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 المواضيع واألنشطة 
 

 ألمن؟لما هي مواضيع المنح البحثية الخاصة بالدراسات النقدية 

والمتوسطة األمد  النطاق ألمن الدعم إلى الدراسات الصغيرةلالمنح البحثية الخاصة بالدراسات النقدية ستقدّم 

ع وقد قمنا بتحديد المواضي يقط. من ي  الاالم الارب لأل أن موضوع الدراسات النقديةأشهر( بش 6و 4)بين 

ألمن، وذلك على المانية بالدراسات النقدية ل ستناد إلى ما ترّكز عليه مجموعة الاملباإلهذه دورة الالخاصة ب

األمن وانادامه ي  الحياة اليومية، والحدود النحو التال : الخطابات وإنتاج المارية؛ وتكنولوجيات األمن؛ و

 والموضوع )المواضيع( ذات الصلة.  بحثكاً بين رابطاً واضح مقترحك نتضمّ يينبغ  أن  .والهجرة والتنقل

 

 لم يكن مشروعي إذاألمن لالدراسات النقدية خاصة بهل يمكنني تقديم طلب للحصول على منحة بحثية 

 ؟المذكورة آنفًابالمواضيع  مرتبًطا

ويقاً لما  ،ألمنالمانية بالدراسات النقدية ل كال. يسنقوم بتمويل المشاريع ذات الصلة بمواضيع مجموعة الامل

 تقديم مقترحات البحث يحسب.لهو مذكور ي  الدعوة 

 

 ما هي مدة البحث المتوقّعة؟

أشهر، مع األخذ باين االعتبار ورشة عمل تشرين الثان /نويمبر، ويترة ما باد ورشة  9تمتدّ هذه المنحة على 

تلقّيها ي  خالل ورشة الامل، والمهلة الت  تّم المالحظات  ستناد إلىل المخّصصة للصياغة النهائية باإلالام

ل 2019األخيرة لتقديم المخرجات النهائية ي  كانون الثان /يناير  . ويجب أن يتّم إجراء البحث الميدان  المموَّ

من المجلس الارب  للالوم االجتماعية، السيما الامل الميدان ، والتحليل والصياغة التمهيدية، ي  الفترة 

. وينبغ  إرسال مسّودات األوراق األولية 2018تشرين األول/أكتوبر  15و 2018/مايو أيار 1الممتدة بين 

بحلول منتصف تشرين األول/أكتوبر، لمنح أعضاء مجموعة الامل الوقت الكاي  الستاراض األوراق وتقديم 

 ورشة عمل تشرين الثان /نويمبر.  خالل اومناقشته هاقبل عرض عليها التاليقات
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ألمن في حال كان ثية خاصة بالدراسات النقدية لكاني تقديم طلب للحصول على منحة بحهل ما زال بإم

أشهر(؟ ماذا لو  6-4كثر من مشروعي مرتبطاً أم ال بالمواضيع اآلنف ذكرها ولكنه مشروع طويل األمد )أ

 كان الُمخَرج المقترح عبارة عن ورشة عمل أو مؤتمر أو فيلم؟

 . برنامج المنح الصغيرةأو  برنامج المنح البحثيةطلب لالستفادة من كال. يُرجى التفكير ي  تقديم 

 

هي النفقات  ألمن؟ في المقابل، ماة الخاصة بالدراسات النقدية لالمنحة البحثي هاتغّطي هي النفقات التيما

 هذه المنحة؟ اال تغّطيه التي

 :ةالميزاني أن تشمل يمكن

 واللوازم( الخاصة بالدراسات البحثيةاتاألنشطة )المقابالت، والامل الميدان ، والبرمجي ، 

 إلى موقع الامل الميدان  نتقالالسفر واإل 

 )اإلقامة ي  موقع الامل الميدان  )إذا كان بايداً عن مكان اإلقامة 

 نفقات المايشة 

 

 ما يل : ةتشمل الميزاني يمكن أن ال

  (أبحاثجاماة أو مركز مرتبطة بالنفقات الاامة )تكاليف 

 الرواتببدل أو  رواتب الموظفين 

 الهدايا 

  الت ريدوالر أم 150كلفة شراء التجهيزات الت  تفوق الـ ك  )مثل الحواسيب، والمسّجِّ

 الباهظة الثمن، إلخ(

  المؤتمرات/ورشات الاملالسفر من/إلى 

  ي  موقع المؤتمر/ورشة الامل اإلقامة 

 

 ؟كم تبلغ قيمة التمويل المتوفر

رك  كحد أقصى. وتقوم لجنة يدوالر أم 5,000رك  كحد أدنى ويدوالر أم 3,000التمويل بين  قيمة تراوحت

 يات والموايقة عليها.االختيار الت  تتخذ القرارات بشأن حجم التمويل النهائ  باستاراض كاية الميزان

http://www.theacss.org/pages/rgp_main
http://www.theacss.org/pages/sgp
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 شروط األهلية
 

 هل يمكنني تقديم طلب كجزء من فريق بحث؟

 يحسب.  األيراد هذه مفتوحة أمام الباحثين ألمنليدورة المنح البحثية الخاصة بالدراسات النقدية كال. 

 

أعيش في بلد ألمن إن كنُت لخاصة بالدراسات النقدية لحصول على منحة بحثية لهل أنا مؤّهل لتقديم طلب 

 عربي ولكنني لسُت "عربياً" أو ال أحمل جنسية بلد عربي؟ 

نام. يرّحب المجلس الارب  للالوم االجتماعية بمقترحات أهل االختصاص والالماء الذين ياملون ي  

مجاالت الالوم االجتماعية والذين ُهم من بلد عرب 
1
أي ويقيمون ي  بلد عرب ، حتى إن كانوا ال يحملون  

بنظر اآلخرين أو حسب نظرتهم هم لهويتهم(. ويحّق للمرشحين تقديم الطلبات جنسية أو ال يُاتَبَرون "عرباً" )

إذا كانوا ينتمون )ليس بالضرورة مواطنين( إلى بلد عرب  ويايشون ي  الاالم الارب  )مثل الفلسطنيين الذين 

 محرومين من الجنسية ألسباب سياسية(. جماعة من الأو  جنسية، واألكراد، أو أي يرد ةال يحملون أي

 

اً اً عربيً نً على منحة بحثية خاصة بالدراسات النقدية لألمن إذا كنت مواطتقديم طلب للحصول لهل أنا مؤّهل 

 ؟ةالعربي منطقةولكنني أقيم خارج ال

أثناء ملء  وسيُطلَب منك  المنطقة الاربية. ي ااطى إلى المقيمين حاليً ّن األولوية ي  عملية االختيار تُ نام، لك

 لكترونية تقديم تفاصيل عن جنسيتك السابقة والحالية ومكان إقامتك. ستمارة اإلاإل

 

إذا لم أكن من بلد تقديم طلب للحصول على منحة بحثية خاصة بالدراسات النقدية لألمن لهل أنا مؤّهل 

 معنّي بها؟ عربي )كما ذكر أعاله( ولكنني متخصص مهتّم بالمنطقة العربية وعملي

لمهنيين والباحثين الذين هم من بلد عرب  متاحة يقط لمنح البحثية الخاصة بالدراسات النقدية لألمن إن الكال. 

 إحدى دول المنطقة الاربية. ويقيمون ي 

 

                                                           
1
 قطر، فلسطين، عمان، سلطنة المغرب، موريتانيا، ليبيا، لبنان، الكويت، األردن، العراق، مصر، دجيبوتي، القمر، جزر البحرين، الجزائر، 

 .واليمن المتحدة، العربية اإلمارات تونس، سوريا، السودان، الصومال، السعودية،
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إذا كنت من أصل تقديم طلب للحصول على منحة بحثية خاصة بالدراسات النقدية لألمن لهل أنا مؤّهل 

عيش خارج المنطقة /أسالفي من بلد عربي ولكنني لم أعد أحمل جنسية عربية وأالدايوعربي أو كان 

 العربية؟

 ي  المنطقة الاربية. الية االختيار إلى المقيمين حاليً كال. إذ تُاطى األولوية ي  عم

 

 ال أحمل شهادة دكتوراه. هل أنا مؤهل لتقديم طلب للحصول على منحة بحثية خاصة بالدراسات النقدية

 لألمن؟

نام. تستهدف هذه المنحة البحثية طالب الدكتوراه، والالماء الناشئين، والباحثين المتقدمين الذين ياملون ي  

 ةم  الطلبات ي  أيمسابقة مفتوحة أمام مقدّ وهذه الاألمن ي  الاالم الارب .  لقضاياإطار مقاربات نقدية 

ير على األقل ي  الالوم االجتماعية األساسية أو مرحلة من مسارهم البحث ، والحائزين على درجة ماجست

غراييا، واالقتصاد، والحقول ذات الصلة. وتشمل مجاالت الالوم االجتماعية األساسية األنثروبولوجيا، والديم

الهندسة  يتشمل ،، والالوم السياسية، وعلم النفس، وعلم االجتماع. أّما التخصصات المرتبطة بهاربيةوالت

المامارية، والدراسات الثقايية، والدراسات التنموية، والدراسات الجندريّة، والجغراييا، والقانون، والتخطيط 

 .المدينية/الدراسات المدين 

 

 للتقدّم بطلب؟ ( ألكون مؤهاًل بحا كز األاالعمل في إحدى الجامعات )أو مر هل عليّ 

ة متنوعة من الخلفيات المهنية بما ي  ذلك الباحثين المستقلين كال، ينحن نرّحب بمقدم  الطلبات من مجموع

 المواضيع الخمسة الت  وضاتها مجموعة الامل. واحد أو أكثر من على شكل ناشطباملون الذين ي

 

إذا كنت قد استفدت  طلب للحصول على منحة بحثية خاصة بالدراسات النقدية لألمنبهل يمكنني التقدم 

 من منحة من المجلس العربي للعلوم االجتماعيّة؟ اسابقً 

، يمكنك تقديم طلب للحصول على هذه المنحة. ال يمكنك االستفادة من منح هانام. إذا أكملت المنحة الت  تلقيت

 متزامنة من المجلس الارب  للالوم االجتماعيّة.
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 جغرافية داخل المنطقة العربية؟ هل تشتمل المنحة البحثية الخاصة بالدراسات النقدية لألمن على قيود

ي  أي جزء من المنطقة الاربية وي  مواقع عدة داخل  بحاثكال. يالمجلس الارب  للالوم االجتماعية يمّول األ

 المنطقة.

 

 " يجهز لبحث طويل األمد سيتبع الحقاً؟اهل أنا مؤهل لتقديم طلب إذا كان البحث "استكشافيً 

مرحلة من مراحل  ةالبحثية ي  أيمشاريع النام. يالمنح البحثية الخاصة بالدراسات النقدية لألمن مفتوحة أمام 

 ".االستكشايية" تطويرها، بما ي  ذلك المرحلة

 

على تمويل المشاريع البحثية القائمة على المنح البحثية الخاصة بالدراسات النقدية لألمن  ستقتصر هل

 اإلمبيريقية؟األبحا  

محدّدة بوضوح بحثية المشاريع ذات مخرجات ب مانيّة المنح البحثية الخاصة بالدراسات النقدية لألمنإن نام. 

ولكن ليس بالضرورة أن تكون ماتمدة على الامل الميدان   كتابتها.و ها، وتحليلاإلمبيريق وقائمة على البحث 

السجالت يمن بين مصادر المالومات األخرى المحتملة  .بمفهوم الامل الحقل  مع األيراد والجماعات

 .صالتاريخية وتحليل النصو

 

 تعتمد التي البحثية المشاريع تمويل على لألمن النقدية بالدراسات الخاصة البحثية المنح ستقتصر هل

 محددة؟ منُهٍجيات

البحثية الخاصة بالدراسات النقدية لألمن مفتوحة أمام المقترحات الت  تقدّم تصوراً لتصاميم بحثية  ال. يالمنحك

 كمية و/أو نوعية مختلفة. تاتمد أساليب بحثية 

 

 والمواد المطلوبة اتإجراءات تقديم الطلب
 

 منحة بحثية خاصة بالدراسات النقدية لألمن؟ف يمكنني تقديم طلب للحصول على كي

كانون األول/ديسمبر  18يُفتح باب تقديم الطلبات ي  . لكترونيةإاستمارة طلب على المهتمين أن يقدّموا 

2017. 

http://applications.theacss.org/
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ال يسعني تقديم طلب عبر شبكة اإلنترنت بسبب صعوبات تقنية. فهل يعني هذا بأنني لن أستطيع تقديم طلب 

 منحة بحثية خاصة بالدراسات النقدية لألمن؟للحصول على 

المجلس الارب  للالوم االجتماعيّة على  عمل واجهَت مشاكل تقنية، عليك االتصال بفريق حالكال. ي  

شباط/فبراير  28( قبل حلول الموعد النهائ  لتقديم الطلبات )grants@theacss.orgالانوان التال  )

 وذلك من أجل الحصول على تاليمات محددة حول كيفية ماالجة أي مشاكل قد تطرأ.  (2018

 

 لكتروني في جلسة واحدة؟االهل علّي إكمال تعبئة نموذج الطلب 

كال. يمكنك الاودة إلى الطلب على موقع اإلنترنت لادد غير محدود من المرات، حسب الحاجة، خالل الفترة 

من تاريخ بدئك بتابئة النموذج وحتّى الموعد النهائ  لتقديم الطلبات. يرجى التأكد من حفظ ما قمت به الممتدّة 

لكترون  تاليمات ب. وسيتضمن نموذج الطلب اإلعلى نموذج الطلب ي  كل مرة تنجز ييها قسًما من الطل

 ل المالومات الت  أدخلتها. مفصلة حول كيفية القيام بذلك. وما إن يتّم تقديم الطلب، لن تتمكن من تادي

 

هل يمكنني طلب الحصول على تعليقات ومالحظات حول المواد التي أقوم بإعدادها قبل تقديمها ضمن 

 الطلب؟

المجلس الارب  للالوم االجتماعية بمالحظات عامة حول ما إذا كان موضوع  كيمكن أن يزودنام وكال. 

طيه الدعوة لتقديم المقترحات البحثية، ويستوي  شروط البحث المقترح يقع ضمن إطار الموضوع الذي تغ

الحظات حول محتوى أو بتاليقات وم كاألهلية وأسئلة محددة تتالق بالمواد المطلوبة. إال أن المجلس لن يزود

 .السردي كومقترح كجودة طلب

 

 ما هي المواد التي علّي أن أرفقها بطلبي؟

 خاصة بالدراسات النقدية لألمن استكمال استمارة الطلبيستلزم كّل طلب للحصول على منحة بحثية 

المشروع، مالومات االتصال وتفاصيل عن السيرة الذاتية لمقدّم الطلب( بما ي  ذلك ملخص ( اإللكترونية

موجز عن ارتباط المشروع بمواضيع المنحة، يضالً عن تحميل المواد التالية:  خطابوتاريخ المشروع، و

 والمخرجات، الجدول الزمن كلمة، وطلب الميزانية، و 2,000الطلب، ومقترح سردي من سيرة محدّثة لمقدّم 

 .نموذج واحد عن الكتابة/منشورةو

 

mailto:grants@theacss.org
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 هل علّي اتّباع فئات محددة من النفقات أو استخدام نموذج معيّن لدى إعداد الميزانية؟

لك  يُاتبر  ةميزانيالمع هذه الدعوة. ويجب تقديم  ًطابنام. يُرجى استخدام نموذج الميزانية الذي تجدونه ر

 طلبك مكتمالً. 

 

 كيف يمكنني التأكد من أّن الطلب الذي قدمته مكتمل؟

ستتلقى رسالة تأكيد إلكترونية من النظام لتبليغك أنّك قد قدّمت بنجاح طلبًا مكتماًل. ي  حال لم تتلقَّ أّي بريد 

مكتمل ولم يتّم تقديمه. ي  حال أكملت الطلب ولم تتلقَّ أّي بريد إلكترونّ ، إلكترونّ ، يهذا يان  أّن طلبك غير 

 grants@theacss.org: يُرجى التواصل مع المجلس على الانوان التال 

 

 د النهائي لتقديم الطلباتالموع
 

 لتقديم الطلبات؟ د النهائيالموع وما ه

 ظهراً بتوقيت بيروت/القدس.  12:00ي  تمام الساعة  2018شباط/يبراير  28يُقفل باب تقديم الطلبات ي  

 

 فّوتت المهلة النهائيّة لتقديم الطلب؟هل يمكنني تقديم طلب إذا 

 تستارض يقط الطلبات المقدّمة قبل انقضاء المهلة النهائية لتقديم الطلبات. لجنة االختيار  نّ إال. ك

 

 عملية االختيار وتسليم المنح
 

 لجنة االختيار قراراتها؟ كيف ستتخذ

ختيار ي  الطلبات بناًء على مدى ارتباطها بالمواضيع، ووضوح أسئلة البحث، والجانب الستنظر لجنة ا

 المبتكر ي  البحث المقترح، باإلضاية إلى الجدوى من المشروع ومؤّهالت الباحث. 
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 على قرار بشأن طلبي؟متى يمكن أن أتوقع الحصول 

ختيار باالجتماع واتخاذ القرارات. وتقوم األمانة الاامة ي  المجلس الارب  للالوم االجتماعية االتقوم لجنة 

 .2018ختيار ي  أواخر شهر آذار/مارس االلجنة  بتبليغ مقدم  الطلبات بقرارات

 

 طلبي، متى يمكنني أن أتوقع الحصول على التمويل؟تم قبول في حال 

رسل إليك عقداً تلتبلغك بقرار اللجنة، وس ماك المجلس الارب  للالوم االجتماعيّة الاامة ي  مانةاألستتواصل 

طلب منك نسخة عن تعلى المنحة، وطلبًا للحصول على تفاصيل حسابك المصري . وس موايقةأو وثيقة ال

لم يكن لديك جواز سفر(. إّن الحصول على المالومات الدقيقة والكاملة منك  نجواز السفر )أو بطاقة الهوية إ

ي  الوقت المناسب سيساهم ي  تسريع الاملية. ويمكنك أن تتوقع استالم المبلغ ي  غضون ثالثة أسابيع من 

 تلق  هذه الوثائق.

 

  مقترحي؟ ارإختي عدم سبب عن ومالحظات تعليقات أتلقى سوف هل بالنجاح، طلبي يحظَ  لم إذا

 ، نظًرا إلى عدد الطلبات الت ال نستطيع تقديم المالحظات والتاليقات حول الطلبات غير الناجحة كال. لألسف،

 نتلقاها والمهلة القصيرة الماطاة إلى لجنة االختيار لمراجاة هذا الادد الهائل من الطلبات. 

 

أخرى على المعلومات المقدمة في إطار هل سيقوم المجلس العربي للعلوم االجتماعية بإطالع جهات 

 مقترحات المشاريع؟

من خالل تقديمك للطلب، يإنك تمنح المجلس الارب  للالوم االجتماعية الحق ي  إطالع مؤسسات أخرى )بما 

. ي  كي  ذلك وكاالت مانحة( على مالومات بشأن عنوان البحث، وأهدايه، وموقاه، ومالومات االتصال ب

 اهرة، يمكن إجراء استثناءات لذلك بناء على طلب المتقدمين .حالة وجود ظروف ق

 


