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 توقیع اتفاقیة شراكة بین اتحاد العمل النسائي واألكادیمیة الجهویة للتربیة والتكوین 
  الدارالبیضاء سطات

 تم توقیع اتفاقیة الشراكة بین جمعیة اتحاد العمل النسائي واألكادیمیة الجهویة للتربیة   
 والتكوین جهة الدار البیضاء سطات  , یوم 27 ماي 2019 بالدار البیضاء حول

 برنامج "دور المدرسة في النهوض بحقوق الفتیات والنساء ومناهضة العنف ضدهن"
 والتي تندرج في اطار الحملة االقلیمیة " ال تسامح مع العنف ضد النساء في منطقة
 جنوب البحر األبیض المتوسط  ", المشروع الدي یشرف على انجازه اتحاد العمل

 النسائي بالمغرب بشراكة مع جمعیة المبادرة النسویة األورو متوسطیة وبتمویل من
 . االتحاد األوروبي

 في بدایة حفل التوقیع ,اشارت االستادة عائشة لخماس , رئیسة اتحاد العمل النسائي
 الى التجربة الطویلة والخبرات التي راكمتها الجمعیة في مجال النهوض بحقوق المراة
 والدفاع عنها ومناهضة العنف والتمییز, سواء من خالل جریدة 8 مارس في ثمانینیات

 القرن الماضي او عبر مخحتلف البرامج والمحطات التي قادتها مند تاسیسها سنة
1987. 

 كما  ركزت على اهتمام الجمعیة بالعمل مع المؤسسات التربویة نظرا الهمیة التفاعل
 بین منظومة التربیة والتكوین مع المجتمع المدني لبناء جیل یؤمن بحقوق النساء

 .ومناهضة العنف والتمییز

 بعد دلك , وخالل كلمته, اكد السید عبد المومن طالب مدیر االكادیمیة الجهویة للتربیة
 والتكوین الدار البیضاء سطات , على ان المجتمع المدني شریك اساس في العملیة

 التربویة وان انفتاح االكادیمیة على الجمعیات یحتمه تفعیل المشاریع المندمجة
 المرتبطة بالرؤیة االستراتیجیة  والتي تهدف باالساس الى خلق تعبئة مجتمعیة

 للنهوض بالمدرسة المغربیة ,كما نبه الى اهمیة الحیاة المدرسیة كمجال لتلقین المتعلم
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 السلوك المدني وقیم حقوق االنسان ومناهضة العنف والتمییز.واثناء دلك عرض السید
 . مدیر االكتادیمیة مجموع البرامج التي تربط االكادیمیة بعدد من الجمعیات المدنیة

 في االخیر , دعا المدیرات والمدیرین االقلییمین الحاضرین الى االنخراط بكل جدیة
 .في انجاح هده الشراكة مع اتحاد العمل النسائي

 بدورها , قامت االستادة زهرة وردي  , منسقة برنامج مناهضة العنف ضد النساء    
 والفتیات في المنطقة جنوب االطلس المتوسط  , بعرض حول البرنامج بمختلف جوانبه

 والدي تمثل احدى اهدافه جعل مناهضة العنف اولویة وطنیة لدى المسؤولین عن
 .اتخاد القرار

 كما وضحت ان التركیز على الجانب المتعلق بالمجال التعلیمي یاتي باعتبار المدرسة
 كمؤسسة مهمة للتنشئة االجتماعیة وفضاء لبناء السلوك , حیث ستركز انشطة

 البرنامج على كل من المدرسین والمتمدرسین  , من خالل ورشات تكوینیة تستهدف
 مساءلة التصورات والتمثالت حول النوع وعدم التمییز. ووضحت انه سیتم اعتماد

 تقنیات اللعب واالنشطة التفاعلیة مع المتمدرسین لتحفیزهم ودفعهم الى التدرب على
 .ممارسة السوكات المحترمة لحقوق ومناهضة العنف وتملكها في شخصیهم

 واثناء النقاش , اعرب الجمیع عن تثمینهم للشراكة وانخراطهم في انجاحها كما تم
 .تقدیم مجموعة من االقتراحات الغناء البرنامج

 حضر اللقاء .باالضافة الى السید المدیر االقلیمي , السیدالمدیر المساعد لالكادیمیة
 والسیدات والسادة مدیرات ومدیري المدیریات االقلیمیة , باالضافة السید مدیر المركز

 التربوي الجهوي لمهن التربیة والتكوین ,ورئیسات ورؤساء المصالح باالكادیمیة
 .وممثالت وممثلین الصحافة واالعالم وبعض الجمعیات الصدیقة وعضوات الجمعیة

 

  

 عائشة  لخماس
 رئیسة  اتحاد  العمل  النسائي
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