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 االتحاد األوروبي 

 في لبنانألوروبي بعثة االتحاد ا

  2015 آب 26فيبيروت، 
  

  بيان صحافي
 

والمعلمين إلى مؤتمر يوروميد سكوال في البرلمان األوروبي تالمذةاالتحاد األوروبي يدعو ال  
 

2015تشرين الثاني  25- 23ستراسبورغ،   

 

 

سكوال الذي يقام في إلى تقديم طلباتهم للمشاركة في مؤتمر يوروميد  والمعلمين تالمذةاالتحاد األوروبي في لبنان التدعو بعثة 
 . 2015تشرين الثاني  25و 23البرلمان األوروبي في ستراسبورغ (فرنسا) بين 

 
يحاكي المؤتمر عمل الجمعية البرلمانية لالتحاد من أجل المتوسط من خالل جمع تالمذة من الدول األعضاء في االتحاد 

وتقديم تربية مدنية تتمحور  ،ى تحفيز الحوار واحترام التنوعاألوروبي والدول الشريكة في االتحاد من أجل المتوسط. ويهدف إل
 والتسامح والحل السلمي للنزاعات. ،وحقوق اإلنسان والحريات األساسية ،حول الديمقراطية

 
 وطوال ثالثة أيام، سيقسم التالمذة إلى خمس لجان برلمانية على شكل لجان الجمعية البرلمانية لالتحاد من أجل المتوسط

ة والمرأة). وسوف يصوغون قرارات ويعتمدونها في جلسات عامة، وستتاح لهم الفرصة للعمل ة واالقتصاد والثقافة والبيئس(السيا
 جنبًا إلى جنب مع شابات وشبان من منطقة المتوسط وأوروبا. 

 
 ، يتوقع من المشاركين تحضير مداخالتهم في موضوعات النقاش. غوقبل الوصول إلى ستراسبور 

 

 تأهيل: شروط ال

  عامًا (في وقت الحدث)؛ 18و 16تالمذة يتراوح عمرهم بين  -
 إتقان اإلنكليزية أو الفرنسية أو العربية  -

 

 شروط االختيار: 

  عمل مثبت في تحفيز الحوار واحترام التنوع؛ -
  قدرات صياغة جيدة؛  -
  معرفة المسائل المرتبطة بالشباب في منطقة المتوسط؛ -
 لول للتحديات التي يواجهها الشباب من خالل الحوار والتبادل المثمر. فرادة في عرض الح -

 



 ما نقدمه 

سيغطي البرلمان األوروبي تكاليف السفر (الدرجة االقتصادية)، والنقل عند الوصول إلى ستراسبورغ، واإلقامة لثالث ليالي (في 
 بات المحددة في البرنامج الرسمي للمؤتمر. لبيت للشباب تم تأهيله بالكامل في ستراسبورغ)، والوجمساكن مشتركة 

 
 ما الذي يجب فعله 

 لكل إجابة):  كلمة كحد أقصى 200أرسلوا إلينا بالبريد اإللكتروني سيرة قصيرة مع رّدكم على السؤالين التاليين (
  صف التزامك بتحفيز الحوار المدني واحترام التنوع في مدرستك ومجتمعك وقريتك/بلدتك.  -
ما التحديات التي يواجهها الشباب في منطقة المتوسط والحلول التي تقترحها في واحد من المجاالت التالية: (أ)  -

قوة من أجل  –التعليم والعمالة والمستقبل؛ (ب) االطالع واالنخراط؛ (ج) الهجرة واالندماج؛ (د) تكافؤ الفرص 
  الديمقراطية؛ (هـ) البيئة والنقل والطاقة المتجددة.

 
على المعلمين الراغبين في مرافقة التالمذة وفق شروط التغطية عينها إرسال سيرتهم الذاتية ورسالة تحفيز يشرحون فيها 

بدور فيها اضطلعوا اركوا سابقًا في أنشطة مماثلة و مؤهالتهم التي تخولهم المشاركة في المؤتمر. ومن المفضل أن يكونوا قد ش
 االتحاد األوروبي. إشرافي ولديهم معرفة بمؤسسات 

 
وآخر مهلة  lebanon@eeas.europa.eu-delegationعنوان البريد اإللكتروني لتقديم الطلبات للتالمذة والمعلمين هو 
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