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 أبحث عن داللة فاتح ماي  
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 ثانوية اإلمام علي اإلعدادية

 

   : مقدمة
 .انونية يخضع تكوينها لشروط معينةلنقابة هيئة قا

أين تتمثل  ؟ و أساليب عملها ؟  و سيسهاشروط تأ و ما هي أهدافها ؟ و التعددية النقابية فما هو مفهوم النقابة و 

 ؟ داللة فاتح ماي

I. سيسهاتعريفها و شروط تأ : النقابة 

 : النقابة و التعددية النقابيةتعريف  - 1

 النقابة تنظيم يجمع العاملين في نفس الحرفة بهدف الدفاع عن مصالحهم وتحسين أوضاعهم في إطار

القانون المغربي يسمح بإنشاء  القضاء، و الساهرين على األمن و هي مفتوحة لجميع العاملين باستثناء ، والقانون 

 هذه المنظمات النقابية كما يسمح بتعددها.

 : تاسيس النقابات و االنخراط فيهاشروط – 2

 اإلدالء بمجموعة من الوثائق للسلطات المحلية ومكاتب وكيل الدولة. 

 النقابة ومعلومات عن األشخاص الساهرين على إنشائها. تتضمن هذه الوثائق قوانين 

 السياسية. يشترط في هؤالء األشخاص أن يكونوا مغاربة ومتمتعين بحقوقهم المدنية و 

 سنة. 18سنة االنخراط في النقابة لكن دون إدارتها حتى يبلغ 16يجوز للقاصر الذي تجاوز  

II. تتنوع النقابات و تتعدد أهدافها و أساليب عملها : 

 : أنواع النقابات و المنظمات المهنية بالمغربعض ب – 1

 أنواع النقابات :  - أ

 النقابات نوعان: 

 .مهن حرة( -موظفين -: وهي تختلف حسب طبيعة عمل المنخرطين )عمال النقابات الوطنية - 

 الكنفدرالية       تضم نقابات كثيرة ذات أهداف واحدة، مثل االتحاد المغربي للشغل و:  المركزيات النقابية - 

 الديمقراطية للشغل.             

 :المنظمات النقابية  - ب

لخدمات أكثر بتقديم ا إذا كانت النقابات تختص أكثر في الدفاع عن العمال فإن المنظمات المهنية فهي تهتم   

 لصالح القطاع الذي تمثله.

 : األهداف األساسية للنقابات و أساليب عملها – 2

 : األهداف األساسية للنقابات  -أ

 تنظيم المواطنين وتمثيلهم.                -

 الدفاع عن المصالح االقتصادية واالجتماعية للمنخرطين -  

 ثقافية...تسخير بعض مواردها ألعمال اجتماعية أو  -

   : تأساليب عمل النقابا  -ب

 مع أرباب العمل، ثم تطلب تدخل السلطات الحكومية )الوزارات المعنية( بفتح الحوارتبدأ النقابة  -

 كوسيلة ضغط. اإلضراب عن العملإذا فشل الحوار تلجأ إلى  -

 والمركزيات النقابية. التنسيق بين النقاباتيكون الضغط أكبر عندما يتم  -

III. وداللته األصل التاريخي لفاتح ماي : 
يعتبر فاتح ماي من كل سنة يوم عيد الشغل في العالم بأسره تقام فيه استعراضات وترفع الالفتات والشعارات 

م بشيكاكو حيث تمكن المتظاهرون 1886المطالبة بحقوق العمال ويعود أصل هذه المناسبة إلى يوم فاتح ماي سنة 

 حقيق مطلب ثمان ساعات من العمل في اليوم فقط بعد سقوط عدد من الضحايا.من ت

  : خاتمة
لقد ساهمت النقابات والمنظمات المهنية بالمغرب عبر نضالها في تحقيق بعض مطالب العمال ، وهي مطالبة 

 بالمزيد من الجهد في ظروف القهر التي يعيشها العامل المغربي في جميع القطاعات.

 


