البرنامج

اليوم األول ( الفترة الصباحية )  ٣مايو ٢٠١٧
طبيعة الفقرة

الموضوع

المتحدثون

09:00-09:25

كلمات رسمية

الجلسة االفتتاحية

معالي الدكتور علي بن ناصر الغفيص ،وزير العمل والتنمية االجتماعية  ،المملكة العربية السعودية
رسالة مرئية من إيرينا بوكوفا  ،المديرة العامة لليونسكو
إيريك فالت ،مساعد المدير العام للعالقات الخارجية واإلعالم ،ممثل المدير العام ،اليونسكو
فيليب بوسانت ،رئيس لجنة االتصال بين اليونسكو والمنظمات غير الحكومية

09:25-09:45

كلمة رئيسة

الكلمة االفتتاحية

جاك أتالي ،مؤسس ورئيس بوزيتيف بالنيت ،فرنسا

9:45-10:00

كلمة افتتاحية
لجلسة النقاش

نظرة عامة  :تفعيل المشاركة
الشبابية واألثر المحتمل لذلك في
عملية إحداث التغيير االجتماعي

معالي نورة الكعبي ،وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي ،اإلمارات العربية المتحدة

10:00-10:55

جلسة نقاش

تفعيل المشاركة الشبابية واألثر
المحتمل لذلك في عملية إحداث
التغيير االجتماعي

مدير الجلسة :أحمد أشقر ،الرئيس التنفيذي وشريك مؤسس ،جائزة هالت ،فلسطين/الواليات
المتحدة
صاحبة السمو الملكي األميرة البندري الفيصل ،المديرة العامة ،مؤسسة الملك خالد الخيرية ،
المملكة العربية السعودية
هيال ازادزوي ،شريك مؤسس ورئيس األكاديميين ،جامعة كايرون المفتوحة للتعليم العالي ،ألمانيا/
أفغانستان
تانزيال خان ،كاتبة وناشطة في مجال حقوق ذوي االحتياجات الخاصة ،باكستان
بنجامين الك ،أستاذ مشارك ،كلية الخدمة االجتماعية ،جامعة إلينوي ،الواليات المتحدة األمريكية

10:55-11:45

اســـتــــراحـــــة قــــــهـــــــوة وتــــــــواصــــــــل مـــــــهـــــنـــــــي

11:45-12:00

تجربة في صناعة
التغيير

المشاركة االجتماعية :النصيحة
التي وددت أن أقدمها لنفسي في
عمر العشرين

حياة سندي ،سفيرة اليونسكو للنوايا الحسنة ،المؤسس المشارك ،التشخيص للجميع ،المملكة
العربية السعودية

12:00-12:55

جلسة نقاش

االستفادة المثلى من الجيل
الرقمي وتأثيره

مدير الجلسة :فيصل السيف ،المملكة العربية السعودية
ديمة اليحيى  :الرئيس التنفيذي للشراكات ،وزارة االقتصاد والتخطيط ،المملكة العربية السعودية
كامل األسمر ،مؤسس موقع نخوة ،اإلمارات العربية المتحدة
جوناثان بيردول ،رئيس قسم السياسات في معهد الحوار االستراتيجي ،المملكة المتحدة
ديان بويونيك ،نائب رئيس منتدى الشباب األوروبي ،السويد
سميحة خليفة ،أستاذة مشاركة في جامعة سوسة ،تونس

البرنامج

اليوم األول ( الفترة المسائية )  ٣مايو ٢٠١٧
طبيعة الفقرة

الموضوع

المتحدثون

14:00-14:20

تجربة في صناعة
التغيير

إحقاق العدالة االجتماعية من خالل
توفير الفرص االقتصادية

شيد ليبرتي ،مؤسس مؤسسة الحرية والعدالة ،ليبيريا

14:20 - 14:45

عرض مباشر عن
طريق الفيس بوك
وبيرسكوب

أبطال في الخفاء

مدير الجلسة :جون دفتريوس ،مقدم ،سي إن إن  ،الواليات المتحدة
خالدة بروهي ،عضو مؤسس ،جمعية سوقار للتمكين  ،باكستان
مانيانج ريث كهور ،العضو مؤسس لمشروع مساعدة السودان اإلنساني ،السودان

ورش عمل تفاعلية:
 .1ريادة األعمال والعمل التطوعي
لدى الشباب :تعزيز المشاركة على
الصعيدين المحلي والدولي

الجلسة األولى:
هنوف العجمي ،مدير التطوير واختيار رواد األعمال ،إنديفور ،المملكة العربية السعودية
روسيو رويت ،لجنة التنسيق الدولية للخدمة التطوعية ،األرجنتين
الميسر :السيد أولوافيمي أغانران

 .2المحافظة على اإلرث الثقافي:
هل يمكن للشباب إحداث فرق؟

الجلسة الثانية:
نيكوالوس بابابيوس ،المجلس الدولي لمنظمات المهرجانات الفولكلورية والفن الشعبي ،اليونان
ليوني إيفرز ،مسؤولة المشروع المساعد ،وحدة االستجابة لالستعداد للطوارئ ،قسم الثقافة،
اليونسكو
الميسر :بيير أرلود

 .3استخدام األدوات الرقمية لتعزيز
التفاعل االجتماعي والمشاركة

الجلسة الثالثة:
نيكوالس بوسارد ،المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أبالندز ،فرنسا
الميسر :ليوناردو مارتينز

15:00-16:30

16:30-16:45
16:45-17:05

ورشة عمل

اســـتــــــــراحــــــــــة صــــــــــــــــالة
أداء فني

التنوع الثقافي ودوره في الحوار
بين الحضارات

أحمد ماطر ،فنان ،المملكة العربية السعودية

17:05-17:25

عرض تقديمي

خارطة التأثير

يقوم الميسرون من كل ورشة عمل باستعراض ملخص الورشة

17:25-17:55

حوار

لقاء ختامي

كارل لويس ،بطل ألومبي وسفير األمم المتحدة للنوايا الحسنة ،الواليات المتحدة
جون دفتريوس ،مقدم ،سي إن إن  ،الواليات المتحدة

البرنامج

اليوم الثاني ( الفترة الصباحية )  ٤مايو ٢٠١٧
طبيعة الفقرة

الموضوع

المتحدثون

09:00-09:30

عرض مشاريع

مسابقة مسك لمشاريع المنظمات
غير الحكومية

* ثالثة من المرشحين النهائيين من المنظمات غير الحكومية يستعرضون مشاريعهم ( 2-3دقائق
لكل متسابق)
المتسابقون يجيبون على أسئلة لجنة التحكيم خالل  ٢٠دقيقة

09:30-09:50

كلمة رئيسة

افتتاحية

جيمي ويلز ،مؤسس موقع ويكيبيديا ،الواليات المتحدة

9:50-10:45

جلسة نقاش

المهارات التي يحتاجها الشباب
اليوم

مدير الجلسة :ألكسندر شيشلك ،رئيس قسم الرياضة والشباب في قطاع العلوم االجتماعية
اإلنسانية لمنظمة اليونسكو
سالم أبو خضرة ،أحد القادة الشباب في منظمة ومن دلفر وأحد الشركاء المؤسسين لمؤسسة شي
كاب ،األردن
منى أبوسليمان ،إعالمية عربية وسفيرة النوايا الحسنة لألمم المتحدة ،المملكة العربية السعودية
كارولين هبتنر ،المختبر األلماني اإلبداعي ،ألمانيا
مانيانج ريث كهور ،العضو مؤسس لمشروع مساعدة السودان اإلنساني ،السودان
شفيق أحمد السيد عمر ،الوكيل المساعد لوزارة الدولة لشؤون الشباب  ،الكويت

10:45-11:00

تجربة في صناعة
التغيير

االستفادة المثلى من القوى
الشبابية في عملية بناء وإحالل
السالم

برايان رش ،المدير التنفيذي لمؤسسة ديزموند توتو للسالم ،الواليات المتحدة

11:00-11:50

اســـتــــراحـــــة قــــــهـــــــوة وتــــــــواصــــــــل مـــــــهـــــنـــــــي

11:50-12:45

جلسة نقاش

تهيئة التعليم من أجل بناء
مستقبل مستدام

12:45-2:15

ساحة تواصل

استراحة للغداء والتواصل المهني
 /الصالة

مدير الجلسة :باتريك غالود ،نائب رئيس لجنة االتصال بين المنظمات غير الحكومية
واليونسكو
جوان بابلو سيلس ،ممثل الشباب ،رابطة األمم المتحدة بنيويورك ،كولومبيا
تشارلز هوبكنز ،كرسي اليونسكو في إعادة توجيه تعليم المعلمين ،جامعة يورك
جيرارد كابور ،رئيس المجلس ،مكتب السكرتير التنفيذي لدول حوض النيجر ،النيجر
غرايس موارا ،عضو مشارك في البرنامج ،المناخ التفاعلي
سارة تومي  ،المؤسس لمنظمة اآلسايا للجميع ،تونس

البرنامج

اليوم الثاني ( الفترة المسائية )  ٤مايو ٢٠١٧
طبيعة الفقرة

الموضوع

المتحدثون

14:15-14:45

كلمة رئيسة

خطاب الفترة المسائية

جستن سميث ،الرئيس التنفيذي لمجموعة بلومبرج اإلعالمية ،الواليات المتحدة األمريكية

14:45-16:15

ورشة عمل

ورش عمل تفاعلية:
 .1خلق فرص متكافئة للشباب
والشابات

ورشة عمل :1
ماري بوكود ،BPW International ،فرنسا
ألكساندرو كويكا ،مدير العالقات الخارجية ،مكتب الدعم العالمي لمكتب الكشافة العالمي
الميسر :ريتشارد آبيه

 .2مكافحة التغير المناخي بشكل
فعال للتنمية المستدامة

ورشة عمل :2
كاتيوسيا إيرو ،رئيسة إدارة الطاقة ،ليغامبينتي ،إيطاليا
قريس موارا ،معاونة برامج ،المناخ التفاعلي ،كينيا
الميسر :تيلماكوس بوني

 .3كيف يمكن للحكومة
والمنظمات غير الحكومية أن
تتكامل لتحقيق الصالح العام
للمجتمع

ورشة عمل :3
صاحب السمو الملكي األمير منصور آل سعود  ،األمين العام المساعد ،مؤسسة الملك فيصل ،
المملكة العربية السعودية .
د .سالم الديني ،وكيل وزارة العمل والتنمية االجتماعية للتنمية اإلجتماعية ،المملكة العربية
السعودية
الشيماء حميدالدين ،ممثل مؤسسة مسك الخيرية ،المملكة العربية السعودية
همام بن جريد ،المدير العام التنفيذي لمؤسسة اإلخاء ،المملكة العربية السعودية
الميسر :جون دفتريوس ،مقدم ،سي إن إن ،الواليات المتحدة

16:15-16:30

اســـتــــراحـــــة صـــــــــالة

16:30-16-45

صانع التغيير

العمى كأداة الكتشاف القدرات
الدفينة

سارة منقارة ،عضو مؤسس لجمعية التمكين من خالل الدمج ،لبنان

عرض تقديمي

خارطة التأثير

يقوم الميسرون من كل ورشة عمل باستعراض ملخص الورشة

17:05-17:15

إعالن الفائز

جائزة مسك العالمية إلبداع
المنظمات غير الحكومية في
تمكين الشباب

مدير الجلسة :فيصل السيف ،المملكة العربية السعودية
بدر العساكر ،األمين العام لمؤسسة مسك الخيرية ،المملكة العربية السعودية

17:15-17:45

جلسة نقاش

صوت الشباب :رؤية الشباب حول
التغيير االجتماعي

شباب مشاركون في المنتدى من مختلف أنحاء العالم

17:45-18:00

كلمة رئيسة

اختتام المنتدى

إيرينا بوكوفا  ،المديرة العامة لليونسكو
فيليب بوسانت ،رئيس لجنة االتصال بين اليونسكو والمنظمات غير الحكومية
الشيماء حميدالدين ،ممثل مؤسسة مسك الخيرية ،المملكة العربية السعودية

16:45-17:05

