
التوجه الدٌمقراطً،  وبعد وقوفه على تسارع الهجوم الطبقً  FNEالتابع للجامعة الوطنٌة للتعلٌم  UFEMإن اتحاد نساء التعلٌم بالمغرب    

 عملالمتواصل للدولة من خالل العمل على تمرٌر المزٌد من المشارٌع التراجعٌة الرجعٌة التصفوٌة )اإلجهاز على الوظٌفة العمومٌة وتكرٌس ال

المتعلق بالهٌآت النقابٌة / مشروع القانون التكبٌلً لإلضراب/ مدونة الشغل/ الحماٌة االجتماعٌة...( مستغلة  24–19بالعقدة/ مشروع القانون 

 الوضعٌة الوبائٌة لفٌروس كورونا المستجد، 

 2020/2021وأمام استمرار تعنت وزارة التربٌة الوطنٌة فً تدبٌرها االنفرادي لكل العملٌات المرتبطة بالشؤن التعلٌمً والموسم الدراسً الحالً    

لحماٌة صحة لة ضدا على المقاربة التشاركٌة مع النقابات التعلٌمٌة ذات التمثٌلٌة مع استحضار ما تتطلبه المرحلة الوبائٌة من تدابٌر استثنائٌة وعاج

ء آباوسالمة المتمدرسات والمتمدرسٌن واألطر اإلدارٌة والتربوٌة وكل العامالت والعاملٌن ومرتادات ومرتادي المإسسات التعلٌمٌة من أمهات و

 ها، ئاتف وأولٌاء التالمٌذ وغٌرهم، وكذلك فً مماطلتها تسوٌة مختلف الملفات النقابٌة العالقة وتلبٌة المطالب المشروعة للشغٌلة التعلٌمٌة بكل

ٌد لعدوبتسجٌل اختالالت عدٌدة وعشوائٌة وارتجالٌة على كافة المستوٌات فً تدبٌر انطالق الموسم الدراسً الحالً، وظهور بإر لوباء كورونا با  

ورجال اء من المإسسات التعلٌمٌة، ومع تمادي العدٌد من المسإولٌن بالجهات والمدٌرٌات اإلقلٌمٌة فً قراراتهم العدائٌة والتضٌٌق الممنهج ضد نس

 التعلٌم للتغطٌة عن خروقاتهم وفسادهم اإلداري والمالً وعدم احترامهم للمساطر القانونٌة،

 ومع توالً مسلسل االعتداءات والتحرش ومحاوالت االغتصاب وكل أشكال العنف  ضد نساء التعلٌم  وكل العامالت بالقطاع والتلمٌذات...، 

 التوجه الدٌمقراطً ٌعلن ما ٌلً:FNE التابع للجامعة الوطنٌة للتعلٌم UFEM فإن المكتب المكتب الوطنً التحاد نساء التعلٌم بالمغرب  

الذي  24–19. دعوته للنقابات المناضلة والقوى الدٌمقراطٌة الحٌة للتصدي الوحدوي لكل المشارٌع التصفوٌة التخرٌبٌة )مشروع القانون 1

المطروح لتكبٌل ممارسة الحق فً اإلضراب/ مشارٌع تعدٌالت مدونة الشغل والحماٌة  97.  15ٌستهدف التحكم فً التنظٌمات النقابٌة/ مشروع رقم 

 االجتماعٌة...(؛

 كرس. شجبه االستفراد بالقرارات المتعلقة بالشؤن التربوي فً تغٌٌب ممنهج للشركاء االجتماعٌٌن والنقابات التعلٌمٌة ذات التمثٌلٌة مما 2ٌ

 االرتجالٌة والعشوائٌة واالرتباك...؛

واتخاذ كل التدابٌر  . تؤكٌده على ضرورة توفٌر كل مستلزمات الحماٌة والوقاٌة والسالمة الصحٌة  للتعلٌم الحضوري بالمإسسات التعلٌمٌة3

 ؛االحترازٌة الضرورٌة

ساء ما له ارتباط بنوباألخص  ،. مطالبته الوزارة األخذ بعٌن االعتبار االنعكاسات السلبٌة لجائحة فٌروس كورونا على العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة4

 ؛واعتماد مقاربة النوعتحسٌن ظروف العمل واالستقبال والحماٌة...من خالل التعلٌم والتلمٌذات 

 ؛الموجه ضد عامالت وعمال الحراسة والنظافة بالمإسسات التعلٌمٌة على ممارسة الحق النقابً . تندٌده بالتضٌٌق الممنهج5

والمكتب اإلقلٌمً للجامعة الوطنٌة للتعلٌم بالخمٌسات األستاذة فاطمة الدكالً، وشجبه  .  تضامنه مع عضوة اتحاد نساء التعلٌم بالمغرب6

مٌة  إنصاف قلٌالتضٌٌقات والتهجمات السافرة واالنتقامٌة  لمدٌر م. الشهٌد الحارتً بالخمٌسات الذي ٌعتبر نفسه فوق القانون، ومطالبته المدٌرٌة اإل

 األستاذة والحد من السلوكات غٌر اإلدارٌة التً تتواصل سنة عن سنة؛

ضً لقاتجدٌد تضامنه المطلق مع مناضلة الجامعة الوطنٌة للتعلٌم بمراكش مرٌم القرابطً، وإدانته الموقف الجبان لمدٌر الثانوٌة التؤهٌلٌة  ا.  7

 ؛  سسةعٌاض الذي رفع دعوى قضائٌة فً محاولة منه لجم صوتها الفاضح لالختالالت اإلدارٌة والمالٌة والسلوكات الالتربوٌة والالأخالقٌة بالمإ

. إدانته لمجموعة من السلوكات االنتقامٌة الموجهة ضد نساء ورجال التعلٌم من طرف مسإولٌن للتستر على خرقهم للقوانٌن التنظٌمٌة، 8

تاذات ألسوكنموذج: سلوك مدٌر اإلعدادٌة التابعة للمدٌرٌة اإلقلٌمٌة بوجدة الذي أقدم على استدعاء رجال األمن إلى المإسسة لتلفٌق تهم إلحدى ا

 التً احتجت على عدم تطبٌق القانون المتعلق بعملٌة تدبٌر الفائض؛

. تضامنه مع األستاذة سهام المقرٌنً مناضلة تنسٌقٌة األساتذة الذٌن فرض علٌهم التعاقد بالدرٌوش ضد ما ٌستهدفها من تضٌٌقات تعسفٌة 9

 ممنهجة انتقاما منها على مواقفها الرافضة لمخطط التعاقد ونضاالتها المٌدانٌة؛

من  بنسلٌمان. استنكاره لالعتداء الشنٌع الذي تعرضت له أستاذة التعلٌم االبتدائً خدٌجة الزراٌدي بمدرسة القاٌد المكً بالمدٌرٌة اإلقلٌمٌة ب10

 وحاول التحرش بها وغتصابها وتهجم علٌها أثناء مزاولة عملها؛ 2020شتنبر  13طرف حارس الوحدة الدراسٌة الذي انتهك حرمة منزلها ٌوم 

وأبواب السكن وتهدٌد بالسالح وسرقة أغراض...(الذي تعرضت له ذ . تندٌده باالعتداء الشنٌع والمنفلت من كل القٌم األخالقٌة ) تكسٌر نواف11

 أستاذات بفرعٌة آٌت اعبً م.م. آٌت حساٌن بواوٌزغت، ومطالبته الجهات األمنٌة متابعة الجناة وتقدٌمهم للعدالة؛

. تضامنه مع كل ضحاٌا العنف واالغتصاب والتحرش الممارس ضد النساء واألطفال فً كل الجهات، وتحمٌله المسإولٌن، كل فً موقعه، 12

 ٌع...؛تضبمسإولٌة ما ٌقع بسبب األوضاع االجتماعٌة المتردٌة وغٌاب األمن وإهمال الشكاٌات والتطبٌع مع مثل هذه الجرائم ونشر ثقافة التسٌب وال

 . دعوته كل نساء التعلٌم  لالنتظام الجمعوي والنقابً دفاعا عن حقوقهن ومكتسباتهن ورفضا لكل أشكال العنف والتمٌٌز؛13

التوجه الدٌمقراطً الشغٌلة التعلٌمة بكل فئاتها إلى  FNEالتابع للجامعة الوطنٌة للتعلٌم  UFEMوفً الختام،  ٌدعو اتحاد نساء التعلٌم بالمغرب 
رص الصفوف للدفاع عن كرامتهم ومطالبهم العادلة والمشروعة، واالنخراط فً التعبئة الجماعٌة لمواجهة كل ما ٌستهدف المدرسة العمومٌة 

  وحقوق العامالت والعاملٌن بها وإسقاط كل المشارٌع والقرارات التراجعٌة التصفوٌة؛                           
 عاش اتحاد نساء التعلٌم بالمغرب

 عاشت الجامعة الوطنٌة للتعلٌم التوجه الدٌمقراطً
 

2020شتنبر  27الرباط في   


