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دولي لتعليم الكبارالمجلس ال  

 

ينتظر  أن يمكن ال  المستقبل ألن - وتعليمهم الكبار تعلم  

 Longue Vie  فندق:  المكان(. المغرب بتوقيت) مساءً  5:30  الساعة صباًحا الى 9.15 الساعة  من 2022 يونيو 14 الثاءالث 

                الترجمة المتوفرة: اإلنجليزية ، الفرنسية ، العربية ، اإلسبانية             

 النشاط  التوقيت 

8:00 – 9:00 
 المشاركين تسجيل

 )للمشاركين عن بعد( فتح غرفة زووم 

9:00 – 9:50 

 واالفتتاح  الترحيب   حفل

 ، روبي جيفارا  الكبار لتعليم الدولي  مجلس ال -كلمة ترحيبية   •

 العربي عماد  ،المركز المغربي للتربية المدنية - ثقافي  ترحيب •

 أتشوارينا ديفيد، الحياة مدى للتعلم اليونسكو معهد - السابع كونفينثيافي  بكم مرحًبا •

 : ومراكش  العربية المنطقة  في بكم أهال •

o DVV International  ،ميلود  بن ودنيا جوست   كريستوف 

o   األمية  لمكافحة  الوطنية الوكالة مدير السميح عبد محمود، األمية لمحاربة  الوطنية الوكالة 

 بوبوفيتش  كاتارينا،  الكبار لتعليم المجلس الدولي –  والصياغة اللوجستيات لجنة  البرنامج، على عامة  نظرة

9:50 – 10:45 

 : االفتتاحية  العامة الجلسة 

جيفارا،   روبي  تفاعلية يديرها  )لوحة السابع كونفينثيا   إلى رحلتنا  في  مضيئة وتعليمهم: نقاط  الكبار  وتعلم   المدني المجتمع
 الكبار(  لتعليم   الدولي المجلس

 اليونسكو ، طويل  صبحي •

   الكبار لتعليم  الدولي  مجلس ، البوبوفيتش كاتارينا •

 العهد ، السي وكيل

 استراحة شاي  11:00- 10:45

 

  



 

 

 تتمت البرنامج

التوقيت -  النشاط  

11:00 – 12:00 

 

 الكبار  لتعليم الدولي  للمجلس كاشف  تقرير : عامة   جلسة

 الكبار  لتعليم الدولي مجلسال بالم، سيسيليا:  مسيرة الجسلة 

 (الكبار لتعليم الدولي  مجلس )تيموثي ايرالند، ال السابع كونفينثياعن الكبار لتعليم الدولي  مجلسعرض التقريرالكاشف لل

 التحديات واألولويات )نواب رئيس المجلس الدولي لتعليم الكبار والممثلين اإلقليميين(أصوات إقليمية لتسليط الضوء على 

12:00 – 12:30 

 

 وتعليمهم  الكبار  وتعلم  الكبار  لتعليم   الدولي  المجلس  بيان : عامة   جلسة

 : بير بالودان هانسن، المجلس الدولي لتعليم الكبارمسير الجسلة 

  الدولي المجلس ،  بوبوفيتش كاتارينا) والمحتوى  والبنية الغرض  -  وتعليمهم الكبار وتعليم الكبار لتعليم الدولي  المجلس بيان تقديم
 (الكبار لتعليم

 غداء 13:30 – 12:30

13:30 – 14:15 

 وإطارعمل مراكش السابع  كونفينثياجلسة عامة: رسائل  منتدى المجتمع المدني المناصرة لـ

   كاميرون، المجلس الدولي لتعليم الكباررونالد : مسير الجسلة

 الكبار لتعليم األوروبية  الرابطة،  Uwe Gartenschlaeger  ،السابع كونفينثيا لـ لةلهيك مقدمة •

 الكبار لتعليم الدولي  المجلس  غريميغر، برنهارد ، الشامل مراكش إطار  ةلهيكل مقدمة •

 الكبار وتعليم  األساسي للتعليم الهادئ المحيط وجنوب  آسيا رابطة دابو، هيلين  للمناصرة،  المحددة المجاالت  تحديد •

14:15 – 15:45 

 مراكش  عمل إلطار   مناصرة  المدني  المجتمع   منتدى رسائل -  العالمي المقهى : عمل ورشة 

  DVV Internationalكاتارينا بوبوفيتش، المجلس الدولي لتعليم الكبار، وحسام بلحاج،   :الجسلة  و مسير

 :لإلشراف  خاضعة  مناقشة ،عن بعد  جانبية وغرف  ميدانيا موازية  موائد

o اللغة  موائد ،تنشيطو  تمهيدية مالحظات - ميدانيا 

o حسب اللغة  اجتماعات وغرف والتنشيط،  التمهيدية المالحظات - عن بعد 

 استراحة شاي  16:00 – 15:45

16:00 – 17:00 

 السابع  كونفينثيالـ  جلسة عامة: إعالن منتدى المجتمع المدني

 روبي جيفارا، المجلس الدولي لتعليم الكبار    مسير الجلسة: 

 تقارير منشطي الجلسات  •

 السابع   كونفينثيااعتماد نقاط الدعوة إلعالن منظمات المجتمع المدني من أجل  •

17:00 – 17:30 

 الحفل الختامي 

 مسيرة الجلسة: شيرمين باريت، المجلس الدولي لتعليم الكبار 

 !ليس خاتمة ولكن السير مًعا نحو مستقبلنا المشترك -التجميع  •

 يونيو   17و    15إعالنات عن منتدى المجتمع المدني + برنامج يومي  •

 إطالق الذكرى الخمسين للمجلس الدولي لتعليم الكبار، المجلس الدولي لتعليم الكبار، آالن توكيت وساندي موريسون  •

 حفل عشاء 18:30
 



 (عن بعد وجزئيًا حضوريا)  2022 يونيو 17  إلى 15 من

 
 
 

 التوقيت 
 

بالتوازي  اشتغال  

 

 المكان 

  المدني المجتمع  منظمات أحداث

برنامج في السابع كونفينثيا   
فيرمونت  فندق في  الرسمي  

15  
صباحا  يونيو  

 
 على - الكبار تعليم المواطنة: معرض

المستدامة التنمية طريق  
 فندق

Longue Vie 
 

15  
 بعد يونيو

 الظهر 
السابع كونفينثيا مباشر فيديو شبيكوالت المفتوح الفضاء اجتماعات   

 فندق
Longue Vie 

14:45 - 15:15h  
 منتدى منتدى مخرجات عرض

المدني المجتمع  

16  
صباحا  يونيو السابع كونفينثيا مباشر فيديو   

  المفتوح  الفضاء  اجتماعات
 والتشبيك

 فندق
Longue Vie 

09:30 - 10:45h  
موازية عمل ورشة -        
DVV Intern. & co 

16  
الظهر بعد يونيو السابع كونفينثيا مباشر فيديو   

 

  المفتوح  الفضاء  اجتماعات
 والتشبيك

 فندق
Longue Vie 

16:30 - 17:45h 
موازية عمل ورشة -  

الكبار لتعليم الدولي المجلس  
شركاءه و  

16 

مساء  يونيو  
19:30h CONFINTEA 
chats and exchange 
with the CONFINTEA 

VII delegates 

مجلة إطالق إعادة 20:30  
CONVERGENCE 

17  
صباحا  يونيو  

السابع كونفينثيا مباشر فيديو  
 تعليم منظمات/  لمراكز زيارات

المحلية الكبار  
 مراكش

09:30 - 10:45h  
 آسيا رابطة موازية عمل ورشة -

 للتعليم الهادئ المحيط وجنوب

آخرين و الكبار وتعليم األساسي  
17  
 بعد يونيو

 الظهر 
السابع كونفينثيا مباشر فيديو والتشبيك المفتوح الفضاء اجتماعات   

 فندق
Longue Vie 

 
17  

مساء يونيو  

 

السابع كونفينثيا محادثات 19:30 : 
 إطار ورصد تنفيذ المدني المجتمع منظمات تصور االمام؛  الى الطريق

مراكش عمل  

 

 


