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ػالن مراوش حرااث ػامليا:موضوع اًخظاهرة   ختليد اذلهرى اًثالثني الإ

 

 2015 دجنرب 20-19-18 :اترخي اًخنظمي

 

-ملر اجمللس ادلاغي بضارع محمد اًسادس -اًلرص اًبدلي بضارع محمد اخلامس - مدرسة بن يوسف :ال ماهن

 ساحة مسجد اًىذبية-ساحة يح اًسالم -ملر بنم املغرب سابلا بساحة جامع اًفنا 

 

 :اًس ياق

دراج مدينة مراوش مضن كامئة اًرتاث اًؼاملي س نة -    1985اإ

وساهية س نة - دراج ساحة جامع اًفنا مضن كامئة اًرتاث اًضفوي ًالإ  2001اإ

 

 :ال هداف

 ثليمي املنجزات اًيت حللها خمخلف املخدخلون خالل اًؼلود ال خرية يف جمال صياهة اًرتاث- 

رساء أ سس وكواػد خمعط صامي وبؼيد املدى الإدماج وثوحيد اكفة اًخدخالت من أ جي احلفاظ ػىل -  اإ

حياء اًرتاث اًضفوي  اًنس يج اًؼمراين ٌلمدينة اًؼخيلة و اإ

 حتسيس ادلهور اًواسع بأ مهية احلفاظ ػىل اًرتاث  - 

 

 

 :ال وضعة املربجمة

فذخاح واالإخذخام-   حفالن رمسيان ًالإ



 مؼرض ٌلصور اًخارخيية ملدينة مراوش- 

حياء اًرتاث -   مؼرض ٌلمنجزات واًخدخالت يف جمال صياهة واإ

 هدوات وورصات ػلمية- 

 جلسة معي ًخأ سيس ص بىة املدن املغربية املصنفة حرااث ػامليا مع ثوكيع اثفاكية يف هذا اًضأ ن- 

 زايرة ساحة جامع اًفنا وغضاء مبعامع اًهواء اًعلق ابًساحة- 

 

 :اًرشاكء

 والية هجة مراوش أ سفي  -

جملس هجة مراوش أ سفي - 

جملس غامةل مراوش   - 

   وزارة اًثلافة-

 وزارة ال وكاف واًضؤون االإسالمية -

 وزارة اًس ياحة -

 .وسلية ادلؼيات اًيت ثؼىن ابحلفاظ ػىل اًرتاث اًثلايف ملدينة مراوش- 

 

 اًهيلك اًخنظميي

رشاف مصاحل والية مراوش، مت حىوين جلنة ثنظميية موسؼة  جامتػات اًخنس يلية املنؼلدة حتت اإ ثبؼا ًالإ

 .ثخضمن متثيلية دليع اًرشاكء املؤسساثيني وادلؼويني واخلواص

خري املنؼلد بخارخي   ابًلرص اًبدلي 2015 هوهرب 30وهبدف اضفاء انرب كدر من اًفؼاًية، مت خالل االإجامتع االإ

 :جضىيي أ ربع جلن موضوػاثية يه اكًخايل

 رمق اًهاثف املنسق امس اٌلجنة

ػالم واًخواصي  0661117754 جامل ايت ابجا جلنة االإ

 0661245542 جؼفر اًىسويس اٌلجنة اًؼلمية

 0661135607 مراد اًبدوي جلنة اٌلوجسديم

 0661110802 ضياء بن جلون جلنة اًربوثوهول والاس خلبال

 

 :املدغوون

 املديرة اًؼامة ملنظمة ال مم املخحدة ٌلرتبية واًؼلوم واًثلافة

 وزير ادلاخلية

 وزير ال وكاف واًضوون االإسالمية



 وزير اًثلافة

 اكثب ادلوةل دلى رئيس احلىومة امللكف اًضؤون اًؼامة واحلاكمة

 وزير اًسىىن وس ياسة املدينة

ػداد اًرتاب اًوظين  وزير اًخؼمري واإ

 وزير اًس ياحة

 وايل هجة مراوش أ سفي

 معداء املدن املغربية املصنفة حرااث ػامليا

يعاًيا  اًبؼثات ادلبلوماس ية دلول فروسا ، اًربثغال ، مرص، حرهيا، اإ

 مؤسسات اًخؼاون ادلويل

 املصاحل اخلارجية

 بؼض اًفؼاًيات اًثلافية املهمتة ابًرتاث املادي واًضفوي ملراوش

 اًرؤساء اًسابلني جملاًس مدينة مراوش

 ادلؼيات اًرتاثية

 

 

 


