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FAQ – Policy Briefs Cycle on Climate Change in the
Mediterranean – February 2022
Who is eligible to join the Policy Briefs Cycle?
Youth aged between 18-30, and who are nationals or residents in one of the following
countries: Albania, Algeria, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Cyprus, Egypt, France,
Greece, Italy, Jordan, Lebanon, Libya, Malta, Montenegro, Morocco, Palestine, Portugal,
Slovenia, Spain, Syria, Tunisia, and Turkey.
In how many sessions I will be involved?
Each debater will join one group and be involved in the orientation session, three workshops
and is expected to submit a policy brief with his/her team of 3-4 participants.
When will the cycle take place?
Date

Item

Duration

31.01.2022

Orientation session (6pm CET )

1 hour

02.02.2022

First Training session (6pm CET)

3 hours

05.02.2022

Second Training session (10am CET)

3 hours

09.02.2022

Draft policy briefs sent

N/A

12.02.2022

Third Training session (10am CET)

3 hours

15.02.2022

Final policy briefs

N/A

In which language will the cycle be conducted?
English & Arabic. Participants can choose their preferred language.
What are the topics of the Policy Cycle?
Trainees themselves will choose in teams of 3-4 the topic they want to focus on. The topic
must be related to the issue of climate change in the Mediterranean.
When will we receive the links of each session?
Selected participants will receive links prior to each session.
Will participants receive certificates?

Yes, following their participation in the 4 sessions and submission of the final policy brief.

سياسات؟
من هو المؤهل لالنضمام إلى دورة موجز ال ّ
الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  ، 30-18من المواطنين أو المقيمين في إحدى البلدان التالية :ألبانيا  ،الجزائر  ،البوسنة والهرسك
 ،كرواتيا  ،قبرص  ،مصر  ،فرنسا  ،اليونان  ،إيطاليا  ،األردن  ،لبنان  ،ليبيا  ،مالطا  ،الجبل األسود  ،المغرب وفلسطين والبرتغال
وسلوفينيا وإسبانيا وسوريا وتونس وتركيا
كم من حصّة يشارك فيها ك ّل متناظر(ة)؟
صة توجيهيّة و ثالث حصص تدريبيّة
يشارك كل متناظر(ة) في ح ّ
متى ستجرى الدّورة؟
تجرى الدّورة كالتّالي:
اليوم

المرحلة

ّ
المدة

31.01.2022

جلسة توجيهيّة ـ  18.00بتوقيت تونس و الجزائر و المغرب

ساعة واحدة

02.02.2022

صة التّدريبية األولى ـ  18.00بتوقيت تونس و الجزائر و المغرب
الح ّ

ثالث ساعات

05.02.2022

صة التّدريبية الثانية ـ  10.00بتوقيت تونس و الجزائر و المغرب
لح ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
إرسال النسخة األولية من موجز السياسات

ثالث ساعات

12.02.2022

صة التّدريبية الثالثة ـ  10.00بتوقيت تونس و الجزائر و المغرب
لح ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
إرسال النسخة النهائية من موجز السياسات

09.02.2022
15.02.2022
بأي لغة ستجري الدّورة؟
ّ

بالعربيّة واإلنجليزيّة .يمكن للمشاركين اختيار اللّغة التي يودّونها.
سياسات؟
ما هي مواضيع موجز ال ّ
سيقوم المشاركون بأنفسهم باختيار مواضيع موجز السّياسات التي يودّون صياغتها
متى نستلم روابط ك ّل حصّة؟
صة.
صة قبل بداية ك ّل ح ّ
سيستلم المشاركون رابط المن ّ
هل يحصل المشاركون على شهادات؟
نعم و ذلك بالمشاركة في الحصص األربعة للدّورة و كذا بعد إرسال النّسخة النّهائيّة من موجز السّياسات

ثالث ساعات

