
  

  

  :تقدمي إشكايل

  .مطالبهم عن والدفاع حقوقهم، وصيانة املنخرطني توعية يف املهنية النقابات تساهم

  النقابات؟ تأسيس شروط أهم هي فما 

 عملها؟ أساليب أهم هي وما 

 :تأسيسها وشروط املهنية واملنظمات النقابة مفهوم

  :املهنية واملنظمة النقابة مفهوم

 وهي ببعض، بعضها مرتبطة حرفة أو صناعة أو متقاربة مهن أو واحدة ملهنة يتعاطون أشخاص من يتكون قانوين، تنظيم النقابة

 واحدة، مهنة يف يشتغلون أشخاصا تضم ومنظمات احتادات هي املهنية التنظيمات، أما وماديا ،قانونيا عملهم ظروف حتسني تستهدف

 حتقيق على املهنية النقابات تعمل، أعضائها مصاحل على للحفاظ تسعى كما وتطريها، مبستواها واالرتقاء املهنة شرف على للحفاظ وتسعى

  :منها متعددة أهداف

 .ومتثيلهم واملهنيني واحلرفيني واملوظفني العمال تنظيم �

 .مطالب إىل حتويلها مث ودراستها واالجتماعية املادية املنخرطني ومشاكل صعوبات على االطالع �

 .املنخرطني مطالب تلبية على واملسؤولني العمل أرباب حث �

 .والتقاعد التعاضد كصناديق املنخرطون منها يستفيد اجتماعية بأنشطة القيام �

  :النقابات تأسيس شروط

 للتعريف للنقابة، األساسي يتضمن القانون ملفا احمللية اإلدارية السلطة مكاتب لدى يودعوا أن املؤسسني على جيب نقابة إلحداث

 مغربية، جنسيتهم تكون أن على املسري، املكتب أعضاء بأمساء الئحة إىل إضافة منها، واالنسحاب االخنراط وشروط الداخلي، بنظامها

 .السلطة كرجال النقايب العمل من ممنوعني وغري الرشد، سن وبالغني

 :العمالية املصاحل عن النقابات تدافع

 :النقايب العمل أساليب تتعدد

 :ومنها فيها، املنخرطني مصاحل عن للدفاع عديدة وسائل النقابات تستخدم

  .مطالبها لطرح واملركزيات النقابات تستعملها وسيلة أول واملسؤولني العمل وأرباب النقابة بني والتفاوض احلوار فتح يعترب: احلوار �

 حل إىل التوصل يتم ال حينما ،)اإلضراب عن العمل( للضغط كوسيلة العمل عن املدبر التوقف النقابات تستعمل: اإلضراب �

 . املطروحة للمطالب يستجيب

إلرغامهم  واملسؤولني املشغلني على أكرب ضغطا متارس حىت مها اليت القضايا حول بينها العمل تنسيق إىل النقابات تلجا: التنسيق �

 مطالبهم تلبية على

  :ماي فاتح استعراضات

 ساعة 13 من العمل ساعات ختفيض( املطالب بعض حتقيق يف األمريكية املتحدة بالواليات 1886 سنة ماي فاتح تظاهرة جناح منذ

 عاملي كيوم به حتتفل العامل وشعوب العمل، ساعات بتحديد املطالبني العمال صفوف يف الضحايا من العديد سقط ، حيث)ساعات 8 إىل

 النقابات مسؤولو فيها يعلن خطابية مهرجانات وإقامة عمالية، تظاهرات وتنظيم نقابية، وملصقات منشورات بتوزيع يسمح حيث للشغل،

 .ملطالبهم احلكومة استجابة ومدى العمالية الطبقة أوضاع تطورات عن

 :خامتة

  .االجتماعية املطالب من املزيد وحتقيق املنخرطني حقوق حفظ يف كبريا دورا املهنية واملنظمات النقابات تلعب

 المهنية والمنظمات النقابات

https://motamadris.ma/

