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برنامج يوم  30ديسمبر 2017
10:00
15:00
15:15
إفتتاح معرض « :اجلزائر ،احملمية باهلل»
16:00

إستقبال وتوزيع الغرف (بدون وجبة الفطور)

مائدة مستديرة « العيش معا ،املصاحلة بني العائلة اإلنسانية»
منشط  :حميد دمو ،رئيس اجلمعية الدولية الصوفية العالوية  -املنظمة غير احلكومية -
مداخلة من نيويورك عبر الفيديو
عزة كرم( ،ينتظر تأكيد املشاركة) املستشارة الرئيسة للثقافة ،صندوق األمم املتحدة للسكان
.FNUAP
العيش معا واألصولية
عبد النور بيدار ،فيلسوف ،كاتب ،صحفي و رئيس جمعية «األخوة العامة»
العيش معا والعالقات الدولية
إدريس قريش ،دكتوراه دولة يف العالقات الدولية والسياسة اخلارجية ،أستاذ يف جامعة عبد
امللك السعدي ،تطوان ،وجامعة سيدي محمد بن عبد اهلل فاس ،املغرب ،عضو يف االحتاد العاملي
ألخالقيات العالقات الدولية.

 16:00العيش معا والتعامل مع النِّزاعات
 18:30جان ماري إيتر ،صحفي  ،ومتمرس يف اإلذاعة ،املدير السابق ملؤسسة إيرونديل (وسائل اإلعالم
من أجل السالم وكرامة اإلنسان).
العيش معا والبيئة
فيليب روش (ينتظر تأكيد املشاركة) ،مستشار مستقل يف مجال البيئة ،النائب السابق للمجلس
األعلى للجمهورية و مقاطعة جنيف ،عضو سابق يف املجلس الوطني للصندوق العاملي حلماية
الطبيعة يف سويسرا ،املدير السابق للمكتب االحتادي للبيئة والغابات واملناظر الطبيعية.

العيش معا والشباب
ّ
ليلى زروقي ،نائب األمني العام السابق واملمثل اخلاص السابق لألمني العام لألمم املتحدة املكلف
باألطفال والنزاعات املسلحة.

19:00
21:30

العيش معا واالتصال
باتريك بوسكي ،املمثل الرسمي ملؤسسة إيرونديل بجمهورية الكونغو الدميقراطية( ،وسائل
اإلعالم من أجل السالم وكرامة اإلنسان).
وجبة

سهرة مع مجموعة «األمل» من مدرسة املوسيقى التقليدية ملؤسسة جنة العارف من مستغامن،
22:00
اجلزائر

برنامج يوم  31ديسمبر 2017

23-10-2017

 08:00فطور الصباح
10:00
خالصة أعمال اجلمعية الدولية
 .1الوقاية من األصولية ،األمن والعيش معا.
 10:00الصوفية العالوية  -املنظمة غير
 .2التنمية املستدامة .الرفاهية والعيش معا.
 .3التربية .التنوع الثقايف واإلدماج االجتماعي والعيش معا.
احلكومية  -حول احملاور األربعة
 12:00إلعالن باريس من تنشيط حميد دمو  .4العوملة .اإلدماج االقتصادي والثقايف.
التكنولوجيات اجلديدة والعيش معا.
(الفرنسية) ،إدريس رنان (العربية).
 12:00وجبة
14:30
املائدة املستديرة األولى "الشباب
 .1املفاتيح العشرة لثقافة السالم
والعيش معا"
 .2التفسير الروحي لعقيدة اإلسالم
15:00
أعمال
حول
وتعليقات
خالصة
16:00
 .3مِ يتَا :طريقة أخالقية وبديلة للتسيير
ملتقى شباب اجلمعية الدولية
الصوفية العالوية حول املواضيع .4 :أهداف التنمية املستدامة السبعة عشر لألمم املتحدة
16:00
إستراحة
16:30
روح للعيش معا"
املائدة املستديرة الثانية "بعث ٍ
ّ
منشط  :للتحديد
العيش معا كبديل للعنف
آداما ديانغ (ينتظر تأكيد املشاركة) ،املستشار اخلاص للوقاية من اإلبادة اجلماعية لدى األمني
العام لألمم املتحدة.
العيش معا واألنوثة
الشيخة نور أرتيران ،مرشدة روحية ،ورئيسة اجلمعية الدولية موالنا للتربية والثقافة
 ، Sefik Canإسطنبول ،تركيا.
نظرة إلى العيش معا من خالل التراث اإلسالمي
عبد اهلل وزاني ،أكادميي ،أستاذ يف كلية العلوم ،فاس ،املغرب ،ممثل الطريقة الصوفية الوزانية.
 16:30العيش معا يف التراث الصويف
 19:30ناصر الدين موهوب ،دكتور يف العلوم ،مؤلف للعديد من الكتب مع اهتمام خاص بالتصوف يف اإلسالم.
أكادميية السالم  ،تاريخ وآفاق
محمد نذير عزيزة ،رئيس البرنامج املتوسط - 21املدير السابق لعدة إدارات مبنظمة األمم
املؤسسة
املتحدة للتربية والثقافة والعلوم  ،منها إدارة ثقافة السالم ،ومستشار أكادميية الشعر
َّ
بفيرونا.
العيش معا ،نداء (مدينة) كان
محمد بن خليفة ،دكتوراه ،رئيس ،مدرب بالفيدرالية الدولية للمدربني  ، ICFاحملامي/النائب،
عضو يف رابطة احملاماة كيبيك وباريس.
بعث روح العيش معا ،املستقبل املشترك
الشيخ خالد بن تونس ،شيخ الطريقة الصوفية العالوية ،الرئيس الشريف للجمعية الدولية
املؤسس ملجلس
الصوفية العالوية  -منظمة غير حكومية  -وللكشافة اإلسالمية بفرنسا والعضو
ِّ
الديانة اإلسالمية بفرنسا.
19:30
وجبة
22:00
 22:30سهرة روحية
 00:00السماع ،آداب ووجدان
00:00
االحتفال بالسنة اجلديدة وباليوم العاملي للعيش معا
01:00

