
المدرسة الصيفية اإلقليمية الثانية
تحديات تغير المناخ في الشرق األوسط العربي وشمال أفريقيا

الفترة من ٣٠ سبتمبر إلى ٤ أكتوبر
مدينة عّمان فى المملكة األردنية الهاشمية

دعوة
مفتوحة

تعلن مؤسسة هينريش بُل وتمثيلها، فى منطقة الشرق األوسط العربى و شمال إفريقيا، عن إعداد المدرسة الصيفية والتى ستركز على إستراتيجيات تغير المناخ فى المنطقة 

ومناقشة - على وجه التحديد - موضوع التجاوب النوعى وإدراج قضية النوع فى وضع سياسات التكيف مع تغير المناخ (التقييم الشامل، أفضل الممارسات، المخاطر، 

التحديات) وآثار تغير المناخ على سبل الحياة فى المناطق الحضرية، وموارد العيش فى الفترة من ٣٠ سبتمبر إلى ٤ أكتوبر في مدينة عّمان فى المملكة األردنية الهاشمية.

األهداف
    بنــاء قــدرات ومهــارات العامليــن وأعضــاء المنظمــات غيــر الحكوميــة أو غيرهــا مــن منظمــات المجتمــع المدنــي، 
والنشــطاء والمهنييــن المبتدئيــن، وطــالب الدراســات العليــا والباحثــون الناشــطون فــي مجــال دراســات تغيــر المنــاخ 

وإستراتيجيات التكيف مع قضايا النوع والبيئة.

    تعزيز التواصل بين نشطاء المجتمع المدني والباحثين في المنطقة.

ينبغى على كل من يرغب فى اإللتحاق بالمدرسة الصيفية تقديم اآلتى:

 www.lb.boell.org أو www.ps.boell.org إستمارة الطلب و المتوافرة على موقع المؤسسة    

    نسخة حديثة من السيرة الذاتية (باللغة اإلنجليزية).

    وتقديــم ورقــة مــن صفحتيــن باللغــة العربيــة أو اإلنجليزيــة، ويجــب أن تركــز الورقــة علــى إحــدى الموضوعيــن 
الفرعييــن المشــار لهمــا فــي مقدمــة هــذا البرنامــج (اإلســتجابة النوعيــة، إدراج قضيــة النــوع فــى وضــع سياســات 
التكيــف مــع ظاهــرة تغيّــر المنــاخ أو ُســبُل العيــش فــى المناطــق الحضريــة) الهــدف مــن هــذه الورقــة هــو معرفــة 
قــدرات المتقــدم فــى هــذا الموضــوع وإبــراز موهبــة اإلبــداع فــى إســتخالص حلــول تتطابــق مــع اإلطــار اإلقليمــى 
والمحلــى للمشــكلة - ينبغــى أّال يزيــد حجــم هــذه الورقــة عــن صفحتيــن فقــط، وذلــك علــى أن تتضمــن هــذه 

الورقة مشروع مبسط أو فكرة للنقاش قابلة للطرح على مستوى نشاط المدرسة الصيفية.

    توفير مساحة للنقاش وتبادل األفكار واآلراء واألسباب وتبادل الخبرات فى هذا المجال.

    تعزيــز قــدرة النشــطاء البيئييــن والباحثيــن السياســين فــى مجــال التغيــرات المناخيــة وعمليــة التكيــف معهــا 
والحد من مخاطرها مع إيجاد حلول مستدامة بطريق واعية لمشكلة النوع وعالقتها بالتغيرات المناخية.

    عضــواً أو موظفــاُ  فــى المنظمــات غيــر الحكوميــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي، أو مــن المهنييــن والمبتدئيــن 
فى العمل بهذا المجال، أو من طالب الدراسات العليا، والناشطين والباحثين.

(Svenja.Oberender@ps.boell.org) مؤسسة هاينريش بُل مكتب رام الله، أ/ سفينيا اوبريندير    
(Corinne.Deek@lb.boell.org) مؤسسة هاينريش بُل مكتب بيروت، أ/ كوريين ديك    

(tn-external1@tn.boell.org) مؤسسة هاينريش بُل، مكتب تونس والبلدان العربية األخرى، أ/ وليد منصور    

    أن يكــون المتقــدم نشــط فــى مجــال تغيــر المنــاخ (التكيــف والحــد مــن الظاهــرة)، واإلســتجابة النوعيــة للظاهــرة 
ومجال البيئة بشكل عام.

    مــا ال يقــل مــن ســنتين خبــرة فــى العمــل أو البحــث فــى مجــال تغيــر المنــاخ (التكيــف و الحــد مــن الظاهــرة)، 
أو االستجابة النوعية للظاهرة، ومجال البيئة بشكل عام.

    المقدرة على الكتابة والتواصل باللغة االنجليزية.

    أن يكون المتقدم من ومقيم فى بلدان الشرق األوسط العربى أو شمال أفريقيا أو دول الخليج.

    الفئة العمرية من سن ٢٥-٣٥ سنة.
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يمكنك التقدم اذا كنت

المؤهالت المطلوبة لراغبى التقدم

خطوات التقدم

سوف يتم تغطية تكاليف السفر و المبيت على مؤسسة هاينريش بُل، و سيدار الحوار باللغة اإلنجليزية والعربية.
 www.lb.boell.org أو www.ps.boell.org إستمارة الطلب متوافرة على موقع المؤسسة

الرجاء ارسال طلبكم عبر البريد اإللكتروني فى معاد قبل

الرابع من شهر أغسطس ٢٠١٢ على العنوان التالي حسب موقعكم الجغرافى:


