”"Tunisian Researchers' and Citizens' Green deal

ليلة الباحثني

بتونس» «Green Night

اإلطار العام:
تنظم وزارة التعليم العايل والبحث العلمي – وحدة التصرف حسب األهداف يف املشروع األورويب للبحث
والتجديد أفق  ،2020ليلة الباحثني " ،"GREEN NIGHTوسينتظم هذا احلدث حصراًي عرب اإلنرتنت مع
مساحة عرض افرتاضية نظرا للوضع الصحي العام وذلك يوم  27نوفمرب  2020بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال.

وتنتظم هذه التظاهرة ضمن مشروع "امليثاق األخضر للباحثني واملواطنني التونسيني" املمول من طرف اإلحتاد
األورويب والذي تشرف على إعداده وزارة التعليم العايل والبحث العلمي – وحدة التصرف يف املشاريع األوروبية
للبحث والتجديد أفق  2020ابلشراكة مع الوكالة الوطنية للنهوض ابلبحث العلمي»  ، « ANPRمجعية البحث
العلمي واإلبتكار يف اإلعالمية»  ، « ARSIIمجعية حركية البحث »  ، « REACTمدينة العلوم
بتونس»  ، « CSTقصر العلوم ابملنستري»  « PSMوقرية العلوم بتطاوين» . « VST
لقد حققت دورة "ليلة مجيلة" اليت مت تنظيمها يوم  28سبتمرب  2018مبدينة الثقافة ابلتعاون مع مفوضية اإلحتاد
األورويب بتونس ،جناحا ابهرا من خالل العديد من األنشطة العلمية الرتفيهية املوجهة للعموم والندوات العلمية
املبوبة والورشات املختصة ابإلضافة للفضاءات الثقافية وبرامج األلعاب والرتفيه املوجهة ألكثر من  4000مشارك.
ّ
كان هلذا احلدث أثر إجيايب للغاية على املستوى احمللي  ،من خالل قيامه بدور الوسيط بني البحث العلمي

واجملتمع  ،وإبراز مهنة الباحث ونشرها لعامة الناس.
األهداف:
وتعترب  GREEN NIGHTفرصة فريدة لتقريب أنشطة البحث واالبتكار من عامة الناس  ،والتعرف أكثر على
خصوصية الباحثني  ،وتسليط الضوء على أتثري البحث والتجديد على حياة املواطنني وتشجيع الشباب على
القيام ابملهن العلمية وال سيما تلك اليت تعىن بشكل خاص حبماية البيئة والتنمية املستدامة من أجل نوعية حياة
أفضل .

البنية العامة للتظاهرة :
تنتظم هذه التظاهرة حصراًي عرب اإلنرتنت مع مساحة عرض افرتاضية متكن الزائر من القيام جبولة إفرتاضية تتمحور

حول  6حماور كربى تنقسم بدورها حسب فضاءات متخصصة وهي كاآليت:
• الفضاء واألرض
• البيئة والصحة

• الروبوتيك والتكنولوجيا الرقمية
• الفن والثقافة
• فضاء االحتاد األورويب  ،خمصص "لقصص جناح" مشاريع أفق  2020تونس.
• فضاء  COVID-19خمصص ألنشطة البحث والتجديد اليت مت تطويرها يف إطار األزمة الوابئية العاملية.
قد مت إنشاء منصة رقمية هبدف إدماج كل التظاهرات املربجمة على هامش الدورة الرئيسية

GREEN NIGHT

واليت يتم تنظيمها بصفة إستباقية لتحفيز اجلمهور وتوعيته أبمهية البحث والتجديد .وهي كاآليت :
•

•

Green Night Challenge

E-Caravane

•

Scientific mediation E-Training

•

E-meeting for science popularization

كما مت تصميم تطبيقة جمانية للهاتف احملمول خاصة هبذه التظاهرة متكن اجلمهور من التسجيل واملشاركة والتعرف
على األنشطة املربجمة وتقييمها بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال عرب الرابط

https://live.green-night.tn/

ملزيد من املعلومات ،يرجى زًيرة موقعنا على االنرتنت :

www.green-night.tn
https://www.facebook.com/greennightTN/
https://www.linkedin.com/company/greennight2020
https://www.instagram.com/greennight2020/
https://twitter.com/GreenNi56417264

