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 2017مارس  8 يوم إلى جانب القوى الديمقراطية والحداثية العيد األممي للمرأة(ف د ش) تخلد النقابة الوطنية للتعليم 

صادف تحضيرات منظمتنا . هذه المناسبة التي ت"النقابيسائية فاعلة في الشأن التعليمي وجل مشاركة نأمن تحت شعار "
وأهمها النهوض بتمثيلية النساء داخل األجهزة  ،لطرح قضايا النوع االجتماعي ةفرصمرات الجهوية والتي ستكون للمؤت

كما يتزامن هذا اليوم العالمي مع الحراك االحتجاجي الذي تخوضه الشغيلة التعليمية  .ودعم الملف المطلبي النسائي ،النقابية
  العمومية. ودفاعا عن المدرسة ،صونا لمكتسباتها

ترسيخ مبادئ مقاربة جل ما فتئت تبدل الجهود من أالوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل النقابة إن 
ي  حضورهن العدد، بشكل يتماشى مع النوع االجتماعي كاختيار استراتيجي يضمن حضورا نسائيا وازنا داخل الهياكل النقابية

  .جامعيفي القطاعين المدرسي وال

ممية التعليمية، فإنها تؤكد لهذه السنة كمكون لأل عالمي للمرأةلإن دائرة المرأة للنقابة الوطنية للتعليم وهي تحتفل باليوم ا
والخروج من دائرة التهميش  االقتصادي هاستقاللساسية لتحقيق المرأة من أدوات أعلى الدور المحوري للمدرسة في تمكين ا

دفاع المرأة المدرسة عن المدرسة العمومية هو دفاع من أجل تمكين بنات الشعب المغربي من حقهن  ومن تم فإن .والهشاشة
 على: تؤكد وطنية للتعليملاللنقابة  لمرأة ادائرة  فإن في تعليم جيد يفتح لهن أبواب المستقبل واالستقالل االقتصادي. لذا

 ضرب  رامية إلىعمومية ورفض كل اإلجراءات العن المدرسة الالموقف الثابت للنقابة الوطنية للتعليم في الدفاع  دعم
 المؤسسات التعليمية للقطاع الخاص. عدد منتفويت . كما تدين انية التعليم كحق يكفله الدستورمج

 والتأكيد على ضرورة تمتيع نه تعميق الهشاشة بالقطاعأمن ش اللجوء للتوظيف بالعقدة كحل ترقيعي استنكار ،
 ستفيدين من عملية التوظيف بكافة الحقوق والمكتسبات المنصوص عليها في القانون األساسي للقطاع.المستفيدات والم

 قليمية على مستوى تنزيل تدابير الرؤية االستراتيجية إلصالح الرتباك الحاصل بكل المديريات اإلاإلى  لفت االنتباه
رافعة للنهوض ق رؤية شمولية تعتبر الشريك االجتماعي التعليم خصوصا تلك المتعلقة بترسيخ اإلنصاف والمساواة من منطل

 جهويا.باالصالح إقليميا و
 النهوض بأوضاع النساء العامالت بالقطاع وتوفير الشروط الضامنة لمساهمتهن الفعلية في تطوير المنظومة  ضرورة

 التعليمية، وإعادة النظر في مضمون البرامج والمناهج والكتب المدرسية بما يحسن صورة المرأة .
 جي خصوصا العنف الممارس ضدالخار بمحيطهاممارس داخل المؤسسات التعليمية وبكل أشكال العنف ال التنديد 

التدابير الالزمة لحماية الوزارة باتخاذ كل اإلجراءات و ومطالبة) االعتداءات الجسدية والتحرشات الجنسية(نساء التعليم 
  منة. آفي العمل في بيئة  لكرامتهم وضمانا للحق الشغيلة التعليمية من عنف التالميذ وأوليائهم صونا

   ولكرامتها ولحقها في الحركة إنصافا لها وأم األطفال ذوي اإلعاقة لنسبة لألستاذة العازبة با شرط االمتيازمراعاة
 تقالية.ناال

 كيف مع المحيط في واستحضار صعوبة الت ،بمشاكل المرأة المدرسة بالعالم القروي خاصة المناطق النائية الهتماما
 غياب أية شروط تحفيزية.

 من ولوج مناصب القرار. ين المدرسي والجامعيالنساء بالقطاع اآلليات القانونية التي تمكن تفعيل 
 بمطلب الرفع من التمثيلية النسائية في األجهزة النقابية  بنسبة الثلث في أفق المناصفة. التشبت 

راطية المعركة من أجل الديمقإننا في النقابة الوطنية للتعليم ونحن نخلد اليوم العالمي للمرأة، نؤكد عزمنا على مواصلة 
كما نحيي عاليا نضاالت المرأة العربية  .النقابي فعلركة فعلية للنساء في سيرورة المشاضمان ومن أجل  ،الحداثةوالعدالة و

   .ي ربوع العالمكل الحركات النسائية التقدمية فونتضامن مع  ،التواقة إلى الحرية واالنعتاق
في الحراك االحتجاجي الذي تخوضه منظمتنا في إطار   نخراطاالمواصلة إلى  بكافة المناضالت النقابيات كما نهيب

  .ودفاعا عن المدرسة العمومية التنسيق الثالثي، حفاظا على المكتسبات 
  

 


