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   في بيان اللقاء الوطني لمنسقات دوائر المرأة المحلية
 للعمل النقابي افي الحياة التنظيمية لألجهزة النقابية تطوير و توسيع إدماجهن التعليم تأطير النساء العامالت بقطاع

  
دائرة المرأة الوطنية  نظمت للشغل بإشراف من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية              

لقاءا وطنيا لمنسقات دوائر المرأة المحلية تحت  2016نونبر  27بمقر دار المدرس للتضامن الجامعي بالدارالبيضاء يوم األحد 
  ."أجل مشاركة نسائية فاعلة في الشأن التعليمي والنقابي من "شعار

بد العزيز إيوي  الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم بالدور الذي لعبه في بداية  كلمته باسم المكتب الوطني أشاد األخ ع
. وأشار إلى رجال التعليم عبر تقديم الخدمات االجتماعية والقانونيةمنذ تأسيسه في دعم نضاالت نساء والتضامن الجامعي المغربي 

خلفه من أثر سلبي على نفسية المرأة المعنفة داخل البيت أو أن هذا الملتقى يتزامن والحملة الدولية لمحاربة العنف ضد النساء لما ي
ضرب  عبربنكيران ا الملف االجتماعي في ظل حكومة إلى خطورة التراجعات التي عرفهوقد نبه في كلمته  .داخل مقرات العمل

ل دوائر المرأة المحلية و اإلقليمية وأكد على أهمية تحويل عم، يم واستهداف العمل النقابي الجادالمكتسبات والتراجع عن مجانية التعل
وعي نقابي ال يقتصر على القضايا المطلبية بل يمتد إلى القضايا التربوية يسهم في خلق   إلى فعل نقابي داخل المؤسسات التعليمية

  .والمشاكل الخاصة بالنساء العامالت بالقطاع
رة المرأة عرضها  بتقديم حصيلة الدائرة للفترة الممتدة ما بين واستهلت األخت عائشة التاقي المنسقة الوطنية لدائ            

مكن من استعادة مبادرة االنفتاح على النساء من كل الفئات تعمل للدوائر المحلية  إستراتيجيةمؤكدة على أهمية وضع  2014/2016
جتماعي في جميع االختيارات التنظيمية و التعليمية و خاصة العامالت بالعالم القروي كما أكدت على أهمية إدماج بعد النوع اال

  .العاملين بالقطاع  مجموع من % 42 عن بنسبة ال تقلالنوعي في قطاع التعليم النساء الكمي و الهياكل والبرامج بما يعكس حضور
يع عضو دائرة المرأة الوطنية  في عرضه على رهان تأطير النساء المدرسات وضرورة توسعبد العزيز كضار وأكد األخ 

الجهوية بالتنسيق مع المكاتب اإلقليمية وعمل  إستراتيجيةإدماجهن في الحياة التنظيمية بهدف تأطير العمل النقابي من خالل وضع 
التدابير  مجموعة من ستحضر حاجياتها المهنية واالجتماعية من خاللتالمدرسة في القطاع وبعين االعتبار خصوصية المرأة  تأخذ

  وفق االلتزامات المنصوص عليها في البرنامج االستراتيجي للمنظمة.مل الدوائر الرامية إلى تفعيل ع
  عبرت  المشاركات عن:  وبعد نقاش مستفيض للعرضين 

  كل اإلجراءات القاضية بضرب مجانية لالدفاع عن المدرسة العمومية ورفض  فيالموقف الثابت للنقابة الوطنية للتعليم دعم
 .التعليم كحق يكفله الدستور وتفويت بعض المؤسسات التعليمية للقطاع الخاص

 ف د ش" في أفق تشجيع النساء العامالت بقطاع التعليم بناها النقابة الوطنية للتعليم "كل المبادرات النقابية التي تتب اإلشادة
 .دعلى االنخراط في العمل النقابي الجا

 األساتذة  8و  7ضحايا النظامين مطالب الفئات المهنية المتضررة "بفتح حوار جاد لمعالجة  الوصية لوزارةا مطالبة
 ."المتدربون أساتذة الدمج المدرسي األساتذة المبرزون

 لمستفيدين يؤكدن على ضرورة تمتيع ا، والهشاشة بالقطاعكحل ترقيعي من شانه تعميق لتوظيف بالعقدة ل استنكار اللجوء
 .قطاعللالمكتسبات المنصوص عليها في القانون األساسي من عملية التوظيف بكافة الحقوق و

 بمحيطها الخارجي خصوصا العنف الممارس على نساء ممارس داخل المؤسسات التعليمية وبكل أشكال العنف ال التنديد
التدابير الالزمة لحماية اتخاذ كل اإلجراءات وبة الوزارومطالبة ) التحرشات الجنسيةواالعتداءات الجسدية  (التعليم 
  منة. لحقهم في العمل في بيئة آصونا لكرامتهم وضمانا ية من العنف التعليم الشغيلة

  مساهمتهن الفعلية في تطوير المنظومة ل الضامنةالنهوض بأوضاع النساء العامالت بالقطاع وتوفير الشروط ضرورة
 .المغربية المرأةمون البرامج والمناهج والكتب المدرسية بما يحسن صورة وإعادة النظر في مض ،التعليمية

 بتفعيل اآلليات القانونية التي تمكن النساء بالقطاع  من ولوج مناصب القرار المطالبة. 
 في األجهزة النقابية  بنسبة الثلث في أفق المناصفة ئيةتمثيلية النساالتشبت بمطلب الرفع من ال. 

النقابيات إلى االنخراط الفعلي تحضيرا المناضالت  بكافةالوطني نهيب  ملتقىونحن نعقد هذا ال الوطنية للتعليم إننا في النقابة
  .المؤتمر الوطني الحادي عشرانعقاد  للمؤتمرات الجهوية في أفق 

  

 


