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 جامعة حيي فارس ابملدية 

 لكية احلقوق والعلوم الس ياس ية  

   :PRFU  ين اجلامعي التكوي  بحث ال فرقة  

 التعاون ادلويل يف اجملال الصحي

 -منوذجاأ  اجلزائر -(  19ملواهجة جاحئة كوروان )كوفيد 

 :  تنظم 
 وسوم بــــــ : م  دراس يوم 

 

 2022  نومفب   09يوم :  

   

منظمة الصحة العاملية يف تفعيل  دور  

   التعاون ادلويل ملواهجة جاحئة كوروان

تدابري    ادلول  سارعت لك عدة  ا ىل وضع  اجلزائر  بيهنا  ومن 

للوقاية من انتشار الفريوس وماكحفته   جراءات  خاصة مع وا 

أ صبح رها، و ف يف حدهتا وانتشاتل ت ت ظهور عدة متحورا

ك جاحئة  ملواهجة  ادلويل  أ خالقية التعاون  رضورة  وروان 

وقانونية تكفل حتقيق التضامن بني ال مم والشعوب يف اجملال  

 الصحي. 

متخصصة  دولية  كواكةل  العاملية  الصحة  منظمة  عنيت  وقد 

ذ  ا  العاملي،  الصحي  ال من  ابحلفاظ عىل  املتحدة  لل مم  اتبعة 

عتعم لدلول وكذكل ىل  ل  املناس بة  الفنية  املساعدات  تقدمي 

الصح  وفق التسهيالت  وال مراض،  ال وبئة  من  للتخلص  ية 

 اللواحئ الصحية ادلولية املعمتدة.

أ مهية قصوى ابعتباره  أ مهية املوضوع:   يكتيس هذا املوضوع 

املواضيع   عىل أ حد  الضوء  تسلط  اليت  ادلولية  القانونية 

جملال الصحي اذلي ترعاه منظمة  ا يفكيفيات التعاون ادلويل

م أ جل  من  العاملية  هتدد    واهجةالصحة  اليت  كوروان  جاحئة 

مجعاء، عىل   البرشية  أ يضا  الضوء  تسليط  ا ىل  ابل ضافة 

يعاين قانوين  مكوضوع  العاملية  الصحة  قةل    منظمة  من 

دعامئ  ا رساء  يف  الكبري  دورها  رمغ  والبحوث  ادلراسات 

 . الصحة يف لك أ حناء العامل

  

 

  لليوم ادلراس : الرئيس الرشيف 

عة حيي فارس  أ .د/ جعفر بوعروري: مدير جام

 ابملدية 

 د/ هارون أ وروان: مدير اليوم ادلراس:

 لس ياس ية معيد لكية احلقوق والعلوم ا

 رئـــــيــــــس اليوم ادلراس: 

 فاطمة وماحنوسادلكتورة/ 

 العلمية رئيـــس اللجنة  

 د/معر زرقط 

 رئيـــس اللجنة التنظميية  

 اباب فاطمةد/

 

اليوم ادلراس: الهيئة املرشفة عىل    

 

: موضوع وأ مهية اليوم ادلراس   

 

 

 

والعديد   ادلولية  للمنظامت  املنش ئة  املواثيق  أ كدت 

قلميية عىل رضورة التعاون ادلويل  من التفاقيات ال 

الس يا اجملالت  والثقافية س ية والاجامتعييف ش ىت  ة 

 والصحية من أ جل حتقيق املصلحة ادلولية املشرتكة. 

( 19 املس تجد )كوفيدوبعد اجتياح فريوس كوروان

للك دول العامل واذلي صنفته منظمة الصحة العاملية  

    ،2020مارس  11جاحئة عاملية يف  عىل أ نه



 

 

 

 

 

 

تقبل البحوث العلمية ال صيةل واملبتكرة ذات    •

عىل أ ن حتقق   اليوم ادلراسبأ حد حماورالصةل 

 :الرشوط التالية

البحوث • أ و  تقبل  الفرنس ية  أ و  العربية  ابللغة 

صفحة   مخسة عرشال جنلزيية عىل أ ل يزيد البحث عن  

 رشة صفحات. ن ع ل عوأ ل يق

أ ل يكون البحث املقدم س بق نرشه أ و قدم للنرش    •

يف  مكداخةل  قدم  أ و  أ خرى  دورايت  أ و  جمالت  يف 

 .ندواتأ ايم دراس ية أ و مؤمترات أ و 

واللغة  • العربية  ابللغة  مبلخص  البحث  يرفق  أ ن 

 لكمة. 100ال جنلزيية يف حدود 

برانمج    • مكتوبة وفق  البحوث  خبط   Wordتقدم 

Arabic  Simplified    ابلنس بة للنص ابللغة   14جحم

وخبط    14  جحم   Times New Romanالعربية 

الهوامش  وتكتب  ال جنبية،  ابللغة  للنص  ابلنس بة 

 . 12حبجم 

 

 

 

 

مدى   ما  التالية:  ال شاكلية  نطرح  ال طار  هذا  ويف 

تلع  اذلي  ادلور  م فعالية  يف  به  العاملية  الصحة  نظمة 

رساء   التعاون ادلويل ملواهجة جاحئة كوروان؟  ا 

 

 

 

 

  coop@gmail.comoms.inter 

: يوم ادلراسال حمــاور    

 

 أ خر أ جل ل رسال النص الاكمل للمداخةل: 

15 /10 /2022 

 الرد عىل املداخالت املقبوةل:        

                25 /10 /2022   

 

 

رتوين: كترسل املداخالت عىل البيد الال   

 

 

 

 حماور ادلراسة: 

دور منظمة الصحة العاملية يف مواهجة   احملور ال ول: 

 )جاحئة كوروان( ال وبئة

 التعاون ادلويل يف اجملال الصحي  أ ليات  ور الثاين: احمل 

 . ادلولية عىل ضوء التفاقيات

الثالث الصحي :  احملور  اجملال  يف  الوطنية  ال ليات 

 .ملواهجة جاحئة كوروان

الرابع:  احمل  اليت  ور  الصحة   واهجت التحدايت  منظمة 

يف مل  العاملية  ادلويل  التعاون  جاحئة   واهجةتفعيل 

  كوروان.

 

: ليوم ادلراسا رشوط املشاركة يف    

 

ة: ــام تواريــــخ هـــ  

 

mailto:oms.intercoop@gmail.com

