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  الورقة التقديمية

 واالجتماعية االقتصادية بالعوامل من أهم القوانين تأثرا االجتماعي قانونال يعتبر

 المهنية، العالقات وعلى اإلنتاج نظم على سريع وقع من لها لما ،والتكنولوجية والثقافية

 أكثر منذ العالم في سائدا أصبح الذي الجديد واالجتماعي االقتصادي المحيط ظل في خاصة

 .الزمن من عقدين من

قطاع الشغل، بحكم ما له من تأثير مباشر على  وال تخفى األهمية التي يحظى بها
، مما استوجب إضفاء حماية قانونية وقضائية عليه، واالجتماعية الحياة االقتصادية

االقتصادي، وتحقيق التنمية، ال تتم إال بهذه الحماية التي تعتبر ضرورة فاالزدهار 
 .اقتصادية واجتماعية

 مع خصوصا  ،المعاصر أمام التغيرات االقتصادية والتكنولوجية التي عرفها العالمو

 االقتصادية األزمات  وقع إلى باإلضافة  الدولية، التجارة وتحرير الحر االقتصاد إلى االنتقال

قوانينها اإلجتماعية مع هذه  الدول مالءمة فمن الالزم على مختل أصبح واالجتماعية،
التغيرات، حتى تستجيب لتطلعات الطبقة الشغيلة من جهة، وحماية مصالح المقاولة من 

  .جهة أخرى

التشريعية المرتبطة  اإلصالحات من  انخرط المغرب في مسلسل من هذا المنطلق،
المتعلق  99-65بتنظيم العالقات المهنية بين المشغلين واألجراء، ومن تم  صدر القانون رقم 

، وقد  2004 يونيو  08والذي دخل حيز التطبيق بتاريخ ، 2003دجنبر   08بمدونة الشغل بتاريخ 
لكونها جمعت شتات ، ببالدنا شكلت هذه المدونة ثورة حقيقية في منظومة قانون الشغل

تروم تحقيق التوازن المنشود  بمستجدات  أيضا النصوص القانونية المتناثرة، وألنها  جاءت
  .بين مصلحة األجراء من جهة، ومصالح المقاولة من جهة أخرى

وقد توجت هذه اإلصالحات التشريعية بإقرار المشرع المغربي لمجموعة من القوانين 
المتعلق بالتعويض عن حوادث  18.12القانون رقم ائي من قبيل االجتماعية ذات الطابع الحم

المتعلق بشروط الشغل والتشغيل  19.12و القانون رقم  2014ديسمبر  29الشغل الصادر بتاريخ 
  .2016أغسطس    10المتعلقة بالعامالت والعمال المنزليين الصادر بتاريخ 



وتبعا لكون االتفاقيات والمعاهدات الدولية تشكل مصدرا أساسيا للقانون 
المغربي، فقد اغتنم واضعوا مدونة الشغل فرصة إعداد وصياغة هذه المدونة  االجتماعي

من قبل  عليها المصادق  الدولية الشغل اتفاقياتمجموعة من   أحكام تضمينها     ألجل
  .االتفاقيات هذه من عدد أكبر على صادقت التي الدول بين من المغرب ويعتبر المغرب،

وبعد مرور أزيد من عقد من الزمن على تطبيق مدونة الشغل، اتضح أنها مشوبة 
وأنها لم تعد تالئم التحوالت و التغيرات التي يعرفها قطاع ، النواقص الثغرات و بمجموعة من

الثغرات و النواقص ضرورة ملحة للدفع الوقوف على هذه األمر الذي يجعل الشغل بالمغرب، 
نحو تدخل تشريعي قادر على الحفاظ على الطابع الحمائي لقانون الشغل مع عدم اإلضرار 

  .بمصالح المقاولة
، وجعلها االجتماعيفي بلورة أحكام القانون  وفي السياق نفسه، يلعب القضاء دورا مهما

يستدعي أيضا  ذا القانون، وذلك ماتنسجم مع المبادئ والخصوصيات التي يقوم عليها ه
  .تحديد مظاهر االجتهاد القضائي في هذا الشأن

دراسات إدريس الفاخوري للمن طرف مركز  هذه الندوة تنظيم يأتيفي هذا اإلطار، و
مدونة الشغل ورهان التوازن بين : "في موضوع وشركاؤه  في العلوم القانونية بوجدة ألبحاثوا

  ."الشغلية وضمان استمرار المقاولةاستقرار العالقة 
االجتماعي الفقه  أقطاب أحد دنيا مباركة، الدكتورة تكريما لألستاذة الجليلة 

أحد مؤسسي مدرسة العقود والعقار بكلية العلوم و،  فكرا وتنظيرا وتأطيرا المغربي
من مجهودات في سبيل  بذلته والزالت القانونية واالقتصادية واالجتماعية بوجدة، على ما

  .القانوني والرقي بالبحث العلميالتكوين والتأطير  
 : ا يليممن األهداف المتوخاة من  هذه الندوة و   

  التنفيذ؛ حيز دخولها منسنة   13 مرور بعد الشغل مدونةتطبيق   حصيلة تقييم  -
  الدفع نحو الحفاظ على الطابع الحمائي لقانون الشغل؛  -
بالمقاولة بما يحفز على الرفع من  االجتماعيالتحسيس بإرساء قواعد السلم  -

  وتأهيل اليد العاملة؛ اإلنتاجية
التأكيد على ضرورة استقرار عالقات الشغل من خالل تشجيع المفاوضة الجماعية  -

  وإبرام اتفاقيات الشغل الجماعية؛
  الدولية؛لمعايير واالتفاقيات مع ا الشغل مدونة مقتضيات الوقوف على سبل مالءمة  -
  .التشريع االجتماعي المغربي دراسة مقارنة -

  :وتجاوبا مع هذه األهداف، تتحدد محاور البحث في هذه الندوة على النحو التالي     

 المحور العام : المحور األول

 ظروف الشغل والطابع الحمائي لمدونة  الشغل: المحور الثاني 

الحماية القانونية لألجير  في ضوء القوانين االجتماعية مظاهر : المحور الثالث
 الخاصة

 استقرار العالقة الشغليةضبط و ليات آ: المحور الرابع 

  .الحماية القضائية لألجير: المحور الخامس


