
 2018 الصيفية اإلقليمية المدرسة

 المستدامة الحضرية التنمية في المواطنين مشاركة

 

 ،2018الصيفية لسنة  اإلقليمية مدرستهال نضماملالوشمال إفريقيا  األوسطلشرق للبلدان العربية باب الترشيح لهنريتش بول  منظمة تفتح

في لدعم مؤهالت المشاركين  ذلك، الجمهورية التونسية. وفي تونس العاصمة 2018 زيويول 21و 15والتي ستفتح أبوابها ما بين 

 .بمواضيع ذات صبغة سياسية تقنيات الترافع

الخبرات بين ووتوفير بيئة مالئمة للتبادل األفكار  ،المدروسةحول الدول  الوثائق والمعلومات الضروريةتقديم كل ب المنظمة تعهدا تمك

من مختلف الجهات حول  الباحثين والناشطينى لتكريس قيم التواصل بين عناصر المجتمع المدني ولبرنامج يسع. كما أن االمشاركين

 .والبيئة النوعوالمجتمع المدني والحكم المحلي والتنمية المستدامة و الفضاءات العمومية في المدينةوالتدخل في  مشاركة المواطنةال

وستمكن الورشات  ،اخل الحيز الحضريالمواطنة في التنمية المستدامة د الصيفية هو المشاركةهدف نسخة هاته السنة من المدرسة 

في المدينة في سترجاع الفضاءات العمومية الوالسلمية القانونية تقنيات الالتنمية المستدامة و نظرية حولمن إكتساب مهارات ومعارف 

مجاال لمقارنة خبرات المشاركة من مختلف كما أنها ستقدم  ،الجانب المناخيمع تسليط الضوء على دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

 الخلفيات.

 .رحلةباإلضافة إلى  ،جماعيةمستديرة وورش عمل  وموائدمحاضرات سيتم تنظيم المدرسة الصيفية على شكل 

 

 :شروط التقديم

الذين تتراوح أعمارهم  ،في المجال الحضارين في مواضع التنمية المستدامة ن الميدانيوالناشطون في المجتمع المدني والباحثوالرواد و

 .سنة 35و 23بين 

 :كيفية التقديم

 مارة المشاركةتعبئة است 

 ول موضوع التنمية الحضارية المستدامة ال تتجاوز صفحتان ح من إنشائك مقالة إرسال 

 

  التدريب سيكون باللغتين العربية واإلنجليزية 

 عرض حول الوضع الحضاري في مدنهم تحضيرالسيما أن المشاركون النهائيون مطالبون ب ،معرفة جيدة للغة اإلنجليزية محبذة

 بتهم الخاصةرمن خالل تج

  مدفوعة بالكاملمصاريف السفر واإلقامة 

 

 



 إلى العناوين اآلتية: ،و الفرنسيةأاالنجليزية  وأبالعربية  رسال وثائق التسجيل عبر البريد اإللكترونيا 

 : من المغرب المترشحون -

   hazim.azghari@ma.boell.org  البريد االكترون )حازم ازغاريالسيد (هنريتش بول الرباط  منظمة

 :المترشحون من تونس الجزائر ليبيا ومصر -

    magdalena.mach@tn.boell.org البريد االلكتروني (ماخ مجدلين)السيدة هنريتش بول تونس منظمة 

 :المترشحين من لبنان العراق وسوريا -

 deek@Ib.boell.org.corinneالبريد االلكتروني ( كورين ديك)السيدة هنريتش بول بيروت  منظمة 

 :طين واالردن يقدمون وثائق ترشحهمالمترشحين من فلس -

 info@ps.boell.org ، البريد االلكتروني رام هللابول هينِرش  منظمة

 

 2018ماي  15للتسجيل يوم  آخر أجل
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