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 نساء العامالت بقطاع التربية والتكوينتنظيم حفل تكريم ال كلميم..
 

 اتكريم حفل ، بكلميم 0702مارس  70 صباح اليوم األحد ،العالي والبحث العلميالتربية الوطنية والتكوين المنهي والتعليم نظمت وزارة  

وبصفة خاصة الدور الكبير والفعال الذي تقوم به النساء  ،المرأة في مختلف املجاالتالتي تقدمها تقديرا وعرفانا للمجهودات واإلنجازات 

الناطق  ،التربية الوطنية والتكوين المنهي والتعليم العالي والبحث العلميوزير السيد  حضره إلى جانب، العاملت بقطاع التربية والتكوين

السيد الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بقطاع  الرسمي باسم الحكومة،

لتربية ن لقطاعات او السادة الكتاب العامكما حضره عامل إقليم كلميم،  ،الي جهة كلميم واد نون السيد و ، و والبحث العلمي التعليم العالي

ي و الوطنية والتكوين المنهي والتعليم العالي ورئيس جامعة ابن زهر بأكادير، ومدير األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، والمندوب الجه

 .ن لقطاع التربية الوطنيةو ن اإلقليميو المديرة والمدير السيدة والسادة كذا رئيس جماعة كلميم، و لقطاع التكوين المنهي، و 

املجهودات واألعمال الجبارة التي بذلتها وتبذلها نساء التربية والتكوين في االسهام في في كلمته االفتتاحية  وأبرز السيد سعيد أمزازي 

اتخذتها الوزارة لتحقيق تعليم عن بعد ناجع، من خلل تحقيق االستمرارية البيداغوجية عن طريق انخراطها الفعال في كل اإلجراءات التي 

اعات المرأة العاملة في قط، مؤكدا بأن توفير الخدمات التعليمية والتكوينية خاصة المساهمة في انتاج الموارد الرقمية للتعليم عن بعد

من  المهن حتلل المكانة اللئقة بها ضمن مصفوفةطريقها بخطًى ثابتة نحو اباتت تشق التربية الوطنية والتكوين المنهي والتعليم العالي 

 .0707أرقام التوظيفات لسنة ، وكذا االرتفاع الملحوظ ألعداد النساء في مهنة التدريس مقارنة بالرجالخلل 

خدماتها، هنأ ب وبعد أن نوه باملجهودات المبذولة من قبل المرأة العاملة بمنظومة التربية و التكوين وبمساهماتها القيمة في االرتقاء

اقف المرأة المغربية وشجاعتها  السيد الوزير بمناسبة ليوم العالمي للمرأة كافة نساء الوطن وكل التلميذات المتمدرسات مستحضرا مو

 .21وثباتها في أداء أدوار طلئعية ملجابهة والتصدي لجائحة كوفيد 

نية والتكوين المنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بقطاع المنتدب لدى وزير التربية الوطمن جهته، اعتبر السيد الوزير 

المرأة عماد العمل الجاد بالنظر لما تقوم به في مجال البحث واالبتكار، مبرزا األهمية التي أولتها الوزارة  ،والبحث العلمي التعليم العالي

ذا الخصوص، وذلك من خلل تنظيم جائزة أفضل بحث حول منهضة للنهوض بأوضاع النساء تماشيا مع املجهودات الوطنية المبذولة به

 العنف ضد المرأة وإطلق مشروع بحث بحجم هام بشراكة مع وزارة التضامن والتنمية االجتماعية والمساواة واألسرة.

 ختلف قضايا المرأة لردوأكد السيد أوعويشة أنه، وبالرغم من المكاسب املحققة، فإن الحاجة التزال قائمة لمزيد من االهتمام بم

وض اقتصادية، وفي بناء صرح األسرة واملجتمع، وبالتالي المساهمة في النه-االعتبار لها واالعتراف بمساهمتها الفعالة في التنمية السوسيو

 بمختلف مناحي الحياة.

ة وعروض موسيقي غي والحساني،من الثراتين األمازي هذا، وتخلل هذا الحفل، المنظم بمركز االستقبال والندوات، لوحات فنية

، وأغاني وطنية من تقديم تلميذات وتلميذ المؤسسات التعليمية التابعة للمديريات االقليمية بالجهة، كما تم وأناشيد ورقصات تعبيرية

التربية  اتتكريم العديد من التلميذات المتميزات بالوسط القروي، وثلة من النساء ممن يتحملن مسؤوليات بمراتب مختلفة بقطاع

افق، قد  طلعا على العديد او زارا معرضا للفنون التشكيلية الوطنية  والتكوين المنهي والتعليم العالي. وكان السيدان الوزيران  والوفد المر

االقليمية  ن المديريةمن اللوحات الفنية التي تم عرضها ببهو المركز ، والتي أبدعتها أنامل الفنانة التشكيلية األستاذة هناء الراطي م

 بسيدي إيفني.
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