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◄ الجلسة االفتتاحية 

اجلل�سة العلمية الأوىل :
املحور )1( : ال�سباب واملواطنة

رئي�س اجلل�سة : د. تامر الب�سري
املقرر : ذة. ليلى النادي

◄ د. أحمد الدبيان : 
    معوقات مفهوم المواطنة لدى الشباب والتحديات القائمة

◄ د. محمد مصطفى القباج :
    الشباب مواطنون ال رعايا

◄ د. حامد عبد الرحيم عيد :
   الشباب وثقافة المواطنة ... قضية مصر

◄ د. حسين مجاهد :
   التنشئة الثقافية ورهانات المواطنة لدى الشباب

◄  د. عبد هللا الزيات :

   الشباب والمواطنة

◄  د. أنس بن حسن الشقفة :

    الشباب والمواطنة، مقاربة تاريخية

◄  د. زرواليت محمد :

    شباب الجالية المغربية والمواطنة

◄  ذ. عبد الفتاح بوزوبع :

   أي دور لألسرة والمــدرسة فــي تربية الشـباب على قيم   
    المواطنة في المنظومة التربوية المغربية

◄ مناقشة عامة

اجلل�سة العلمية الثالثة :
 املحور )3( : ال�سباب واحلوار بني احل�سارات والثقافات

 رئي�س اجلل�سة : د. م�سطفى الزباخ

◄ د. عباس الجراري :

   تعزيز قيم الحوار لدى الشباب

◄ ذ. امحمد كرين :

  الشباب والحوار بين الحضارات

◄ د. يحيى بالفيتشيني :

◄ د. الشيخ ولد الزين ولد اإلمام :

   دور الشباب في مواجهة ظاهرة التكفير واإلقصاء

◄ استراحة

◄ د. مجاهد محمد سعيد محمد علي :

  الشباب والحوار بين الثقافات والحضارات واألديان 

◄ د. عبد الرزاق الدواي :

  الفضاءات العامة االفتراضية، أي دور في تشكيل ثقافة  
  الشباب وتنمية الحوار الثقافي بينهم؟

◄ د. محمد حسني بن عبد الملك 

   الشباب والحوار بين الثقافات والحضارات

◄ د. حمود عوض السهلي :

   استراتيجية وأدبيات الحوار المنتج

◄ د. عبد العالي مستور :

   حوار الحضارات وتنمية المشترك اإلنساني

◄ مناقشة عامة
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اجلل�سة العلمية الثانية :
املحور )2( : ال�سباب والتنمية
رئي�سة اجلل�سة : ذة. اأمينة اأو�سليح

◄ د. محمد الكتاني :

   الشباب وقيم التنمية
◄ د. نظيرة الكرماعي :

   الشباب والمبادرة الوطنية  للتنمية البشرية
◄ د. عبد اللطيف المودني :

   الشباب ورهانات االندماج االقتصادي واالجتماعي         
   والثقافي

◄ د. إدريس اعويشة :

   الشباب والجامعة والتنمية

◄ استراحة

◄ د. بونو سليم :  

◄ د. عبد المحسن السميح :

   الشباب والحوار بين اتباع األديان والثقافات والحضارات
◄ د. مبارك ربيع :

   إشكالية االندماج والتنمية لدى الشباب

 ◄

   الشباب المغربي وقيم المواطنة البيئية

◄ مناقشة 

◄ د. مصطفى حدية :

   الشباب والتنمية
◄ د. الحبيب النويرة : 

 

◄ د. نشمي بن حسين العنزي :

التخطيط لتفعيل دور الشباب السعودي في التنمية االجتماعية

◄ مناقشة 

La valorisation de la recherche universitaire – 
Oser Jeunes

 Jeunesse et valeurs de citoyenneté dialogue
et environnement

Une nouvelle génération de Musulmans
Européens le dialogue interreligieux 

    الخميس 20 دجنبر 2012    األربعاء 19 دجنبر 2012

متابعة الجلسة العلمية الثانية

د. محمد فتوحي :
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اجلل�سة العلمية الرابعة :
 املحور )4( : ال�سباب وقيم امل�ساركة احل�سارية 

وال�سيا�سية والدبلوما�سية والدميوقراطية
 رئي�س اجلل�سة : د. حممد علي الطود

◄ د. عبد الهادي التازي :

   الشباب والدبلوماسية

◄ دة. بهيجة سيمو :

   التراث وتربية الشباب

◄ د. أبو بكرالدكوري :

   دور الشباب في مسيرة األمة

◄ ذ. الحبيب الشوباني : 

   الشباب ومكافحة الفساد

◄ دة. رجاء ناجي مكاوي :

   الشباب والديمقراطية التشاركية

◄ د. إبراهيم محمد قاسم الميمن :

   الشباب وتعزيز االنتماء والمواطنة

◄ استراحة

◄ د. فرانسيسكو مونيوث :

    تمظهرات السلم ومسارحه

◄ د. فؤاد البرازي :

   تربية قيم الشباب في منظور الحضارة اإلسالمية

◄ د. محمد بن فاطمة :

  إشكالية االنتماء في إطار مفهوم المواطنة لدى الشباب

◄ مناقشة عامة
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اجلل�سة العلمية اخلام�سة :
 املحور )5( : ال�سباب والتدبري ال�سلمي للنزاعات

 رئي�س اجلل�سة : د. م�سطفى اجلهري

◄ د. وائل بن جلون :

   التكوين الجامعي وتدبير النزاعات

◄ دة. فاطمة الزهراء محمد :

   اتجاهات الرأي العام لدى الشباب السعودي نحو دور   
   وسائل اإلعالم الجديد في التسوية السلمية للنزاعات

◄ د. عادل موساوي :

  تربية الشباب على ثقافة التدبير السلمي للنزاعات:  
  قراءة في بعض تجارب المنظمات الدولية

◄ د. عبد السالم بالجي :

   الشباب والتدبير السلمي للنزاعات
◄ د. حسن طارق :

   الشباب والتدبير السلمي للنزاعات
◄ د. محمد نوري :

   الشباب والتدبير السلمي للنزاعات

مناقشة عامة

الجلسة الختامية
• التقرير العام

• البيان الختامي
• برقية مرفوعة إلى جاللة الملك

• كلمة رئيس المؤتمر

مائدة مستديرة :
الثقافية  في إطار فعاليات المؤتمر تعقد مائدة مستديرة حول موضوع األدوار 
لهيئات المجتمع المدني من أجل تعزيز الحقوق الثقافية في العالم اإلسالمي، يوم 

20 /2012/12  صباحاً.

مائدة مستديرة 

    الجمعة 21 دجنبر 2012

لل�سباب م�سوؤولية  اأي 
املواطنة قيم  تعزيز  يف 
وال���ت���ن���م���ي���ة واحل������وار
ب�������ني احل�������������س������ارات

الربنامج

المقر الدائم لإلسيسكو 2012/12/21-19

المؤتمر الدولي الثاني حول :


