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  االلتزام المدني و الجامعة و الشباب
 
 

مدینة العرفان الرباط -كلیة األداب والعلوم االنسانیة                 
  2012أبریل  28-27-26أیام                 



 
  

 

 

 

 

 الشباب ...الحفاظ على القیم المجتمعیة وتعزیزھا من خالل تكوین

 و توطینھم على القیم التي تعتبر أساس وجوھر المواطنة الدیمقراطیة،

 من خالل منح وجھات نظر نقدیة و موضوعیة لتسھیل  النقاش حول الخیارات االستراتیجیة

 .و سبل تعزیز القدرة اإلنسانیة

 

والعشرین الحادي للقرن العالي للتعلیم العالمي إلعالنا    



 

 

 بتنظیم من
  اآلداب و العلوم اإلنسانیة بالرباطكلیة 

  مؤسسة المعھد الدولي للمسرح المتوسطي
  كلیة العلوم بالرباط

  المواطنةمركز العمل الثقافي الجامعي من أجل 
 

  بتعاون مع
  منتدى الشباب الجغرافیون من اجل البحث و التنمیة

  منتدى ابن خلدون
  نادي  األمل

 
  بشراكة مع

  اكدال-جامعة محمد الخامس
 الوكالة االسبانیة للتعاون الدولي من أجل التنمیة

 



 

 تصور
  

في ظل الدیمقراطیة، یعتبر تواجد مواطنین یھتمون ویشاركون في الشأن االجتماعي معطى إیجابیا. و یعتبر  االلتزام المدني إلى حد 
 ما  تعبیرا عن استقرار المجتمع و نظرتھ نحو المستقبل، وھذا یعني متانتھ.

 

األھمیة بمكان أن ینمي ھؤالء المواطنون الشباب حس مشاركتھم المدنیة  و التي ال  تعتبر  فطریة و إنما مكتسبا. ومن تم، إنھ من 
 فمن المھم تزویدھم بالوسائل التي تمكنھم من اكتساب القدرات المدنیة التي من شأنھا أن تساعدھم لیصبحوا مواطنین ملتزمین.

 

و  تجدید یمكن أن تشارك في التطور، إذ على المعرفة التي تعتبر دعامة دیة، الجامعة  تركز اھتمامھاالتقلی أدوارھاباإلضافة إلى 
 مكانا تلتقي فیھ المعرفة وفضاءا متعددوباعتبار الجامعة   مھارات التشاركیة و المواطنة.ال إعادة تأھیل المجتمع من أجل تشجیع 
 .على نحو كاملااللتزام  المدني و ذلك الشباب ب عالقة ودعم إعادةالتخصصات، فقد صار لزاما علیھا  

 

والتبادل  التعایش أنماط الحث على إلى العمل من أجل   من جھة واااللتزام المدني جامعةال شباب وال یھدف اللقاء األول
  لمسؤولیات مدنیة. الطالبوممارسة  للمواطنة النشیطة المبادئ األساسیة تعزیز  إلىالتواصل. و من جھة أخرى، فھو یھدف  و



، فالطلبة خالل تكوینھم الجامعي للقاء الجامعي األول للشباب و الجامعة و االلتزام  المدنيبالنسبة  و  وعكس األحكام المسبقة،
للطالب یشكلون دعامة للتطور واحتیاطي ھائل من الطاقة والتضامن وااللتزام المدني، في حین یوفر الفضاء والحیاة الجامعیة  

  .إمكانیة تطویر و تنمیة مواطنتھ اإلبداعیة

إن التكوین الجامعي لیس موجھا فقط الكتساب المعارف التقنیة وإنما یتضمن كذلك قدرات و كفاءات اجتماعیة مرتبطة بالعالقات 
  والتواصل بالدرجة األولى والتي تعتبر أساسیة لخلق بدائل من المستقبل.

مشروعا للتنشئة االجتماعیة وتوعیة الطلبة بقیم المواطنة الفاعلة  للشباب و الجامعة و االلتزام المدني اللقاء الجامعي األولیعتبر 
       والمسؤولة حیث یرفض عملیة الفردانیة التي تشكل عدوانا ثقافیا ضد بیئة الشباب.



 



  البرنامج
  أبریل  26الخمیس 

  الفتتاحا
  1القاعة   9.30إلى  9hاالفتتاح من الساعة 

  اكدال-رئیس جامعة محمد الخامس -وائل بنجلون
  عمید كلیة األداب و العلوم االنسانیة -عبد الرحیم بنحادة

  عمید كلیة العلوم - سعید أمزازي
 المنسقة العامة لمؤسسة المعھد الدولي للمسرح المتوسطي - أنخیال مونلیون

 
  1القاعة  9h30-11h00مائدة مستدیرة  

  المسؤولیة المدنیةالطالب و بیداغوجیة 
وازن متناغم  لم تتمكن الثقافة المعاصرة بما في ذلك التعلیم و التكوین و القیم األسریة و القراءات السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة من تحقیق ت

واسع النطاق لقدرات الفرد و توسع ثقافة بین العالقات االجتماعیة وتمیز الفرد وال حتى بین الحقوق والواجبات. فمن جھة تسمح ھذه الثقافة بتطور 
 القانون   من جھة أخرى، فھي تحد من قوة الروابط االجتماعیة و تقوض ثقافة الواجبات.

 
النقاش حول  إن المائدة المستدیرة " الطالب و بیداغوجیة المسؤولیة المدنیة" المنبثقة من الطلبة و المتركزة حول المسؤولیة المدنیة الفاعلة تفتح

تقاللیة قدرات الطالب في أن یلعب دور الریادة في االلتزام المدني وحول قدراتھ في التعبیر عن المشاكل العرقیة والثقافیة واالجتماعیة بكل اس
 ومسؤولیة وذلك عن طریق ممارسة سلطة فكریة یحتاجھا المجتمع من أجل التفكیر و الفھم والتصرف. 

من موسى مالكي و حسني توفیق ( منتدى الشباب الجغرافیون من اجل البحث و التنمیة) و عزیز المربوش (  سیشارك في ھذه المائدة المستدیرة كل
طیب كلیة العلوم) و فاطمة الزھراءساھلي ( علم النفس) و عادل بلعماري (منتدى ابن خلدون) وخالد العداوي (الدراسات االسبانیة) و عمران بو

 .(مدرسة الملك فھد العلیا للترجمة)



  



  أبریل 26الخمیس 
  1 . القاعة 14.30إلى  10.30من 
  

  أبریل. 28السبت 
10h30-14h30 ساحة باب األحد   

 

  الجامعة جامعتنا و الرباط مدینتنا، فلنصنھما بیئة الفكر ׃الورشة الجماعیة
  

نسانیة رھینة باتحاد الروابط المشتركة استمراریة الحیاة اإلیدافع المنظور البیئي عن تفرد الكائنات الحیة ویحمي سلسلة عالقاتھا الترابطیة. وتعتبر 
  مع الصفات الفردیة.

بغیة أن یجعلوا من  ،واتھمذلى تشجیع الطلبة على تقدیر إ -الجامعة جامعتنا و الرباط مدینتنا، ، فلنصنھما  -׃" بیئة الفكر تھدف الورشة الجماعیة "
  عیة خاصة بھم.    الجامعة و الحي و المدینة والبلد فضاءات طبی

طالب وأستاذ. و ستكون ملحقة العرفان بكلیة  250سیشارك فیھما أكثر من  ،ویتعلق األمر ھنا بورشتین جماعیتین نابعتین من المجتمع المدني
   أبریل ابتداء من الساعة العاشرة والنصف.   26لك یوم ذو ،اآلداب مسرحا للورشة األولى

 وبمحیط المدینة بوسط والقمامة، النفایات وفرز جمع عملیة في لمشاركتھم المواطنین بدعوة صباحا العاشرة في أبریل 28 السبت یوم الطلبة سیقوم
 ...وملیلیة العدل وزارة وبساحتي هللا عبد بن وعالل الخامس محمد وشآرعي األحد باب ساحة

  أسفلھ الخریطة أنظر



  



 أبریل 26 الخمیس
  16hالساعة على

 العرفان ملحقة بحدیقة
 :ترفیھ

 
 المدني اإللتزام حفل

 قاطرة یعتبر بل إیجابیة أحاسیس و عواطف عن فقط یعبر ال أنھ إذ. الفوریة العافیة یھدینا الفن فإن العموم على والشعر، والمسرح والغناء الموسیقى
 وآالتھم وأجسادھم وأصواتھم بإیقاعتھم المدني اإللتزام حفل أكدال، الخامس محمد لجامعة التابعون الشباب الموسیقیون وسینشط. المعارف لنقل

 .بانتمائھم وخصوصا الموسیقیة
  
  
 

 أبریل 27الجمعة 
  1القاعة  -على الساعة العاشرة

  نقاش
  محاضرة حول البیئة و التنمیة المستدامة

  المغرب كموقع للتراث الطبیعي العالمي ، إشكالیة الصون والتنمیة. -
  الجغرافیا)ذ. ادریس شحو ( شعبة 

  سال، بین إكراھات التنمیة و ضرورة التھیئة و المحافظة البیئیة -غابة المعمورة: رئة حاضرة الرباط-
  ذ. محمد الطیلسان ( رئیس شعبة الجغرافیة)

 



  



 
  اإلدارة

 العربي الحارثي
 
 

 اللجنة التنظیمیة
  موسى مالكي
  عدیل بلعماري
  حسني توفیق

  عزیز المربوش
  ساھليفاطمة الزھراء 

 خالد العدوي
  

  صحافة
 دنیا مصفر

 
  ترجمة

 عمران بوطیب
  

  تصمیم الغالف
  محمد موھیم


