
  النوع االجتماعي في مجالللبحت  ةالعربيو الدول  الدنمرك ورشة عمل شبكة

تحويل النوع االجتماعي من . حول تمكين النساء و السياسة WEP)(لحضور ورشة عمل تنظمها مجموعة دعوة 

  .الهامش إلى مركز الدراسات المقارنة في مجال العلوم السياسية

  .الدنمرك, جامعة ألبورغ:  المكان

  .2010نونبر  3إلى  1من :  ريخالتا

  :المشاركون

في مجال  و ما بعد الدكتوراه, الدكتوراه, ين الشباب في الماجستيراحثهذه الورشة في المقام األول الفرصة للب تعطي 

, مجانيةتعتبر المشاركة في هذه الورشة  .و نتوقع مشاركة فعالة من طرف كل المشاركين. السياسةو  النوع االجتماعي

  .شخصا 40و ينحصر عدد المشاركين في , تشتمل على وجبات الطعام و اإلقامةو 

  :الهدف

إن الهدف الرئيسي من الورشة هو منح الطالب والباحثين الشباب الفرصة لمناقشة مشاريع بحوثهم مع زمالئهم الطلبة  

  .ل في هذا المجال الموضوعاتيما أنها تهدف كذلك إثراء و تعزيز التعاون و التواصك. و كذا الباحثين المتخصصين

  :WEP)(أهداف شبكة التعاون 

الفرصة  السياسةو  النوع االجتماعيتهدف هذه المجموعة منح الطالب الشباب الدنمرك و العرب الباحثين في مجال  

مي في باإلضافة إلى تقديم الدعم في اإلشراف األكادي, إقليمية و دولية مع باحثين في نفس المجالإلنشاء اتصاالت 

  :مجاالت البحت التالية

 ).و العنف ضد النساء, المواطنة االجتماعية, السياسية, المدنية( النساءحقوق السياسة العامة و متغيرات  •

 ).المساواة في األجور و البطالة, الفصل بين الجنسين: (سوق العمل و الجندر •

 ).بما في ذلك المهاجرون في مجال الرعاية: (الهجرة و الجندر •

 .وسائل اإلعالم و االتصال و حوار الثقافات و الحضارات •

 .الدين •

  www.womendialogue.org: للمزيد من المعلومات تفحص الرابط التالي

  :اللغة

تقديم و عرض بحوثهم  و يتوقع من كل المشاركين. لغة ورشة العمل هي اإلنجليزية وسوف لن تكون هناك أية ترجمة 

  .باللغة اإلنجليزية

  :تكاليف التأشيرة و السفر

ستساعد المشاركين المنحدرين من دول الشرق األوشط و الشمال اإلفريقي في كل إجراءات طلب  KVINFOكفينفو  

الورشة إال أننا أما بالنسبة لباقي المشاركين من الدول األخرى فيمكن تسجيل أنفسهم في . التأشيرة و حجز تذاكر السفر

  .غير قادرين على تغطية تكاليف التأشيرة و السفر

  :التسجيل

للتأكيد على عضويتكم في  www.womendialogue.orgالمرجو ملئ المعلومات المطلوبة في الموقع التالي  

رشة عمل شبكة الدنمرك وقت في االستمارة اإللكترونية لو و كذلك تسجيل اسمكم في أقرب, للبحت WEP)(مجموعة 

  :تجدون االستمارة في الرابط التالي. و الدول العربية للبحت في مجال النوع االجتماعي

https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dEkyQk5YQ0NsdUF3aFFEbXJyajdxYmc6MQ 

  


