
 
 

 91وذوة ػبر اإلوخرويج حىل الؼذالت المىاخيت والؼذالت االجخماػيت في سياق جائحت كىفيذ 

  1212يىويى  91

 مشروع البروامج

 

 المخذخل )ة( المىضىع 

 اٌدٍسخ االفتتبح١خ  ’20

 دلبئك( ِدالد 5)١ِىشٚفٛٔبد، تشخّخ، اٌذسدشخ، ...( ) االستمجبي ٚاٌدٛأت اٌتم١ٕخ .أ 

ٚصف ِٛخض ٌّجبدسح "ِدبالد"ٚاأل٘ذاف ٚاٌفبػ١ٍٓ اٌّستٙذف١ٓ ٚخطخ اٌؼًّ اٌدذ٠ذح  .ة 
 ِذ٠ش ِششٚع "ِدبالد" ،خبٔس٠ْٓٛ دلبئك(،  01ٚإٌتبئح اٌّتٛلؼخ )

 دلبئك( 01) 9102تمذ٠ُ تٛص١بد ِٕتذٜ ثشٚوسً ٌٍّدتّغ اٌّذٟٔ ٌؼبَ  .ج 

 

أستبرح ثّؼٙذ  دتسٌٟٛ: اٌذوتٛسح ػبئشخ الخسيير

 اٌحسٓ اٌثبٟٔ ٌٍضساػخ ٚاٌج١طشح
 Travive Greeningسئ١سخ اٌدّؼ١خ اٌج١ئ١خ )

Madinaty) 

ػضٛ فٟ د٠ٕب١ِخ إٌسبء ٌالئتالف اٌّغشثٟ ٌٍؼذاٌخ 
 إٌّبخ١خ

اٌّغشة ٚٔبئجخ سئ١س   Maillageسئ١سخ شجىخ 

 فضبء ٔمطخ االٔطالق
 

 91وظرة ػامت ػه سياق الؼذالت المىاخيت وكىفيذ  - األولًالجلست  ’05

اٌٛضغ اٌشا٘ٓ اٌّتؼٍك ثّختٍف االتدب٘بد اٌس١بس١خ فٟ إٌّطمخ ف١ّب ٠تؼٍك ثّٛضٛع اٌؼذاٌخ 

ٚاٌتأث١شاد ػٍٝ اٌطّٛحبد ٚاالٌتضاِبد إٌّبخ١خ ٚاٌج١ئ١خ ػٍٝ  02إٌّبخ١خ فٟ س١بق وٛف١ذ 
ٙب اٌّدتّغ اٌّذٟٔ ٌالتفبق األخضش اٌزٞ التشحتٗ اٌّستٜٛ اٌذٌٟٚ ٚاألٚسٚثٟ. أ٠خ لشاءح ٠ؼط١

ِفٛض١خ االتحبد األٚسٚثٟ؟ ِب ٟ٘ طشق إششان ِٕظّبد اٌّدتّغ اٌّذٟٔ ِٓ دٚي خٕٛة اٌجحش 

 األث١ض اٌّتٛسظ فٟ ِسبس اٌصفمخ اٌخضشاء األٚسٚث١خ؟

 

 المخذخل: راشيل سيمىن

 
ِبخست١ش فٟ اٌس١بسخ ٚاإلداسح اٌج١ئ١خ: ث١ّضح، و١ٍخ 

 اٌؼٍَٛ اٌدغشاف١خ، خبِؼخ ثش٠ستٛي 

شجىخ اٌؼًّ إٌّبخٟ  -س١بسخ إٌّبخ ٚاٌت١ّٕخ  خِٕسم
 فٟ أٚسٚثب

 دقيقت( 91الىىع االجخماػي والؼذالت المىاخيت واالجخماػيت ) -الجلست الثاويت  ’05

 

ِب ٟ٘ االلتشاحبد إلٔصبف إٌسبء اٌّتٛاخذاد فٟ اٌخظ األِبِٟ: ِمذِبد اٌشػب٠خ، اٌؼبِالد 
اٌضساػ١بد، إٌّظفبد، سثبد اٌج١ٛد اٌالتٟ ٠ؼب١ٔٓ ِٓ اٌؼٕف إٌّضٌٟ ... ٚاٌٍٛاتٟ ٠ؼب١ٔٓ ػالٚح 

 ػٍٝ رٌه ِٓ ػٕف اٌحشة اٌّذِشح )سٛس٠ب، فٍسط١ٓ، ١ٌج١ب ...(

 المخذخلت: دليلت لىديي

رح ثدبِؼخ اٌحسٓ اٌثبٟٔ ثبٌذاس اٌج١ضبء، ٕ٘ذسخ أستب

 ا١ٌّبٖ ٚاٌج١ئخ ثبٌّغشة، 
 اٌدّؼ١خ اٌذ٠ّمشاط١خ ٌٕسبء اٌّغشة
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 سئ١س ٌدٕخ اٌتٕس١ك ٌٍشؼٛة األص١ٍخ فٟ أفش٠م١ب
 ِذ٠ش ِشوض اٌذساسبد األِبص٠غ١خ اٌتبس٠خ١خ ٚاٌج١ئ١خ 

سئ١س اتحبد اٌدّؼ١بد األِبص٠غ١خ فٟ خٕٛة 

 اٌّغشة

 وقاش ’91

 اسخراحت ’01

دقيقت(: المجخمغ المذوي والؼذالت المىاخيت والؼذالت االجخماػيت  51المىاقشاث ) - الرابؼتالجلست  ’55

 ما بؼذ الحجر الصحي: أيت حىصياث؟

 

 . ، الؼذالت االجخماػيت والمىاخيت ححج االحخالل في فلسطيه91شهادة حىل كىفيذ 

 ػام وقاش
ٚأدٚاد اٌتٛاصً اٌتٟ ٠ٕجغٟ ٚضؼٙب ٌضّبْ اٌتحس١س اٌفؼبي ثب٢ثبس ِب ٟ٘ استشات١د١خ  .أ 

 اٌسٍج١خ ٌالٔتؼبش االلتصبدٞ فٟ غ١بة خطخ ِٕبخ١خ استشات١د١خ

اٌذٚي فٟ اٌشّبي ٚاٌدٕٛة تضغ حمٛق اإلٔسبْ، ِب ٟ٘ اٌتذاث١ش ٚاٌٛسبئً اٌتٟ تدؼً  .ة 

ٚاٌحك فٟ اٌؼذاٌخ االختّبػ١خ فٟ ص١ُّ استشات١د١بد ِىبفحخ اٌتغ١شاد إٌّبخ١خ ٚحّب٠خ 
 اٌج١ئخ؟

 ٚسبئً حّب٠خ اٌّذافؼ١ٓ ػٓ اٌحمٛق اٌّتؼٍمخ ثحّب٠خ اٌج١ئخ .ج 

، ِتخصص فٟ اٌدغشاف١ب ر: مىير حسيهيسالم

ٌٍحمٛق  ػضٛ فٟ ِدٍس إداسح إٌّتذٜ اٌتٛٔسٟ
 االلتصبد٠خ ٚاالختّبػ١خ

، خّؼ١خ اٌحك )ِٕظّخ حمٛل١خ فٍسط١ٕ١خ جرار سها

 غ١ش حى١ِٛخ ِشوض٘ب ساَ هللا، اٌضفخ اٌغشث١خ(.

 

 الخالصت ’05

 ص١بغخ ِسٛدح تٛص١بد خذ٠ذح تؼضص ٚتٛسغ تٛص١بد ثشٚوسً ثشأْ اٌؼذاٌخ إٌّبخ١خ االختّبػ١خ

 

 مىخذي بذائل المغرب

 


