
 

 

 
 

 
 

 

في إطار مهمته المتمثلة في النهوض بدراسة وممارسة الدبلوماسية العامة في المغرب وإثرائها من خالل البحث 

بالرباط ، النسخة األولى   2022مايو  21ينظم المركز المغربي للدبلوماسية العامة يوم  والتدريب والمشاركة المجتمعية ،

؟19من اللقاء العلمي تحت عنوان: "أية دبلوماسية ثقافية؟ ألي قوة ناعمة في عصر جائحة كوفيد   

 

األفكار والمعلومات والقيم التعريف األكثر اقتباًسا للدبلوماسية الثقافية هو تعريف ميلتون الذي يصفها بأنها "تبادل 

واألنظمة والتقاليد والمعتقدات والجوانب األخرى للثقافة ، بهدف تعزيز التفاهم المتبادل". الهدف النهائي هو بناء الثقة 

؛  والحفاظ على عالقة طويلة األمد. تحت مظلة الدبلوماسية الثقافية  نجد تعليم اللغة. تبادل الطالب واألساتذة والعلماء ، إلخ

 .تصدير المنتجات الثقافية ، مثل األفالم واألغاني ؛ وإقامة المعارض والحفالت الموسيقية أو غيرها من الفعاليات الثقافية

 

ل فرصة تنظيم هذه الندوة  يعد :  - 

 

أعمال الدبلوماسية الثقافية والطرق المستخدمة لقياس أثرهاجرد   -1 

 

استراتيجية للدبلوماسية العامة تشمل البعد الثقافيتشجيع النقاش حول أهمية وجود     -2 

 

 3- الخروج بتوصيات قد تشكل قضايا بحثية حقيقية يمكن ألعضاء المركز اإلنكباب عليها

 

 4- االحتفال باليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية ؛    

 

ح  خمس جوائزمكافأة أفضل مبادرات الدبلوماسية الثقافية من خالل من  -5  

 

بين تشجيع التشبيك          الباحثين والمهنيين المتخصصين في الدبلوماسية الثقافية بالمغرب و بالخارج       -6  

 

 

 

 

 

 

 دعوة إلقتراح مواضيع للمداخالت

 

 ينظم  المركز المغربي للدبلوماسية العامة  ندوة تحت عنوان

" ؟19أية دبلوماسية ثقافية؟ ألي قوة ناعمة في عصر جائحة كوفيد   " 

الرباط )المغرب( 2022مايو   21 

 



 

 

 

 

، والذي سمح بظهورقضايا أخرى مرتبطة  19اختيارهذا الموضوع يأتي أيًضا في سياق األزمة الصحية المرتبطة بـ كوفيد 

في الدبلوماسية الثقافية بممارسات كل فاعل . 

 
 -   التي تتناول المحاور التالية حسب منهجيات مختلفة المواضيعيمكن معالجة جميع 

الدبلوماسية الثقافية المغربية )الرؤية ،األهداف ،الفاعلين ،الممارسات ،التأثير ومجاالت التطوير( جرد . 

النموذج التنموي الجديدالثقافة كمصدر للقوة الناعمة: احتياجات المغرب في ضوء  . 
 .الثقافة المغربية في زمن األزمة الصحية ودور الرقمنة في نشرها 

المغاربة المقيمين بالخارج في نشر الثقافة المغربية في البلدان المضيفة لهم في عهد الوباءدور . 
 

العامة  على اإلنترنت المركزالمغربي للدبلوماسية قد تكون المداخالت باللغة العربية أو الفرنسية. سيتم نشر أفضل المداخالت على موقع    

 

 - للمشاركة :   

 

   العنوان اإللكتروني أسفله مواضيعكم إلىيجب إرسال مقترحات 

 

2022مارس  15إلى  1مدعوون لتقديم اقتراح موضوع باللغة العربية أو الفرنسية في الفترة من   المتدخلون  . 

 

 5. يجب كتابة النص الكامل ، الذي ال يتجاوز 2022أبريل  10مارس و  21المختارين إلرسال سيرة ذاتية وملخص لتدخالتهم بين    المتدخلي  نستتم دعوة 

 :صفحات تحتوي على خمس كلمات رئيسية كحد أقصى ، وفقًا للظوابط التالية

4Aصفحة   

سم 2.5هوامش )أعلى ، أسفل ، يسار ، يمين(    

ومبرر 1.5عد األسطر نقطة( ، تبا 12الخط: ط )  . 

 

: يجب أن تتضمن جميع المقترحات صفحة غالف. ال يتم احتساب هذا في الحد األقصى لعدد الصفحات. انها مشتركة  16) المداخلة    عنوان  

 .تايمز(

غامق( 12)تايمز         المتدخل )المتدخلين(    اسم )أسماء( . 

(12والعناوين )تايمز  تاالنتماءا . 

(12د اإللكتروني )تايمز عنوان البري . 
سيتم وضع المالحظات الالزمة في أسفل الصفحة   

 .المراجع الببليوغرافية ، حسب الترتيب األبجدي للمؤلفين

 .المرفقات 
 

2022أبريل  21في موعد أقصاه   للمتدخلين   ستقوم اللجنة العلمية بإبالغ القرار النهائي . 
 

، يرجى االتصال بنا عبر البريد اإللكتروني علللمزيد من المعلومات  

 

moroccanpublicdiplomacycenter@gmail.com 
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