجير 

بناء على  غير أنه يمكن الاستمرار في الشغل، بعد تجاوز هذه السن

في حالة موافقة  قرار تتخذه السلطة اححكومية املكلفة بالشغل

 .نرفي عقد الشغل على ذلك

 

ينبغي أن يستفيد العامل املنزلي من جميع املكتسبات 

والحقوق املخولة لباقي العمال، بما فيها السن التي 

 .يحال فيها على التقاعد
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 17رقم : لــالتعدي

   ** *** 

 التعليل المادة معدلة النص األصلي
 92 لمادةا

 :درهم 21.111إلى  11.111من يعاقب بغرامة 

 سنة؛ 91يقل عمره عن ( ة)منزليا( ة)شخص استخدم عامال كل -

 91يتراوح عمره ما بين ( ة)منزليا( ة)كل شخص استخدم عامال -

 سنة دون إذن ولي أمره؛ 98و

كل شخص ذاتي، يتوسط بصفة اعتيادية، في تشغيل عمال  -

 منزليين؛

- ....... 

 

 92 لمادةا
 :درهم 21.111إلى  11.111من يعاقب بغرامة 

 08يقل عمره عن ( ة)منزليا( ة)شخص استخدم عامال كل -

 سنة؛

كل شخص ذاتي، يتوسط بصفة اعتيادية، في تشغيل عمال  -

 منزليين؛

- ....... 

 

 للمالءمة
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 18رقم : لــالتعدي

   ** *** 

 التعليل المادة معدلة النص األصلي
 91 لمادةا

 :درهم 9111و 111يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 

حقه في الراحة التعويضية ( ة)املنزلي( ة)كل مشغل امتنع عن منح العامل-

 أعاله، 8املنصوص عليها في املادة 

كل مشغل امتنع عن منح العاملة املنزلية حقها في استراحة الرضاعة  -

 أعاله،  1املنصوص عليها في املادة 

ة السنوية بحقه في العطل( ة)املنزلي( ة)كل مشغل امتنع عن تمتيع العامل -

 أعاله، 91املؤدى عنها املنصوص عليها في املادة 

في أيام العطل وفي أيام ألاعياد ( ة)منزلي( ة)كل مشغل قام بتشغيل عامل -

أعاله، ما لم  91و 8املؤدى عنها املنصوص عليهما، على التوالي، في املادتين 

 يتفق الطرفان على تأجيل الاستفادة منها إلى وقت الحق،

من الاستفادة من أيام ( ة)املنزلي( ة)غل امتنع عن تمتيع العاملكل مش -

 .أعاله، أو عدم أداء ألاجر عنها 91التغيب املنصوص عليها في املادة 

 91 لمادةا
 :درهم 3111و 9111يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 

حقه في الراحة التعويضية ( ة)املنزلي( ة)مشغل امتنع عن منح العامل كل-

 أعاله، 8املنصوص عليها في املادة 

كل مشغل امتنع عن تمتيع العاملة املنزلية من حقوقها املنصوص  -

  أعاله، 6عليها في املادة 

بحقه في العطلة السنوية ( ة)املنزلي( ة)كل مشغل امتنع عن تمتيع العامل -

 أعاله، 91املؤدى عنها املنصوص عليها في املادة 

في أيام العطل وفي أيام ألاعياد ( ة)منزلي( ة)كل مشغل قام بتشغيل عامل -

أعاله، ما لم  91و 8املؤدى عنها املنصوص عليهما، على التوالي، في املادتين 

 يتفق الطرفان على تأجيل الاستفادة منها إلى وقت الحق،

من الاستفادة من أيام ( ة)املنزلي( ة)ن تمتيع العاملكل مشغل امتنع ع -

 .أعاله، أو عدم أداء ألاجر عنها 91التغيب املنصوص عليها في املادة 

 

الرفع من الغرامة  بما يتناسب 

 وحجم الضرر 

 

 للمالءمة مع تعديل سابق
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 19رقم : لــالتعدي

  ** *** 

 التعليل المادة معدلة النص األصلي
 19 لمادةا

تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ بعد انصرام أجل سنة ابتداء من التاريخ الذي 

 تنشر فيه بالجريدة الرسمية النصوص الالزمة لتطبيقه التام

يتعين على املشغلين الذي يشغلون في التاريخ املذكور، عماال منزليين، التقيد بأحكامه 

 .ابتداء

 19 لمادةا
أجل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ بعد انصرام  تدخل

ابتداء من التاريخ الذي تنشر فيه بالجريدة ستة أشهر 

 .الرسمية النصوص الالزمة لتطبيقه التام

على املشغلين الذي يشغلون في التاريخ املذكور،   يتعين

سنة، التصريح بتشغيلهم لدى  08عماال منزليين دون سن 

 .السلطة املكلفة بالشغل مع بيان ظروف عملهم وإيوائهم

يتعين على املشغلين الذي يشغلون في التاريخ املذكور، عماال 

 .منزليين ، التقيد بأحكامه ابتداء من هذا النشر

 
ة توج هذا القانون في أجل سخر  -

أشهر مدة كافية لتيهيء النصوص 

 .التنظيمية

بالعمال  العمل على إقرار التصريح -

سنة الذين  98املنزليين دون سن 

يزاولون عملهم خالل صدور هذا 

بيان ظروف عملهم  القانون مع

 وإيوائهم
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 اململكة املغربية

 الربملان

 جملس املستشارين

 اجملموعة الربملانية لالحتاد الوطين للشغل ابملغرب

 
 
 
 

 
 

 تعديالت اجملموعة الربملانية لالحتاد الوطين للشغل ابملغرب

 21. 21عىل مرشوع قانون رمق 

 بتحديد رشوط الشغل والتشغيل املتعلقة ابلعامل املزنليني
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  9المادة رقم  – 9التعديل رقم 

 األصلية المادة

 

 . سواء عند صاحب بيت واحد أو أكثر: ... العامل المنزلي

 

 التعديل

 

 تحذف العبارة

 

 التعليل 

 

 ضرورة لها  ال

 ولعدم الوضوح هل المقصود أكثر من مشغل أو أكثر من بيت لدى مشغل واحد 
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  1المادة رقم  – 1التعديل رقم 

 المادة األصلية

 

 :بالبيت األشغال التالية تشمل األشغال المرتبطة 

 ...التنظيف 

 

 التعديل

 

 الحراسة –البستنة  –السياقة : حذف 

 التعليل

 

ألن السياقة والبستنة والحراسة ليست لها خصوصية العمل المنزلي لتحتاج الى قانون 

 خاص ،وإنما تخضع لقوانين الشغل الجاري بها العمل 
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  9المادة رقم  – 1التعديل رقم 

 المادة األصلية

 

 ...فيجب أن يكونوا حاصلين من أولياء أمورهم ...أما بالنسبة 

 

 التعديل

 

على صحة إمضائه مع شهادة طبية على نفقة المشغل تثبت القدرة على ... أما بالنسبة 

 القيام باألعمال المنزلية

 

 

 

 التعليل

 

 حتى يؤخذ بعين االعتبار ضعاف البنية 
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 7المادةرقم  – 1التعديل رقم 

 المادة األصلية

 

 ...يمكن للعمال المنزليين 

 

 التعديل

 

يمكن للعمال المنزليين أن يستفيدوا من برامج التربية والتكوين، ال سيما برامج محو 

 ...األمية 

 

 التعليل

 

 تعميم إمكانية االستفادة لكل العمال المنزليين

 الدولة  عدم االقتصار فقط على البرامج التي توفرها
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  91المادة رقم – 9التعديل رقم 

 

 المادة االصلية

 

 ...يستفيد العامل المنزلي من رخص تغيب 

 ...أربعة أيام: زواج العامل 

 

 التعديل

 
 سبعة أيام( : ة(زواج العامل 

 

 التعليل

 
تماشيا مع التقاليد المغربية وما تحتاجه حفالت الزواج من إعداد قبلها وراحة 

 بعدها
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  91المادة رقم  – 9التعديل رقم 

 

 المادة األصلية

 
 بصفة دائمة لدى المشغل...اليمكن أن يقل المبلغ

 

 

 التعديل 

 
 حذف الفقرة الثانية المحددة لضرورة االلتزام بالحد االدنى القانوني لالجر

 

 

 التعليل

 
 نظرا لخصوصية العمل المنزلي 

 وألن المشغل ال يهدف إلى الربح

 وألن في غالب الحاالت يكون المشغل في حد ذاته أجيرا

وحتى ال يضطر أصحاب البيوت لتسريح العمال المنزليين أو عدم التعاقد معهم مع 

 ما ينتج عن ذلك من آثار اجتماعية وخيمة
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  99المادة  – 7التعديل رقم 

 

 المادة االصلية

 
 ...إذا قضى  يستحق العامل المنزلي تعويضا عند فصله ،

 

 التعديل

 
 ...يستحق العامل المنزلي تعويضا عند فصله تعسفيا ، إذا قضى 

 

 التعليل

 
 لتفادي الفصل الناتج عن طلب العامل أو لتهاونه أو الرتكاب خطإ جسيم
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  99المادة رقم  – 1التعديل رقم 

 

 المادة األصلية

 
الشكايات التي يتقدم بها العامل المنزلي يتلقى األعوان المكلفون بتفتيش الشغل 

 ...ضد المشغل

 

 التعديل 

 
ضد المشغل ،أو الشكايات التي يتقدم بها المشغل ضد العامل ...يتلقى األعوان 

 ...المنزلي،

 

 التعليل

 
ألن اإلخالل ببنود العقد قد يكون من طرف المشغل وقد يكون من طرف العامل 

 المنزلي
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 جدول التصويت

 مشروع قانون على مواد  
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91.91مشروع قانون رقم  جدول التصويت على  

 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين

  التصويت على التعديل التصويت على املادة مالحظات 

 مقدم التعديل

 

 املوافقون  املعارضون  املمتنعون  املوافقون  املعارضون  املمتنعون   املواد

 كما جاءت في المشروع
 

 
 االجماع

 

  فرق االغلبية سحب
 
79 

 الفريق الفيدرالي سحب

المجموعة البرلمانية لالتحاد  سحب
 الوطني للشغل بالمغرب

 مادة معدلة
 

79 
 

79 
 

72 

 
 

  فرق االغلبية سحب
 
 
71 

 

 فرق المعارضة االجماع

 الفيدرالي الفريق 79 79 .7

المجموعة البرلمانية لالتحاد  01 07 07
 الوطني للشغل بالمغرب

 مادة معدلة
 صيغة توافقية

79 
 

79 
 

72 

 
 

 1و  1المادتين )سحب بعد اعتماد صيغة توافقية للمادة
 (بعد اعادة ترتيب مواد المشروع

  فرق االغلبية
79 

 فرق المعارضة سحب

 الفيدرالي الفريق 79 79 79

 مكررة 9 الفريق الفيدرالي سحب --- تعديل مسحوب

مادة )
 (مضافة

في النص كما وافقت عليه  1المادة )مادة معدلة  

 (اللجنة
مكررة  9 الفريق الفيدرالي بعد اعادة ترتيبها  1تعديل مقبول وأدرج في المادة  االجماع

 مرتين

مكررة  79 الفريق الفيدرالي 1اعتمد مضمون التعديل في المادة  االجماع (في النص كما وافقت عليه اللجنة 1المادة ) 

 ثالث مرات

مكررة  79 الفريق الفيدرالي 97اعتمد مضمون التعديل في المادة  االجماع (في النص كما وافقت عليه اللجنة 97المادة )

 أربع مرات

 الفريق الفيدرالي التشبت 79 71 72 تعديل مرفوض 
 
 

 مكررة 79

 خمس مرات
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 فرق المعارضة سحب التعديلين بعد اعتماد صيغة توافقية للمادة االجماع (صيغة توافقية)مادة معدلة 
 

72 
 الفريق الفيدرالي

اعتماد اللجنة لمضامين التعديالت المقترحة في اطار  االجماع (صيغة توافقية)مادة معدلة 
 صياغة توافقية للمادة 

  فرق االغلبية
 فرق المعارضة .7

 الفريق الفيدرالي

  فرق االغلبية سحب 72 71 77 كما عّدل من طرف اللجنة
 
7. 

 فرق المعارضة 71 71 77

 الفريق الفيدرالي 79 71 77

المجموعة البرلمانية لالتحاد  مقبول جزئيا    
 الوطني للشغل بالمغرب

كما في النص  99المادة )كما عدل في اللجنة 

 (وافقت عليه اللجنة
 

 االجماع
  الفريق الفيدرالي (االجماع)مقبول جزئيا 

72 

 
المجموعة البرلمانية لالتحاد  (االجماع)مقبول جزئيا 

 الوطني للشغل بالمغرب

 فرق االغلبية سحب

اعتماد مضمون التعديل في الصياغة التوافقية  سحب بعد االجماع (في النص كما وافقت عليه اللجنة 97المادة )
 97للمادة 

 مكرر 72 فرق االغلبية

مادة )
 (اضافية

في النص كما وافقت  99المادة )مادة معدلة 

 (عليه اللجنة
االجماع على الصيغة التوافقية للمادة كما اعتمدتها  االجماع

اللجنة بناء على التعديالت المقترحة من الفرق مقدمة 
 التعديل

  فرق االغلبية
 فرق المعارضة 71

 الفريق الفيدرالي

في نص المشروع الموافق عليه من  92المادة 

 .طرف اللجنة بعد اعادة ترتيب مواده
77 79 71 

 

 سحب التعديالن المقدمان من فرق االغلبية والمعارضة
  فرق االغلبية

 فرق المعارضة 71

 الفيدرالي الفريق 79 72 72

في نص المشروع الموافق عليه من  .9المادة 

 .طرف اللجنة بعد اعادة ترتيب مواده
  97 فرق االغلبية سحب االجماع

 
في نص المشروع الموافق عليه من  .9المادة 

 .طرف اللجنة بعد اعادة ترتيب مواده
 
 
 

 
 االجماع

 
 سحب

 
 فرق االغلبية

 
99 
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 كما عدلت من طرف اللجنة
في نص المشروع الموافق عليه من  92المادة 

 .طرف اللجنة بعد اعادة ترتيب مواده
 

 
 

 االجماع

االجماع على الصيغة التوافقية للجنة التي ضمنت فيها 
 االقتراحات الواردة في التعديالت

  فرق االغلبية
 فرق المعارضة 91

 الفريق الفيدرالي

المجموعة البرلمانية لالتحاد 
 الوطني للشغل بالمغرب

 كما عدلت في اللجنة
في نص المشروع الموافق عليه من  91المادة 

 .طرف اللجنة بعد اعادة ترتيب مواده
 

 
 االجماع

  فرق االغلبية االجماع على الصيغة التوافقية للجنة 
 
99 

 فرق المعارضة

المجموعة البرلمانية لالتحاد 
 الوطني للشغل بالمغرب

 مكرر 99 الفريق الفيدرالي 71 79 .7 ...... تعديل مرفوض

مادة )
 (مضافة

في نص المشروع الموافق عليه من  91المادة 

 .طرف اللجنة بعد اعادة ترتيب مواده
 

 91 لم يرد بشأنها أي تعديل ............. االجماع

 مكرر 91 فرق االغلبية سحب ......... تعديل مسحوب

 مادة مضافة

 (صيغة توافقية للجنة)معدلة مادة 
في نص المشروع الموافق عليه من  17المادة 

 .طرف اللجنة بعد اعادة ترتيب مواده
 

 
 االجماع

  فرق االغلبية سحب
 
9. 

 الفريق الفيدرالي 79 .7 79

المجموعة البرلمانية لالتحاد  سحب
 الوطني للشغل بالمغرب

 مكرر .9 الفريق الفيدرالي 79 .7 79 .......... تعديل مرفوض

 (صيغة توافقية للجنة)مادة معدلة 
في نص المشروع الموافق عليه من  19المادة 

 .طرف اللجنة بعد اعادة ترتيب مواده
 

سحبت بعد اعتماد صيغة توافقية للمقترحات الواردة في  االجماع
 .التعديالت

 

  فرق االغلبية
 
9. 

 فرق المعارضة

البرلمانية لالتحاد المجموعة 
 الوطني للشغل بالمغرب

 (صيغة توافقية)مادة معدلة 
في نص المشروع الموافق عليه من  11المادة 

 .طرف اللجنة بعد اعادة ترتيب مواده
 
 

 
 االجماع على المادة كما عدلت

 92 فرق االغلبية سحب

 فرق المعارضة سحب 

 الفريق الفيدرالي 71 72 79
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 (صيغة توافقية) مادة مضافة
في نص المشروع الموافق عليه من  19المادة 

 .طرف اللجنة بعد اعادة ترتيب مواده

  تعديل اللجنة االجماع االجماع

سحبت بعد اعتماد صيغة توافقية للمقترحات الواردة في  االجماع على الحذف مادة محذوفة
 .التعديالت

 

  فرق االغلبية
 فرق المعارضة 91

 (صيغة توافقية)معدلة مادة 
في نص المشروع الموافق عليه من  12المادة 

 .طرف اللجنة بعد اعادة ترتيب مواده

سحبت بعد اعتماد صيغة توافقية للمقترحات الواردة في  االجماع
 .التعديالت

 

  فرق االغلبية
 فرق المعارضة 91

 الفريق الفيدرالي

 (صيغة توافقية)مادة معدلة 
في نص المشروع الموافق عليه من  .1المادة 

 .طرف اللجنة بعد اعادة ترتيب مواده

 17 فرق االغلبية (صيغة توافقية)االجماع  االجماع

 .كما وردت في المشروع
 

 19 الفريق الفيدرالي سحب االجماع

 

 
 .اللجنة حد اعضاءامتناع أموافقة جميع االعضاء الحاضرين و :هنص مشروع القانون برمته كما تم تعديل
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 نص املشروع 

ال  كما وافقت عليه اللجنة معد 
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 رأي 

املجلس الاقتصادي والاجتماعي 

 والبيئي 

 قانون المشروع حول 
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 رأي

املجلس الونيي ححقو  

 قانون المشروع الاسسان حول 
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 السادة املستشارينحضور أورا  

 اللجنة حول مشروع القانون  اتالجتماع
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