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مبادرة اإلصالح العربي تُعلن عن
زمالء غير المقيمين لعام 2021

 مبادرة اإلصالح العربي← 

 



في إطار التزامنا المُتواصل بدعم وتشجيع الباحثين في المنطقة، يسرنا اإلعالن عن
دفعتنا الجديدة من الزمالء غير المقيمين لعام 2021. 

يأتي زمالؤنا الجدد لعام 2021 من الجزائر والمغرب ومصر والعراق واليمن وليبيا،
ويتمتعون بخبرات في طائفة عريضة من المواضيع والمجاالت، من قبيل الحوكمة

البيئية والحركات االجتماعية واالقتصاد السياسي والمساواة بين الجنسين. وسيكون لدى
كل زميل منهم مشروع بحثي خاص به مع المساهمة في الوقت ذاته في جهودنا

األكبر الرامية إلى إثراء النقاشات الخاصة بمنطقتنا وتفعيلها.

زمالء مبادرة اإلصالح العربي غير المقيمين لعام
2021 هم:

 تتمتع بخبرة أكاديمية متعددة التخصصات؛ فقد حصلت على ماجستير ريم عوني أبوزيد
في علم االجتماع من كلية لندن لالقتصاد (LSE)، وماجستير في العلوم السياسية،

وماجستير في القانون الدولي والمُقارن من الجامعة األمريكية بالقاهرة. وقد ركزت
دراساتها السابقة على الحركات االجتماعية، وقضايا القانون والمجتمع، وخاصةً تطبيق

التقاضي االستراتيجي بوصفه أداة سياسية في السياق المصري. 

 

    مبادرة اإلصالح العربي تُعلن عن الزمالء غير المقيمين لعام 22021

https://www.arab-reform.net/ar/people/18347/


 هي أستاذة في علم االجتماع في جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. وهي سناء بنبلي
زميلة باحثة في مختبر البحث في التمايز االجتماعي األنثروبولوجي والهويات

االجتماعية (LADSIS). تتناول أطروحتها للدكتوراه موضوع تأنيث الوظائف الخدمية
ودخول المرأة إلى مجال المقاهي الذكوري في مدينة الدار البيضاء. وقد أجرت أيضاً

دراسات جنسانية وعملت منذ فترة طويلة في المجال الخاص بذوي اإلعاقات. 

 

 هو صحفي اقتصادي عمل مع عدة جرائد ومواقع مثل ”مصراوي“ محمد جاد
و“الشروق“ و“الشرق األوسط“ و“زاوية عربية“. كما أشرف على وحدة األبحاث في

 لمعهد تحليالت سياسيةالمركز المصري للحقوق االقتصادية واالجتماعية. وقد كتب 
“ اإللكترونية وجدليالشرق األوسط وأعد أيضاً أوراقاً بحثية لمجلة ”

 أيضاً في موقع ”مدى مصر“ مساهم منتظم. وهو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
اإلخباري. 

    مبادرة اإلصالح العربي تُعلن عن الزمالء غير المقيمين لعام 32021

https://www.arab-reform.net/ar/people/%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a8%d9%86%d8%a8%d9%84%d9%8a/
https://www.arab-reform.net/ar/people/18683/
https://www.mei.edu/profile/mohamed-gad
https://cutt.ly/Dl4NcRt
https://cutt.ly/ljBztUA
http://bit.ly/2jk023f


 

 هو شاعر وصحافي عراقي، عمل باحثاً في مشاريع متعددة ضمن برنامج عمر الجفّال
دراسات النزاع التابع لمركز الشرق األوسط في جامعة LSE في لندن، ويعمل

كصحافي لعدد من المواقع العربيّة واألجنبيّة. حصل على جائزة مصطفى الحسيني عام
2017، ووصل إلى القائمة القصيرة لجائزة الصحافة العربيّة عن فئة الشباب في العام

ذاته. 

    مبادرة اإلصالح العربي تُعلن عن الزمالء غير المقيمين لعام 42021

https://www.arab-reform.net/ar/people/%d8%b9%d9%85%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%81%d9%91%d8%a7%d9%84/


 

 هي ناشطة وباحثة ليبية، تعمل في مجال حقوق اإلنسان وحقوق المرأة أسماء خليفة
وتمكين الشباب منذ عام 2011. وركزت على جهود بناء السالم في ليبيا منذ عام

2014. ومن بين المهام التي يحفل بها سجلها المهني في ليبيا العمل على تحسين
مشاركة المرأة في الحكومة المحلية والتصدي للعنف القائم على نوع الجنس. 

    مبادرة اإلصالح العربي تُعلن عن الزمالء غير المقيمين لعام 52021

https://www.arab-reform.net/ar/people/%d8%a3%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a1-%d8%ae%d9%84%d9%8a%d9%81%d8%a9/


 

 هو أستاذ مشارك ورئيس قسم العلوم البيئية في كلية البترول والموارد هشام ناجي
،(YOHR) الطبيعية بجامعة صنعاء. وهو أيضاً عضو في المرصد اليمني لحقوق اإلنسان

ويعمل مُستشاراً لعدة منظمات، ويُركز على الدراسات البيئية، والبيئات الساحلية
والبحرية، وإدارة المناطق الساحلية، ودراسات تقييم اآلثار البيئية واالجتماعية، واإلدارة

البيئية. 

    مبادرة اإلصالح العربي تُعلن عن الزمالء غير المقيمين لعام 62021

https://www.arab-reform.net/ar/people/18684/


 

 هو باحث وأستاذ محاضر في علم االجتماع بجامعة لمين دباغين (سطيف/ دريس نوري
الجزائر)، وعضو في المجلس العربي للعلوم االجتماعية( بيروت)، وباحث في مخبر
المجتمع الجزائري المعاصر. مهتم بدراسة تحوالت المجتمع الجزائري بشكل خاص
وتأثير االقتصاد الريعي على عملية التحول الديمقراطي في المنطقة العربية بشكل

عام. ناقش أطروحة دكتوراه حول : ”الممارسات الريعية، الزبونية السياسية وإشكالية
المجتمع المدني في الجزائر المعاصرة“ (2016). 

    مبادرة اإلصالح العربي تُعلن عن الزمالء غير المقيمين لعام 72021

https://www.arab-reform.net/ar/people/%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%b3/


 

يمتد برنامج الزمالة لغير المقيمين الخاص بنا لـ 12 شهراً ويُتيح للزمالء فرصة إجراء
بحوث جديدة مع المشاركة في الوقت نفسه في المناقشات والعمليات المتعلقة

بالسياسات العامة. 

تظل مبادرة اإلصالح العربي ملتزمة أكثر من أي وقت مضى بِهدفنا المتمثل في
تشجيع ودعم منظومة متكاملة من الباحثين في المنطقة الذين يعملون على إعداد

برامج محلية تسعى إلى تحقيق التغيير الديمقراطي والعدالة االجتماعية والمساواة بين
الجنسين. في عام 2021، قمنا بتوسيع فريق عملنا في بيروت وتونس وأطلقنا

برنامجنا الخاص بالسياسات البيئية ومشروع دعم المشاركة السياسيّة للمرأة العربية
(SAWT). 

للتواصل مع زمالئنا، أو في حال كانت لديكم أيّ استفسارات، يمكنكم مراسلتنا على
arab@contact["net.reform-arab@contact"=mail email] :البريد اإللكتروني-

reform.net[/email]

    مبادرة اإلصالح العربي تُعلن عن الزمالء غير المقيمين لعام 82021



الكاتب/ة

مبادرة اإلصالح العربي

عن مبادرة اإلصالح العربي
مبادرة اإلصالح العربي مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، وبشراكة مع خبراء من

المنطقة العربية وخارجها، باقتراح برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة من أجل السعي الى تحقيق تغيير
ديمقراطي. تلتزم المبادرة في عملها مبادئ الحرية والتعددية والمساواة بين الجنسين والعدالة
االجتماعية. وهي تقوم باألبحاث السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منبراً لألصوات المتميّزة.

ننتج بحوث أصيلة يقدمها خبراء محليون، ونتشارك مع مؤسسات عربية ودولية لنشرها.

نشجع األفراد والمؤسسات على القيام بتطوير رؤيتهم الخاصة للحلول السياسية.

نعبئ األطراف المعنية لبناء تحالفات من أجل إنجاز التغيير.

هدفنا أن تشهد المنطقة العربية صعود وتنمية مجتمعات ديمقراطية عصرية.

تأسست ”مبادرة اإلصالح العربي“ عام 2005 ويشرف على عملها مجلس األعضاء والهيئة التنفيذية.

arab-reform.netcontact@arab-reform.net
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