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 بالغ حصفي  

   2021يونيو    10مخليس  ا 
 

أ رشف الس يد سعيد أ مزازي، وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي، الناطق الرمسي  
احلكومة،  والرايضة،  ابمس  والش باب  الثقافة  وزير  الفردوس،  عامثن  الس يد  الثالاثء    حبضور  قر مب  ،2021يونيو    8يوم 

واملعارصمتحف محمد السادس للفن احل الس يد املهدي قطب   ،ديث  مع  طار للرشاكة  اتفاقية ا  حفل توقيع  رئيس    ، عىل 
وطلبة املؤسسات التعلميية العمومية ال رسة التعلميية    حتفزي  هتم و املؤسسة الوطنية للمتاحف   والتالميذ  عىل    والتلميذات 

ىل املتاحف  . لها  عةبالتا  الوطنية   الولوج ا 

واملؤسسة الوطنية للمتاحف  بنيوتقوم هذه الرشاكة   مياان مهنامعىل منطق تقامس املعرفة،    الوزارة  س تحقق   ابأ هن  ا 
رشيك  وأ ن  ،ال نصاف لك  ثراء    ، ل حماةل،ستشك   خصوصية  للرشاكة   عاما  اا طار   تشك   وبذكل فهييللكهيام،  مصدر ا 
 ، س امي يف جمال الرتبية الفنية والثقافية. والتعاون

  يف جمال التلميذات والتالميذ    يرتكز عىل تأ طري  مع الرتبية الفنية والثقافيةدل  مشرتك  تطوير برانمج معلاىل    تسعىو  
يقاظ فضوهلمو الرتبية الفنية والثقافية  ذاكء و  تطوير ثقافهتم الفنية وا  من عامل ادلامئ  تقريهبممن خالل شغفهم املس تدمي ابلفن ا 

ملاهمماملتاحف، ا ىل جانب تقامس الرثوات الثقافية للمملكة من خالل املتاحف الوطنية واملسامهة يف    .تارخي وثقافة بالدمهب   ا 

ا ىل     تسعى  ىل  و   ،للمتاحف  اوفي يكون  خاص  متجدد  مجهور    لتشكي كام  الوطنيةجعل  ا  فاعةل    املتاحف   هجات 
والرتاثية،   سعهيا ا ىليف احلياة الفنية  جانب  دينامية  ا ىل  هذه املتاحف تسمح بنرش خمتلف أ شاكل   داخل  وحيوية  خلق 

 الرتوجي لرتاثه الثقايف.  ، فضال عنالرتاث املادي وغري املادي للمغرب املرتبطة بتاميت التعبري الفين 

اتحة  س يكون ابجملان، مع    الوطنية  ا ىل املتاحف  رسة التعلمييةفا ن ولوج ال   ومبوجب مقتضيات هذه التفاقية جمانية  ا 
لهيا كذكل،  الولوج ا  والطلبةلفا،  والتالميذ  ومجعة  يوم   لكخالل    ئدة التلميذات   الربجمة القبلية ، مع  يف ال س بوع  أ ربعاء 

 . ساعة من قبل 72 ،مرشدون اليت س يوهجها ،للزايرات

ىل    ا  اجلامعية  واملؤسسات  والتكوين  للرتبية  اجلهوية  ال اكدمييات  بدعوة  بنودها  مبقتىض  الوزارة  س تقوم  هجهتا  من 
 ،التنس يق مع املؤسسة الوطنية للمتاحف من أ جل متكني التلميذات والتالميذ والطلبة من الاس تفادة من هذا العرض

تيسري تبادل املعطيات    ا ضافة ا ىل ال نشطة املربجمة مع تعبئة الفاعلني الرتبويني حولها،  خمتلف    التنس يق املشرتك لتفعيلذا  كو 
 . هبذه ال نشطةاملتعلقة 

ل تسعى ا ىل الرحب وتمتتع ابلشخصية املعنوية    مؤسسة  ه تاحف  املؤسسة الوطنية للم   وجتدر ال شارة أ ن   هذا،  
واحلفاظ عىل الرتاث املغريب  دارة املتاحف وتدبري شؤوهنا واحملافظة علهياا  يفتمتثل هممهتا ال ساس ية    والاس تقالل املايل

شعاعه والرتوجي هل من خالل ا تعد هذه  و   . خاصة وأ    تناك معوميةاملهمتة هبذا اجملال  لفاعةل التعاون مع خمتلف املؤسسات  وا 
رادة دمقرطة الولوج ا ىل الثقافة وجعلها من الوزارة وهذه املؤسسة لتحقيق تاكفؤ الفرص و   املشرتكة بني  الرشاكة ترمجة لال 

  اذلاكرة التارخيية للمغربمن الوسائل الرضورية لكتشاف    متكيهنا و   ،فئة الش باب  واطنني، وخاصة مالاهامتمات ال وىل لل
 الرتايث.  وثرائه


