
القطاع / المركز     النشاط الشهر

اإلدارة العامة لإليسيسكو

•  حفل االنطالقة الرسمية الحتفالية الرباط عاصمة الثقافة في 
العالم اإلسالمي لعام 2022

مارس 2022

•  حفل الختام الرسمي لعام اإليسيسكو للمرأة 2021

قطاع الثقافة واالتصال •  برنامج »مفكرون عالميون في ضيافة اإليسيسكو«»مفكرون عالميون في ضيافة اإليسيسكو«

قطاع العلوم اإلنسانية 
واالجتماعية •  إطالق مبادرة 360 للسالم في المؤسسات األكاديمية

قطاع العلوم والتقنية • الملتقى العلمي »اإلعالم األمني أثناء األزمات والكوارث«»اإلعالم األمني أثناء األزمات والكوارث«

قطاع التربية •  مشروع إعداد نموذج لتطوير التعليم األساسي في المغرب

مركز اللغة العربية 
للناطقين بغيرها • مسابقة شعرية  »قصيدة الرباط عاصمة األنوار«»قصيدة الرباط عاصمة األنوار«

مركز االستشراف 
االستراتيجي

•  تنظيم ورشات عمل للفنانين الشباب حول نظرتهم للمستقبل

• االستشراف والتصميم والتخطيط العمراني

• برنامج  حوارات المستقبل

• اجتماع الخبراء حول مستجدات الذكاء االصطناعيمستجدات الذكاء االصطناعي

مركز الحوار الحضاري
• احتفالية يوم الشعر العالمي »آفاق القصيدة السيدة«»آفاق القصيدة السيدة«

• »صالون اإليسيسكو للثقافة والمعارف« »صالون اإليسيسكو للثقافة والمعارف«

اتحاد جامعات العالم أبريل 2022
اإلسالمي • إطالق مبادرة »قالوا عن الرباط«»قالوا عن الرباط«

قطاع التربية
•  دورة تدريبية إقليمية حول االرتقاء بكفايات المعلمين في 

استراتيجيات التدريس الحديثة )التعليم المقلوب(

مايو 2022

مركز اللغة العربية 
للناطقين بغيرها

•  دورة تعليمية حول االنغماس اللغوي الثقافي لطالب اللغة 
العربية للناطقين بغيرها بالمغرب

مركز الحوار الحضاري • قراءة في كتاب: »حادي العشاق«»حادي العشاق«

اتحاد جامعات العالم 
اإلسالمي • إطالق مبادرة »المنبر«»المنبر«

مركز االستشراف 
االستراتيجي • إنشاء متحف اإليسيسكو للمستقبل

 قطاع العلوم
والتقنية

 •  تنظيم المؤتمر الدولي حول التأثيرات المتبادلة بين
العلوم والثقافة

يونيو 2022
مركز االستشراف 

االستراتيجي عر • عقد مؤتمر حول طرق الشِّ

 توزيع أنشطة اإليسيسكو ضمن البـرنامج العام لالحتفال بالرباط
 عاصمـــــة الثقافــــة فــي العالـــم اإلسالمــــي لعــام 2022 

بحسب شهور السنة
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 قطاع
الثقافة واالتصال

•  عقد االجتماع العاشر للجنة التراث في العالم اإلسالمي.

يوليو 2022

•  تسجيل عناصر من التراث الثقافي المادي وغير المادي المغربي 
على قائمة التراث في العالم اإلسالمي.

اتحاد جامعات العالم 
اإلسالمي

•  تنظيم المعرض االفتراضي للكتاب الجامعي

• إطالق »منصة الرباط الجامعي«»منصة الرباط الجامعي«

قطاع العلوم اإلنسانية 
واالجتماعية •  تنظيم المنتدى الدولي للشباب

12 غشت 
2022

قطاع العلوم والتقنية
•  تنظيم ورشة عمل حول المنظور الديني الجتثات الغابات 

وتناقص الثروة الحيوانية، جراء التغير المناخي

مركز االستشراف 
االستراتيجي

رة رة»من العاصمة الُمدوَّ  •  إطالق مشروع اإلبداع المعماري »من العاصمة الُمدوَّ
)دار السالم( إلى رباط الفتح واألنوار«)دار السالم( إلى رباط الفتح واألنوار«

شتنبر
 قطاع

الثقافة واالتصال
•  عقد دورة تدريبية حول إعداد ملفات تسجيل التراث المادي وغير 

المادي على قائمة التراث العالمي وقائمة التراث في العالم اإلسالمي 

 قطاع
الثقافة واالتصال

•  تنظيم مؤتمر دولي حول الموسيقى في الحضارة اإلسالمية

أكتوبر 2022

•   تنظيم المؤتمر الدولي األول للشبكة الدولية لكراسي اإليسيسكو 
للثقافة والفنون والتراث.

مركز الحوار الحضاري
•  مؤتمر حول موضوع »السرد العرفاني والواقع الحضاري »السرد العرفاني والواقع الحضاري 

المتجدد«المتجدد«

اتحاد جامعات العالم 
اإلسالمي • إطالق مبادرة »أطروحتي في  »أطروحتي في 10001000 كلمة« كلمة«

مركز الحوار الحضاري • تنظيم ندوة حول: »األدب بصيغة المؤنث« »األدب بصيغة المؤنث« نوفمبر 2022

قطاع الثقافة واالتصال

•  منح جائزة اإليسيسكو التشجيعية في مجال الصناعات الثقافية.

ديسمبر 
2022

حفل الختام

• منح جائزة اإليسيسكو للمبدعين الشباب

• منح جائزة اإليسيسكو لدعم السياحة الثقافية                                                 

•  منح جائزة اإليسيسكو ألفضل مشروع ثقافي في مدينة الرباط

• منح جائزة اإليسيسكو للخط والزخرفة والمنمنمات

قطاع العلوم اإلنسانية 
واالجتماعية •  منح جائزة اإليسيسكو لحماية الطفولة

 توزيع أنشطة اإليسيسكو ضمن البـرنامج العام لالحتفال بالرباط
 عاصمـــــة الثقافــــة فــي العالـــم اإلسالمــــي لعــام 2022 

بحسب شهور السنة
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