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 املدرسة الصيفية

 فريقياإالحماية االجتماعية في منطقة الشرق األوسط وشمال وضع 

 2022سبتمبر  05-09

 ات والباحثين الشبانلتقديم الترشحات للباحثدعوة 

 

تضمن الحماية يتم توفيرها لجميع املواطنين،  حين .العدالة االجتماعيةلتحقيق الحماية االجتماعية حجر الزاوية تعدُّ 

يجب الحقوق التي من ضد جميع مخاطر الحياة. الحماية االجتماعية  وتأمينهم ،بفرص متساوية ينواطناملع كل تمت  االجتماعية 

 .من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان 22املادة تنص عليه ما ، وهو ملواطنيها اضمانهالحكومات على 

تشير منظمة و . هبعدو  ءهوأثنابلوغ سن العمل : قبل الفردتمتد الحماية االجتماعية وتختلف خالل املراحل الثالث من حياة 

 1ية:العمل الدولية إلى ثالثة أبعاد للحماية االجتماع

يق شرط ضروري لتحق ، وهوشراء السلع والخدمات األساسية كهدف تقليدي للحماية االجتماعيةفي األول يتمثل  -

 أهداف أخرى.

منظور وقائي للحماية يمكن تطبيقه بشكل منهجي دون التأثير على رفاهية األفراد واألسر وهو والحماية: الوقاية  -

املزارعين من تقلبات األسعار حماية  :لحمايةاتنفيذ آليات لالنامية  الدول من أبرز األمثلة في واملجتمعات والدول. 

 حماية موظفي وعمال القطاع العامو من التغيرات املناخية التي تؤثر على املحاصيل؛ وحمايتهم العاملية للمواد الخام؛ 

 محدودي الدخل من فقدان الدخل أو فقدان وظائفهم بسبب تدابير اقتصادية معينة. 

 اية في أوقاتتدخلها لتوفير السلع والخدمات والحم عد، قل  دعم. كلما زادت معالجة الدولة لهذا الب  التوفير و فرص ال -

 .أبرز مثال على ذلك التعليم املجاني والكافي عدي  األزمات. و 

                                                           
 .(2004منظمة العمل الدولي ) 1
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 من يضيف صندوق النقد الدولي في بعض املنشورات 
ً
يقر البنك كما مكونات الحماية االجتماعية. إلى التعليم والصحة كال

دولة في مؤشر رأس املال البشري  217في  بشكل دوريا ما في مكافحة عدم املساواة والفقر، ويقيس كفاءتهمالدولي بأهميته

 الجديد.

طرحت . أرضيات الحماية االجتماعيةتسمى  حد أدنى من السياساتبمفهوم الحماية االجتماعية  اختزالفي اآلونة األخيرة، تم 

"القضاء على : 2030الهدف األول من أهداف التنمية املستدامة في إطار  2015وظهر عام  ،املصطلح منظمة العمل الدولية

 للجميع، بما في على  1.3الهدف  ، حيث ينصالفقر بجميع مظاهره"
ً
"تنفيذ أنظمة وتدابير الحماية االجتماعية املالئمة وطنيا

 ذلك األرضيات".

لى إ ، والتي تهدف، أصبح صندوق النقد الدولي وكالة متعاونة في مبادرة الحد األدنى للحماية االجتماعية لألمم املتحدة2009في 

 كما  .تعزيز الوصول الشامل إلى التحويالت والخدمات االجتماعية األساسية
 
ل البنك الدولي مع منظمة العمل الدولية شك

 (.2016) "مهمة مشتركة للحماية االجتماعية الشاملة"

 من ضمان تكامل البرامج الضرورية التي ال غنى عنها كأرضيات للح
ً
ماية االجتماعية، تدعو ومع ذلك، من الناحية العملية، بدال

هة التحويالت النقدية بجميع برامج الحماية االجتماعية ومساعي الحد من الفقر  حصرإلى  املنظمتانهاتان   املوج 
ً
، إحصائيا

 استبدال مخططات الدعم الشاملة القائمة.وذلك بغية 

 عند تصميم السياسات املالية، 
ً
ألن وذلك  ،مرباأل صلتهما الوثيقة ما يتم تجاهل التعليم والصحة على الرغم من  غالبا

باستمرار إلى تدابير التقشف تدعو فهي  ،توسيع اإلنفاق االجتماعي العامفي مسألة في العادة املؤسسات املالية الدولية حذرة 

زيارات  عبر إجراءاألعضاء الدول الية لجميع يراقب صندوق النقد الدولي السياسات املو عجز امليزانية. تخفيض من أجل 

حيال تخفيض بتقييم التزام الحكومات تتعلق تقارير الصندوق صدر ي  . كما منتظمة للخبراء تسمى مشاورات املادة الرابعة

 عن حرية تنقل صرف، الأسعار الحفاظ على مرونة الي، و املعجز ال
ً
 .ى خر أإلى دولة رؤوس األموال من فضال

البنك الدولي، تضمن إبقاء األجور منخفضة واألرباح حمل لواءها والتي  ،االقتصادات التي يقودها القطاع الخاصإن أسطورة 

عالوة على نتيجة لهذا السعي الحثيث إلى التقشف، و سيما من خالل تآكل خطط وأدوات الحماية االجتماعية.  الو مرتفعة، 

في منطقة الشرق و. الدول ضمن الدول أو بين سواء عدم املساواة في جميع أنحاء العالم،  ت حالةتفاقمتحرير األسواق، 

 فريقياإاألوسط وشمال 
ً
فئة محدودة برامج الحماية االجتماعية ضعيفة وال تغطي سوى  في العالم، تعدُّ  ، املنطقة األكثر تفاوتا

 اإلنفاق االجتماعي منخفض ، كما يعدُّ من السكان
ً
 قارنة بالدول أو املناطق األخرى.نطقة مامل في ا

 هذه املدرسة الصيفية فرصة للبحث عن نموذج إنمائي شامل وأكثر مساواة.
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م؟  من يستطيع التقدُّ

 باحث 20نحو يخطط البرنامج لجمع 
ً
 جمع الباحثين الشباب من املنطقةعبر  من املغرب وتونس واألردن ولبنان ومصر. وباحثة ا

املدرسة الصيفية ستكون املوضوعات، بشأن هذه سيشاركون في املناقشات والدورات التدريبية مع مجموعة من الخبراء ممن 

 من والذي شهد ، املاض يعقد تأثيرات الاملعرفة وإيجاد بدائل للتعافي من لتعزيز طريقة تفاعلية 
ً
وتراجع انخفاض النمو مزيجا

 استخدام هذه املعرفة في النهاية للدعوة إلى التغيير.. نسعى إلى الغضبعدم املساواة و تفاقم نب اإلى ج التنمية

 شروط القبول:

 ،املجاالت التالية: االقتصاد، العلوم السياسية، العلوم االجتماعية، علم االجتماع، دراسات التنميةأحد ماجستير في  -

 قانون.

الحماية االجتماعية والسياسات االجتماعية  مجالاهتمام أو نشاط أو خلفية مهنية أو عمل أكاديمي مثبت في  - -

 واإلنفاق االجتماعي والتفاوتات االجتماعية واالقتصادية.

م -   35ة عن -أال يزيد عمر املتقد 
ً
 كحد أقص ى.عاما

 مواطنأن يكون  -
ً
 أو مقيم ا

ً
 في املغرب أو تونس أو األردن أو لبنان أو مصر. ا

 .بطالقة اللغة العربيةإتقان  -

 

م:  كيفية التقدُّ

 :info.mena@fes.deالبريد اإللكتروني عنوان املستندات التالية إلى يجب إرسال 

 )باللغة العربية أو اإلنجليزية(. كلمة 350إلى  300من دافع رسالة  (1

 .)باللغة العربية، اإلنجليزية أو الفرنسية( كحد أقص ى صفحتينفي  ذاتية مختصرة ةسير  (2

)باللغة العربية، اإلنجليزية  املذكورة أدناه تتناول أحد األسئلة البحثية اقتراح بحث أو ملخص بحث أو مقالة منشورة (3

 .أو الفرنسية(

ع : يمكن أن تشمل األسئلة البحثية، على سبيل املثال ال الحصر  ؛الحيز املالي لتمويل الحماية االجتماعيةكيف ننش ئ ونوس 

ما هي برامج الحماية االجتماعية األكثر صلة  ؛الحماية االجتماعيةباستخدام حاربها وكيف نة عدم املساواكيف نقيس 

التقشف على الحماية  أثرهل /كيف ؛على الحماية االجتماعية كوروناكيف أثرت تغييرات السياسة خالل جائحة  ؛منطقتناب

كيف يمكننا تقييم الحماية  ؛الحماية االجتماعيةضعف االجتماعية في املنطقة؟ هل يمكننا ربط برامج صندوق النقد الدولي ب
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كيف يمكن  ؛كيف يمكن تقييم برامج التحويالت النقدية في املنطقة ؛فريقياإاالجتماعية في منطقة الشرق األوسط وشمال 

االجتماعية في كيف يعمل استهداف الحماية  ؛الحماية االجتماعية/الحماية االجتماعية الشاملة أن تعمل في املنطقة اتألرضي

لضغط القادرة على اهي الجهات الفاعلة  ام ؛ما الفوائد االقتصادية/االجتماعية/البيئية للحماية االجتماعية املوسعة ؛املنطقة

 .أن تلعبهللنقابات وما هو الدور الذي يمكن ؛ الحماية االجتماعيةتحقيق من أجل 

 لوجستية:معلومات 

 الحمامات(مدينة أو  العاصمة تونس )تونس موقع املدرسة الصيفية:

 (2022سبتمبر  10املغادرة  سبتمبر، 4الوصول إلى تونس العاصمة ) 2022سبتمبر  09-05 تاريخ املدرسة الصيفية:

 .2022 جويلية/يوليو 12املتقدمين الناجحين بعد  عالم. سيتم إ2022يوليو  04 املوعد النهائي لتقديم الطلبات:

 الدعم التالي من املنظمين: سيتلقى املتقدمون الناجحون 

 العودة.تذكرة تذكرة الطائرة من بلد اإلقامة إلى تونس و  -

ةالنقل من مطار تونس إلى مكان انعقاد امل -  والعكس. درسة الصيفي 

 إقامة كاملة طوال مدة املدرسة الصيفية. -

 .األمرإذا لزم ، ودعم رسوم التأشيرة التأشيرة،دعم وثائق ل -


