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  ةة العربیّ الصیفیة حول العالقات االوروبیّ المدرسة  –مشروع الحوار 
 بروج وبروكسل   2019ǀیولیو/تموز  19 -15

 ھذه فرصتكم للتعلم والتواصل وجعل  صوتكم مسموعاً بشأن الحوار األوروبي العربي!
إنھ من دواعي سروركلیة أوروبا تنظیم مدرستھا الصیفیة األولى حول العالقات األوروبیّة العربیّة 

الممول من قبل اإلتحاد األوروبي، حیث ستنعقد في الفترة الممتدة من   II الحوارضمن إطار مشروع 
 في بروج وبروكسل. 2019یولیو/تموز  19حتى  15

 ما ھو مشروع الحوار؟
لمشروع إلى تقویة الحوار، التعاون والتنسیق مع جھات إقلیمیة فاعلة في العالقات یھدف ھذا ا

حوارات ، ودورات تدریبیة مؤسساتیةاألوروبیّة العربیّة، من خالل مجموعة من األنشطة تتضمن 
 .متعلقة بالسیاسات العامة
 المدرسة الصیفیّة؟ –ما ھو مشروع الحوار 

مدینتي بروج وبروكسل، تھدف لتعزیز المعرفة بالعالقات األوروبیة ھي عبارة عن خمسة أیام في 
 العربیة وإستكشاف سبل لتعمیق العالقات.

ستتضمن المدرسة الصیفیة محاضرات، وورش عمل مختّصة تركز على المھارات، وحلقات نقاش، 
ع شبكة عالقاتكم إضافة إلى زیارات تعلّمیة لمؤسسات في اإلتحاد األوروبي، والعدید من الفرص لتوسی

 المھنیة.
مشتركاً من كل من جامعة الدول العربیة، واإلتحاد األوروبي، والمجتمع  24سیكون ھنالك حوالي 

 المدني، ومراكز الفكر، ومن الحقل األكادیمي.
سینعقد الحدث باللغة اإلنجلیزیة مع إمكانیة توافر ترجمة تحریریة وترجمة فوریة من وإلى اللغة 

 العربیة.
 ما ھي الموضوعات التي ستتناولھا المدرسة الصیفیة؟

 سیركز البرنامج على: 
 (األصول، األولویات الحالیة، الجھات الفاعلة، الخ...) الحوار األوروبي العربيكیف یعمل  •
 على أنھا مجاالت الخبرة الرئیسیة في المشروع وھي:  تیارات عملتم تعریف أربعة  •
 
 المنطقة أكثر أمناً.. العمل على جعل 1
 تعزیز حقوق اإلنسان والدفاع عنھا. 2
 . التنمیة الشاملة المستدامة.3
 . المواضیع الشاملة لقطاعات متعددة.4
 :المھارات الكتسابالوحدات الموجھة  •

المناصرة و كسب التأیید، تصمیم المشاریع، صنع السیاسات العامة، مھارات صیاغة أوراق السیاسات 
 العامة. 

 للمزید من التفاصیل، بإمكانكم االطالع على البرنامج المبدئي المدرج أدناه:



 

 
Summer School organised by the College of Europe    This project is funded by the European Union 
in collaboration with IEMed   

 
 
 

 

 

  
 

یولیو/تموز 15اإلثنین  یولیو/تموز  16الثالثاء   یولیو/تموز 17األربعاء   یولیو/تموز 18الخمیس   یولیو/تموز 19الجمعة    
 

9:00 – 9:30  
 كلمة ترحیبیة

 
9:00 – 10:30 

حلقة   -العمل على جعل المنطقة أكثر أمناً 
 12:30 – 9:00 نقاش 

زیارة تعلّمیة في بروكسل للمؤسسات 
 ومنظمات موضوعاتیة مختارة

9:00 – 10:30  
حلقة نقاش –التنمیة الشاملة والمستدامة   

9:00 – 10:30 

توطید العالقات األوروبیة العربیة: سبل 
المضي قدماً. كیف تكسب التأیید ألولویتك؟ 
ورشة عمل في مھارات المناصرة وكسب 

 التأیید.

9:30 – 0310:  
اإلطار المؤسسي للعالقات األوروبیّة 

 العربیّة
 إستراحة / إستراحة  إستراحة / إستراحة/

10:45– 12:30  
 أصول الحوار األوروبي العربي

10:45 – 12:30  

 –العمل على جعل المنطقة أكثر أمناً 
 عرض أفكار/مشاریع/إقتراحات

10:45 – 12:30 

عرض  –التنمیة الشاملة و المستدامة 
 أفكار/مشاریع/إقتراحات

10:45 – 12:30 
المناصرة وكسب ورشة عمل في مھارات 

 التأیید (تتمة)

إستراحة الغداء/   إستراحة الغداء إستراحة الغداء / إستراحة الغداء /  إستراحة الغداء  
 

13:30 – 15:00 
العالم العربي في السیاسة الخارجیة لإلتحاد 

 األوروبي
 
 

 
13:30 – 15:00 

حلقة  –تعزیز حقوق اإلنسان والدفاع عنھا 
 نقاش

13:30 – 17:30  
زیارة تعلّمیة إلى بروكسل للمؤسسات 
 ومنظمات موضوعاتیة مختارة (تتمة)

 
13:30 – 15:00 

حلقة  –المواضیع الشاملة لقطاعات متعددة 
 نقاش

13:30 – 15:00 
 ترجمة فكرة إلى مقترح مشروع، ورقة سیاسة

حول جلسات متوازیة  3أو مبادرة سیاسة (
، مھارات  ، صنع السیاساتتصمیم المشاریع، 

 صنع السیاسات)و صیاغة وثیقة السیاسات

Break/ إستراحة Break/ إستراحة / إستراحة / إستراحة 

 
15:15 – 17:30 

الخارجیة لجامعة الدول  الشؤونأوروبا في 
  العربیة 

15:15 – 17:30  
 – تعزیز حقوق اإلنسان والدفاع عنھا 
 عرض أفكار/ مشاریع/ إقتراحات

 
15:15 – 17:30  

 –المواضیع الشاملة لقطاعات متعددة 
 عرض أفكار/ مشاریع/ إقتراحات

 
15:15 – 17:00  

ترجمة فكرة إلى مقترح مشروع، ورقة سیاسة 
 أو مبادرة سیاسة (تتمة)

 
 

17:00 – 17:30 
تقدیم موجز المعلومات، التقییم وتسلیم 

 الشھادات
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 لماذا یجب أن أشارك؟
 أنشيء شبكة معارف واجعل صوتك مسموعاً!تعلم، تواصل، 

من خالل المدرسة الصیفیة، سیكون لدیك الفرصة لتكون مدعوماً من خبراء رفیعي المستوى لتصمیم، وتطویر وكسب التأیید 
ألفكارك وكذلك ألن أحد أھداف المدرسة الصیفیة ھو إستطالع أفكار إلجراءات ملموسة بإمكانھا توطید العالقات األوروبیة 

 قة سیاسات قصیرة، أو مقترح سیاسة أو مقترح مشروع.صیاغة ورالعربیة، سیطلب من المشاركین  

 سیتم اختیار مجموعة من األوراق لجمعھا وتحریرھا ونشرھا وتوزیعھا عبر االنترنت بعد المدرسة الصیفیة.

 ما ھي التكالیف التي سیغطیھا مشروع الحوار؟
 تكالیف الرسوم الدراسیة •

 (شامل لتكلفة إصدار تأشیرة الدخول عند الحاجة)تكالیف المواصالت من مكان إقامتك إلى بروج  •

یولیو/تموز،  20أو  19یولیو/تموز و المغادرة في  14إقامة كاملة في بروج خالل مدة المدرسة الصیفیة (الوصول في  •
 بحسب توافر رحالت الطیران)

 ؟لالشتراك ھل أنا مؤھل
 ورغبة في المساھمة بالحوار األوروبي العربي.أن تكون أحد الفاعلین في التغییر، مع تمتعك بحس قیادي  •

سنوات على األقل من الخبرة والعمل لصالح منظمة مجتمع مدني، أو مركز فكر، أو مؤسسة أكادیمیة  3أن یكون لدیك  •
 في مناطق ذات صلة بالحوار األوروبي العربي.

یطرح فكرة إلجراءات ملموسة قد  أن تكون جاھزاً لصیاغة ورقة سیاسة قصیرة، مقترح سیاسة أو مقترح مشروع •
 تسھم في توطید الحوار األوروبي العربي.

 elhiwarii@coleurope.euالرجاء تعبئة النموذج المرفق و إرسالھ مع الوثائق المساندة إلى: 

 .2019مایو  9الموعد النھائي لتقدیم الطلبات ھو 

 elhiwarii@coleurope.euمعنا على:في حال كان لدیك أي سؤال، الرجاء عدم التردد بالتواصل 

 

 

 

https://www.coleurope.eu/sites/default/files/uploads/event/el-hiwar_eu_project_college_of_europe_summer_school_application_form_ar_0.docx

