
2020



1 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 2020إستراتیجیّة 
 للمجلس العربّي للعلوم اإلجتماعیّة

 
 
 
 
 
 
 

 



2 
 

 الفھرس
 

 

 3 ........................................................................................................................................... المقّدمة .1

 4 ........................................................................................................................... لفیّة التاريخیّةالخ         .2

 7 ............................................................................................... الرسالة والرؤية والقیم

 9 ......................................................................................................... البنیة والتنظیم

 11 .................................................................................................. ھیكلیّة التنظیمیّةال

 12 ......................................... إستراتیجیّة األعوام الخمسة: البحث من أجل التغییر اإلجتماعيّ         .3

 14 ................................................................... اعیةمشروع المرصد العربي للعلوم اإلجتم

 16 ..................................................................................................... األولويّات الثیمیّة

 17 ................................................................................ الشراكات المؤّسسیة والتشبیك

 18 ............................................................................ تواصل والموارد الرقمیّة والجماھیرال

 23 ..................................................................................................... إستخدام البحث

 24 .................................................................................................................................... خطّة العمل      .4

 26 .................................................................................... أھداف خطّة األعوام الخمسة

 30 .............................................................................................................................. سجّل المخاطر        .5

 31 .................................................................................................................................الخطّة اإلداريّة       .6

 31 ...................................................................................................................... المالحظات الختامیّة       .7

 33 .................................................................................................... اإلستراتیجیّة عداد: عملیّة إ1الملحق 

 35 .................................................................................................مرجعیّة ذات الصّلة: الوثائق ال2الملحق 

 

 

 

 



3 
 

 المقّدمة .1
 

ال تبغي الربح، تھدف إلى تعزیز البحث وإنتاج  إقلیمیة مستقلة منّظمةٌ  المجلس العربي للعلوم اإلجتماعیة

ا لھا.  المجلس  أطلقالمعرفة في مجال العلوم اإلجتماعیّة في العالم العربّي، وتتّخذ من بیروت (لبنان) مقر�

 حیث كانت بعد فترة أولى عصاراتھ وإنتاجاتھ الفكریة. 2012مالھ في آب/ أغسطس من العام أع

 

جنة التحضیریّة للمجلس على وضع الرسالة والرؤیة والنشاطات المركزیّة، باإلضافة إلى الخطّ عملت الل

ستراتیجیٍّة شاملٍة االمخاطر، ضمن وثیقٍة الزمنّي الذي یمتدّ على أربعة أعواٍم، وإستراتیجیّة التمّول وتقییم 

). في كانون 2008بعنوان "مؤّسسة إقلیمیّة جدیدة لتطویر العلوم اإلجتماعیّة في المجال العاّم العربّي" (

، أُقیم في القاھرة حفل إطالٍق حضره أكثر من سبعین باحثًا وباحثةً من 2008األّول/ دیسمبر من العام 

لمجلس العربي ل على ھذه الوثیقة، كما انتُخب مجلس األمناء األّولالمصادقة  خاللھ تّمتالمنطقة العربیّة، 

في  1"أجنبیة جمعیة. ونظًرا إلى التأخیرات البیروقراطیّة في تسجیل المجلس قانونیًا كـ"للعلوم اإلجتماعیة

. 2012في خریف العام  المجلس عملھ استھلّ لبنان، باإلضافة إلى الوقت المطلوب لتعیین المدیر/ة العاّم/ة، 

قّتة (وبتمویٍل كریٍم من "الوكالة السویدیّة للتعاون اإلنمائي الدّولّي" وخالل تلك المرحلة المفي االنتظار، و

Sida عقد اإلجتماعات لإلشراف على عملیّة التسجیل القانونّي واختیار المدیر/ة في )، استمّر مجلس األمناء

 أجل التخطیط لثیمات النشاطات المركزیّة للمجلس.العاّم/ة، كما نّظم ورش عمٍل من 

 

یتبع خریطةَ طریٍق ُوِضعَت في  المجلس العربي للعلوم اإلجتماعیةخالل األعوام األربعة الماضیة، كان 

الوثیقة التأسیسیّة وفُّصلَت في نقاشات مجلس األمناء وفرص التمویل. أما نشاطات المجلس المركزیّة 

ن ابرامج المنح البحثیّة، ومجموعات العمل، والمؤتمر والجمعیّة العاّمة اللذلتأسیسیّة (الموصوفة في الوثیقة ا

كّل عاَمین، وتقریر العلوم اإلجتماعیّة الذي یصدر كّل عاَمین، والموقع اإللكترونّي والمنّصة  نیُعقدا

 ة الثانیة أو الثالثة حالیًا.معظمھا الدور وبلغعلى مراحل،  برّمتھا)، فأُطلقَت اإللكترونیّة وحوارات السیاسة

                                                           
�حاجٍة إلى  كما أّنها، أفراًدا غیر لبنانّیین/اتمجلس أمنائها ضّم �أن �وُ�سمح للفئة الثان�ة  –ّ�ة" هناك فئتان من الجمعّ�ات في لبنان: "لبنانّ�ة" و"دول1

 من مجلس الوزراء. موافقةٍ 
 

 



4 
 

الدروس المستقاة من األعوام األربعة الماضیة،  لمراجعة والتقییم من خالل الوقوف عندحان الوقت لالیوم، 

تقدّم ھذه الوثیقة اإلستراتیجیّة (اإلستراتیجیّة) لمحةً عامةً عن بناًء علیھ، ومتغیّرات السیاق اإلقلیمّي. 

 إرساء)، من خالل 2020 - 2016لألعوام المقبلة ( والمخططات ة واإلستعداداتالنشاطات األساسیّة الحالیّ 

 أھداٍف ونشاطاٍت جدیدةٍ مؤسسیٍّة وبرمجیٍّة على حدٍّ سواء.

 

مراجعتھا وتعدیلھا دوریًا (راجع/ي قسم الخّطة اإلداریّة في  ستتمُّ  عبارة عن وثیقٍة دینامیّةٍ اإلستراتیجیّة 

یضیف نشاطاٍت جدیدة، كما یمكن من شأنھ أن الموارد من خالل التمّول الناجح ). إّن ازدیاد 34الّصفحة 

 للتغیّرات السیاقیّة أن تؤدّي إلى ابتكاراٍت في البرمجة وتغییراٍت في األولویّات الثیمیّة.

 

 التاريخیّة الخلفیّة .2
 

متراكمة، وفي الوقت عینھ  ، وأمنیّةً ةً، وسیاسیّةً ، وبیئیّ إقتصادیّةً  – طقة العربیّة تحدّیاٍت إجتماعیّةً تواجھ المن

تنقصھا الخبرات األكادیمیّة والبحثیّة المتینة القادرة على تسلیط الّضوء على ھذه التحدّیات، وتحلیل التغیّرات 

اإلجتماعیّة، وإطالق النقاشات العاّمة، وتغذیة السیاسات العاّمة. ولطالما كان معروفًا أنّھ یتوّجب على الدول 

 –معالجة حاجاتھا المعرفیّة عن طریق تعزیز القدرات والنوعیّة والمدى واإلنتشار والتأثیر البحثّي العربیّة 

 2 في المنطقة. –سیّما البحث اإلجتماعّي  وال

 

خالل العقد الماضي، من أجل  في تحفیز مبادراٍت واستراتیجیّاٍت مختلفةزدیاد الوعي لھذه الحاجة وساھم ا

 العربّي؛ فأُنشئت مؤّسساٌت جدیدةات األساسیّة التي تواجھ إنتاج المعرفة في العالم التعامل مع بعض التحدّی

للدراسات العلیا والبحوث، وازداد عدد فرص الزمالة المتاحة للطّالب والطالبات في المنطقة بھدف متابعة 

ببطٍء عدد الجمعیّات  الدراسات العلیا، كما بدأت تظھر الجوائز الخاّصة باإلنجاز األكادیمّي، بینما یزداد

أنّھا ال تتوفّر  فضًال عنالمھنیّة. لكن البرامج والفرص التي ترّكز على العلوم اإلجتماعیّة تبقى محدودةً جدًا، 

 على نحو متساٍو بین الدول في المنطقة العربیّة.

                                                           
" على األجندات في وضع "النقص المعرفي جوهرً�اًرا ) دو UNDP"برنامج األمم المتحدة اإلنمائي" (ادران عن الص 2003و 2002ال�شرّ�ة لعاَمي  أّدى تقر�را التنم�ة 2

 اإلقل�مّ�ة والعالمّ�ة. راجع/ي أ�ًضا:

Seteney Shami and Moushira Elgeziri “Capacity development challenges in the Arab states” World Social Science Report: 

Knowledge Divides, 2010 pp. 104-105. 
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 حیويٌّ  أمرٌ  الحرّ  والنقاش البحث مساحات...وحماية إنتاج
 .المنطقة لمستقبل

 

إلھمال الرسمّي للعلوم اإلجتماعیّة بمفاھیم التنمیة والحداثة التي لطالما حكمت التخطیط التربوّي یتعلّق ا

والخیرّي في المنطقة، في ظّل تحّول التركیز التقلیدّي خالل العقود الماضیة من العلوم والطّب والھندسة إلى 

ساٍو، یوجز وضع العلوم اإلجتماعیّة الدراسات المالیّة واإلدارة وتنویعات القطاع الخاّص. على نحٍو م

سیّما النقائص لدى مؤّسسات التعلیم العالّي، حیث  ومكانتھا قصور األنظمة التربویّة برّمتھا في المنطقة، وال

أدّى نمّو التعلیم العالّي الخاّص إلى حدوث فروقاٍت واضحٍة وزدیاد التسجیل على حساب جودة التعلیم. ایأتي 

. ورافق ھذه التطّورات تراجع 3بویّة، باإلضافة إلى التھمیش اإلضافّي للعلوم اإلجتماعیّةبین المؤّسسات التر

تھاماٍت متبادلٍة بأّن البحث غیر اسات والنقاشات العاّمة، في ظّل ادور األكادیمیّین/ات لجھة التأثیر في السی

 بالّسیاسة وأّن صانعي/ات السیاسات ال یھتّمون بنتائج األبحاث. متّصل

 

ستمرار في عدم مساءلة واقع السیاسات التربویّة ومفاھیم التنمیة والقیود المفروضة على المجال یشیر االو

العاّم إلى ضعف مجتمع العلوم اإلجتماعیّة في المنطقة، وعدم قدرتھ على اإلنخراط في الوظائف األساسیّة 

نیٍّة على األدلّة لألجندات األیدیولوجیّة الثالث للمجال الفكرّي المستقّل، وھي: القدرة على صیاغة بدائل مب

المھیِمنة؛ القدرة على التأثیر في النقاشات العاّمة وصنع السیاسات؛ والقدرة على حمایة وتعزیز المصالح 

المھنیّة. ونظًرا إلى الضعف المؤّسسي، وباألھمیّة ذاتھا، لم یتمّكن علماء وعالمات اإلجتماع العرب/یّات من 

العلوم اإلجتماعیّة العربّي  ٍو كامٍل في شبكات المعرفة اإلقلیمیّة والعالمیّة، لذا، یبقى مجتمعالمشاركة على نح

ى إلى حدٍّ كبیٍر عن المنتدیات العالمیّة األساسیّة وشبكات البحث الحیویّة، كما أنّھ ال یساھم بفاعلیٍّة في مقص

 اإلنتاج العالمّي للمعرفة.

 

                                                           
 جتماعّ�ة في التعل�م العالي، راجع/ي:للمز�د عن تهم�ش العلوم اإل 3

Mohammed Bamyeh, Social Sciences in the Arab World: Forms of Presence, Arab Council for the Social Sciences: First 

Report by the Arab Social Science Monitor, 2015 
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ستخدام البحث في وضع السیاسات العاّمة، وعدم ابحثيٌّ ضیّق األفق، وعدم ینجم عن الواقع المذكور إنتاٌج 

ستحصالھ على اإلھتمام العاّم. ونظًرا إلى ھذه التحدیات الھائلة التي تشمل تغیّراٍت بنیویّة ومحدودیّة الموارد ا

معالجة القصور  وغیاب اإلستدامة المالیّة وضیق التخّصصات، لم تتمّكن المؤّسسات والبرامج الموجودة من

، كما أّن جھودھا، على الرغم من قیمتھا، تبقى مشتّتةً و/أو في قدرة العلوم اإلجتماعیّة على نحٍو منھجّيٍ 

جوانب معیّنٍة من بناء القدرات. في الواقع، إّن قلّة عدد المؤّسسات والجمعیّات ومقتصرة على محدودةً 

 ة نطاق العمل والفرص المتاحة والقدرة على التأثیر.والبرامج ذات الطابع اإلقلیمّي تزید من محدودیّ 

 

وتطّور على ید مجموعٍة من علماء وعالمات  المجلس العربي للعلوم اإلجتماعیةفي ھذا السیاق، إنطلق 

ق والنماذج ائلمناقشة الطر 2006اإلجتماع العرب/یّات المھتّمین/ات، والذین التقوا للمّرة األولى في العام 

 مل مع المشكالت التي تواجھ العلوم اإلجتماعیّة تحدیدًا، والبحث اإلجتماعّي عموًما في المنطقة.الممكنة للتعا

. 2010ما إن انتھت عملیّة التخطیط األّولي للمجلس، حتى اھتّزت المنطقة بأحداث الربیع العربّي منذ العام 

شات العاّمة، وولّدت إحساًسا باألمل ھذه األحداث، معطوفةً على عوامل أخرى، أدّت إلى فتح المساحات والنقا

وبفرص التغییر الجدیدة. فتجلّت أھمیّة مساءلة الوضع القائم وضرورة تطویر الرؤى الجدیدة للمجتمع، 

ق الجدیدة لتمثیل الماضي والحاضر والمستقبل. ھكذا، أخذت أھمیّة العلوم اإلجتماعیّة ائباإلضافة إلى الطر

 تتجّسد في الّشوارع.

 

تزّت المنطقة بأحداث الربیع العربّي بدًءا من العام عندما اھ
 ... أخذت أھمیّة العلوم االجتماعیّة تتجّسد في الّشوارع.2010

 

نعدام األمن، باإلضافة إلى الحروب في ازدیادًا في العنف واستبدادًا متجددًا وافي المحّصلة، أنتجت تلك الفترة 

حتضانھا. ابقیت فرٌص بارزةٌ ال بدّ من تشجیعھا ومعھ منطقة وفي ال زخًما بقيعدٍد من دول المنطقة، لكن 

كذلك، یشھد المشھد المؤّسسي بعض التغییر اإلیجابّي، إذ تبرز أكثر فأكثر منّظماٌت وبرامج مثیرةٌ لإلھتمام، 

 –. ویفتح ھذا التطّور إمكانیّات الشراكات المؤّسسیة في إطار رابط البحث ومشّجعةتوفّر فرًصا جدیدةً 

، كما یتیح المجال لتطویر فرص تعلیٍم بدیلٍة أو تكمیلیٍّة في العلوم اإلجتماعیّة المجال العام –لسیاسة والبحث ا

إّن إنتاج وعلیھ، ف(مقّررات إلكترونیّة، مجموعات قراءة، جلساٌت تعلیمیّة في المنّظمات غیر الحكومیّة، إلخ.). 

ً وحمایتھا یشّكالن ف الحرّ  والنقاش البحث مساحات  في مستقبل المنطقة. عالً حیویّا
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والمصاغة  –ھّمتھ وقیمھ ومَ  المجلس العربي للعلوم اإلجتماعیةفي ھذا السیاق المتغیّر للمنطقة، تغدو رسالة 

 أكثر قیمةً وأھمیّة. –والواردة أدناه  2009في الوثیقة التأسیسیّة في العام 

 

 4الرسالة والرؤية والقیم
إلى  المجلس العربي للعلوم اإلجتماعیةوالمؤّسسات األكادیمیّة / البحثیّة، یھدف من خالل دعم الباحثین/ات 

ستخدامھا، وإلى إثراء النقاش اونشرھا وتصدیقھا و المساھمة في خلق البحوث في مجال العلوم االجتماعیّة

تحسین دور  حول التحدیات التي تواجھ المجتمعات العربیّة. باإلضافة إلى ذلك، یھدف المجلس إلى العامّ 

تتضّمن أھداف المجلس على  ة في المنطقة.العلوم اإلجتماعیّة في الحیاة العامة العربیّة، وتغذیة السیاسة العامّ 

 وجھ الخصوص:

 

 وتلبیتھا؛ العربیة البلدان في اإلجتماعیة العلوم ومجتمعات علماء وعالمات اإلجتماع حتیاجاتا تحدید •

 اإلجتماعیّة؛ العلوم مجال في والبحثیّة األكادیمیّة المؤسساتو األفراد الباحثین/ات قدرات تعزیز •

 وعالیة الجودة؛ المستقلة األبحاث إنتاج تشجیع •

 العربیّة؛ المنطقة في علماء وعالمات اإلجتماع بین والتواصل لتبادل المعلومات منابر توفیر •

 العاّمة وصیاغتھ؛ بالمصلحة النھوض في اإلجتماعیة العلوم تعزیز دور •

 للباحثین/ات الفكریّة/ األكادیمیّة الحریات وحمایة النقديّ  والتفكیر المستقل الفكر ونشر مبادئ دعم •

 العربیّة؛ المنطقة في واألكادیمیّین/ات

السیاسات،  وصانعي/ات والمھنیّین/ات واألكادیمیّین/ات الباحثین/ات التي تجمع الفعّالة الشبكات دعم •

 الم؛العام واإلع الجمھور إلى باإلضافة

 العربیّة. المنطقة في واسعٍ  نطاقٍ  ونشرھا على عالیة الجودة اإلجتماعیة العلوم أبحاث إصدار دعم •

على تحقیق ھذه األھداف وتنفیذھا، مسترشدًا سیحرص  المجلس العربي للعلوم اإلجتماعیة علًما أن •

 بالرؤیة والقیم التي یمكن إیجازھا بأربعة مبادئ:

 
                                                           

كانون األّول/  19-18جتماعها في القاهرة بتار�خ ا/ات للمجلس/ الجمعّ�ة العامة في راجع/ي الب�ان �حرفّیته كما صادق/ت عل�ه األعضاء المؤّسسون 4

 http://www.theacss.org/pages/mission:2008د�سمبر من العام 

 

http://www.theacss.org/pages/mission
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 النوعیّة

على تعزیز التمیّز في أبحاث العلوم اإلجتماعیّة في المیادین  عربي للعلوم اإلجتماعیةالمجلس الیعمل  •

 المتخّصصة ومتعدّدة اإلختصاصات على حدٍّ سواء؛

 ؛كافةً  یمثل بناء القدرات جزًءا ال یتجزأ من جوانب أعمال المجلس •

رض ضمان نوعیة یوّظف المجلس آلیاٍت متنوعةً مثل مراجعة األقران واللجان التحكیمیّة بغ •

 اإلصدارات، وتوزیع التمویل، وغیرھا من الموارد؛

 .المجلس العربي للعلوم اإلجتماعیةھتماٍم محوریٍّة بالنسبة إلى اتمثل نوعیّة التدریس والتدریب مسألة  •

 

 الشمولیّة

 تعریفًا واسعًا للعلوم اإلجتماعیّة یشمل ما یلي: المجلس العربي للعلوم اإلجتماعیةیعتمد

وم اإلجتماعیّة األساسیّة مثل علم اإلناسة (األنثروبولوجیا)، وعلم السّكان (الدیموغرافیا)، العل •

 واإلقتصاد، والتاریخ، والعلوم السیاسیّة، وعلم النفس وعلم اإلجتماع؛

اإلختصاصات ذات الّصلة بالعلوم اإلجتماعیّة مثل الفنون، والعمارة، والجغرافیا، والتاریخ،  •

 ، والفلسفة، والصّحة العاّمة؛والقانون، واألدب

المجاالت متعدّدة اإلختصاصات مثل دراسات النوع اإلجتماعّي/الجندر، والدراسات الثقافیّة،  •

 والدراسات المدینیّة؛

على تعزیز الروابط بین األكادیمیّین/ات العرب/یّات في  المجلس العربي للعلوم اإلجتماعیةیعمل  •

 المنطقة وفي المھجر؛

 ستھداف الجیل التالي من الباحثین/ات وإشراكھ؛ا خصوًصا علىیعمل المجلس  •

في العدید من نشاطاتھ، یعمل المجلس بالشراكة مع مؤّسساٍت أخرى معنیٍّة بالعلوم اإلجتماعیّة مثل  •

 الجمعیّات المتخّصصة، والجامعات، والمنظمات غیر الحكومیّة، والمنظمات الحكومیّة؛

مّي، وكذلك بین األقالیم (ما بین بلدان الجنوب)، وعلى المستوى یعمل المجلس على المستوى اإلقلی •

 الدولّي.

یعتمد المجلس لغاٍت متعددةً، على أن تكون لغات العمل الرئیسة ھي العربیّة واإلنكلیزیّة والفرنسیّة.  •

 كما تُستخدم لغاٌت أخرى بحسب المتطلّبات المحدّدة للمشاریع.
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 المرونة

مؤسسةٌ متعدّدة الھویات تجمع السمات التنظیمیّة والبرمجیّة  جتماعیةالمجلس العربي للعلوم اإل •

 للمنظمات البحثیّة، والجمعیّات األكادیمیّة، ومعاھد التدریب،ومراكز الدراسات؛

یضّم المجلس أمانةً عامةً صغیرة الحجم وعددًا محدودًا من الموظفین/ات اإلداریّین/ات، ویعتمد في  •

ن والشراكات بما یتیح حشد مواھب عدٍد كبیٍر من علماء وعالمات اإلجتماع عملھ على التشبیك واللّجا

 وجھودھم/ّن؛

یستجیب المجلس لألعضاء والجمعیّة العمومیّة، ویخضع للمساءلة أمامھم/ّن، كما یقوم مجلس األمناء  •

 واللجان اإلستشاریة واألمانة العامة بتشكیل اللجان والشبكات البحثیّة ومجموعات العمل.

خالل تعدّد طرائق عملھ وعملیاتھ اإلستشاریّة، یستطیع المجلس اإلستجابة بسرعٍة لألفكار  من •

 الجدیدة، واإلحتیاجات المتغیّرة،وأولویّات البحث.

 

 اإلستقاللیّة

أّي أنھا متحّررة من التدّخل  –منظمةٌ غیر حكومیٍّة مستقلّةٌ  المجلس العربي للعلوم اإلجتماعیة •

 ل الذي یفرض قیودًا على حریة التعبیر؛الحكومّي ومن التموی

یقوم المجلس بتطویر آلیاٍت لدعم الباحثین/اتالمعّرضین/ات للخطر، ولتعزیز الحریات األكادیمیّة،  •

 والحق بإجراء األبحاث بحریٍّة، باإلضافة إلى حریّة الكتابة والنشر في مجال العلوم اإلجتماعیّة؛

والنشر، ویوفّر في الوقت ذاتھ قنواٍت للحوار البنّاء بین  یعمل المجلس على تشجیع التفكیر النقديّ  •

 الباحثین/ات وصانعي/ات السیاسات والمسؤولین/ات الحكومیّین/ات.

 
 البنیة والتنظیم

من الجمعیّة العامة التي تضّم األفراد والمؤّسسات األعضاء،  المجلس العربي للعلوم اإلجتماعیةیتألّف 

ثني عشر عضًوا منتخبًا، واألمانة العاّمة التي یرأسھا المدیر/ة العاّم/ة. وأفضت ومجلس األمناء المكّون من إ

عملیّة التخطیط والنقاش واإلستشارة المطّولة التي جرت في المراحل األولى من ھذه المبادرة إلى اتّخاذ قراٍر 

ٍة ضمن مؤّسسٍة و آلیّ ، بدًال من شكٍل مؤّسسي آخر كجمعیّة، أو مركز دراسات، أو برنامجٍ، أمجلسبتشكیل 

ھو مؤّسسةٌ  المجلس العربي للعلوم اإلجتماعیةاإلشارة إلى أّن  مجلسختیار مصطلح قائمة. ویقصد من ا

تضع خطط عملھا وصغیرة الحجم نسبی�ا لجھة عدد الموّظفین/ات والمكاتب؛ وأنّھا تعتمد على التشبیك؛ 
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ستخدام ھذا االلجان واإلستشارات. كذلك، یقصد من واألولویّات الثیمیّة للبحث من خالل بنًى واسعة من 

ھو شبكةٌ من الشبكات، ومساحةٌ مؤّسسیّة بینیّة  المجلس العربي للعلوم اإلجتماعیةالمصطلح اإلشارة إلى أّن 

تسعى إلى تعزیز المؤّسسات القائمة وتنمیتھا، من خالل الشراكة والتعاون. في ظّل ذلك كلھ، یھدف المجلس 

ن المؤّسسات القائمة، بما في ذلك الموارد البشریّة، بل خلق الفرص زاف الموارد بعیدًا ماستنإلى عدم 

 والحوافز لألفراد والمؤّسسات لتطویر قدراتھا وأدائھا.

 

وبما أّن بناء المجتمع حاجةٌ كبرى في المنطقة، تقّرر أن یعتمد المجلس الشمولیّة والعضویّة كأساٍس لھ، وأن 

من یحملون المؤّھالت في مجال العلوم اإلجتماعیّة في المنطقة العربیّة وفي  لجمیع تكون أبوابھ مفتوحةً 

المھجر، والذین/ اللواتي یكّونون الجمعیّة العاّمة بحقوٍق ومسؤولیّاٍت واضحة. في الوقت عینھ، وبما أّن تعزیز 

نةً عامةً ومجلس أمناٍء على النوعیة وبناء القدرات ھما من الوظائف األساسیّة، تقّرر أن یضّم المجلس أما

درجٍة عالیٍة من الكفاءة، لتصمیم وتنفیذ برامج وتدّخالٍت معیّنٍة بغرض تحسین المجالَین المتخّصص ومتعدّد 

اإلختصاصات. أخیًرا، ونظًرا إلى الطلب على األجندات البحثیّة النقدیّة وذات المعنى والّصلة، تقّرر أن یكون 

اصر حریة الحیاة األكادیمیّة والفكریّة في المنطقة، وتحدّد أولویّاتھا الثیمیّة من خالل المجلس ھیئةً مستقلّةً، تن

اإلستشارة والتفاعل مع مختلف المجتمعات البحثیّة والمؤّسسات المعرفیّة عبر المنطقة، وفي الوقت عینھ، 

 توفیر منتدیاٍت مفتوحة للنقاش والنشر والتوزیع.
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 میّةالھیكلیّة التنظی

 الھیكلیّة التنظیمیّة التالیة: المجلس العربي للعلوم اإلجتماعیة، اعتمد 2016إعتباًرا من خریف العام 
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إستراتیجیّة األعوام الخمسة: البحث من أجل التغییر  .3
 اإلجتماعيّ 

 

ات ختیار األولویّ اجتماعّي من خالل البحث من أجل التغییر اإل المجلس العربي للعلوم اإلجتماعیةیحشد 

ستخدام البحوث. إّن الخبرة استراتیجّي؛ وتعزیز الثیمیّة؛ وتفعیل الشراكات المؤّسسیة؛ واعتماد التواصل اإل

األعوام األربعة خالل (راجع/ي الجدول) وتنفیذھا تصمیم البرامج والنشاطات في التي اكتسبھا المجلس 

عتماد افتحتّم  والبرمجيّ  والتطّور المؤّسسيّ  صقلت رسالتھ ورؤیتھ. أما المرحلة المقبلة من النموّ  ،الماضیة

بفاعلیٍّة على تعزیز البحث من أجل  المجلس العربي للعلوم اإلجتماعیةستراتیجیٍّة تحرص على أن یعمل ا

 ستدامتھ المالیّة.او وبناه الحاكمة باإلضافة إلى تعزیز قدرات موّظفیھ وموّظفاتھ ،جتماعيّ التغییر اإل

 تي تعالجھا اإلستراتیجیّة ھي:ة الیالتحدیات الرئیس

ا وأن یغدو أكثر شھرةً إقلیمی� ویعّززه، جتماعیّة دوره كمركٍز للعلوم اإل نأن یمتّ كیف یمكن للمجلس  •

 ا؟وعالمی� 

كیف تتطّور ھویّة المجلس كمانحٍ وكمؤّسسٍة تساھم في تحدید األجندات البحثیّة في مجال العلوم  •

 جتماعیّة اإلقلیمیّة؟اإل

عي إلى بناء ودعم المؤّسسات في المنطقة، والسللمجلس إرساء التوازن بین دعم األفراد  كیف یمكن •

 القدرات والشبكات المؤّسسیة؟

، یاسة والمناصرةردم الھّوة بین األكادیمیا والس كیف یمكن للمجلس تحدید العملیّات الرامیة إلى •

 ؟وتنفیذھا

 ستدامتھ المالیّة؟اكیف یمكن للمجلس أن یعّزز  •

 یمكن للمجلس التعامل مع التحدّیات في السیاق الصعب لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا؟ كیف •

منذ تأسیسھ في بیئٍة تزداد صعوبةً، إذ  المجلس العربي للعلوم اإلجتماعیةكما ھو واردٌ أعاله، یعمل  •

 أخرى مثل مصر والیمن. أما في بلدانٍ  ،تتقاقم النزاعات في دوٍل عدّة مثل العراق، ولیبیا، وسوریا

لباحثین/ات والناشطین/ات. في ظّل تزاید ضغط الرقابة والتھدید على ا غدت البیئة البحثیّة أكثر توتًّراف

كما إیقاف النشاطات واألحداث في بلداٍن مختلفة. بأّن االمتداد اإلقلیمّي للمجلس قد تأثّر ذلك یعني 

، وفي بعض لى تغییر خططھم/نّ عیّنٍة عنح من المجلس في بلداٍن مّر بعض متلقّي/ات الماضطُ 
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نتیجة عوامل عدّة  دًاتقیّ أكثر  الحركة ، كما باتتاألحیان تقلیص مكّون العمل المیدانّي في مشاریعھم/نّ 

 كمنع الّسفر والمتطلّبات الجدیدة للحصول على تأشیرات الدخول (الفیزا).

 

ستمرار المجلس بتقدیم الدعم اأھمیّةً من ذي قبل ھا، بات أكثر عوبات، أو ربّما بسببعلى الرغم من ھذه الصّ 

اإلشارة إلى مرونة  وھنا ال بدّ من. وتعزیزھا بناء الشبكاتفي ستمرار والفرص للباحثین/ات في المنطقة، واال

المجلس العربي البحثیّة، بمساعدة فریق  على متابعة مشاریعھم/نّ وعزمھم/ّن  متلقّي/ات المنح وتصمیمھم/نّ 

لم یتراجع عدد المتقدّمین/ات إلى البرامج والمشاركین/ات في النشاطات، بل إّن . وتفّھمھ تماعیةللعلوم اإلج

التفاعل اإلقلیمّي  بشكٍل عامّ یسّھل زدیاد، كما أّن موقع المجلس في لبنان اإلفي ھتمام بالمجلس یستمّر اإل

متدادًا إقلیمیًا أكثر االمنشأة حدیثًا ال تضمن بنیة نقطة اإلتصسویضمن الحریة األكادیمیّة. باإلضافة إلى ذلك، 

بتكار الدائم في برمجتھ ونشاطاتھ، وفي ف مع البیئة المتغیّرة وعلى اإلیحرص المجلس على التكیُّ وفاعلیّة. 

 الوقت عینھ البقاء ملتزًما بأھدافھ وقیمھ التأسیسیّة.

 
 للعلوم اإلجتماعیة للمجلس العربية البرامج والنشاطات الحالیّ 

 

المشاركون/ات  الوصف نشاط أو الموضوعال

 المستھدفون/ات

حدٌث مفتوٌح للعموم على مدى ثالثة  المؤتمر الذي يعقد كّل عاَمین
أيّاٍم، يشمل أوراًقا مختارًة على نحوٍ 

تنافسّي وعروًضا يقّدمھا متلّقو 
 ومتلّقیات المنح الحالیّین/ات

 العلوم اإلجتماعیة علماء وعالمات 
 الجمھور العامفي المنطقة، و

 منتدى البحث الذي يعقد كلّ 
 عاَمین

يّاٍم أحدٌث مغلٌق على مدى ثالثة 
 ،لمتلّقي ومتلّقیات المنح الحالیّین/ات

التعلیقات على  يجمعون خالله
، باإلضافة إلى عقد مسوّداتھم/نّ 

طاوالتٍ مستديرٍة عن األخالقیّات، 
ستراتیجیّات ، وإوالتخطیط المھنيّ 

 النشر

المجلس تلقیّات المنح من متلّقو وم
 العربي للعلوم اإلجتماعیة

ع التقارير بشأن نشاطات لقاء عمٍل لرف إجتماعات الجمعیّة العامة
نتخاب األعضاء الجدد االمجلس و

 لمجلس األمناء

المجلس متلّقو ومتلقیّات المنح من 
 العربي للعلوم اإلجتماعیة

ٌم لمراقبة وتقییم وضع العلوم مرصٌد دائ جتماعیّةالمرصد العربّي للعلوم اإل
جتماعیّة في المنطقة، وإصدار اإل

والموجزات  كّل عاَمین التقارير
 السیاسیّة واألوراق المرجعیّة 

عالمات وعلماء االجتماع، 
اإلداريّون/ات وصانعو/ات السیاسات 

 والعلوم والتنمیة في التعلیم العاليّ 

الباحثون/ات في المنطقة والمھجر المقترحات  دعوٌة مفتوحٌة لتقديم ةبرنامج المنح البحثیّ 
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البحثیّة ضمن ثیمٍة واسعة، وتقديم 
 شھًرا 18التمويل والدعم حتى 

 في أّي مرحلٍة من البحث

دعوٌة مفتوحٌة لتقديم الطلبات لتلّقي  زماالت ما بعد الدكتوراه
؛ يجب أن الدعم لمّدة تسعة أشھرٍ 
ن بمؤّسسٍة يكون الباحثون/ات مرتبطی

 میّة.إقلی

الباحثون/ات الناشئون/ات في 
أعوام  3-0مرحلة ما بعد الدكتوراه (

 بعد الدكتوراه)

الطالب والطالبات والناشطون/ات  برنامج اإلرشاد للبحث والمناصرة مصنع النماذج الجديدة
في مرحلة الماجستیر والدكتوراه 

 في المنطقة

زماالت تمويل نواتّي لمنح الّسفر وال برنامج المنح الصغیرة
 والبحث

الباحثون/ات والناشطون/ات 
 الناشئون/ات في المنطقة

بحث تعاونّي ومقاَرن في ثیماتٍ  مجموعات العمل
ثالثة  –محّددة على مدى عاَمین 

 أعوام

الباحثون/ات في المنطقة والمھجر 
 في أّي مرحلٍة من البحث

ى ورشات عمٍل لتلّقي التعلیقات عل ورشات عمٍل لمتلّقي/ات المنح
 مشاريع البحث قید العمل

المجلس نح من متلّقو ومتلقیّات الم
 العربي للعلوم اإلجتماعیة

بناء قدراتٍ في طرائق أو مسائل معیّنة  ورشات تدريبیّة
 (مثل أخالقیّات البحث)

المجلس نح من متلّقو ومتلقیّات الم
، والطالب العربي للعلوم اإلجتماعیة
والطالبات، والباحثون/ات 

 ن/ات في المنطقةالناشئو

ستكمال مقرّراٌت عن ثیماتٍ معیّنٍة ال مقرّرات إلكترونیّة
المقرّرات المتوفّرة في جامعات 

 المنطقة

الطالب والطالبات في المنطقة في 
 ،مراحل البكالوريوس، والماجستیر

 والدكتوراه

لقاءات عمٍل صغیرة بالشراكة مع  حواراٌت في السیاسة
إلقلیمیّة من المنظّمات الوطنیّة أو ا

أجل مّد الجسور بین البحث/ 
 السیاسة

المجلس نح من متلّقو ومتلقیّات الم
، العربي للعلوم اإلجتماعیة

والناشطون/ات وصانعو/ات 
 السیاسات

ومواقع  الموقع اإللكترونيّ 
 التواصل االجتماعيّ 

توفیر المعلومات، وموارد البحث، 
 واإلعالنات واإلصدارات اإللكترونیّة

ون/ات في المنطقة والعالم، الباحث
 والجمھور العامّ 

منتديات البحث التي تعقد كّل 
 عاَمین

حدٌث مفتوٌح للعموم على مدى ثالثة 
أيّاٍم، يشمل أوراًقا مختارًة على نحوٍ 

تنافسّي وعروًضا يقّدمھا متلّقو 
 ن/اتوومتلّقیات المنح الحالیّ 

جتماع في علماء وعالمات اإل
 امالمنطقة، والجمھور الع

 
 المرصد العربي للعلوم اإلجتماعیةمشروع 

. جتماعيّ مشروًعا محوریًا ضمن رسالة البحث من أجل التغییر اإل المرصد العربي للعلوم اإلجتماعیةیمثّل 

قواعد من خالل  ،متداد المنطقةاویقیّمھ على جتماعیّة أنشأ ھذا المشروع مرصدًا دائًما یرصد وضع العلوم اإل

قدرة  المرصد العربي للعلوم اإلجتماعیةستبیاناٍت ودراسة حاالٍت ُمعدّةٍ بدقّة. إذًا، یقیّم اٍت، وبیانات، ومصفوفا

جتماعیّة في المنطقة على تحقیق األھداف المتوّخاة: القدرة على صیاغة بدائل مبنیّة على األدلّة العلوم اإل
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اشات العامة وصنع السیاسات؛ والقدرة على القدرة على التأثیر في النقلألجندات األیدیولوجیّة والمھیِمنة؛ 

 .وتعزیزھا حمایة المصالح المھنیّة

 

يحرص المجلس على التكیّف مع البیئة المتغیّرة وعلى االبتكار 
الدائم في برمجته ونشاطاته، وفي الوقت عینه البقاء ملتزًما 

 بأھدافه وقیمه التأسیسیّة.

 

واستخدام البحث، بما  تعالج مسألة التمیّز البحثيّ  على أنھ أداةٌ إقلیمیّةٌ  المرصد العربي للعلوم اإلجتماعیة یُظھَّر

والسیاسة العلمیّة. یجمع المرصد على نحٍو  في ذلك إشراك صانعي/ات السیاسات في مجاالت التعلیم العاليّ 

ا رئیًسا كّل عاَمین، البیانات المتعلّقة بھذه المسائل ویحلّلھا ویجعلھا متاحةً للعموم، كما ینتج تقریرً  منھجّيٍ 

بعنوان "العلوم  2015وموجزاٍت سیاسیّة. صدر التقریر األّول للمرصد في العام  ،وأوراقًا مرجعیّة

الذي عمل مع  أعدّه الدكتور محمد بامیة (جامعة بیتسبرغ)الحضور"،  : أشكالجتماعیّة في العالم العربيّ اإل

جتماعیّة". ویستطلع /ات من "المجلس العربي للعلوم اإلفریٍق من الباحثین/ات ضّم مستشارین/ات وموّظفین

جتماعیّة عبر التقریر على نحٍو شامٍل البنیة التحتیّة والظروف المحیطة بإنتاج المعرفة في مجال العلوم اإل

 بلدان المنطقة.

 

البحث، إلى توفیر المعلومات ذات الّصلة للباحثین/ات، ومعاھد  المرصد العربي للعلوم اإلجتماعیةیھدف 

. باإلضافة إلى ذلك، جتماعيّ والبحث اإل وصانعي/ات السیاسات في مجال التعلیم العاليّ  ،ومراكز الدراسات

ائقھ وتصمیم أخرى جدیدةً لتلبیة في تقییم نشاطاتھ وطر المجلس العربي للعلوم اإلجتماعیةیساعد المرصدُ 

لثیمات والمواضیع التي تستقطب ھؤالء جتماع في المنطقة، وفي تحدید احتیاجات علماء وعالمات اإلا

، سیعمل المرصد مع المؤّسسات الشریكة على جمع وبالتوازي مع نمّو عملھ واّطراد مسؤولیاتھالباحثین/ات. 

البیانات، وتحلیلھا، ونشرھا وتوزیعھا، كما ستغدو قواعد البیانات والمنشورات خاّصتھ متاحةً للعموم. 

جتماعیّة یھدف إلى ناجحٍ في مجال العلوم اإل ھ مثاًال عن مشروعٍ إقلیمّيٍ ذات فيبالتالي، سیصبح المرصد و

 .جتماعيّ تحقیق التغییر اإل
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 األولويّات الثیمیّة

ةً واحدةً، بل یطّور األولویّات الثیمیّة ضمن كّل أجندةً بحثیّةً كلیّ  المجلس العربي للعلوم اإلجتماعیةال یتبنّى 

من األوقات تعكس توازنًا  ایٍة أّن مروحة المواضیع المتناَولة في أّي وقتٍ ضامنًا بعنمشروعٍ من مشاریعھ، 

ستمالة مختلف المجتمعات البحثیّة على مستویَي المسائل اإلقلیمیّة، وقدرتھا على تعلّق بصلتھا بافي ما ی

دة للنموذج الذي األھداف المحدّ  ،ختیار الثیمة أو أّي نشاٍط أو برنامجٍ معیّنٍ كما یعكس اختصاص والمفھوم. اإل

بین مشروَعي بالتالي، یختلف خیار الثیمات ومدى اتساعھا أو تخّصصھا وسیُعمل على الثیمة من خاللھ. 

تُتخذ القرارات بشأن مجموعات العمل واإلرشاد، وبین برنامج المنح البحثیّة والمؤتمر الذي یُعقد كّل عاَمین. 

 اعتماد وسیساھماء مجلس األمناء واللجان المتخّصصة المختلفة. األولویّات الثیمیّة بالتشاور والنقاش مع أعض

یضمن معالجةً أفضل للّصالت بین سقتراح الثیمات ومحاور البحث، كما ابفاعلیٍّة في تصال نقاط اإل بنیة

ستخدام البحث بشكل ٍ عام، سواء من خالل التوّجھ المباشر إلى صانعي/ات السیاسات اأو  البحث والسیاسة

التطّرق إلى الممارسات الفضلى في إرساء  م، مجموعات العمل)، أمرصد العربي للعلوم اإلجتماعیةال(مثل 

الّصالت بین البحث والمناصرة (الورشات التدریبیّة، مصنع النماذج الجدیدة)، أو عبر المنشورات وغیرھا 

 .عامّ من أشكال التوزیع التي تستھدف الجمھور األكادیمّي والسیاسّي كما الجمھور ال

 

 :اآلتیةعلى الثیمات  المجلس العربي للعلوم اإلجتماعیةخالل األعوام األربعة الماضیة، رّكز 

 جتماعّي / الثقافّي)؛ختالف اإلوالتھمیش على أساس اإل ة،قتصادیّ اإل –ةجتماعیّ الالمساواة (اإل •

 الحركیّة (بما في ذلك النازحون/ات والالجئون/ات)؛ •

 واألولویّات المحلیّة)؛ ،لمفاھیم البدیلة، واألطراف الجدیدةالتنمیة (مع التركیز على ا •

 نتفاضات العربیّة.سیّما في أعقاب اال ة، الالمشاركة السیاسیّة وإعادة صیاغة المجاالت العامّ  •

 

منشوراٍت وإصداراٍت ھتماٍم للمجلس، كما یجري العمل حالیًا على إعداد باعتبارھا محّط اتستمّر ھذه الثیمات 

مشروع مجموعات  یتجلّى فيمثلما اإلضافة إلى ذلك، یجري حالیًا تطویر توّجھاٍت ثیمیٍّة جدیدةٍ أخرى. ب

من برنامج المنح البحثیّة وقیمة مؤتمر ضوفي ثیمة الدورة الجدیدة ، 2016العمل الجدید الذي أطلق في العام 

2017: 

 الدراسات األمنیّة النقدیّة •

 جتماعیّةت العدالة اإلوحركا ،المناصرة البیئیّة، واإلفقار •

 العالمیّة، وسیادة الدّولة والعنف –اإلقلیمیّة  التقاطعات الجیوسیاسیّة •
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 الالجئون/ات، والتھمیش والتمثیل •

 قتصاد في التحّوالت المساحیّة المدینیّة والریفیّةالسیاسة واإل •

 

معات البحثیّة في مجال باإلضافة إلى الثیمات الجدیدة، یخّطط المجلس أیًضا إلى بناء صالٍت مع المجت

تّخذ یضطھاد في المنطقة للظلم واإل أشكال النقد العامّ  أقوى اإلنسانیّات والفنون في المنطقة، إذ یُلحظ أّن بعض

دید، تستمّر أصوات الفنانین/ات والكتّاب األدب. حتى في سیاقات النزاع الشعبیریّة والفّن وشكل الثقافة الت

في وجھ السلطة. إذًا، تحوي مجاالت اإلنسانیّات والفنون أموًرا كثیرةً تستحّق  قول الحقّ في والموسیقیّین/ات 

جتماعیّة ختصاصات بین العلوم اإلالدراسة والمراقبة في المنطقة الیوم، ومن الممكن للتعاونات متعدّدة اإل

ً واإلنسانیّات والفنون أن تصوغ معارف وتحلیالٍت جدیدةً، و باٍت جدیدة عن في إنتاج خطاأن تساعد أیضا

جدیدةً للتواصل مع  طرائق المجلس العربي للعلوم اإلجتماعیةیستكشف  جتماعیّة. وبینماقضایا العدالة اإل

 العمل مع الباحثین/ات والعاملین/ات في مجال اإلنسانیّات. جماھیره المستھدفة، یبدو من الضروريّ 

 

 الشراكات المؤّسسیة والتشبیك

في المرحلة جتماعي. في عملیّة حشد البحث من أجل التغییر اإل سیة ضروريٌّ الشراكات المؤسّ التعاون مع 

تحسین  القادرة على على تعزیز دوره كشبكٍة من الشبكات المجلس العربي للعلوم اإلجتماعیةالمقبلة، سیعمل 

نّظمات ات، والموالعالمّي بین مختلف أنوع المؤّسسات المعرفیّة. ویمكن التشبیك بین الجامعالتعاون اإلقلیمّي 

بھدف إنتاج المعرفة  ،مراكز الدراسات، والمبادرات اإلعالمیّة وغیرھا من المنّظماتغیر الحكومیّة البحثیّة، 

، بحیث یبني كٌل على نقاط القّوة المؤّسسیة والمجتمعات ومناصرتھا وتوزیعھا جتماعيّ التغییر اإلالھادفة إلى 

ى مقاَرٍن من أجل التوّصل إل عربيّ  –ونات أن تؤدّي إلى تعلٍّم عربيالمحدّدة خاّصتھ. ویمكن لمثل ھذه التعا

م استخدى نماذج التمویل الناجحة لتعزیز اأھداٍف متنّوعة، من الممارسات المؤّسسیة والتنظیمیّة الفضلى إل

لحدّ من أجل تحقیق االبحوث. بالنسبة إلى المجلس، تُعدّ ھذه األشكال من التعاون قیّمةً على وجھ الخصوص 

ستخدام البحوث في مختلف البرامج، وبغرض الوصول إلى جماھیر قد تكون خارج النطاق األقصى لفرص ا

/ات السیاسات على المستویّین الوطني والمحلّي، ومجموعات المناصرة والمباشر للمجلس، بما في ذلك صانع

راد المدعومین/ات من المجلس في مكن موضعة الباحثین/ات األفت العالمیّة. باإلضافة إلى ذلك، توالمنّظما

تلك المؤّسسات أو وصلھم/ن بھا من أجل تعزیز التشبیك والتبادل عبر بلدان المنطقة والعالم، وبغرض توفیر 

 فرٍص وتدریباٍت جدیدة للباحثین/ات الناشئین/ات.
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 والموارد الرقمیّة والجماھیر التواصل

 (بما في ذلك المنشورات وأدوات النشر لعلوم اإلجتماعیةالمجلس العربي لعد التواصلّي في عمل یمثّل البُ 

لمرحلة األھداف والنشاطات في ا مختلفیعبر ستراتیجّي الذي ) محوًرا خاًصا في التخطیط اإلونشاطاتھ

 المقبلة.

 

في المرحلة المقبلة، سیعمل المجلس العربي للعلوم 
اإلجتماعیة على تعزيز دوره كشبكٍة من الشبكات قادرة على 

حسین التعاون اإلقلیمّي والعالمّي بین مختلف أنوع ت
 المؤّسسات المعرفیّة.

 

تطویر قواعد  الل األعوام األربعة الماضیة، تمّ ستراتیجیّة وصوٍل وتواصٍل دقیقة. وفي خایمتلك المجلس 

 وتمّ اإلنترنت، موازاة الموقع اإللكترونّي، یمتلك المجلس منّصاٍت على في بیاناٍت مفّصلٍة تُستخدَم بانتظام. 

زال في شكلھ األّولي).  ستراتیجیّة (مع اإلشارة إلى أّن بعضھا ماّل عوامل الوصول المحوریّة في االتفعیل ك

على الخریطة اإلقلیمیّة  المجلس العربي للعلوم اإلجتماعیة تكریستنصّب الجھود على سفي المرحلة المقبلة، 

جتماعیّة، والخدمات، والفرص، والتشبیك، والعالمیّة على نحٍو أكثر متانة، كموقعٍ رئیٍس لموارد العلوم اإل

 واألھّم، كموقعٍ إلنتاج المعرفة.

 

ةٌ عتماد مقاربٍة فاعلٍة لجذب الجماھیر المخلصة، ھناك إمكانیّ اعى المجلس على نحٍو متزایٍد إلى یسالى ذلك، 

مشاركة المعرفة بذاتھا تحویل منّصات مستویَي الكمیّة والشكل، وكذلك  كبیرةٌ لتطویر إنتاج المحتوى على

لتقاٍء أكثر فاعلیّة وتشاركیّة. یضّم المجلس في مجتمعھ باحثین/ات ممتازین/ات ینتجون أعماًال نقدیّةً إلى نقاط إ

ول المحدود إلى الموارد وفرص التعلّم. باإلضافة عالیة الجودة، وباحثین/ات معوزین/ات من ذوي/ات الوص

ة یستھدف المجلس على وجھ الخصوص الباحثین/ات الناشئین/ات، إلى جانب الجماھیر العامّ إلى ذلك، 

المجلس والمتخّصصة التي یجب الوصول إلیھا. یفّصل الجدول أدناه أنواع الجماھیر والدوائر التي على 

 صول إلیھا، وأدوات التواصل المناسبة لكّل مجموعة.الو العربي للعلوم اإلجتماعیة
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 المجموعة المستھَدفة:
 (باحثون/ات ناشئون/ات وواعدون/ات) المجلس العربي للعلوم اإلجتماعیةالمنح من  أصحاب

 82: 2016  260): 2020الرقم المتوقّع (للعام 

 الحوافز

 ما ھي حاجاته/ا؟ 
ا مجتمعٍ أكبر وأن يمتلك شبكًة تمنحه/ا حس�  التوجیه واإلرشاد؛ أن يكون جزًءا من

 بالھويّة؛ ومكانًا لتوظیف صوته/ا والرؤية بما يتجاوز جیله/ا

 ما الذي يبحث عنه الشخص؟
 لصنع اسم له/ا التقدير وقناة 

 األدوات المستخدمة

، المناسباتیّة، دعوات لحضور ، اللوائح البريديّة، الرسائل اإللكترون، الموقع اإللكترونيّ جتماعيّ وسائل التواصل اإل
 تفاعالت شخصیّة

 
 

 المجموعة المستھَدفة:
  والمكرّسون/ات) رتبةً  األعلى(الباحثون/ات  المجلس العربي للعلوم اإلجتماعیةمتلّقو/ات المنح من 

 31: 2016 130): 2020الرقم المتوقّع (للعام 

 الحوافز

 ما ھي حاجاته/ا؟
؛ فرص جديدة (نشر، تشبیك، عرض البحوث، إلخ.) تمويل ألبحاثھم/ن؛ فرص النشر

 من خالل عمل المجلس

 ما الذي يبحث عنه الشخص؟
سیّما  اللقاء بأقراٍن جدد ال

لباحثین/ات الشباب؛ العثور ا
لتبقى أعمالھم/ن  على سبلٍ 

 ذات صلة

 األدوات المستخدمة

 ، تفاعالت شخصیّةالمناسباتاللوائح البريديّة، الرسائل اإللكترونیّة، دعوات لحضور 

 
 

 المجموعة المستھَدفة: 
 اإقلیمی� –األعضاء الفاعلون/ات 

 53: 2016 150): 2020الرقم المتوقّع (للعام 

 الحوافز

 ما ھي حاجاته/ا؟
 وأن يصبحوا مصدر نصحٍ لغیرھم/نّ  تحقیق التقدير في مجال عملھم/نّ 

 ما الذي يبحث عنه الشخص؟
المشاركة في میداٍن أكثر 

یّة؛ التعلیق على عموم
المسائل الحالیة؛ التفاعل مع 
صانعي/ات السیاسات بغّض 

النظر عن المواقف المتقاربة أو 
 المتعارضة

 األدوات المستخدمة

 ، تفاعالت شخصیّةالمناسبات اللوائح البريديّة، دعوات لحضور
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 المجموعة المستھَدفة: 
 صانعو/ات السیاسات

 غیر منطبق: 2016 100): 2020الرقم المتوقّع (للعام 

 الحوافز

 ما ھي حاجاته/ا؟
و/أو التقّدم فیھا (مثال:  في الحفاظ على وظیفتھم/نّ  موارد تساعدھم/نّ  أيّ 

 معلومات، منصّات عامة، فرص تشبیك)

 ما الذي يبحث عنه الشخص؟
ّسسٍة حكومیّة موقٌع مرتبطٌ بمؤ

 و/أو بلجاٍن خاصّة

 األدوات المستخدمة

 ، اللوائح البريديّة، لقاءات شخصیّة وعبر الھاتف، تفاعالت شخصیّة، الموقع اإللكترونيّ جتماعيّ اإلوسائل التواصل 
 
 
 

 المجموعة المستھَدفة:
 الدولیّةالمؤّسسات  –مجموعة الباحثین/ات 

 500: 2016 1000): 2020الرقم المتوقّع (للعام 

 الحوافز

 ما ھي حاجاته/ا؟
من أجل الحصول على التمويل بدًال من البحث عن نسج الروابط؛ تفعیل الصّالت 

 التمويل المباشر من المجلس العربي للعلوم اإلجتماعیة

 ما الذي يبحث عنه الشخص؟
نسج الروابط و/أو التعاونات 

 البحثیّة في المنطقة

 األدوات المستخدمة

 لحضور المناسبات وسائل التواصل اإلجتماعّي، الموقع اإللكترونّي، اللوائح البريديّة، دعواتٌ 
 
 

 المجموعة المستھَدفة:
 الجمھور العام المثّقف

 5,000: 2016 12,000): 2020الرقم المتوقّع (للعام 

 الحوافز

 ما ھي حاجاته/ا؟
 طّالع؛ أن يكونوا جزًءا من مجموعة أو شبكة؛ المعلوماتالدعم؛ اإل

 ما الذي يبحث عنه الشخص؟
طّالعٍ وفھم االبقاء على 

 ت في سیاقھم/نّ المجريا
 المحلّي و/أو اإلقلیميّ 

 األدوات المستخدمة

 ، اللوائح البريديّة، لقاءات شخصیّة وعبر الھاتف، تفاعالت شخصیّة، الموقع اإللكترونيّ جتماعيّ وسائل التواصل اإل
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 فة:المستھدَ المجموعة 
 عالمیًا –األعضاء الفاعلون/ات 

 7: 2016 50): 2020الرقم المتوقّع (للعام 

 الحوافز

 ما ھي حاجاته/ا؟
 التمويل والتفاعل مع المنطقة على نحوٍ أكثر نشاطًا

 ما الذي يبحث عنه الشخص؟
التقدير على مستوى المنطقة 

 وتعزيز التقدير العالميّ 

 األدوات المستخدمة

 ة، اللوائح البريديّة، دعواٌت لحضور المناسبات، تفاعالت شخصیّ جتماعيّ وسائل التواصل اإل
 
 

 فة:المستھدَ المجموعة 
 الناشطون/ات

 20: 2016 100): 2020الرقم المتوقّع (للعام 

 الحوافز

 ما ھي حاجاته/ا؟
جتماعیّة، والتمويل لسیاسیّة من خالل بحوث العلوم اإلتطوير حججھم/ن ا

 والمنشورات

 ما الذي يبحث عنه الشخص؟
توسیع دوائرھم/ن 

وجماھیرھم/ن؛ الحصول على 
في مجال العلوم  التدريب

 جتماعیّةاإل

 األدوات المستخدمة

 ، الموقع اإللكترونّي، اللوائح البريديّة، الورشات التدريبیّةجتماعيّ وسائل التواصل اإل
 
 

 المجموعة المستھَدفة:
 عالمیًا -الباحثون/ات 

 250: 2016 500): 2020الرقم المتوقّع (للعام 

 الحوافز

 ما ھي حاجاته/ا؟
 مل تفوّقٍ مھنّي/ أكاديمّي من خالل زيارة المنطقة أو اإلقامة فیھا.إرساء عا

 ما الذي يبحث عنه الشخص؟
ق للتواصل مع المنطقة ائطر

والتموضع فیھا (ال تمثّل ھذه 
المجموعة ھدًفا رئیًسا 
للمجلس، لكن أفرادھا 

ین/ات سیكونون مھتمّ 
 ).بنشاطات المجلس

 األدوات المستخدمة

 ، الموقع اإللكترونّي، اللوائح البريديّة، دعواٌت لحضور المناسباتجتماعيّ وسائل التواصل اإل
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 المجموعة المستھَدفة:
 الجھات المانحة

 6: 2016 10): 2020الرقم المتوقّع (للعام 

 الحوافز

 ما ھي حاجاته/ا؟
 شبكة من المتخصّصین/ات الستشارتھم/ن و/أو التعاون معھم/ن

 ما الذي يبحث عنه الشخص؟
شاريع مستدامة جیّدة م

ق ائالجودة لتمويلھا؛ طر
 للمحافظة على صالتھم/نّ 

 األكاديمیّة وروابطھم/نّ 

 األدوات المستخدمة

 اللوائح البريديّة، لقاءات شخصیّة وعبر الھاتف، تفاعالت شخصیّة

 

ونیّة المختلفة من اإللكتر الجتذاب المزید من الزّوار إلى منّصاتھ المجلس العربي للعلوم اإلجتماعیةیخّطط 

ستثمار في مخزونھ المعرفّي الثرّي من واال ،)2017ستراتیجیّات متنّوعة: تجدید الموقع اإللكترونّي (اخالل 

وغیرھا من النشاطات، بھدف إنتاج  ،المرصد العربي للعلوم اإلجتماعیةالمنح البحثیّة، والمؤتمرات، و

ستخدام بانتظام. وال بدّ من التحدیث المستمّر للفاعلیّة واال ار إلى الموقعیجذب الزوّ  قیّم محتًوى إلكترونيّ 

من أجل مجاراة التغیّرات  –وھي عناصر قید التنفیذ حالیًا  –جتماعيّ ستراتیجّي لوسائل التواصل اإلاإل

والموقوتة  المنشورات المرعیّة ستخداماى سبیل المثال، یحرص المجلس على السریعة في عالم اإلنترنت. عل

تطبیق "واتساب"، كما یوّظف اللوائح البریدیّة عبر ستعمال الفاعل للمجموعات قع "فایسبوك"، واالعلى مو

تعمل وحدة التواصل في المجلس على نشر اإلعالنات عبر و المتخّصصة ویشغّل حسابًا على موقع "تویتر".

) وغیرھا. عندما تنمو الشراكات www.jadaliyya.comمثل "جدلیّة" (أیضاً، نتشار منّصاٍت واسعة اال

 تشمل التعاونات الرقمیّة والنشر المشترك.سالمؤسسیّة للمجلس وتتطّور، 

 

على الوصول إلى مناطق  المجلس العربي للعلوم اإلجتماعیة، یعمل باإلضافة إلى القنوات اإللكترونیّة

باإلنترنت، من خالل العمل على كتیّباٍت ومنشوراٍت مطبوعٍة،  ومؤّسساٍت ذات اتصاٍل محدوٍد أو متقّطعٍ 

 متداد المنطقة.یعھا في المؤّسسات المحلیّة على إوغیرھا من الموادّ لتوز ،بصریّةٍ  –وإنتاجاٍت سمعیّة 

 

 

 

http://www.jadaliyya.com/
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المجلس العربي للعلوم 
 على فايسبوك اإلجتماعیة

المجلس العربي للعلوم 
 على تويتر اإلجتماعیة

ساب لألعضاء في مجموعة الوات
المجلس العربي للعلوم 

 اإلجتماعیة

 ):2017نوفمبر  3المتابعون (لغاية 
 )2015 عام 3100(بعد أن كانوا  5557

 عضو في المجموعة 104 845): 2016نوفمبر  6المتابعون (لغاية 

 100وع: معدل الرسائل/األسب 30معدل المتابعین الجدد/الشھر:  250)/الشھر: Likesمعدل اإلعجابات (

 2500مدى وصول البوستات: 
 شخص/الیوم

  4معدل التغريدات/الیوم: 

(بعد أن كانوا  3معدل البوستات/الیوم: 
 )2015/األسیوع عام 5

  

 
 إستخدام البحث

حتماالت إرساء تفاعٍل أكثر نشاًطا مع تّطرد اطریق برامج المجلس ومنحھ، بینما یزداد إنتاج البحوث عن 

 المجلس العربي للعلوم اإلجتماعیةستخدام البحث"، یشیر . من خالل "اجتماعيّ تغییر اإلمختلف مكّونات ال

/ات السیاسات على سات في المنطقة، بما في ذلك صانعوإلى نیّتھ العمل مع مختلف األطراف الفاعلة والمؤسّ 

غیرھا من المجموعات المستویات اإلقلیمیّة والوطنیّة والمحلیّة، وكذلك مجموعات المناصرة والناشطین/ات و

 ة وتغییرھا.جتماعیّ والحركات األقّل تنظیًما التي تسعى إلى فھم والوقائع اإل

 

من الضرورّي التركیز على أّن جزًءا من ھذا سیحدث على نحٍو عضوّي. ویرّكز عددٌ كبیٌر من الباحثین/ات و

ستخدام ایسعون من خاللھا إلى  ق التيلطرائعلى ا وتقاریرھم/نّ  المدعومین/ات من المجلس في طلباتھم/نّ 

من ھؤالء األفراد  كثیرینمن الواضح أن  ،لكنلخدمة جماھیر مختلفة وإحداث التغییر المنشود.  بحثھم/نّ 

ستخدام البحث" في تدریب مھام "ال. لذا، یتمثّل جزٌء من بحاجٍة إلى التدریب واإلرشاد في ھذه المسائ

جتماعیّة ومخاطبة إمكانیّات التغییر. تستطیع مساءلة الوقائع اإل الباحثین/ات على إجراء بحوٍث انعكاسیّةٍ 

في التواصل  مباإلضافة إلى ذلك، تشمل ھذه المھّمة التدریب على الممارسات الفضلى سواء في البحث ذاتھ، أ

 مختلفة. ونشر النتائج بصیغٍ ولغاٍت وأسالیبَ 

 

على المجلس العمل بالشراكة مع  ھ یتوّجبعندما یتعلّق األمر بسیرورات صنع القرار، من الواضح أنّ 

مؤّسساٍت أخرى، بما فیھا المنّظمات غیر الحكومیّة ومراكز الدراسات العاملة في مجال التنمیة. وتتمتّع ھذه 

المحلیّة والوطنیّة،  المنّظمات بوصوٍل أفضل إلى األفراد والمجموعات من صانعي/ات القرار في سیاقاتھم/نّ 

صال المعلومات البحثیّة بفاعلیّة. ویمكن للشراكة أن تتضّمن التصمیم أكبر في كفیّة إیما تمتلك خبراٍت ك
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بمؤّسساٍت معرفیٍّة أخرى، وتنظیم  المجلس العربي للعلوم اإلجتماعیةالمشترك للبحث، وربط باحثي/ات 

 ورش العمل والحوارات السیاسیّة على نحٍو مشترٍك وإصدار المنشورات المشتركة.

 

ستخدام البحوث على المدیَین المتوسّط ااٍت مفیدةٍ یمكنھا أن تؤدّي إلى یسعى المجلس إلى نسج عالقسأخیًرا، 

والبعید. على سبیل المثال، یمكن تعیین متلقّي/ات المنح والزمالء والزمیالت في مراكز الدراسات أو 

 رفة والّسیاسة.نھ شبكاٌت جدیدةٌ من المعة في خالل فترة المنحة، ما ینتج ممؤّسسات التنمی

 

 خطّة العمل .4
 

 المجلس العربي للعلوم اإلجتماعیةة التي ستعّزز مكانة ھداَف العامّ تقترح اإلستراتیجیّة الموصوفة أعاله األ

تساعد في تحقیق إمكاناتھ القصوى. حالیًا، یعمل المجلس على مجموعٍة متنّوعٍة من سكمؤّسسٍة إقلیمیٍّة و

ة" في جتماعیّ ل "البرامج والنشاطات الحالیة لـلمجلس العربّي للعلوم اإلالبرامج والنشاطات (راجع/ي جدو

الھدف في أھداف المجلس الكلیّة والمحدّدة. یتمثّل  كلّھاّطالع على وصٍف موجز) التي تصّب لإل 9الصفحة 
المنطقة"، وینقسم طّورة في جتماعیّة المُ تعیّن وتدعم العلوم اإل فاعلةٍ للمجلس في "إنجاز بنیٍة مؤّسسیٍة  الكلّيّ 

عند تصمیم أّي نشاٍط أو نموذجٍ، یحرص فریق عمل المجلس على  مفّصلٍة أدناه. أھداف محدّدةٍ إلى ثالثة 

لمرحلة المقبلة، واتّساقًا صیاغتھ بمنظوٍر یتناسب ورسالة المجلس، ویصّب في األھداف المحدّدة الثالثة. في ا

 دیدةٌ تعّزز األھداف الكلّیة والمحدّدة للمجلس.تُصّمم وتنطلق نشاطاٌت جسستراتیجیّة، مع اال

 

: إنجاز بنیٍة مؤّسسیٍة لمجلس العربي للعلوم اإلجتماعیةالھدف الكلّي ل
 جتماعیّة الُمطوّرة في المنطقةفاعلٍة تعیّن وتدعم العلوم اإل

 

جة جتماعیّة لمعالالھدف المحدّد: تحسین وتوسیع إنتاج واستخدام البحوث في مجال العلوم اإل )1(

 القضایا اإلقلیمیّة

باإلضافة إلى دعم ویعالج ھذا الھدف أھمیّة الترویج إلنتاج المعرفة المستقّل وعالي الجودة في المنطقة. 

البحث من خالل توفیر التمویل، یتضّمن ھذا الھدف توفیر فرٍص للبحث التعاونّي، السیّما عبر بلدان المنطقة 

اللّغة العربیّة التي ستغدو بمنشورات السیّما  ن، الزیع أمرین أساسیّیعالم. ویُعدّ النشر والتووعلى صعید ال
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 ة.جتماعیّ العلوم اإل لبحوثجماھیر جدیدةٍ  استیالدالمنطقة، والتي تساھم في  بلدان متاحةً لجماھیر واسعة عبر

من األطراف ستغاللھ من قبل مجموعٍة متنّوعٍة استخدام البحث واة إلى ذلك، یرّكز ھذا الھدف على باإلضاف

 الفاعلة التي تولّد التغییر في المنطقة.

المؤتمرات/ منتدیات البحث التي تُعقد كّل عاَمین؛ أربعة برامج لتقدیم المنح  ة:تتضّمن النشاطات الحالیّ 

مصنع النماذج الجدیدة؛ زماالت ما بعد الدكتوراه؛ مجموعات العمل)؛ ورش العمل ؛ (برنامج المنح البحثیّة

 متلقّي/ات المنح؛ الورشات التدریبیّة؛ الحوارات السیاسیّة.التي تضّم 

تھ؛ إتاحة تبادل رقمنتعزیز الوصول إلى موارد البحث/ األرشیف و تتضّمن النشاطات الُمخّطط لھا:

ا؛ البرامج التي تتیح التعاون بین مؤّسسات الباحثین/ات والحركیّة بین دول المنطقة ودول عالم الجنوب وعالمی� 

 والمجتمع المدنّي، وبین القطاَعین العام والخاّص.البحث 

 

جتماع المندمجین/ات في الھدف المحدّد: إنشاء جیٍل جدیٍد وأكبر حجًما من علماء وعالمات اإل )2(

 شبكاٍت إقلیمیّة

ة تجاه الباحثین/ات الناشئین/ات المنتمین/ات إلى المنطق اصلبً  التزامً اجتماعیة یلتزم المجلس العربّي للعلوم اإل

والعاملین/ات فیھا، ویوّجھ معظم موارده ونشاطاتھ لمصلحة ھذا الجیل الجدید. تفتقر ھذه الفئة من 

الباحثین/ات إلى فرص التمویل والتشبیك والنشر، ویشعر أفرادھا على وجھ الخصوص بانعدام األمان بسبب 

اعدًا اإلطار، یمثّل التشبیك بُ  أسواق العمل البحثیّة غیر المستقّرة على مستوى المنطقة والعالم. وفي ھذا  مھم�

في عمل المجلس بھدف معالجة الالمساواة من خالل اإلرشاد وتوفیر الموارد اإلضافیّة ألولئك الذین واللّواتي 

یؤدّیھ في تحدید المعاییر  مھمٌّ ة. أخیًرا، أمام المجلس دوٌر یدرسون ویعملون في الجامعات الوطنیّة والعامّ 

 .الجوھریّةة للممارسات البحثیّة في المنطقة، بما في ذلك مسألة أخالقیّات البحث والمبادئ الّرئیس

المؤتمرات/ منتدیات البحث التي تُعقد كّل عاَمین؛ ثالثة برامج لتقدیم المنح  ة:تتضّمن النشاطات الحالیّ 

المنح الصغیرة)؛ وبرنامج  ،للباحثین/ات الناشئین/ات (مصنع النماذج الجدیدة، زماالت ما بعد الدكتوراه

 لورش التدریبیّة؛ المقّررات اإللكترونیّة والنشاطات الھادفة إلى توسیع مدى الوصول.ا

 ،أكادیمیّةٌ صیفیّةٌ تُعقَد كّل عاَمین (للتدریب على النظریّة، والمنھجیّة تتضّمن النشاطات الُمخّطط لھا:

لجامعات)؛ جمع نشاطات التدریب والتشبیك في والدراسات اإلقلیمیّة) ونشاطات تطویر المنھج (بالتعاون مع ا

بتداًء من ي یقدّم الدعم للطالب والطالبات إة" الّشامل الذجتماعیّ "برنامج زمالة المجلس العربّي للعلوم اإل

 المراحل الجامعیّة األولى وحتى مرحلة ما بعد الدكتوراه (من خالل التدریب والتشبیك واإلرشاد).
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كشبكٍة من الباحثین/ات الموثوقة  المجلس العربي للعلوم اإلجتماعیةأَسسة الھدف المحدّد: إنجاز م )3(

 فیھاوالُمعترف 

مشھدًا ممیًّزا من المؤّسسات البحثیّة في المنطقة؛ فھویّتھ الفریدة (الجمع بین بنیة  باحتضانھیتفّرد المجلس 

ي ضرورة تنبّھھ إلى العضویّة من جھٍة ووظائف مجلس البحث من جھٍة أخرى) وأھدافھ الطموحة تعن

ستجابتھ ة في عالقاتھ بمختلف الدوائر، وإسیرورات وممارسات الحوَكمة خاّصتھ، وحفاظھ على الشفافیّ 

للحاجات والفرص المتغیّرة في المنطقة. وینبع جزٌء من مشروعیّة المجلس من كونھ غرفة مقاصٍة 

 البحثیّة المتشابكة.للمعلومات، ووسیًطا للتبادل والنقاش عبر األفراد والمؤّسسات 

/ ة العربیّةجتماعیّ العلوم اإلة؛ نقاط اإلتصال؛ تقریر إجتماعات الجمعیّة العامّ  ة:تتضّمن النشاطات الحالیّ 

؛ مواقع التشبیك؛ جتماعيّ ؛ الموقع اإللكترونّي؛ وسائل التواصل اإلالمرصد العربي للعلوم اإلجتماعیةتقریر 

 منح السفر لألعضاء؛ صفحات األعضاء.

شبكةٌ من المؤّسسات العاملة على أخالقیّات البحث؛ برامج منحٍ للجامعات  تتضّمن النشاطات الُمخّطط لھا:

؛ صفحات the Digestوالمؤّسسات البحثیّة؛ الرسالة اإلخباریّة اإللكترونیّة؛ موارد إلكترونیّة (الموجز 

 أعضاء المجلس).

 

 أھداف خطّة األعوام الخمسة

. ویفّصل غایات على ستّ  المجلس العربي للعلوم اإلجتماعیةیعمل سمسة المقبلة، على مدى األعوام الخ

وعالقتھا باألھداف المحدّدة المذكورة أعاله واإلطار الزمنّي المقترح لكّل منھا، كما  غایاتالجدول أدناه ھذه ال

من أجل تطویر  خّطة العمل سنویًاوستكون ھناك مراجعةٌ لیوّزع مسؤولیّات تخطیط وتنفیذ كٍل منھا. 

 التفاصیل وتحدید المعاییر القیاسیّة والمقاییس.
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 : الحوَكمة1الغاية 
 قید التطبیقالداخلیّة ووضعھا  والعملیّات داريّةاإلنظمة األو المراجعة الكاملة للمیثاق

 2017 -2016: اإلطار الزمنيّ  3الھدف 

سلسلٍة لمجلس األمناء؛ إنتقال القیادة وحّل النزاعات؛ إرساء  األھداف: تعزيز القدرات المؤّسسیة؛ إجراء انتخاباتٍ 
 الموظّفین/أت –المدير/ة العام/ة  –عالقات فاعلة بین المجلس 

 النشاط تاريخ البدء نتھاءتاريخ اإل المسؤولیّة

مجلس األمناء، المدير/ة 
/ة، مدير/ة اإلدارة العامّ 

 ة والمحامي/ةوالمالیّ 

كانون الثاني/ 
 2017يناير 

 إجراء مراجعات نّص المیثاق واألنظمة اإلداريّة 2016أيار/ مايو 

مجلس األمناء، المدير/ة 
/ة، مدير/ة اإلدارة العامّ 

 ةوالمالیّ 

كانون الثاني/ 
 2017يناير 

مراجعة ھیكلیّة الّسلطة وإضافة بعض  2016أيار/ مايو 
 ةالسیاسات الداخلیّ 

مجلس األمناء، المدير/ة 
اإلدارة  /ة، مدير/ةالعامّ 

 ة والمحامي/ةوالمالیّ 

أيلول/ سبتمبر 
2017 

نظمة مصادقة األعضاء على المیثاق واأل 2017آذار/ مارس 
اإلداريّة بعد مراجعتھا وبدء التدابیر القانونیّة 

 ذات الصّلة

/ة ومدير/ة المدير/ة العامّ 
 اإلدارة والمالیّة

 التوظیف 2017أيلول/ سبتمبر  جارٍ 

 
 

 :2الغاية 
 امة المالیّةستداإل

 2020 - 2016: اإلطار الزمنيّ  3الھدف 

 األھداف: تأمین التمويل النواتّي المناسب؛ إرساء شراكاتٍ طويلة األمد من التمويل المشترك؛ تأمین الھبات

 النشاط تاريخ البدء نتھاءتاريخ اإل المسؤولیّة

الجھات المانحة بشأن عقد النقاشات مع  2016حزيران/ يونیو  جارٍ  /ةالمدير/ة العامّ 
 التمويل النواتيّ 

لجنة اإلدارة والمالیّة في 
مجلس األمناء، المدير/ة 

/ة، مدير/ة اإلدارة العامّ 
 ةوالمالیّ 

نیسان/ أبريل 
2017 

تشرين الثاني/ نوفمبر 
2016 

 ستشارة المالیّة بشأن الھباتاإل

مجلس األمناء، المدير/ة 
/ة، مدير/ة اإلدارة العامّ 

 ةوالمالیّ 

كانون الثاني/ يناير  جارٍ 
2017 

 جمع الھبات

/ة، مدير/ة المدير/ة العامّ 
 ةاإلدارة والمالیّ 

كانون الثاني/ يناير  جارٍ 
2018 

ستراتیجیّة للتمويل المشترك اتطوير شراكاتٍ 
 سنوات 4-3تمتّد على 
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 : الوصول اإلقلیمّي 3لغاية ا
 لیميّ تصال وتحقیق عضويٍّة ذات تمثیل إقتشغیل نقاط اإل

 2018 -2016: اإلطار الزمنيّ  2الھدف 

 األھداف: تنوّع المشاركة اإلقلیمیّة في الحوكمة والنشاطات

 النشاط تاريخ البدء تاريخ االنتھاء المسؤولیّة

مدير/ة و /ةالمدير/ة العامّ 
 ةاإلدارة والمالیّ 

كانون األول/ 
 2016ديسمبر 

 الجزائرإنشاء نقطة اإلتصال في  2016حزيران/ يونیو 

لجنة العضويّة في 
مجلس األمناء، المدير/ة 

 /ة ومعاون/ة البرامجالعامّ 

 الدفع من أجل عضويٍّة ھادفة 2017آذار/ مارس  جارٍ 
 

مدير/ة و/ةالمدير/ة العامّ 
 ةاإلدارة والمالیّ 

كانون األول/ 
 2018ديسمبر 

كانون الثاني/ يناير 
2018 

 تطوير نقطَتي اتصاٍل إضافیَّتین

 

 

 : الدعم المؤّسسي4ية الغا
 وتیسیر التشبیك للجامعة ومنظّمات البحث ستكمال التركیز على األفراد عبر تقديم الدعم لھم/نّ إ

 2019 - 2017: اإلطار الزمنيّ  2الھدف 

 األھداف: تصمیم وتنفیذ النشاطات والبرامج الفاعلة من أجل تحقیق التوازن المنشود

 النشاط خ البدءتاري نتھاءتاريخ اإل المسؤولیّة

مجلس األمناء، المدير/ة 
 /ة والموظّفون/اتالعامّ 

حزيران/ يونیو 
2017 

كانون األوّل/ يناير 
2017 

 والتشبیك تطوير خطّة للتعاون المؤّسسيّ 

/ة المدير/ة العامّ 
 ومجلس األمناء

كانون األول/ 
 2018ديسمبر 

كانون الثاني/ يناير 
2018 

 ؤّسسيتطوير برنامجٍ جديٍد للدعم الم

/ة المدير/ة العامّ 
 ومجلس األمناء

كانون األول/ 
 2019ديسمبر 

كانون الثاني/ يناير 
2019 

 تطوير برنامجٍ جديٍد للدعم المؤّسسي
 

/ة المدير/ة العامّ 
 ومجلس األمناء

كانون األول/ 
 2019ديسمبر 

كانون الثاني/ يناير 
2019 

تنظیم نشاطاتٍ للتشبیك بین المؤّسسات 
 جلس الذي ُيعقد كّل عاَمینفي مؤتمر الم
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 : المنشورات5الغاية 
 تقديم الدعم للمنشورات وتطوير وسائل وصیغٍ جديدة للنشر والتوزيع

 2020 - 2017: اإلطار الزمنيّ  1الھدف 

العلوم  ا لنشر وتوزيع المعارف الجديدة في مجالمصدًرا أساسی�  المجلس العربي للعلوم اإلجتماعیةاألھداف: أن يغدو 
 ة عن المنطقةجتماعیّ اإل

 النشاط تاريخ البدء نتھاءتاريخ اإل المسؤولیّة

لجنة المنشورات 
الفرعیّة، مجلس 

المراجعة التحريريّة 
وموظّفو/ات وحدة 

 التواصل

كانون األول/ 
 2017ديسمبر 

كانون الثاني/ يناير 
2017 

اإلطالق الكامل ألوراق العمل، والتقارير 
 والرسالة اإلخبارية الفصلیّة ،دلیلوال ،المیدانیّة

 

لجنة المنشورات 
 الفرعیّة والموظّفون/ات

كانون األول/ 
 2018ديسمبر 

كانون الثاني/ يناير 
2018 

تطوير وسیلة أو وسیلَتین جديدتَین على 
 اإلنترنت للتوزيع

لجنة المنشورات 
الفرعیّة، مجلس 

المراجعة التحريريّة 
وموظّفو/ات وحدة 

 التواصل

ون األول/ كان
 2019ديسمبر 

كانون الثاني/ يناير 
2019 

 ة الجديدة"جتماعیّ التخطیط لجورنال "العلوم اإل

لجنة المنشورات 
الفرعیّة، مجلس 

المراجعة التحريريّة، 
/ة المدير/ة العامّ 

وموظّفو/ات وحدة 
 التواصل

كانون األول/ 
 2020ديسمبر 

كانون الثاني/ يناير 
2020 

ة في المنطقة جتماعیّ إلالعلوم امجلة "إطالق 
 ة"العربیّ 

 

 

 : إستخدام البحث6الغاية 
دعم التعاون بین الباحثین/ات األكاديمیّین/ات وغیر األكاديمیّین/ات والمؤّسسات العاملة في مجال 

 الّسیاسات والتأثیر العامّ 

 2020 - 2018اإلطار الزمني:  1الھدف 

 فاعلة من أجل تحسین أثر السیاسات وتوسیع التفاعل المجتمعيّ األھداف: تصمیم وتنفیذ البرامج والنشاطات ال

 النشاط تاريخ البدء نتھاءتاريخ اإل المسؤولیّة

/ة المدير/ة العامّ 
 ومجلس األمناء

حزيران/ يونیو 
2018 

كانون الثاني/ يناير 
2018 

تطوير برنامجٍ جديٍد إلرساء التعاون بین 
 الجامعات والمجتمع المدنيّ 

/ة لعامّ المدير/ة ا
 ومجلس األمناء

حزيران/ يونیو 
2019 

كانون الثاني/ يناير 
2019 

تطوير برنامجٍ جديٍد إلرساء التعاون بین 
 والخاص القطاَعین العامّ 

/ة المدير/ة العامّ 
 ومجلس األمناء

حزيران/ يونیو 
2020 

كانون الثاني/ يناير 
2020 

تطوير برنامجٍ جديٍد إلرساء التعاون بین 
 لعام والخاصا القطاَعین
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 سجّل المخاطر .5
 

 في سیاٍق إقلیميّ  المجلس العربي للعلوم اإلجتماعیةكما ھو واردٌ أعاله في القسمین األول والثالث، یعمل 

جري المجلس نقاشاٍت ة. ویُ الظروف السیاسیّة العامّ كما حافٍل بالتحدیات لجھة الظروف البحثیّة المحدّدة 

، ملّخٌص ألبرز المخاطر التي یأتيا یراقب بدقٍّة البیئة المتغیّرة. في ما منتظمٍة تتناول إدارة المخاطر، كم

للعلوم  للمجلس العربيالمتخذة من قبل مجلس األمناء واألمانة العاّمة ذات الصلة تحدیدھا والتدابیر  جرى

 .اإلجتماعیة

 

إحتمال  التّبعات المحتملة التدابیر من المسؤول/ة؟
 الحدوث

 الخطر المحّدد

 /ةمدير/ة العامّ ال -
/ة اإلدارة ديرم -

والمالیّة والمدير/ة 
 /ةالعامّ 

/ة المدير/ة العامّ  -
 وكبیر/ة الموظّفین/ات

/ة المدير/ة العامّ  -
 ومجلس األمناء 

إرساء عالقات طیّبة مع  -
 الجھات المانحة

المساءلة عتماد إ -
والممارسات الجیّدة في 

 ستخدام أموال المنحا
لداخلیّة ستخدام الخبرات اإ -

 في كتابة طلبات المنح
 تنويع مصادر الّدخل

تقلیص البرامج لتالئم 
الموازنة المتوفّرة 

حنى تأمین المزيد 
 من التمويل

عدم الحصول  متوّسط
على الھبات و/أو 

تقلیص منح 
التمويل وعدم 

توفّر الموارد 
لتغطیة تكالیف 

التشغیل 
 والنشاطات

/ة المدير/ة العامّ  -
 ومجلس األمناء

/ة اإلدارة مدير -
 والمالیّة

 

تحديد موقعٍ بديٍل في  -
 المنطقة

تأمین الموارد المالیّة  -
  واإلدرايّة األساسیّة

إحتمال إغالق مقرّ 
المجلس في بیروت، 

 لبنان

 -متوّسط 
 مرتفع

ستقرار اإلعدم 
السیاسّي في 

 لبنان

/ة المدير/ة العامّ  -
والموظّفون/ات 

 المعنیّون/ات
 مجلس األمناء، -

/ة والمدير/ة العامّ 
 والمؤّسسات الشريكة

قرار وقف النشاطات في  -
 بلداٍن معیّنة

تّخاذ تدابیر لمساعدة إ -
وحماية الباحثین/ات 

واألشخاص المرتبطین/ات 
 بالمجلس ونشاطاته

المناصرة من أجل الحريات  -
 األكاديمیّة

 

عدم قدرة  -
متلّقي/ات المنح 

على إجراء البحث 
تابة النقدّي و/أو الك

 عنه
السیطرة على  -

النشاطات التي 
 يقیمھا المجلس

القمع الّشديد  متوّسط
للحريّات 

األكاديمیّة في 
 بلدان المنطقة

/ة المدير/ة العامّ  -
والموظّفون/ات 

 المعنیّون/ات
 

 التلزيم الخارجي  -
جھود التوظیف المستمرّة،  -

بما في ذلك تناقل الخبر 
 شفھیًا

تحديد  عند المھامالجمع بین  -
 فرصٍة مناسبة

التطوير المھنّي  -
 للموظّفین/ات

التأّخر في العثور 
على الموظّفین/ات 

المتخصّصین/ات مّمن 
يمتلكون المھارات 

و/أو الكفاءات الالزمة 
 لملء مراكز معیّنة

مشكالٌت في  متوّسط
 التوظیف
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 الخطّة اإلداريّة .6
 

 :األمر ع مراجعاٍت وتعدیالٍت دوریٍّة حین یلزم، ماآلتیةتجري إدارة اإلستراتیجیّة وفقًا للخّطة س

ات: تُراَجع كّل ثالثة أشھٍر في ة/ الموّظفین والموّظفللبنود التي تقع ضمن نطاق مسؤولیّة األمانة العامّ  •

 جتماعات للتحضیر لمراجعة مجلس األمناء.اخّصص منھا تُ ّصٍة للموّظفین/ات، جتماعاٍت خاا

لیّة لجنٍة فرعیٍّة معیّنٍة منبثقٍة عن مجلس األمناء (مثل لجنة للبنود التي تقع ضمن نطاق مسؤو •

ستدامة المالیّة): تُراَجع ثالث مّراٍت في الّسنة بغرض تقییم التقدّم وإدخال العضویّة ولجنة اإل

 التعدیالت حیث یلزم.

ھٍر في ة: تُراجع كّل ستّة أشللبنود التي تقع ضمن نطاق مسؤولیّة مجلس األمناء واألمانة العامّ  •

جتماعات الدوریّة التي یعقدھا مجلس األمناء. وفي شھر كانون الثاني/ ینایر من كّل عاٍم، یقدّم اال

/ة تقییًما لمجلس األمناء یتناول التقدّم الُمحَرز والتعدیالت الموصى بھا بالنسبة إلى المدیر/ة العامّ 

جع ھذه البنود تُراسالعمل. بالتالي،  الجداول الزمنیّة والتوصیفات الخاّصة بكّل بنٍد من بنود خّطة

 اني/ ینایر من كّل عاٍم، وتُعدّل بحسب الحاجة.بعمٍق في كانون الث

 

 المالحظات الختامیّة .7
 

. لقد ساھمت خریطة الطریق المجلس العربي للعلوم اإلجتماعیةسة الثانیة من مأسَ  ترشد اإلستراتیجیّةُ المرحلةَ 

في موَضعة المؤّسسة وصیاغة وظائفھا األساسیّة ونشاطاتھا  2009األساسیّة التي ُوضعت في العام 

تساھم في إرساء المجلس كمؤّسسٍة قیادیٍّة تمتلك القدرات أن من المقّرر ف المركزیّة. أما المرحلة الثانیة

 تقدیم المنح،عبر جتماعّي م البحث وتعزیزه من أجل التغییر اإلستدامة المالیّة الالزمة لدعالمؤّسسیة واإل

ستخدام البحث على نحٍو ات المؤّسسیة، والتواصل، وتعزیز إجتماعیّة، وإرساء الشراكوتقییم مشھد العلوم اإل

إطالق عدٍد من النشاطات والبرامج والطرائق الجدیدة التي ستكون بالّضرورة ذات طبیعٍة ذلك فاعل. ویتطلّب 

ستراتیجیّة مكّونًا یّة المطلوبة لضمان نجاح تنفیذ اإلتشّكل الموارد البشروتجریبیٍّة وستتضّمن منعطفًا تعلّمیًا. 

ا رئیًسا في ضروریًا لنجاح المرحلة الثانیة من النمّو. وكما كّل المؤّسسات اإلقلیمیّة، یواجھ المجلس تحدی� 

العثور على الموّظفین/ات ذوي/ات الكفاءة والخبرة، لذا ال بدّ من إتاحة الموارد من أجل توظیف 

الجدد وضمان التنمیة المھنیّة للموّظفین/ات الحالیّین/ات. أخیًرا، ال بدّ من إطالق الّسیرورات  الموّظفین/ات
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ن تنقّل الموظفین/ات إلى الحدّ األدنى، والتخطیط لتغییٍر سلٍس مة الناتجة لالالزمة من أجل التخفیف من العرق

 في القیادة.

 

من أجل أكثر من أّي وقٍت مضى، تتجلّى الیوم أھمیّة البحث 
تحقیق التحوّل االجتماعّي وبناء قدرات الجیل الجديد المنخرط 

 في إنتاج المعرفة ونشرھا.

 

أّن  أظھرت تجربة األعوام األربعة الماضیة، الّصورة في المنطقة وضبابیّةعلى الرغم من كثرة التحدیات 

ا في المنطقة. أكثر من أّي وقٍت یمتلك رسالةً واضحةً وینجز عمًال فریدً  المجلس العربي للعلوم اإلجتماعیة

الجیل الجدید المنخرط في  جتماعّي وبناء قدراتالتحّول اإل مضى، تتجلّى الیوم أھمیّة البحث من أجل تحقیق

خالل  على أرضیٍّة صلبٍة، على أن یعّزز المجلس العربي للعلوم اإلجتماعیةإنتاج المعرفة ونشرھا. الیوم، یقف 

 .وتطویرھا بناه وطرائقھ ونطاق امتدادهاألعوام الخمسة المقبلة 
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 اإلستراتیجیّة عداد: عملیّة إ1الملحق 
 

 المدَخالت التي غذّت اإلستراتیجیّة تتضّمن المواردَ التالیة:

 ة من قبل الموّظفین/اتمن خالل التجربة والمراجعات الدوریّ  التعلّم الداخليّ  •

 التي تُعقَد مّرتین في الّسنة جتماعاتھم/نّ ال تخطیطھم/نّ المناقشات بین أعضاء مجلس األمناء و •

 logframe) وسجّل أداء البرامج RBMعملیّة تطبیق المراجعة الدوریّة لإلدارة القائمة على النتائج ( •

 )2(الملحق 

 على مرحلتَین 2013في العام  PricewaterhouseCoopersأجرتھ شركة  أدائيّ تدقیٌق  •

 تقییَمان خارجیّان:  •

، ورّكز على الجوانب 2016شباط/ فبرایر  -ّول أجرتھ الدكتورة كریمة خلیل في فترة تّموز/ یولیو األ •

 البرمجیّة ومدى تأثیرھا

، ورّكز على الجوانب 2016شباط/ فبرایر  – 2015الثاني أجراه زیاد موسى في فترة أیلول/ سبتمبر  •

 المؤسّسیة والتعلّم

 و مجلس األمناء بّسام حدّادمسّودة إستراتیجیّة الوصول كتبھا عض •

) لتحدید الجمھور Carnegie Corporationستشارات المقدّمة من قبل "شركة كارنجي" (اإل •

 المجلس العربي للعلوم اإلجتماعیةستراتیجیّة التواصل التي سیعتمدھا االمستھدَف و

، 2016شباط/ فبرایر  –ستبیان األّول الذي أجراه متلقّو/ات منح المجلس في كانون الثاني/ ینایر اإل •

 عتباًرا من اآلناا والذي سیُطبّق سنوی� 

المرصد جتماعیّة العربیّة الّصادر عن مشروع نتائج البحث والتحلیل الواردة في تقریر العلوم اإل •

 العربي للعلوم اإلجتماعیة

 :اآلتیة ملیّة إنتاج ھذه الوثیقة الخطواتتضّمنت ع •

 2016كانون الثاني/ ینایر  9-8جتماع امجلس األمناء في الُمقیّمان إلى العروض التي قدّمھا  •

 مراجعة تقریَري التقییم من قبل مجلس األمناء والموّظفین/ات •

ستراتیجیّة األعوام الخمسة من قبل كّل لجنٍة من اللجان الفرعیّة األربع المنبثقة عن اوضع مسّودة  •

 المؤتمرات والندوات ولجنة؛ ة العضویّةمجلس األمناء: لجنة اإلدارة والمال؛ لجنة المنشورات؛ لجن
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، 2016شباط/ فبرایر  25ستراتیجیّة والمعقود بتاریخ جتماٌع للجنة مجلس األمناء الخاّصة باالإ •

بحضور كّلٍ من رئیس مجلس األمناء (عبدهللا عبد الخالق)، ونائب الّرئیس (ساري حنفي)، وأمینة 

جتماع إلى تصمیم ومسّودة الخّطة تطّرق اإل .)عسلمنزولوأحد األعضاء ( ،الصندوق (منى حرب)

 ستراتیجیّة، وحدّد أولویّة األھداف المحدّدة لألعوام الخمسة المقبلةاإل

 2016ت الجھات المانحة في نیسان/ أبریل االمسّودة الثانیة من الوثیقة مع ممثّلي/ مناقشة •

 للعلوم اإلجتماعیة يللمجلس العربامة كتبت المسّودة بكاملھا سیتیني شامي، المدیرة الع •

 2016حزیران/ یونیو  5بتاریخ  جتماعھم/نّ ااملة بین أعضاء مجلس األمناء في مناقشة المسّودة الك •

ة المنبثقة عن مجلس األمناء في ستراتیجیّة في جلسة نقاٍش مع لجنة اإلدارة والمال الفرعیّ أُنجَزت اإل •

 2016تشرین األّول/ أكتوبر  17جتماعٍ بتاریخ ا

، بما فیھا المجلس العربي للعلوم اإلجتماعیةع وثیقة اإلستراتیجیّة على عدٍد معیٍّن من دوائر تُوزّ س •

أعضاء المجلس ومسؤولي/ات البرامج في المنّظمات المانحة الحالیّة، كما ستُنَشر على الموقع 

 .اإللكترونيّ 
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 : الوثائق المرجعیّة ذات الصّلة2الملحق 
 

 المرجعیّة التالیة بحسب الّطلب: تتوفّر الوثائق

بعنوان "مؤّسسةٌ إقلیمیّةٌ جدیدة لتطویر العلوم  للعلوم اإلجتماعیة للمجلس العربيالوثیقة التأسیسیّة  •

 " ة في المجال العام العربيّ جتماعیّ اإل

 للعلوم اإلجتماعیة للمجلس العربيأداء البرامج الخاّص باإلدارة القائمة على النتائج  سجلُّ  •

 على مرحلتَین 2013في العام  PricewaterhouseCoopersأجرتھ شركة  أدائيٌّ قیٌق تد •

، ورّكز على 2016شباط/ فبرایر  -التقییم الذي أجرتھ الدكتورة كریمة خلیل في فترة تّموز/ یولیو  •

 الجوانب البرمجیّة ومدى تأثیرھا

، ورّكز على 2016اط/ فبرایر شب – 2015أجراه زیاد موسى في فترة أیلول/ سبتمبر  التقییم الذي •

 الجوانب المؤسّسیة والتعلّم

ة علیھا من قبل مجلس خّطة العمل الموضوعة لتلبیة توصیات الُمقیَّمین الخارجیّین (بعد المصادق •

 )2016حزیران/ یونیو  5جتماع ااألمناء في 

 ستراتیجیّة الوصول التي أعدّھا عضو مجلس األمناء بّسام حدّادا •

 2016شباط/ فبرایر  –ّول الذي أجراه متلقّو/ات منح المجلس في كانون الثاني/ ینایر ستبیان األاال •

 ستطالع والنتائج)(اال
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