تقرير مقابلة
فً ٌىو جًعح  11آٌاس  2018لاتهُا انًغرشاسج انعهٍا فً وصاسج انرشتٍح انىطٍُح انشوياٍَح انغٍذج ياسي جاٌ ذشٍىفى MARIE-JEANNE
 CIOFUتًكرثها فً يمش انىصاسج يٍ اجم انرثادث دىل تعض انشؤوٌ انخاطح تانرثادل انثمافً وذىطٍذ عاللاخ انرعاوٌ انثُائً تٍٍ كم يٍ
جًهىسٌح انعشاق وسوياٍَا فً يجانً انرشتٍح وانرعهٍى انعانً ووذى ذُاول انًىاضٍع اَذٍح :
-

اطالق تشَايج انًُخ انذساعٍح انًمذيح يٍ لثم انذكىيح انعشالٍح نهطهثح انشوياٍٍٍَ انزٌٍ ٌشويىٌ انذساعح ضًٍ انثشايج االكادًٌٍح
نهثكانىسٌىط او انًاجغرٍش او انذكرىساِ فً انجايعاخ انعشالٍح نعاو .2018

-

انرعايم تٍٍ انطشفٍٍ عهى اعذاد انظٍغح انُهائٍح نثشَايج ذُفٍز انُظىص اذفالٍح انرعاوٌ فً يجانً انرشتٍح وانرعهٍى انعانً انًثشيح تٍٍ
كم يٍ جًهىسٌح انعشاق وسوياٍَا فً عاو  1191وذغهٍم دخىل انطهثح انعشالٍٍٍ عهى انضياالخ انذساعٍح انًمذيح يٍ لثم انذكىيح
انشوياٍَح تُاءا عهى َظىص انًزكشج.

-

اٌجاد عثم فعانح نرغهٍم يهًح انطهثح انعشالٍٍٍ انزٌٍ ٌششذىٌ نهذظىل عهى انضياالخ انًخظظح يٍ لثم انذكىيح انشوياٍَح ورنك
تانرُغٍك يع كم يٍ وصاسج انخاسجٍح انشوياٍَح وانغفاسج انشوياٍَح فً جًهىسٌح انعشاق.

-

ذضوٌذ انجاَة انعشالً تاجاتح سعًٍح عهى االعرفغاس دىل انرظٍُف انعانًً وانًذهً نهجايعاخ انشوياٍَح وتانغشعح انًًكُح نكً
ٌرغُى نهطهثح انعشالٍٍٍ االخرٍاس يٍ تٍٍ انجايعاخ انشوياٍَح انشطٍُح وانًعرشف تها يٍ لثم انذكىيح انعشالٍح ويٍ اجم ذمذٌى يهفاذهى
فً انىلد انًُاعة نًراتعح انذساعح االكادًٌٍح فً اطاسها.

-

عثم ذجاوص انظعىتاخ انرً ذىاجهها انًذسعح انذكىيٍح انعشالٍح فً تخاسعد فًٍا ٌخض االعرشاف تها يٍ لثم انجهاخ انذكىيٍح
انشوياٍَح انًخرظح .فً هزا انظذد ٌُثغً ذضوٌذ كم يٍ وصاسج انشؤوٌ انخاسجٍح انشوياٍَح ووصاسج انرشتٍح انىطٍُح انشوياٍَح تكراب
سعًً طادس يٍ لثم وصاسج انرشتٍح انعشالٍح ٌ ثثد اٌ انًذسعح انعشالٍح فً تخاسعد يؤعغح دكىيٍح ونٍظ خاطح ذُرغة انى وصاسج
انرشتٍح انعشالٍح وهً يؤعغح يعرشف تها ويعرًذج الجشاء َشاط ذشتىي وذعهًًٍ فً سوياٍَا.
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