المؤتمر العالمي السابع حول التربية البيئية
من  09إلى  14يونيو  2013بمراكش
برنامج الجلسات العامة

يونيو 2013

الجلسة العمومية األولى "التربية دعامة االنتقال اإليكولوجي
اإلثين  10ينيو  2013من الساعة  9:30إلى الساعة  ، 11:30قاعة الوزرا( قصر المؤتمرات )
رئيسة الجلسة السيدة أمينة بنخضرة
المتدخل

الصفة  /المؤسسة

السيدة أمينة بنخضرة

وزيرة سابقة
مديرة عامة للمكتب الوطني لألبحاث
واالستغالالت النفطية.

السيدة إرينا بوكوفا
الدكتور عبد العزيز عثمان التويجري
السيد أشيم شتينر

السيد

جان إريكسون

السيد الحسين التجاني

السيد دغار موران

مديرة العامة لليونسكو
مدير العام للمنظمة اإلسالمية للتربية
والعلوم والثقافة – األيسيسكو.
مدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة
للبيئة
رئيس المؤسسة الدولية للتربية
البيئية
رئيس منتدب لمؤسسة محمد السادس
لحماية البيئة
عالم اجتماع وفيلسوف

الجلسة العمومية الثانية "التربية البيئية ورهانات تناسق أفضل بين المدينة والقرية"
الثالثاء  11ينيو  2013من الساعة  8:30إلى الساعة  ، 10:30قاعة الوزرا( قصر المؤتمرات )
رئيسة اللجنة:السيدة لوسي صوفي
المتدخل

الصفة  /المؤسسة

لوسي صوفي

أستاذة رسمية بالقسم التعليمي بجامعة كيبك في مونتلاير
ومديرة مركز البحث في مجالي التربية والتكوين

دكتور مجدي محمد عالم

أستاذ فلسفة الصحة العمومية والعلوم البيئية ،جامعة عين
شمس

كانتر بولي

كاتب
بلجيك

دافيد أور
بيتر بالز كوركوران

أستاذ مميز في الدراسات البيئية والسياسية بسير بول
ومستشار رئيسي في جامعة أوبيرلين
مدير مركز البيئة والتربية على التنمية المستدامة (جامعة
فلوريدا)

عبد اللطيف ميراوي

رئيس جامعة القاضي عياض (مراكش ،المغرب)

سونسيكى اللتش

كرواتيا

طارق السجلماسي
وانجيرا ماثاي

رئيس الفدرالية الجمعيات للقروض الصغرى
 ،رئيسة

حركة الحزام األخضر

الجلسة العمومية الثالثة "تنوع آفاق التربية البيئية :الحوار بين التيارات والمواد التعليمية والمعارف"
الخميس  13ينيو  2013من الساعة  8:30إلى الساعة  ، 10:30قاعة الوزرا( قصر المؤتمرات )
رئيس الجلسة :السيد إدغار كونزاليس غودينو

المتدخل
إدغار كونزاليس غودينو

الصفة  /المؤسسة
أستاذ في الفلسفة وعلوم التربية

حورية التازي صديق

صاحبة كرسي اليونسكو من أجل تدبير مستدام للمياه (الدار
البيضاء)
رئيس قسم التربية من أجل التنمية المستدامة باليونسكو
باريس

ماركو ريكوتا

أستاذ وباحث ومناضل عمل على إقامة فلسفة للتربية البيئية

بيدرو فيكا

دبلوم في الكيمياء بجامعة سانتياغو كومبوستيال (إسبانيا)

إلكساندر ليش

دانييال تيلبوري

رئيسة للمجموعة الدولية لخبراء التتبع والتقييم التابعة لليونسكو

حيدر العلي

رئيس المنظمة غير الحكومية أوسيانيوم (السينغال)

نجيب صعب

أمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية

الدكتورة ليلى مزيان بنجلون

رئيسة مؤسسة البنك المغربي للتجارة الخارجية للتربية والبيئة

ماهيش برادان

برادان رئيس وحدة التعليم والتكوين البيئي ببرنامج األمم المتحدة
للبيئة

الجلسة العمومية الختامية
الخميس  13ينيو  2013من الساعة  14:30إلى الساعة  ، 17:00قاعة الوزرا( قصر المؤتمرات )
رئاسة مزدوجة بين المؤسسة والكتابة الدائمة المؤتمر

مداخلة
شهادة
تقرير أشغال الجلسات
الموضوعاتية
ملخص األشغال
إعالن و تقديم الدورة الثامنة
للمؤتمر2015

التقديم من طرف المنظمين
للدورة الثامنة للمؤتمر
شكر

حفل غنائي

لمتدخل
فاندانا شيفا
عالمة إيكولوجية
جائزة نوبل البديلة سنة 1993
مساعدي الرئيس و المقررون
المؤسسة و الكتابة الدائمة
المؤسسة
في إنتظار التأكيد
المؤسسة
بول أبي رشاد
GIZسويب/

