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شــبكة املنظــامت العربيــة غــر الحكوميــة للتنميــة  تعلــن 
ومركــز الجنــوب عــن البــدء باســتقبال الطلبــات للمشــاركة يف 

للباحثــن  فرصــة  يوفّــر  الــذي  الســنوي  الــدرايس  األســبوع 
للحصــول  العربيــة  املنطقــة  مــن  املتخصصــن  والناشــطن 
ــا أساســية متعلقــة بالتنميــة  عــى معرفــة معّمقــة حــول قضاي

والتجــارة واالســتثامر ضمــن مقاربــة مبنيــة عــى الحقــوق.

ــوارات  ــاركية وح ــات تش ــن جلس ــارة ع ــو عب ــدرايس ه ــبوع ال األس
تفاعليــة حــول مواضيــع متعــددة، منهــا التجــارة الحرة واالســتثامر 
العامليــة  والحوكمــة  والرضائــب  والديــون  املناخــي  والتغــّر 
زيــادة  يف  اإلســهام  إىل  النقاشــات  وتهــدف  هــذا  وغرهــا. 
معرفــة الباحثــن/ات حــول النــامذج البديلــة للتنميــة والحاجــة إىل 
ــدين يف  ــع امل ــه املجتم ــام طرح ــري، ك ــط الفك ــّول يف النم تح
ــدة 2030  ــى أجن ــرا يف إطــار العمــل ع أكــر مــن مناســبة ومؤخ

ــتدامة. ــة املس للتنمي

منــذ ثالثــة عقــود، قامــت الــدول العربيــة بالتخــي عــن النمــوذج 
القطاعــات  تعزيــز  عــى  املبنــي  الدولــة  بقيــادة  التنمــوي 
املنتجــة والحاميــة االجتامعيــة الواســعة، وقامــت بتبنــي منــوذج 
تنمــوي بتشــجيع مــن املنظــامت املاليــة الدوليــة واملبنــي عى 
اإلجــراءات التقشــفية، طمعــاً يف جــذب االســتثامرات األجنبيــة 
وبغــض النظــر عــن األهــداف واملــوارد، ومــن دون أخــذ قضايــا 
العدالــة االجتامعيــة والفئــات املهمشــة بعــن االعتبــار. وقــد 
ــة  ــات النيوليربالي ــة للسياس ــدول العربي ــي ال ــك يف تبن ــر ذل ظه
التــي عّمقــت الصالت النخــب الحاكمــة والنخب التجارية املســيطرة 
االقتصــادات  عــى  تهيمــن  التــي  الريعيــة  القطاعــات  عــى 
العربيــة. أّدت هــذه التحــّوالت الهيكليــة الجذريــة إىل تعميــق 
ــببت يف  ــة، وتس ــة االجتامعي ــم الحامي ــك نظ ــاواة، وتفكي الالمس
ــز األول  ــة يف املرك ــة العربي ــل املنطق ــام جع ــي، م ــع رجع توزي
مــن حيــث تركيــز الدخــل عــى املســتوى العاملــي. ويشــّكل هــذا 
ــة،  ــة العربي ــة يف املنطق ــق التنمي ــاً يعي ــاً بنيوي ــوذج تحدي النم
وهــو يرتبــط بشــكل كبــر بالهيــكل االقتصــادي واملــايل العاملــي 
ــام  ــذا النظ ــث ه ــا يف 2008، حي ــررة، آخره ــات متك ــج أزم ــذي أنت ال
حســاب  عــى  املاليــة  لألنظمــة  األولويــة  يعطــي  العاملــي 
االقتصــاد الحقيقــي. باإلضافــة إىل ذلــك، فــإن التدفقــات املاليــة 
ــر  ــرب بكث ــي أك ــي ه ــامل العامل ــي إىل الش ــوب العامل ــن الجن م
مــن تلــك التــي تذهــب يف االتجــاه املعاكــس، مــام يــؤّدي إىل 
ــة،  ــة العربي ــتثامر يف املنطق ــف االس ــون ويضع ــادة يف الدي زي
ــي ال  ــادي العامل ــام االقتص ــام أن النظ ــوص. ك ــه الخص ــى وج ع
ــن  ــة، م ــدول النامي ــات ال ــدرات واقتصادي ــن ق ــق ب ــه التوفي ميكن
ــة،  ــواق العاملي ــاركتها يف األس ــواقها ومش ــاح أس ــة، وانفت جه

مــن جهــة أخــرى.

ويف هــذا الســياق، تظهــر األهميــة الحيويــة لجهــود املجتمــع 
والتجــارة  الــكي  االقتصــاد  سياســات  آلثــار  كمراقــب  املــدين 
األبحــاث  خــالل  مــن  املعرفــة  تعزيــز  ورضورة  واالســتثامر، 
واملنــارصة والدعــوة ملراجعــات سياســية مبنيــة عــى الحقــوق. 
وتظهــر الحاجــة إىل بنــاء القــدرات والتوعيــة حــول هــذه القضايــا 
الــدرايس  األســبوع  اعتبــار  وميكــن  العربيــة،  املنطقــة  يف 
الســادس هــذا العــام كجهــد إضــايف يف هــذا االتجــاه. اللقــاءات 

الســابقة فتحــت املجــال للقــاءات مهمــة مــع خــرباء مثــل مارتــن 
ــادي  ــوب، واالقتص ــز الجن ــابق ملرك ــذي الس ــر التنفي ــور، املدي خ
العوملــة  قســم  مديــر  كوزل-رايــت،  وريتشــارد  أكيــوز،  يلــامز 
واســراتيجيات التنميــة يف مؤمتــر األمــم املتحــدة حــول التجــارة 
والتنميــة، باإلضافــة إىل التفاعــل مــع أكــر مــن 50 باحــث وباحثــة 

ــال. ــن مج ــر م ــبكة يف أك ــم/ن الش ــاون معه تتع

سيتم قبول الطلبات لغاية 31 آب/أغسطس 2018.

أهداف األسبوع الدرايس:

-تعزيــز منــارصة املجتمــع املــدين حــول السياســات االقتصاديــة 
ــا  ــول القضاي ــة ح ــدرات والتوعي ــاء الق ــالل بن ــن خ ــة م يف املنطق

ــة. ــة ذات األولوي املقرح

نشــطاء/ مــن  يتكــّون  عمــل  فريــق  إنشــاء  عــى  -العمــل 
ناشــطات املجتمــع املــدين مــن عــدد مــن البلــدان العربيــة مــن 
خــالل التعــاون مــع الشــبكة عــى دراســة الطبقــات املختلفــة 
للمســار التنمــوي، مــن أجــل الوصــول إىل رؤيــة أوســع للحلــول 
ــربات  ــى الخ ــاء ع ــة، بن ــات العربي ــة للمجتمع ــات التنموي واألولوي

الســياقات. املتعــددة 



الفئة املستهدفة:

البلدان: جميع الدول العربية

العدد اإلجاميل للمشاركني/ات: 15

معاير االختيار:

ســيتم اختيــار املشــاركن/ات مــن خــالل لجنــة مشــركة مــن 
أعضــاء شــبكة املنظــامت العربيــة غــر الحكوميــة للتنميــة ومركــز 

ــاه: ــر أدن ــى املعاي ــاء ع ــوب، بن الجن

1. املعاير املهنية:

. شــهادة أكادمييــة يف االقتصــاد، القانــون، العلــوم السياســية، 

مــن  غرهــا  أو   – والتنميــة  التعــاون  أو  الدوليــة،  العالقــات 
الصلــة. ذات  االختصاصــات 

. خــربة وظيفيــة ملــدى ســنتن عــى األقــل يف منظمة/حمــالت 

مجتمــع مــدين أو مركــز أبحــاث أكادميــي تتعلّــق باملواضيــع 
ــى  ــل ع ــة العم ــزام مبتابع ــة إىل االلت ــاله، باإلضاف ــورة أع املذك

ــة. ــنة املقبل ــا يف الس ــذه القضاي ه

ــا أو  ــك القضاي ــن تل ــن أي م ــة ع ــال الكتاب ــابقة يف مج ــربة س . خ

متابعتهــا )مــع توفــر ســجل ســابق حــول املوضــوع: منشــورات، 
مؤمتــرات، دورات...(.

بهــذه  تُعنــى  عمــل  مجموعــة  إىل  لالنضــامم  االســتعداد   .

القضايــا )والتــي ســتتعاون مــع أعضــاء شــبكة املنظــامت العربيــة 
ــامل  ــام بأع ــاث والقي ــراء األبح ــى إج ــة ع ــة للتنمي ــر الحكومي غ
االســبوع  ســيتناولها  التــي  بالقضايــا  املتعلقــة  املنــارصة 

الــدرايس(.

لتقديم الطلبات:

الرجــاء إرســال الســرة الذاتيــة ونبــذة )ال تتعــدى 500 كلمــة( 
باللغــة اإلنكليزيــة، مــع رســالة قصــرة مــن املنظمة/الحملــة 
ــة، إىل ــدور يف املنظم ــح ال ــاً، توّض ــا حالي ــن فيه ــي تعمل/ي الت

Zahra Bazzi:            zahra.bazzi@annd.org
Bihter Moschini:  bihter.moschini@annd.org

2. املعاير الشخصية:

الـــ35 ســنة(  أشــخاص يافعــون/ات )يفّضــل أال يتجــاوز الســن   .

املجتمــع  منظــامت  بعمــل  وملتزمــون/ات  ومتحمســون/ات 
املــدين.

. إجادة جيّدة للغة اإلنكليزية.

عــى  القــدرة   – فريــق  ضمــن  العمــل  روحيــة  ميتلكــون/ن   .

االنفتــاح.  – واالقــراح  اإلصغــاء 
 


