
الجلسة ا�ولى: الشباب وا�سهام المدني والمجتمعي
رئيس الجلسة عبد اللطيف الحناشي 10.00 - 11.45

محمد بوياتي(موريتانيا): الشباب والفعل المدني والتحول الديمقراطي

صالح الزياني(الجزائر): مساءلة القطاع الثالث في إدماج الشباب

محمد الجويلي(تونس): الشباب و الفعل المدني في سياق التحوالت الديمقراطية

زهير إسماعيل(تونس): المنظمات الطالبية في دول المغرب العربي

ديدي ولد السالك(موريتانيا): انخراط الشباب في منظمات المجتمع المدني: رهان المستقبل

مناقشة

استراحة قهوة

10.15 - 10.00

10.30 - 10.15

10.45 - 10.30

11.00 - 10.45

11.15 - 11.00

11.45 - 11.15

12.00 - 11.45

الجلسة الثانية: الشباب المغاربي وتحديات ا�صالح
رئيس الجلسة حياة الدرعي : 12.00 - 13.45 

إبراهيم حمداوي(المغرب): ماذا عن الشباب المغاربي والتوافق االجتماعي: حجم المشكلة وطبيعة التحديات؟

زكرياء أكضيض (المغرب): الشباب وقضية محاربة الفساد في المنطقة المغاربية

سامية نواصر(الجزائر): تأثير البطالة في صفوف الشباب المغاربي خريج الجامعات على اآلمن المجتمعي

محرز الدريسي(تونس): المنظومات التربوية المغاربية: مالحظات  و استنتاجات إصالحية

شاكر الحوكي(تونس): الشباب والثورة

مناقشة

الغداء

12.15 - 12.00

12.30 - 12.15

12.45 - 12.30

13.00 - 12.45

13.15 - 13.00

13.45 - 13.15

13.45 

الجلسة الثالثة:الشباب واالنتقال الديمقراطي
رئيس الجلسة أحمد بطاطش 15.00 - 17.00

مصطفى عمر التير(ليبيا):الشباب والتحول الديمقراطي في الفضاء المغاربي: المهمة العصية

نبيل الفرجاني (تونس): دور الشباب في البناء الديموقراطي بين أحكام الدستور الجديد والواقع العملي

كمال بن يونس(تونس): النخب واالعالم وإسهامات الشباب المغاربي في مسار االنتقال الديمقراطي، 

تفاعل وتناقض األولويات واالجندات 

نعيم الغرياني (ليبيا): بعض المشكالت التي تواجه الشباب في المجتمعات المغاربية وفرص تجاوزها

زبير عروس(الجزائر): الوعي المغاربي المشترك لدى الشباب وسبل مساهمته في التحول الديمقراطي

ناجي عبد النور(الجزائر): مسؤولية الجامعة في التوعية االمنية للشباب

خالد الغانجي(تونس): الشباب في ميادين الصدام والتجاذب الرفضي

فرج معتوق (تونس): الشباب وواقع الّالحلم امام فشل المغرب العربي الكبير

مناقشة

استراحة قهوة

15.15 - 15.00

15.30 - 15.15

15.45 - 15.30

16.00 - 15.45

16.15 - 16.00

16.30 - 16.15

16.45 - 16.30

17.00 - 16.45

17.30 - 17.00

 17.45

09.15 - 09.00

10.00 - 09.45

10.15 - 10.00

10.45 - 10.30

11.15 - 10.45

11.30 - 11.15

11.30 - 11.15

11.30 - 11.15

11.30 - 11.15

الجمعة 17 فيفري 2017

كلمات افتتاحية بروتكولية 09.00 - 10.00
كلمة االفتتاح و الترحيب : السيد مهدي مبروك مدير المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات. تونس.

كلمة عناية السيد مهدي بن غربية وزير العالقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق االنسان.

كلمات سعادة سفراء دول االتحاد المغاربي

كلمة السيد عبد اللطيف عبيد األمين العام المساعد للجامعة العربية.

كلمة السيد الحبيب بن يحي األمين العام األسبق التحاد المغرب العربي.

كلمة السيدالمختار بنعبدالوي منسق المنتدى المغاربي.

حفل تكريم ا�ستاذ مصطفى الفياللي
كلمة السيدعبد اللطيف عبيد : مصطفى الفياللي أديبا

كلمة السيد أحمد ونيس : مصطفى الفياللي المناضل

السبت 18 فيفري 2017

الجلسة الرابعة: الشباب والتحول السياسي
رئيس الجلسة ديدي ولد السالك : 09.00 - 11.15 

األمين البوعزيزي(تونس): الشباب ومعارك تقرير المصير: أدوار وطنية أم مطالب جيلية؟

أحمد بطاطاش( الجزائر): أية مشاركة للشباب في العمل السياسي بالجزائر؟

الطالب بويا ماء العينين(المغرب): الشباب في المشهد السياسي المغربي بين اشكالية التأطير ورهان 

حكامة تدبير السياسات العمومية

عبد اللطيف الحناشي (تونس): الشباب التونسي بعد الثورة في تنظيمات التطرف العنيف

نور الدين جالل(المغرب): التغييرات من األسفل: حدود المجتمع المدني في المغرب

لمياء ثابت (الجزائر): السياسة والديمقراطية في مكافحة تطرف وإرهاب الشباب.. الجزائر نموذجا

فؤاد نوار (الجزائر):الشباب، المشاركة السياسية في الجزائر و "الفكرة المغاربية": عناصر للنقاش

مناقشة

استراحة قهوة



الجلسة الخامسة:
اتحاد المغرب العربي: النظام ا�قليمي والمحيط الدولي

رئيس الجلسة مصطفى عمر التير :13.30-11.30 
عبد اللطيف عبيد (تونس): بناء االتحاد المغاربي خطوة نحو الوحدة العربية

صالح الدين الجورشي(تونس): االتحاد المغاربي بين المأمول والخالفات االقليمية والمشروعية التاريخية

المختار بنعبدالوي(المغرب): المشروع المغاربي والتحديات الكبرى

حبيب لولب (تونس): المغرب العربي الكبير: الواقع واآلفاق

حياة الدرعي(المغرب): المشروع المغاربي في الخطاب الحزبي المغربي

مناقشة

كلمة االختتام:  

السيد مختار بنعبدالوي

السيد مهدي مبروك

الغذاء

11.45 - 11.30

12.00 - 11.45

12.15 - 12.00

12.30 - 12.15

12.45 - 12.30

13.15 - 12.45

13.30 - 13.15

14.30 - 13.30

أيام 17 ـ 18 فيفري 2017 

تونس العاصمة


