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ينتظر  أن يمكن ال المستقبل ألن - وتعليمهم الكبار تعلم  

بالز  اوبرا فندق: المكان(. المغرب بتوقيت)  مساءً  5:30 الساعة الى صباًحا 9.15 الساعة من  2022 يونيو 14 الثالثاء  

 

 المشاركين تسجيل 9.15 – 8.30

9.15 – 9.45 

 

 )المركز المغربي للتربية المدنية ومنظمة العهد(  ثقافي ترحيب

 الكبار  لتعليم الدولي لمجلسل كلمة ترحيبية

 الحياة  مدى  للتعلم اليونسكو معهد من فيديو رسالة عبر السابع كونفينثيافي  بكم مرحبًا

 األمية  لمحاربة الوطنية الوكالةو  DVV International قبل من ترحيب

9.45 – 10.45 
 ( تفاعلية لوحة) السابع كونفينثيا  إلى رحلتنا في مضيئة نقاط : وتعليمهم الكبار وتعلم المدني المجتمع

 للتعليم جديد  اجتماعي عقد ؛  2030 أعمال جدول: خالل من

   السابع كونفينثيالالكبار لتعليم الدولي لمجلساتقرير إطالق 11.15 – 10.45

11.15 - 12.30  

 (: حضوريا و عن بعد) العمل مجموعات

  تعلم  في والحق  الحياة مدى  التعلم  داخل  وتعليمهم الكبار تعلم  و وتعليمهم الكبار تعلم مفهوم    -

 وتعليمهم  الكبار

 وتعليمهم  الكبار علمت ل والكافي المستدام والتمويل السياسة -

   الحياة مدى  التعلم  صميم في المرأة تعليم ، وتعليمهم  الكبار  تعلم و االجتماعي النوع -

 وتعليمهم  الكبار تعلم   في المستدامة  والهياكل واالحتراف الجودة  تحسين -

 غداء  13.30 – 12.30

13.30 – 14.30  
  إطارعمل مسودة في المدني المجتمع لمنظمات الحمراء والخطوط العالمي  وتعليمهم الكبار تعلم  بيان

 مراكش

14.30 – 15.45 
   ، تفاعلية مجموعات) مراكش  عمل بإطار الخاصة والتوصيات  وتعليمهم الكبار تعلم  بيان في المدخالت
 (بعد عن و حضوريا

 استراحة شاي  16.00 – 15.45

 المدني المجتمع منظمات  بيان واعتماد العامة المناقشة  17.00 – 16.00

17.00 – 17.30  
 الكبار لتعليم الدولي للمجلس  الخمسين الذكرى إطالق

 !مستقبلنا نحو  معا السير ولكن خاتمة ليس
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 ( عن بحد وجزئيًا حضوريا) 2022 يونيو 17 إلى 15 من

 

  

بالتوازي اشتغال  

 

 المكان 

 

  المجتمع منظمات أحداث

  كونفينثيا برنامج في المدني

  فندق في الرسمي السابع

 فيرمونت

يونيو صباحا 15 مباشر فيديو  السابع كونفينثيا   

 عنه  االعالن يتم سوف -        

اإلقليمية  المجموعات اجتماع   اوبرا فندق 

 بالزا
 

يونيو بعد  15

 الظهر

 السابع كونفينثيا مباشر فيديو

 عنه  االعالن يتم سوف-

 على - الكبار تعليم المواطنة: معرض

إرشادية جولة) المستدامة التنمية طريق ) 
 

  اوبرا فندق

 بالزا

14:45 - 15:15h  

  منتدى مخرجات عرض

المدني  المجتمع منتدى  

يونيو مساء  15  السابع كونفينثيا محادثات 19:00  
  كونفينثيا مندوبين مع وتبادلها

 السابع

المواضيعية المناقشات  

 صباحا يونيو 16
 السابع كونفينثيا مباشر فيديو

  عنه االعالن يتم سوف-  

الباحثين قابل  

الملصقات  جلسة  

  اوبرا فندق

 بالزا

09:30 - 10:45h  

  موازية عمل ورشة -     

DVV Intern. & co 

 بعد يونيو 16

 الظهر

 السابع كونفينثيا مباشر فيديو

 عنه  االعالن يتم سوف-  

المستديرة   المائدة مناقشات   

  اوبرا فندق

 بالزا

16:30 - 17:45h  

   موازية عمل ورشة -     

 الكبار لتعليم الدولي لمجلسا

 ه شركاء و 
مساء يونيو  16  السابع كونفينثيا محادثات 19:00 

  كونفينثيا مندوبين مع وتبادلها

 السابع

صحيفة اطالق   

 CONVERGENCE 

يونيو صباحا  17  
 السابع كونفينثيا مباشر فيديو

  عنه االعالن يتم سوف-  

  منظمة /  مشروع/  لمركز( زيارات)  زيارة

المحلي  الكبار تعليم  
  يتم سوف

عنه االعالن  

09:30 - 10:45h  

  موازية رابطة عمل ورشة -

  الهادئ المحيط وجنوب آسيا

 الكبار وتعليم األساسي للتعليم

 و شركاءها

يونيو بعد  17

 الظهر
 

 السابع كونفينثيا مباشر فيديو

 عنه  االعالن يتم سوف-  
 تشبيك

 

  اوبرا فندق

 بالزا

 

يونيو مساء  17  : السابع كونفينثيا محادثات 18:00 

 عمل إطار ورصد تنفيذ المدني المجتمع منظمات تصور االمام؛ الى الطريق

  مراكش
 
ثقافية  أمسية  

 


