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 :بعد عن ندوة

 خالل أزمةالثقافة  استدامةالمنتخبين في و المدن دور"

"19 -كوفيد  
  0017: إلى الساعة 15:00 ، من الساعة2020أبريل  23الخميس 

)بتوقيت الرباط، المملكة المغربية(   

 

 الخلفية

األنشطة تنفيذ  عدم إمكانيةو، 19نتشار جائحة كوفيد الحجر المنزلي من أجل الحد من ا ي ظلف

جها برنام -إيسيسكو–منظمة العالم اإلسالمي للتربية والعلوم والثقافة الثقافية الحضورية، أطلقت 

، بهدف استدامة الحق في "بيت اإليسيسكو الرقمي"، ضمن مبادرتها الشاملة "لثقافة عن بعد"ا

 الثقافة للجميع.

حيث إن تطبيق هذه المبادرة وإنجاحها يتطلب تظافر جهود الجميع وإشراك جهات االختصاص و

اإليسيسكو بالتعاون مع منظمة تعقد من مسؤولين حكوميين ومنتخبين وهيئات المجتمع المدني، 

المنتخبين في والمدن دور "لمناقشة  عن بعداالمدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا اجتماع

بمشاركة مجموعة من المنتخبين المحليين لتبادل "، 19-كوفيدزمن أزمة الثقافة في  استدامة

استدامة الحق في الثقافة خالل هذه  لضمان واالستراتيجياتالتجارب الناجحة واستشراف الخطط 

 بعدها.    ما األزمة الصحية و

 األهداف: -

 ة:ناقشمو لتعرفا

 ، حجر الصحيوال الصحية الطوارئ حاالت في المدن تواجهها التي الثقافية التحديات -

 ، والخدمات والمعدات التحتية يات التحتيةوالبن الثقافية المؤسسات تعبئة -

 ، الثقافي والتراث بالثقافة المتعلقة والخدمات األنشطة استمرارية -

 .المستقبل رؤية -

 لجهات المنظمة:ا

 إيسيسكو -والثقافةإلسالمي للتربية والعلوم منظمة العالم ا -

 .منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا -
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 لجهات المستهدفة:ا

 .المحلي المستوى على المنتخبون -

 .الثقافية والمؤسسات القطاعات في العاملون -

 .التراث حماية مجال في العاملة طرألوا والمتخصصون الخبراء -

  .والتراث الثقافة مجال في العاملة المدني المجتمع وجمعيات مؤسسات -

 

 التاريخ:

 .)بتوقيت الرباط، المملكة المغربية( 17إلى الساعة  15، من الساعة 2020أبريل  23الخميس  -

 

 :ةندوال وجدول برنامج

 

 الترحيبكلمة اإلفتتاح و   -

  األستاذ نجيب الغياتي، مدير الثقافة واالتصال في منظمة العالم اإلسالمي للتربية والعلوم والثقافة–

 -إيسيسكو

 

 الرسمي االفتتاح  -

 

  اإليسيسكو العام لمنظمة المدير، المالك سالم الدكتور سعادةكلمة. 

  منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة محمد بودرا، رئيس السيدسعادة كلمة ،

 .عمدة مدينة الحسيمة و لرؤساء مجالس الجماعات المغربية الجمعية رئيس

  اتحاد المدن والحكومات المحلية  لمنظمة ألمين العاما ،السيد جان بيير ايلونغ مباسيكلمة

 .بإفريقيا

 

 المتحدثون: -

  فلسطين، رئيس بلدية بيت لحم، انطون سلماناألستاذ. 

  المغرب الرباط، لمدينة البلدي المجلس رئيس، محمد صديقياألستاذ. 

  تونس ،شيخة مدينة تونس، سعاد عبد الرحيمالسيدة. 

 موريتانيا ،الموريتانيين العمد رابطة ،تيارترئيس بلدية  ،علي أحمد ستاذاأل. 

 الجزائر ،مدير حفظ وترميم التراث الثقافي بوزارة الثقافة الجزائرية ،بللو زهير تاذألسا. 

 ليبيا ،الرابطة الوطنية للمجالس البلديةأستاذ جامعي، ممثل  ، الدكتور أحمد عيسى فرج  

 بالمغر، المغربيةرئيس منظمة إيكوموس  ،لحلو العاطي عبد الدكتور 

 

 :لتالياو هي ك محاورثالث لى ع شغال الندوةأ صبسوف تن

 التحديات -

 .الجيدة والممارسات واالستجابات االلتزام -

 

 .المستقبل ورؤية توقعاتال -
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 لغة العمل:
 باللغة العربية. تعقد سوف عن بعد أشغال الندوة -

 

 للمشاركة:

 :Zoom  تطبيقعبر  المتحدثين و للمنظمين بالنسبة -

https://us02web.zoom.us/j/87492082384?pwd=THRPTUJUSFRZeThZTUV

UTGJ6T2FjZz09 

ID de réunion : 874 9208 2384 

Mot de passe : 043909 

 :للمشاركين بالنسبة -

 icesco.ar:يسيسكولإل الفايسبوك على الرسمية الصفحة عبر الندوة عمالأمع   مباشرة والتفاعل المتابعة يمكن

D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8https://www.facebook.com/events/s/%

-5%D8%A7%D8%B9

-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9

-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9

%D9%83/2875853659116826-%D8%B8%D9%84-%D9%81%D9%8A 

 : CGLU Afrique          بإفريقيا المتحدة المحلية والحكومات المدن منظمة فايسبوك صفحة وعبر

https://m.facebook.com/profile.php?id=341868869215147&ref=content_filt

er 
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