
 

 

األحكام الجائرة  دين" التابع للجامعة الوطنية للتعليم ي  التعليم بالمغرباتحاد نساء لـ " المجلس الوطني

 وبتلبية مطالب الريف ومختلف المناطقجدد مطالبته بالسراح الفوري يمعتقلي الريف، و ضد

 االعاشرة صباحمن ساحة النصر  2018يوليوز  8األحد الدار البيضاء ة رمسيفي لمشاركة لدعو وي
 

، FNEالتابع للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي  ،"UFEM بالمغربتحاد نساء التعليم اـ "المجلس الوطني ل انعقد

قوي للدفاع عن التعليم العمومي والمطالبة  "تنظيم نسائي :تحت شعار بالرباط بمقر الفالحة 2018يونيو  29الجمعة  يوم

التي  الرفيق اإلدريسي عبد الرزاق، ،الديمقراطية لنساء التعليم بالمغرب"، وبعد كلمة الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم

الريف الصادرة  حراكة ضد مناضلي النتقامياألحكام اعلى رأسها أكد من خاللها على دقة المرحلة التي تمر منها قضايا شعبنا 

 ،، جرادةياسية في كل مناطق المغرب )الريفوخنق الحريات النقابية والس، 2018يونيو  28و 26باستئنافية الدارالبيضاء يومي 

النساء أكثر استغالال  جعل، وهو ما ات االجتماعيةنتيجة انحياز الدولة لخيار الخوصصة للخدمو.(، .زاكورة، وطاط الحاج، إميضر

قدمت  كما، ..لمخططات المعادية للطبقة العاملة، وإخراج كل اجتماعي من كل المضامين اإليجابيةوإفراغ الحوار اال، وتضررا

، حيث أبرزت كل مظاهر ول األوضاع العامة لنساء التعليمتقريرا حنساء التعليم بالمغرب الرفيقة مينة بنلشهب التحاد الكاتبة العامة 

لضوء على الوضع التنظيمي ، ثم سلطت اوالتمييز اتجاه المرأة في العمل، وخضوعها لشروط عمل مجحفة واإلقصاءالتهميش 

، والضرورة الملحة بشكل خاص وبالمجتمع بشكل عام معادلة الصراع االجتماعي بالقطاعهمية النساء في ، مؤكدة على ألالتحاد

 ..القوانين، ، المراسيمالمذكرات: ت داخل الوزارة الوصيةلتقوية صفوف اإلتحاد لمواجهة التراجعات الخطيرة في التشريعا

حول الوضع االقتصادي داخالت وطني العديد من الم، سجلت عضوات المجلس الوتفاعال مع كل التقارير والكلمات

الوضع ، دون أن تغفلن إثارة اخصوصليمية عموما ونساء التعليم واالجتماعي العام وتأثيراته المباشرة على أوضاع الشغيلة التع

 ..تعليم بالتربية الوطنية والتعليم العالي، وسبل تقويته ليضطلع بمهام التواصل والتأطير في صفوف نساء الالتنظيمي لالتحاد

 :يلي ، يعلن المجلس الوطني ماسبق مااعتبارا لكل و
، وتجديد يب الذي مورس عليهمذوإدانته مختلف أنواع التع لت معتقلي حراك الريفالتي طا االنتقاميةإدانته الصارخة لكل األحكام  -1

 السياسيين عائالت المعتقلينيع جمدعم  ، وتجديدهوجرادة وزاكورة وغيرها.. وبتلبية مطالب ساكنة الريفمطالبته بالسراح الفوري لهم 

 ؛ذكوراو إناثا

 ؛االعاشرة صباحمن ساحة النصر  2018يوليوز  8األحد الدار البيضاء ة رمسيفي لمشاركة ل تهدعو -2

، الرؤية االستراتيجية التعاقد،التقاعد، ) رفضه لكل التدابير التراجعية التي فرضت قسرا على المنظومة التعليمية بكافة مكوناتها -3

ضرب مكاسب ، PPPالشراكة خاص عام ، إلى العاليقانون اإلطار، ضرب ما تبقى من مجانية التعليم، تشجيع تسليع التعليم من األولي 

 ؛(...ي والمثمردالمجالجاد و، غياب الحوار ح وحقوق نساء ورجال التعليمومصال

 ؛باحترام كل االتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمرأةمطالبته الدولة  -4

 ؛داخل فضاءات المدارس أو خارجها تضامنه مع كل نساء التعليم ضحايا العنف المدرسي -5

 ؛تأكيده على خطورة التشغيل بالتعاقد على المنظومة التربوية أوال، واالستقرار االجتماعي والنفسي لعموم الموظفين والموظفات -6

 ؛ا يتماشى مع حقوق المرأة المكفولة في التشريعات الدوليةمطالبته بتغيير المناهج والبرامج الدراسية بم -7

 ؛القناة الثانيةك بعض "وسائل اإلعالم" احتجاجه الشديد على االستهداف المقصود لصورة نساء ورجال التعليم من طرف -8

 .2018دجنبر  9يوم األحد  "UFEM بالمغربتحاد نساء التعليم اـ "لي ندعوته لعقد المؤتمر الوطني الثا -9

 .يالمزرالواقع هذا  هةجوام من أجل يوالوحدو عمل المشتركلل ئية بالمغربمكونات الحركة النسا دعوته لكل -10

 عاشت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي

 عاش اتحاد نساء التعليم بالمغرب

 عن المجلس الوطني

 2018يونيو  29الرباط، 

 

 FNEالجامعة الوطنية للتعليم، 

Fédération Nationale de l’Enseignement, FNE 
Tasddawit Tanamurt n Uslmd 

  UFEM بالمغرباتحاد نساء التعليم 
Union des Femmes de l’Enseignement du Maroc 

Amun n Tsadnan n Oslmd g Lmaghrib 

ⴶⵎⵓⵏ ⵏ ⵜⵙⴰⴷⵏⴰⵏ ⵏ ⵄⵙⵍⵎⴷ ⴳ ⵍⵎⴰⴳⵀⵔⵉⴱ 
+264525537212، فاكس: +608060000212 -+000708406212هاتف:   

Fne_BN@yahoo.fr    www.taalim.org 

 

 

 من النقابات األكثر تمثيلية بقطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي بالمغرب FNE الجامعة الوطنية للتعليم
 wftucentral.orgدولة.  126مليون عامل بـ  92الممثل لـ  FSM عضو اتحاد النقابات العالمي  FNEالجامعة الوطنية للتعليم

FNE, Syndicat des plus représentatifs dans les secteurs de l’Education Nationale & de l’Enseignement Supérieur, Maroc 
FNE membre de la FSM Fédération Syndicale Mondiale, représentant 92 millions de travailleurs dans 126 pays. wftucentral.org 


