
 
 العاملة األفرقة

  2022 عام في األولوية ذات العمل بمجاالت المعنية العاملة الألفرقة لمحادثات المتوفرة واللغات الشهرية االجتماعات برنامج

 
 )narig@rodekors.dk( االلكتروني البريد خالل من Nathalie H. Rigall مع التواصل يرجى ،عامل  فريق إلى أواالنضمام المعلومات من للمزيد

 .الحركة ضمن من داخلي عمل فريق من تتكون األحمر والهالل األحمر للصليب الدولية لحركةل العاملة األفرقة

 

 

 التاريخ  األولى  الجلسة الثانية  الجلسة

 القطاعات  مختلف عبر االجتماعي النفسي والدعم  النفسية الصحة ودمج االجتماعي النفسي الدعم من أساسي مستوى ضمان              1 األولوية ذي العمل بمجال المعني           1 العامل الفريق 

  البريطاني األحمر الصليبو األحمر والهالل األحمر الصليب لجمعيات الدولي لالتحاد  التابع االجتماعي النفسي للدعم المرجعي المركز :وقيادة بتنسيق

 (زووم رابط عبر) اإلنجليزية باللغة الجلسات تعقد

ا 09:00 - 10:30 ية إلنجليزا :اللغة        الصيفي أوروبا وسط بتوقيت مساء  06:00 - 04:30   مايو 11  يةإلنجليزا: اللغة        الصيفي أوروبا وسط بتوقيت صباح 

ا 09:00 - 10:30 ية إلنجليزا :اللغة        الصيفي أوروبا وسط بتوقيت مساء  06:00 - 04:30   يوليو 13  يةإلنجليزا: اللغة        الصيفي أوروبا وسط بتوقيت صباح 

ا 09:00 - 10:30 ية إلنجليزا :اللغة        الصيفي أوروبا وسط بتوقيت مساء  06:00 - 04:30   سبتمبر 7 يةإلنجليزا: اللغة        الصيفي أوروبا وسط بتوقيت صباح 

ا 09:00 - 10:30 يةإلنجليزا :اللغة                  أوروبا وسط بتوقيت مساء  06:00 - 04:30   نوفمبر 9  ية إلنجليزا: اللغة                  أوروبا وسط بتوقيت صباح 

 األخرى  الفاعلة الجهات مع وبالتعاون الحركة، أطراف بين االجتماعي النفسي والدعم النفسية للصحة شمولي نهج تطوير          2 األولوية ذي العمل بمجال المعني            2 العامل الفريق

 الدنماركي  األحمر الصليبو األحمر للصليب الدولية اللجنة: وقيادة بتنسيق

 (Teams تطبيق عبر) اإلنجليزية باللغة الجلسات تعقد

 يونيو  8 يةإلنجليزا :اللغة          الصيفي أوروبا وسط بتوقيت مساء   01:00 - 02:30 

 أغسطس  17 يةإلنجليزا :اللغة          الصيفي أوروبا وسط بتوقيت مساء   01:00 - 02:30 

 أكتوبر  12 يةإلنجليزا :اللغة          الصيفي أوروبا وسط بتوقيت مساء   01:00 - 02:30 

 ديسمبر ية إلنجليزا :اللغة                    أوروبا وسط بتوقيت مساء   01:00 - 02:30 

 وتعزيزهما  والمتطوعين للموظفين االجتماعية النفسية والراحة النفسية الصحة حماية على الحرص            3  األولوية ذي لعملا بمجال المعني           3 العامل الفريق 

 السويدي  األحمر والصليب األحمر الهاللو األحمر الصليب لجمعيات الدولي االتحاد : وقيادة بتنسيق

 (Teams تطبيق عبر) اإلسبانية باللغة الجلسات تعقد الظهر بعد ما فترة في. اإلنجليزية باللغة الصباحية الجلسات تعقد

( واأللمانية والفرنسية واإلسبانية اإلنجليزية باللغات متوفرة اإللكتروني البريد ورسائل الدعوات ) 

 مايو 30 اإلسبانية: اللغة         الصيفي أوروبا وسط بتوقيت مساء   04:30 - 06:00 

ا 30:08 - 10:00  مايو 31  يةإلنجليزا :اللغة       الصيفي أوروبا وسط بتوقيت صباح 

 يوليو 4 اإلسبانية :اللغة         الصيفي أوروبا وسط بتوقيت مساء   04:30 - 06:00 

ا 30:08 - 10:00  يوليو 5  يةإلنجليزا :اللغة       الصيفي أوروبا وسط بتوقيت صباح 

  والتقييم والمتابعة واألدلة البحث خالل من االجتماعي النفسي والدعم النفسية الصحة تدخالت أثر على لبرهنةا         4  األولوية ذي العمل بمجال المعني            4 العامل الفريق

 السويسري األحمر الصليبو األحمر والهالل األحمر الصليب لجمعيات الدولي لالتحاد  التابع االجتماعي النفسي للدعم المرجعي المركز: دةوقيا بتنسيق

 (Teams تطبيق عبر) اإلنجليزية باللغة الجلسات تعقد

( واأللمانية الفرنسية باللغتين الكتابي االتصال يتوفر كما االجتماعات في متوفرة الفرنسية الترجمة ) 

ا 09:30 - 11:00   مايو 5 ية إلنجليزا :اللغة         الصيفي أوروبا وسط بتوقيت صباح 

ا 09:30 - 11:00   يونيو  32 ية نجليزإلا :اللغة         الصيفي أوروبا وسط بتوقيت صباح 

ا 09:30 - 11:00   أغسطس  18 ية إلنجليزا :اللغة         الصيفي أوروبا وسط بتوقيت صباح 

ا 09:30 - 11:00   سبتمبر 1 ية إلنجليزا :اللغة         الصيفي أوروبا وسط بتوقيت صباح 

ا 09:30 - 11:00   اكتوبر 6 ية إلنجليزا :اللغة         الصيفي أوروبا وسط بتوقيت صباح 

ا 09:30 - 11:00   نوفمبر  3 يةإلنجليزا :اللغة                   أوروبا وسط بتوقيت صباح 

ا 09:30 - 11:00   ديسمبر 1 يةإلنجليزا :اللغة                   أوروبا وسط بتوقيت صباح 

  اإلنسانية االستجابة ضمن االجتماعي النفسي والدعم النفسية للصحة الموارد حشد تعزيز       6و 5 األولوية ويذ العمل يبمجال المعني            5 العامل الفريق

 والمناصرة  اإلنسانية الدبلوماسية - االجتماعي النفسي والدعم النفسية للصحة السياسي الدعم حشد                                                                                          

 الدنماركي  األحمر الصليبو األحمر والهالل األحمر الصليب لجمعيات الدولي واالتحاد األحمر للصليب الدولية اللجنة :وقيادة بتنسيق

 (Teams تطبيق عبر) اإلنجليزية باللغة الجلسات تعقد

( واأللمانية الفرنسية باللغتين الكتابي االتصال يتوفر ) 

 مايو 81 يةإلنجليزا :اللغة               الصيفي أوروبا وسط بتوقيت مساء   03:00 - 04:30 

 يونيو  29 اإلنجليزية :اللغة               الصيفي أوروبا وسط بتوقيت مساء   03:00 - 04:30 

 أغسطس  3 اإلنجليزية :اللغة               الصيفي أوروبا وسط بتوقيت مساء   03:00 - 04:30 

 سبتمبر 14 إلنجليزيةا :اللغة               الصيفي أوروبا وسط بتوقيت مساء   03:00 - 04:30 

 أكتوبر  26 إلنجليزيةا :اللغة               الصيفي أوروبا وسط بتوقيت مساء   03:00 - 04:30 

 ديسمبر 7 اإلنجليزية :اللغة                         أوروبا وسط بتوقيت مساء   03:00 - 04:30 
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