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يضــع العــامل تزايــد عــدم املســاواة وانعــدام العدالــة االقتصاديــة واالتجــاه املســتمر نحــو الخصخصــة وتفكيــك الخدمــات
العامــة ودور الدولــة تحــت املجهــر .وتظهــر الحاجــة جليــة إىل عكــس السياســات الحاليــة ،وإعــادة البنــاء بشــكل أفضــل،
وعــدم تــرك أي شــخص وراءنــا متاش ـ ًيا مــع االلتزامــات التــي تــم التعهــد بهــا مــن خــال اعتــاد األجنــدة  2030وأهــداف
التنميــة املســتدامة .مــن ناحيــة أخــرى ،يكتســب فهــم املجتمــع املــدين للموضوعــات الرئيســية أهميــة أكــر مــن أي
وقــت مــى بالعالقــة مــع التجــارة الحــرة ،واالســتثامر ،والتنميــة ،والديــون ،والرضائــب ،والحاميــة االجتامعيــة ،والحــق
يف الصحــة والتعليــم وغريهــا الكثــر للتمكّــن مــن املشــاركة يف املنــارصة املســتنرية عــى املســتويات العامليــة
واإلقليميــة والوطنيــة مــن أجــل النهــوض بالسياســات االجتامعيــة واالقتصاديــة القامئــة عــى الحقــوق.
ويف هــذا الســياق ،تطلــق شــبكة املنظــات العربيــة غــر الحكوميــة للتنميــة ومعهــد األصفــري للمجتمــع املــدين
جع عــى مشــاركة الباحثــن وممثــي
واملواطنــة وشــبكة العــامل الثالــث األســبوع الــدرايس لعــام  2021وهــي تشــ ّ
املجتمــع املــدين الحريصــن عــى تعلّــم تحديــات التنميــة الهيكليــة والنظاميــة واالنخــراط يف مســاحات حــوار إلثــراء
املناقشــات حــول منــاذج التنميــة البديلــة .وســيوفّر األســبوع الــدرايس فرصــة للتالقــي مــع الخــراء مــن املنطقــة
ورشكاء الشــبكة الدوليــن ،مــن خــال املشــاركة الفعليــة يف بــروت ،لبنــان ،يف كانــون األول/ديســمرب ( 2021ســيتم
قــا) .وســتوفر الجلســات املكثفــة عــى مــدى خمســة أيّــام الفرصــة للتعلــم والتبــادل والتواصــل بــن
تحديــد املواعيــد الح ً
املشــاركني املختاريــن مــن الــدول العربيــة.

ملاذا؟

•تعميــق املعرفــة بالتجــارة واالســتثامر واالقتصــاد
الــكيل وتطويــر السياســات.
•االنضــام إىل شــبكة مــن الباحثــن/ات والتعــ ّرف
عــى النظــراء يف املنطقــة.
•تبــادل املعرفــة مــع خــراء دوليــن وإقليميــن
رئيســيني.

كيف؟
أرســل/ي ســرة ذاتيــة محدثــة ورســالة تعريــف قصــرة
( 500كلمــة كحــد أقــى) باللغــة اإلنجليزيــة إىل
Bihter Moschini: bihter.moschini@annd.org
مصحوبة برسالة قصرية من صاحب العمل الحايل ترشح
دورك يف املنظمة.
جــاين وســتقوم شــبكة املنظــات العربيــة
التقديــم م ّ
غــر الحكوميــة للتنميــة بتغطيــة نفقــات الســفر واإلقامة.

أهداف األسبوع الدرايس
•تعزيــز منــارصة املجتمــع املــدين للسياســات
االقتصاديــة يف املنطقــة مــن خــال بنــاء القــدرات
وزيــادة الوعــي بالقضايــا ذات األولويــة.
•العمــل عــى تشــكيل فريــق عمــل مــن نشــطاء
املجتمــع املــدين مــن مختلــف الــدول العربيــة
املتعاونــة مــع الشــبكة لدراســة مختلــف مراحــل
العمليــة التنمويــة مــن أجــل توســيع نطــاق الحلــول
واألولويــات التنمويــة للمجتمعــات العربيــة ،بنــاء
عــى الخــرات اآلتيــة مــن ســياقات مختلفــة.

املجموعة املستهدفة
البلدان :البلدان العربية كافة
العدد اإلجاميل للمشاركني( :سيحدد الحقًا)

معايري االختيار
ســيتم اختيــار املشــاركني عــى أســاس املعايــر
املذكــورة أدنــاه.

 .1املعايري املهنية
•شــهادة أكادمييــة ذات صلــة يف االقتصــاد أو
القانــون أو العلــوم السياســية أو العالقــات الدوليــة
أو التعــاون والتنميــة ،ودراســات املــرأة والنــوع

االجتامعــي ،أو تخصصــات أخــرى ذات الصلــة.
•خــرة ال تقــل عــن ســنتني يف إحــدى منظــات
املجتمــع املــدين أو يف مركــز بحــث أكادميــي
يتعامــل مــع املوضوعــات املذكــورة أعــاه وااللتــزام
مبتابعــة العمــل عــى هــذه املوضوعــات يف
الســنوات القادمــة.
•خــرة ســابقة يف الكتابــة عــن أي مــن هــذه القضايــا
أو معالجتهــا (مــع توفــر ســجل بذلــك :النــر،
املؤمتــرات ،الــدورات)
•االســتعداد لالنضــام إىل مجموعــة عمل حــول هذه
القضايــا (والتــي مــن شــأنها أن تتعــاون مــع أعضــاء
الشــبكة يف أعــال البحــث والدعــوة املتعلقــة
بالقضايــا التــي يغطيهــا األســبوع الــدرايس).

 .2السامت الشخصية
•شــباب (يفضّ ــل تحــت ســن الـــ ،)35متحمــس وملتــزم
يف منظــات املجتمــع املــدين.
•االلتزام بحقوق اإلنسان واالرشاك/الدمج.
•إجادة اللغة اإلنجليزية.
•روح العمــل الجامعــي  -القــدرة عــى االســتامع
واالقــراح  -التفكــر املنفتــح.

شهادات عن األسبوع الدرايس 2020

•أتقـ ّدم بالشــكر لجميــع موظفــي الشــبكة عــى الفرصــة العظيمــة التــي أعطوهــا وعــى الجهــود الكبــرة
قــا
التــي كرســوها يف تنظيــم مثــل هــذا األســبوع الــدرايس الناجــح .كان أســبوع الدراســة هــذا مفي ـ ًدا ح ً
عــا بطريقــة مذهلــة .وقــد اشــتمل عــى مجموعــة واســعة مــن املوضوعــات التــي تحتــل حاليًــا
ومتنو ً
حريصا
األولويــة القصــوى عــى طــاوالت مناقشــة حكومــات الــدول العربيــة .بعــد كل جلســة ،وجــدت نفــي
ً
عــى معرفــة املزيــد عــن كل موضــوع وقــاد ًرا عــى ربطــه باملعرفــة التــي حصلــت عليهــا مــن دراســتي.
جــاء اختيــار خــراء األســبوع الــدرايس مثال ًيــا ،فقــد كانــت جلســاتهم مق ّدمــة بطريقــة بســيطة وممتعــة
للغايــة .أويص باألســبوع الــدرايس هــذا خاصــة لألشــخاص الذيــن يعملــون يف األوســاط األكادمييــة ،ألنــه
مينــح رؤى مفيــدة حــول املوضوعــات التــي يجــب تناولهــا يف البحــث األكادميــي وميكــن مــن توســيع
شــبكة البحــث الخاصــة.
•كانــت نتائــج األســبوع الــدرايس للشــبكة رائعــة بعــد عــام مــن الفــوىض .لقــد كنــت أبحــث عــن فرصــة مامثلــة
مل أعــرف أنهــا موجــودة .أنــا ســعيد عــى الرغــم مــن حالــة الطــوارئ الصحيــة العامليــة ،فقــد قدمــت لنــا
ـرة بشــكل جيّــد.
الشــبكة جلســات محـ ّ
•كانــت املشــاركة يف األســبوع الــدرايس ممتعــة وجذابــة للغايــة ،رغــم أن املوضوعــات بــدت بعيــدة بعــض
الــيء عــن متنــاول يــدي يف البدايــة ،لكــن يظهــر اليــوم أنهــا ذات أهميــة لــكل شــخص حــول العــامل،
وخاصــة الشــباب الذيــن يتوقــون إىل معرفــة املزيــد عــن بلدانهــم .كان مــن الرائــع الحصــول عــى ملحــة
عــا يحــدث يف الكواليــس فيــا يتعلــق بصنــع السياســات واالقتصــاد الــكيل .كانــت املعلومــات التــي
ّ
تــم الحصــول عليهــا مــن األســبوع الــدرايس حاســمة وأساســية للوصــول ملنظــور واقعــي حــول الحلــول
املمكنــة وعمليــات التنميــة يف البلــدان الناميــة .عــاوة عــى ذلــك ،أتــاح األســبوع الــدرايس إمكانيــة تبــادل
املعرفــة بــن مختلــف األشــخاص حــول العــامل ،مــا أعطــى الجلســات قيمــة أكــر.
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