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 بالغ صحفي
 

وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي ، سعيد أأمزازيالس يد  ترأأس ،0206يونيو  61 الأربعاء
مع اتفاق  تفاقية تعاون وشراكة وبروتوكوليا مراسم حفل توقيع اليوم،، الناطق الرسمي ابسم الحكومة، والبحث العلمي

 والتي تصادف احتفاء الشعبر، ماء المقاومين وأأعضاء جيش التحريامي لقدالمندوب الس ،الس يد مصطفى الكثيري
 .ابليوم الوطني للمقاومة، 0206يونيو  61يوم الجمعة التحرير  المغربيي ومعه أأسرة المقاومة وجيش

مشتركة صيانة وتثمين الذاكرة التاريخية الوطنية والمحلية وال ب  المتعلقة ،اتفاقية التعاون والشراكة الأولى فوتهد
شاعة المعرفة التاريخية والرفع  ،للحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير لى تعزيز التعاون والعمل المشترك في نشر وا  ا 

 من مس توى الأداء في التنش يط الفكري والثقافي وال عالمي لرصيد الذاكرة التاريخية الوطنية والمحلية.

ب والأجيال في صفوف الناش ئة والش با ةة على المواطنة اليجابيوالتربي يم الوطنيةللق  ترس يخا اهويأأتي توقيع  
دراكا لأهمية التنس يق والتعاون كذا حسيسهم وتوعيتهم وتنويرهم بأأهمية التاريخ الوطني، و وت الجديدة والمتعاقبة  ا 

حرير واس تقراء بملحمة الت والتعريف والتحرير في مجال البحث في اتريخ الحركة الوطنية والمقاومة المشترك والتكامل
  . المزيد من مضامينها ومكنوانتها بما يخدم التربية على قيم الوطنية والمواطنة ال يجابية لفائدة الناش ئة والأجيال الجديدة

لدور التربية والتعليم في تنمية الوعي الوطني وصيانة الذاكرة التاريخية الوطنية  ،كذلك ،راعتباكما يأأتي توقيعها 
 والرتقاء بها 

في المؤسسات والفضاءات التربوية والتعليمية في  ي المقررات الدراس ية والتعلمات وفي المناهج التعليمية المعتمدةف
 سائر أأطوارها ومس توايتها. 

وبموجبها سيتم تنظيم ندوات علمية وتظاهرات ثقافية وفكرية وأأايم دراس ية وموائد مس تديرة ولقاءات 
للذاكرة التاريخية الوطنية والمحلية وتعميق البحث العلمي في مضامينها  والتوثيق ة مشتركة،تواصلية وتحسيس ي

تعبئة وسائل ال عالم ووسائط تنزيل درس الحركة الوطنية والمقاومة والتحرير ابلكتاب المدرسي كذا ومسالكها، و 
شعاع الأنشطة والأعمال المهتمة ابلذاكرة التاريخية الوطنية  حداث منصات رقمية لمواكبة وا  لى جانب  ،والمحليةوا  ا 

نتاج ونشر القصص والرواايت الموجهة  لى الأطفالالتعاون في مجال ا  المرتبطة بتاريخ المقاومة الوطنية وجيش  ا 
المؤسسات والهيئات المهتمة بقضااي المقاومة، وخاصة في بلدان المغرب العربيي  التحرير وتجسير العالقات البينية مع

، بالدان جزءا من التاريخ المشترك الكبير وفي البلدان العربية والبلدان الأوربية المجاورة وكل البلدان التي تتقاسم مع
 .يهم اتريخ المغرب المعاصر وتراثهتيسير حصول الباحثين على كل ما  فضال عن

بأأحداث  المتعلقةطبع ونشر وتعميم قصص الأطفال لأجل الذي تم توقيعه أأما بروتوكول التفاق الأول  
 س تضعفبموجبه ، تنزيل درس الحركة الوطنية والمقاومة والتحرير ابلكتاب المدرسيومعارك وروائع الكفاح الوطني و 

شارة الوزارةنصوص القصص المطبوعة المندوبية السامية    .وتوزيعهاها بطبع  ستتكلف التي، رهن ا 

ال عالن عن يوم المقاوم ابلمؤسسات التعليمية ضمن  سيتم ،بروتوكول التفاق الثاني وبموجب مقتضيات
عداد  التاريخية للمواقع دليل برانمج س نوي تواصلي وتربوي حول اتريخ الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير، وا 

ابن وأأحدااث معارك شهدت التي  تعميم درس الحركة كما سيتم والجهوي. المحلي المس توى على الوطني الكفاح فترة ا 
حداث أأندية و  ،هيليأأ والثانوي الت ال عدادي-على جميع مس توايت التعليم الثانوي الوطنية والمقاومة وجيش التحرير ا 

لى جانب المحدثة بها التحرير ابلمؤسسات التعليمية على غرار الأنديةلحركة الوطنية والمقاومة و تعنى بتاريخ ا تنظيم ، ا 
حداث منصات رقمية ، و تحرير المقامة عبر التراب الوطنيدروس تطبيقية بفضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة وال  ا 

حداث مسلك ماستر خاص  ، فضال عنحول درس الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير بكليات الآداب  بهاا 
ية والمعاهد العليا ذات تعددة التخصصات وكليات العلوم القانونية والقتصادية والجتماع والعلوم ال نسانية والكليات الم 

دراج الذاكرة التاريخية المشتركة بين المغرب والدول الشقيقة  ،. كما سيتم، بموجب مقتضيات هذا البروتوكولالهتمام ا 
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تنزيل الدرس التاريخي لملحمة الحرية اعتماد مقاربة النوع في الدراس ية الجامعية و  والصديقة ضمن المقررات
العمل على تعميم درس الحركة الوطنية والمقاومة والتحرير بمختلف الكليات والمعاهد والمدارس كذا و  والس تقالل

 .العليا


