
 

 

 

 

 رساةل هتنئة

 من الس يد وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي

 والبحث العلمي ا ىل نساء الرتبية والتكوين 

 اليوم العاملي للمرأ ة ،مارس 8مبناس بة 
 

ىلمبناس بة اليوم العاملي للمرأ ة، أ ن أ توجه يرسين  بأ حر الهتاين وأ طيب  والبحث العلمي نساء الرتبية والتكوين اكفة ا 

لهين بعظمي الشكر كام ،املمتنيات  تعلمي وتكوينامن ض يف سبيلجسام تضحيات من  يقدمنهوالعرفان عىل ما  أ تقدم ا 

 .النبيةل جملمتعيةا وحتقيق رسالهتا الرتبوية رتقاء لاملنظومةالاأ جل  منجمهودات من  يسدينهناش ئتنا وما ل  جيدين

مياين العميق أ غتمن هذه الفرصة ل جدد التأ كيد عىلو  جتسدها هذه ليت االرمزية  ادلللتو  ال نسانيةاملعاين لك ب ا 

جالل  ،لك س نة ،نقف فهيا تعودان أ ن اليت املناس بة الكونية كبار لدلوروقفة ا  ه املرأ ة العامةل يف الطالئعي اذلي تلعب وا 

البرشية من أ جل  تمنيةوحتقيق ال يف رفع مشعل التنوير وتربية أ جيال الغد والبحث العلمي منظومة الرتبية والتكوين 

 .الاجامتعيةبناء جممتع دميقراطي حدايث تسوده قمي املواطنة واملناصفة 

ن وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي،  طار الزتاهما الراخسا  مي املساواة باد  وقمب  يف ا 

رساء وتكريس مقاربة النوعحترص عىل ، بني اجلنسني الاكمةل ماكنهتا ملمزي و موقعها ايضمن للمرأ ة  مبا وتاكفؤ الفرص ا 

لشلك اذلي حيرص لا دورها عىل أ مكل وجه وحيفزها عىل املشاركة الفعاةل واخللق والابداعيف اجملمتع وميكهنا من أ داء 

هذه  كام أ نها، كرامهتا ورفعهتا ومتزي لها  حتفظصاحب اجلالةل عىل حتقيقه للمرأ ة املغربية من حقوق ومكتس بات 

قبال  عىل يف العملل تأ لو هجدا  الوزارة، احلرضي والقروي  يف الوسطنيعىل المتدرس  ،نساء الغد ،الفتياتتشجيع ا 

  .وحاميهتن من لك عوامل ال مية وال قصاء والهتميشمع توفري لهن لك س بل النجاح 

ن  ىل خضه من دينامية جديدة يف مسار تفعيل مضامني الرؤية الاسرتات  ،واقع منظومتنا الرتبوية اليوما  يجية وما نطمح ا 

ل عرب   عىل أ رض الواقع، وتزنيلها ،2030ـ  2015  ،امجليع ودهج تظافريضعنا أ مام رهان حقيقي ل ميكن كس به ا 

وأ ان عىل  ،ال صالحدة غايهتا الكربى يه يف جهبة واحمكوانت اجملمتع  لك افصطفواعىل حد سواء،  نساء ورجال

الاخنراط و ومسؤولياهتن داخل املنظومة، سيسعني لرفع هذا التحدي يقني اتم بأ ن النساء مبختلف مواقع معلهن

رادة وعطاء الفعال يف هذا الورش الوطين الكبري  ل مبا ميلكن من قدرات ومؤهالت ومبا هو معهود فهين من عزمية وا 

 ينضب.

ليكن نساء الرت   د شكري وامتناينأ جدو  أ قدم هتانيئ احلارةهذا،  يف عيدكن العامليوالبحث العلمي بية والتكوين ا 

 .أ لف خريب ولك عام واملرأ ة املغربية، لُكن

 سعيد أ مزازي

 وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي


