
األهداف:
منظمات  أو  احلكومية  غير  املنظمات  في  وموظفني  بأعضاء  اخلاصة  واملهارات  القدرات  تعزيز   >

اجملتمع املدني األخرى، والناشطني، واحملترفني املبتدئني، وطالب الدراسات العليا، والباحثني؛

< تعزيز التواصل بني ناشطي اجملتمع املدني والباحثني في املنطقة؛

املدرسة اإلقليمية اخلريفية
احلقوق باملوارد الطبيعية في الشرق األوسط العربي وشمال أفريقيا

23-27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014
عّمان - األردن

دعـوة
مفتوحة

تستضيف مؤسسة هينِرش بُل، ممثَّلة مبكاتبها في رام اهلل وبيروت وتونس والرباط، وبالتعاون مع االحتاد الدولي للحفاظ على الطبيعة/ املكتب 
اإلقليمي لغرب آسيا )IUCN ROWA(، املدرسة اإلقليمية اخلريفية بعنوان “احلقوق باملوارد الطبيعية في الشرق األوسط العربي وشمال أفريقيا” 

في عّمان، األردن، من 23-27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014.

إجراءات تقدمي الطلبات:
للمهتمني، تقدمي التالي:

،  www.ps.boell.org ، www.lb.boell.org ، www.tn.boell.org في  )متوافر  طلب  منوذج   > 
و ma.boell.org(؛

< سيرة ذاتية محدثة؛
< ورقة قصيرة تركز على موضوع املدرسة اإلقليمية اخلريفية وتبنّي معرفة مقدم/ة الطلب وقدرته/

ها على العمل في شكل مستقل وخالق. ولذلك على مقدم/ة الطلب أن يختار/تختار موضوعاً 
من نطاق املواضيع ويشير/تشير إلى داللته بالنسبة إلى السياق احمللي أو الوطني اخلاص به/بها، 
فيقّدم/تقّدم، مثالً، مشروعاً منوذجياً، أو نقاشاً راهناً، إلخ. وميكن كتابة الورقة في شكل مقالة أو 

ورقة أكادميية قصيرة )ال تتجاوز صفحتني(.

الصفحات  على  اإلطالع  الرجاء  املسؤولني،  االشخاص  مع  وللتواصل  التفاصيل  من  ملزيد 
اإللكترونية املذكورة أعاله اخلاصة مبكاتب مؤسسة هينِرش بُل.

جميع تكاليف السفر واإلقامة اخلاصة باملشاركني ستتكفل بها مؤسسة هينِرش بُل.
لغة املدرسة اخلريفية ستكون العربية واإلجنليزية مع ترجمة فورية.

املوعد األقصى لتقدمي الطلبات هو 10 أيلول 2014.

< تقدمي منبر لتبادل األفكار واآلراء واملواقف وتشارك اخلبرات؛ 
واملناخ  باملوارد واحلوكمة  املتعلقة باحلقوق  إلى السياسات  البحوث والنضاالت املوجهة  < ومتتني 

واجلندر والبيئة واملستهِدفة حللول مستدامة.

من يستطيع التقدم بطلب؟
املبتدئني،  واحملترفني  املدني،  اجملتمع  احلكومية/منظمات  غير  املنظمات  في  واملوظفون  األعضاء   >

وطالب الدراسات العليا، والناشطني، والباحثني.

املؤهالت املطلوبة في املشاركني:
< ناشطني في مجال احلقوق باملوارد واحلوكمة واملناخ واجلندر والبيئة؛

< ميلكوا خبرة سنتني على األقل في العمل أو البحث أو النضال البيئي في مجال احلقوق باملوارد 
واحلوكمة واملناخ واجلندر والبيئة؛

< يتقنوا جيداً اللغة اإلجنليزية: كتابة وقراءة؛
< مقيمني في فلسطني أو األردن أو لبنان أو سوريا أو العراق أو مصر أو املغرب أو تونس أو ليبيا أو اجلزائر؛ 

< تتراوح أعمارهم بني 23 و35 سنة.


