مؤتمر الشباب الدولي الثاني

للتط ّوع والحوار

درء التطرف العنيف وتعزيز االندماج االجتماعي

ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﻌﻠﻢ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻤﻟﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ
ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﻼم واﻟﺤﻮار

 27-25أيلول/سبتمرب 2017
مق ّر اليونسكو ،باريس ،فرنسا

جدول األعمال

 24أيلول/سبتمرب 2017
الساعة  6.30مسا ًء

عشاء لجميع املشاركني
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التسجيل وتوزيع وثائق املؤتمر
مقدمة عن الربنامج و التفاصيل اللوجستية

 25أيلول/سبتمرب 2017
الساعة  8.30صباحا ً

وصول املشاركني إىل اليونسكو

الساعة  9.00صباحا ً	افتتاح املؤتمر يتواله إنغيدا غيتاتشو ،نائب املديرة العامة
لليونسكو وفهد بن سلطان السلطان ،نائب األمني العام
ملركز امللك عبد العزيز للحوار الوطني – القاعة 4
الساعة  9.30صباحا ً	رسالة مسجلة مرئية لفوريست وايتيكر ،مبعوث اليونسكو
الخاص من أجل السالم واملصالحة
الساعة  9.35صباحا ً	سعادة السفري السيد إبراهيم البلوي ،املندوب الدائم للمملكة
العربية السعودية لدى اليونسكو
الساعة  9.45صباحا ً

القيمة املضافة لتطوع الشباب:
 أوليفييه آدم ،املنسق التنفيذي ملتطوعي األمم املتحدة -جون جيوهيجان ،مدير املؤسسة الكشفية العاملية

الساعة  10.00صباحا ً	مقدمة برنامج املؤتمر يقدمها عريفا الحفل الشابان نادين
لياموري-باجا وباستيان كونتزيل
الساعة  11.00صباحا ً

عرض املدربني لحلقات العمل بشأن التقنيات
 «مكتبة الشؤون اإلنسانية» ،موضوع يقدمه روني أبريجيل «العالج بالدراما» ،موضوع تقدمه زينة دكاش «الرياضة يف مواجهة العنف» ،موضوع يقدمه كسيكوكولومار
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1

تتاح وجبات الغداء والعشاء ملن لديه دعوة حرصاً.

الساعة  11.30صباحا ً

تسجيل املشاركني يف حلقات العمل بشأن التقنيات

الساعة  12.00ظهرا ً

الغداء يف مقهى الوفود Bar des Délégués

الساعة  1.00بعد الظهر	قيام املتطوعني برتكيب املعارض املواضيعية يف قاعات
حلقات العمل

الساعة  2.00بعد الظهر

•القاعة  :VIالالجئون والهجرة
•القاعة  :VIIالتعليم القائم عىل التفاعل بني الثقافات
•القاعة  :VIII BISالرتاث الثقايف
•القاعة  :S.373وسائل التواصل (االجتماعي) من أجل
إقامة حوار حقيقي
تبدأ جولة املتطوعني االسرتشادية يف القاعة VI

الساعة  2.30بعد الظهر

إكمال الجولة يف القاعة VII

الساعة  3.00بعد الظهر

اسرتاحة القهوة

الساعة  3.30بعد الظهر

إكمال الجولة يف القاعة VIII BIS

الساعة  4.00بعد الظهر

إكمال الجولة يف القاعة S373

الساعة  4.30بعد الظهر

مبادالت أوىل يف الجلسة العامة – القاعة IV

الساعة  5.00بعد الظهر	عرض األفالم الفائزة يف موضوع التسامح والتعايش السلمي
يف اململكة العربية السعودية (مسابقة عىل شبكة اإلنرتنت)
تقدمه آمال املعلمي ،مساعدة األمني العام لشؤون املرأة يف
مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطني  -القاعة IV
الساعة  6.00مسا ًء	مغادرة يف جولة سياحية بالحافلة يتخللها توقف عند برج
إيفل وآخر يف الشانزيليزيه
الساعة  8.00مسا ًء

العشاء يف مطعم ورد ،الشانزيليزيه
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 26أيلول/سبتمرب 2017
الساعة  8.30صباحا ً

وصول املشاركني إىل اليونسكو  -القاعة IV

الساعة  9.00صباحا ً

كلمتان ترحيبيتان تلقي األوىل إيرينا بوكوفا ،املديرة العامة
لليونسكو ويلقي الثانية فيصل بن عبد الرحمن بن معمر،
األمني العام ملركز امللك عبد العزيز للحوار الوطني  -القاعة IV

الساعة  9.20صباحا ً	حفل تسليم الجوائز إىل الفائزين بجائزة «لو ُ
كنت »...التي
أجريت عىل وسائل التواصل االجتماعي ،يتبعه اإلعالن
ملعرض «قوة التعاطف»
الساعة  9.50صباحا ً

ملحة عامة عن أعمال اليوم الثاني

الساعة  10.00صباحا ً

حلقات العمل بشأن التقنيات

الساعة  1.00بعد الظهر

•العالج بالدراما  -مرسح اليونسكو
•الرياضة يف مواجهة العنف  -الحديقة اليابانية  -القاعة IV
•مكتبة الشؤون اإلنسانية Salle des actes -
الغداء يف حديقة اليونسكو

الساعة  2.00بعد الظهر	تعريف مفهوم «خطة العمل» ومفهوم «املوجز الرسيع»،
يقدمه عريفا الحفل  -جلسة عامة  -القاعة IV
الساعة  2.30بعد الظهر

حلقات العمل املواضيعية
« - 1هل يرحَّ ب بالالجئني هنا؟» – الدور الطليعي للمتطوعني
الشباب يف مسألة االندماج ،موضوع يقدمه قسطنطينوس
تاراراس وليندا تينيو من قطاع العلوم االجتماعية واإلنسانية يف
اليونسكو – القاعة VI
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مثلت قضية الالجئني واملهاجرين موضوعا ً ساخنا ً أثار الكثري من
الجدل يف العامني املاضيني .ولكن عىل خلفية النقاش السيايس
وتباين الرأي العام ،ظلت أصوات الشباب متسقة ...ومُرحّ بة! فكيف
يمكننا تسخري هذا املوقف اإليجابي لضمان أن يستمر املتطوعون
الشباب يف املساهمة يف إدماج املهاجرين والالجئني يف املجتمع.
« - 2السعي إىل معرفة اآلخر» – كفاءات التفاعل بني الثقافات:
من الشباب إىل الشباب ،موضوع يقدمه إبراهيم حجازي وميسون
شهاب ،مكتب اليونسكو اإلقليمي يف بريوت  -القاعة VII
يف إطار مسألة اإلندماج االجتماعي التي تتصدر جدول األعمال
الدويل ،كيف يمكننا توجيه قوة التعليم القائم عىل التفاعل بني
الثقافات نحو معالجة القضايا العاملية امللحة مثل بناء السالم ودرء
التطرف العنيف؟ و هل يمكن أن يساهم التطوع يف تعزيز كفاءات
التفاعل بني الثقافات؟ وما هي أنواع املمارسات املبتكرة يف مجال
التعليم التي بإمكانها املساعدة يف تحقيق ذلك؟
« - 3إنخراط الشباب يف وسائل اإلعالم ومشاركتهم عرب وسائل
التواصل االجتماعي يف بناء حوار إيجابي :تحويل الخطاب،
موضوع يقدمه ألتون غريزل مع ِجنغ جو ،من قطاع االتصال
واملعلومات يف اليونسكو ،وعيل الشهري ،من مركز امللك عبد العزيز
للحوار الوطني القاعة VIII BIS
«الحشود ،والطفيليون ،واملتهربون من مسؤولياتهم »...أظهرت
اللغة املستخدمة يف وسائل اإلعالم اإلنقسام الذي حدث يف اآلونة
األخرية ،والذي غالبا ً ما إستخدم لرتويج برامج األحزاب السياسية
عىل حساب االندماج ،وحتى الوقائع! فكيف يمكننا تحويل الخطاب
يف وسائل اإلعالم باتجاه إيجاد مساحات أكثر شموال ً إلقامة الحوار
البنّاء؟ وكيف يمكن للمتطوعني التأثري إيجابيا ً يف دور وسائل اإلعالم
يف املجتمع الحديث؟
«- 4الفن ّ
يغي كل يشء» – انخراط الشباب يف خدمة الرتاث الثقايف،
موضوع تقدمه ندى الحسن ،رئيسة وحدة الدول العربية ،وإيناس
يوسفي من وحدة السياسات واالجتماعات النظامية ،يف مركز الرتاث
العاملي  -القاعة S.373
تمتلك الثقافة القدرة عىل بناء الشعور بالهوية واإلنتماء وال سيما يف
أوساط الشباب .وال تمثل أشكال الرتاث والفنون شاهدا ً عىل املايض
فحسب بل هي أيضا ً مفتاح للمستقبل .ومن األهمية بمكان إعادة
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ربط الشباب برتاثهم الثقايف .فكيف يمكن اإلستفادة من العمل
التطوعي لحماية الرتاث الثقايف وإقامة الروابط فيما بني الشباب من
خالل التبادل الثقايف وأشكال التعبري املعارصة؟
الساعة  4.15بعد الظهر

اسرتاحة القهوة

ً
(مواصلة ملا سبق منها)
الساعة  4.30بعد الظهر	حلقات العمل املواضيعية
القاعات  ،S373و ،VIو ،VIIوVIII BIS
الساعة  ٥٫٣٠بعد الظهر

اختتام أعمال اليوم  -القاعة IV

الساعة  ٦٫٠0بعد الظهر	التجمع يف بهو املدخل واالنطالق يف رحلة بالقارب عىل نهر
السني
الساعة  8.30مسا ًء
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العشاء يف مقهى Le Café du Commerce

 27أيلول/سبتمرب 2017
الساعة  9.00صباحا ً	تقديم أعمال اليوم التايل  -القاعة IV
الساعة  9.30صباحا ً	وضع الصيغة النهائية لخطط العمل وإعداد ما يلزم
لعرضها عىل أفرقة العمل .القاعات  ،VIو ،VIIو، VIII BIS
و.S373
الساعة  10.30صباحا ً

اسرتاحة القهوة

الساعة  11.00صباحا ً

التزامات للمستقبل :تقديم  12موجزا ً رسيعا ً من أجل إقامة
حركة عاملية لتطوع الشباب من خالل العمل املحيل – القاعة IV

الساعة  11.30صباحا ً	مالحظات ختامية تقدمها ندى الناشف ،مساعدة املديرة
العامة للعلوم اإلجتماعية واإلنسانية يف اليونسكو ،و فهد بن
سلطان السلطان ،نائب األمني العام ملركز امللك عبد العزيز
للحوار الثقايف
الساعة  12.00ظهرا ً	التقاط صورة تذكارية للمشاركني ،يف الفناء وتوزيع شهادات
املشاركة
الساعة  12.30بعد الظهر

الغداء يف الفندق
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