
 مؤتمر الشباب الدولي للتطوع والحوار
 برنامج المؤتمر

 

 الثالثاء

 هـ1435محرم  30

 ا�جلسة االفتتاحية
 املدة املوضوع الوقت
مقدمة وفيلم �عر�في عن "برنامج عبدهللا بن عبدالعز�ز العال�ي لثقافة السالم  10.00

 وا�حوار"
 د 10

 سمو األم�� فيصل بن عبدهللا آل سعود�لمة  10.10
 وز�ر ال��بية والتعليم

 د 10

 معا�� السيدة: آر�نا بوكوفا�لمة  10.20
 املديرة العامة لليونيس�و

 د 10

 معا�� األستاذ: فيصل بن عبدالرحمن بن معمر�لمة  10.30
 األم�ن العام ملركز امللك عبدالعز�ز ل�حوار الوط�ي

 د 10

 د 10 جوائز املسابقة العاملية للتفاهم املتبادل 10.40
 د 20 افتتاح معرض "تجارب ناجحة" 11.00

 

 : ممث�� جهات رفيعة املستوى جلسة 

 التطوع العاملي للشباب: تفعيل ل�حوار

 حوار القيادات والشباب
 املدة املتحدث الوقت
 د 5 استعراض جدول األعمال 11.30
 الدكتور: عبدالعز�ز بن عثمان التو�جري  11.35

 للعلوم والثقافة (ا�سس�و)مدير عام املنظمة اإلسالمية 
 د 5

 الدكتور: عبدهللا حمد محارب 11.40
 مدير عام املنظمة العر�ية لل��بية والثقافة والعلوم (إليس�و)

 د 5

 األستاذ: هانز دي أورفيل 11.45
 للتخطيط االس��اتي�� (يونيس�و) مساعد املدير العام

 د 5

 : أحمد الهنداوي األستاذ 11.50
 املتحدة للشبابمبعوث األمم 

 د 5

 حمد محمد آل الشيخ: الدكتور  11.55
 لشؤون البن�ن نائب وز�ر ال��بية والتعليم

 د 5

 الرد-السيدة: �ازومي أكيدا 12.00
 رئيسة شعبة الشرا�ات واالتصاالت ملتطو�� األمم املتحدة

 د 5

 : جون جيوقايقناألستاذ 12.05
 مدير الكشافة العاملية

 د 5

 د 65 حوار مفتوح  12.10
 مندوب اململكة الدائم ملنظمة اليونيس�وعبدهللا الدريس، د. ز�اد مدير ا�جلسة: 

 د 120 اس��احة الغداء 13.15

 

 ا�جلسة األو��: 



 التطوع الشبا�ي و�شر ثقافة ا�حوار
 املدة الدولة املتحدث الوقت

 د 5 السعودية مي املط��ي  15.00
 د 5 األردن سارة محمد الغازوي 15.05
 د 5 البوسنة والهرسك محمد مسك 15.10
 د 5 جوانا محمد فايزول 15.15
 د 70 نقاش 15.20

 الدنمارك مدير ا�جلسة: ا�س�ن هوليغر
 د 10 اس��احة  16.30

 

 ا�جلسة الثانية: 

 التطوع الشبا�ي و�ناء السالم واملساعدات اال�سانية
 املدة الدولة املتحدث الوقت

 د 5 س��اليون  لو��ي بر�واه 16.40
 د 5 ز�مبابوي  تا�ودزوا ماش��وري  16.45
 د 5 ال�و�ت وليد ا�خميس 16.50
 د 5 بنجالد�ش من�� أحمد بيان 16.55
 د 70 نقاش 17.00

 السعودية �ج�ن آل عبيدمدير ا�جلسة: 

 
 برنامج ثقا��

 املدة امل�ان الفعالية الوقت
 ومعرض ف�ي ،فل�لور شع�يعشاء ترا�ي،  20.00

 �� ضيافة وزارة ال��بية والتعليم
 ساعت�ن أبرق الرغامة

 

 

 األر�عاء

 هـ1435صفر  1

 ا�جلسة الثالثة: 

 التطوع وثقافة السالم والتنمية املستدامة
 املدة الدولة املتحدث الوقت

 د 5 السعودية عبدهللا ا�جمعة 9.30
 د 5 مدغشقر حسينا ر��ي را�وتوندر�نا 9.35
 د 5 لبنان مارك تور�ي ا�حلو 9.40
 د 5 اإل�وادور  جيوليانا �ارولينا فاسا موسيس 9.45
 د  5 السعودية ل�ى الشر�ف 9.50
 د 70 نقاش 9.55

 تركيا كيم آرسالنمدير ا�جلسة: 
 د 10 اس��احة  10.00

 

 



 ا�جلسة الرا�عة: 

 وسائل �عز�ز التنوع الثقا�� وا�حوار ا�حضاري 
 املدة الدولة املتحدث الوقت

 د 5 السعودية البتول آل متعب 11.10
 د 5 فر�سا امي�� ماكر�ا 11.15
 د 5 تو�س أحمد العلوش 11.20
 د 5 الهند فيد�� �اندان خان 11.25
 د 70 نقاش 11.30

 املكسيك ايدواردو خافي�� الر�وس �الفامدير ا�جلسة: 

 
 برنامج ثقا��

 املدة امل�ان الفعالية الوقت

13.00 
جامعة امللك عبدهللا للعلوم  غداء ��ز�ارة و 

 والتكنولوجيا
 أو رحلة عمرة

 ثول 
 مكة

 س 4

19.30 
 مق�ى ا�حوار " تجارب �� االتصال ا�حضاري"

 يدير ا�حوار: همام ا�جر�د
 ساعة الفندق

20.30 
 عشاء حفل 

 �� ضيافة مركز امللك عبدالعز�ز ل�حوار الوط�ي
 س 2 الفندق

 

 

 

 ا�خميس

 هـ1435 صفر 2

 
 برنامج ثقا��

 املدة امل�ان الفعالية الوقت
 س 3 وسط البلد ووجبة إفطار ز�ارة لبيت نصيف التار��� 7.00

 

 ا�جلسة ا�خامسة: 

 دور تقنية املعلومات واإلعالم �� �عز�ز التطوع والتواصل ا�حضاري 
 املدة الدولة املتحدث الوقت

 د 5 السعودية عبدالعز�ز العثمان 10.00
 د 5 ايرلندا ماري في��ق��الد 10.05
 د 5 فر�سا ب��ي ارلود 10.10
 د 5 فن�و�ال ايدواردو جوسيه بار�تو بارو�تا 10.15
 د 70 نقاش 10.20

 مصر حامد أبراهيم حامدمدير ا�جلسة: 
 د 30 اس��احة  11.30

 

 



 : ا�ختاميةا�جلسة 

  ا�ختام والتوصيات
 املدة املوضوع الوقت

 د 25 لتطوع وا�حوارا املؤتمر عن إعالن إقرار 12.00
 ية�لمات ختام 12.25

رسالة من األم�ن العام لألمم املتحدة واملدير التنفيذي ملتطو�� األمم املتحدة 
 بمناسبة اليوم العال�ي للتطوع 

 السعودية –وزارة ال��بية والتعليم 
 �بية والعلوم والثقافة (يونيس�و)منظمة األمم املتحدة لل�

 الكشافة العاملية
  مركز امللك عبدالعز�ز ل�حوار الوط�ي

 د 60

 نائب األم�ن العام ملركز امللك عبدالعز�ز ل�حوار الوط�ي، السلطان بن سلطان د. فهدمدير ا�جلسة: 
 د 120 غداءالاس��احة  13.30

 


