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مواضيع البرنامج ونشاطاته
ما هي مواضيع برنامج المنح الصغيرة للسنة األولى (أربع دورات)؟
صصنا التمويل لموضوعي "الشباب" و"الالمساواة المكانية المدينية" في السنة األولى .يشمل موضوع
لقد خ ّ
"الشباب" على نطاق واسع القضايا التي تتعلق بحياة وتجارب الشباب في المنطقة العربية الذين تتراوح
أعمارهم بين  14و 25سنة .أ ّما "الالمساواة المكانية المدينية" فتركز على قضايا عدم المساواة في النفاذ إلى
مختلف القطاعات ،والموارد ،والحقوق في المناطق الحضرية.
أنا مهتم بتقديم طلب للحصول على منحة تتعلق بالموضوعين المذكورين أعاله ولكن الموضوع ال يلتزم
تماما بالتعاريف على النحو المبين أعاله (العمل على سبيل المثال مع األطفال الذين يبلغون  5سنوات من
العمر ،أو حضور مؤتمر حول الالمساواة الريفية) .هل ال يزال بإمكاني التقدّم ّ
بالطلب؟
ستتولّى لجنة االختيار تقييم هذه المقترحات وستدرس كل حالة على حدة .يجب أن تُظهر في طلبك صلة
واضحة بين اقتراحك والموضوع الذي يرتبط به.
هل يمكنني تقديم طلب للحصول على منحة برنامج المنح الصغيرة لنشاط ال عالةة له بالموضوعين
المحددين في البرنامج؟
نمول إال النشاط المرتبط بمواضيع البرنامج.
كال ،نحن لن ّ
ما هي أنواع األنشطة التي يمكنني التقدم بطلب لتمويلها؟
سيمول برنامج المنح الصغيرة خمسة أنواع من األنشطة :منح السفر للمشاركة في المؤتمرات وورش العمل،
ّ
منح التدريب لدعم المرشحين الذين حصلوا على موافقة إلتمام التدريب ،المنح البحثية لتمويل دراسات
إستطالعية ،نشاطات لنشر نتائج األبحاث ،ومنح ورش العمل لتنظيم ورش عمل حول مواضيع البرنامج.
هل يمكنني التقدم بطلب للحصول على منحة لتمويل نشاط خارج المنطقة العربية؟
ضا قيمة األنشطة
نعم وكال .في حين نحن نفضل أن يكون النشاط ال ُمقترح في المنطقة العربية ،نحن ندرك أي ً
التي تعقد خارج المنطقة .هناك بعض األنشطة التي يجب أن ت ُعقد في المنطقة لكي تحصل على التمويل .يجب
3

أن يت ّم التدريب في المنطقة العربية (أي أننا لن نوفر التمويل الالزم للتدريبات التي تُقام خارج المنطقة) .يجب
استخدام تمويل البحوث لبحث أو أنشطة تقام في المنطقة؛ كما يجب أن ت ُ ّ
نظم ورشات العمل في المنطقة
العربية .هناك مرونة في ما يتعلق بالمؤتمرات والمشاركة في ورش العمل ،إذ ّ
إن اللجنة تدرك قيمة هذه
الفعاليات التي تُقام بين األقاليم.
في الدعوة لتقديم المقترحات ،ذكرتم "المشاركة الفعالة" في المؤتمر .ماذا يعني ذلك؟
نحن ندرك قيمة المؤتمرات (األكاديمية والمهنية) ونشجع حضور الفعاليات المماثلة .غير أنّنا نتوقّع من
األشخاص الذين يتقدمون بطلب للحصول على المنحة المشاركة بشكل فعال في المؤتمر .وتشمل بعض
األمثلة على المشاركة تقديم دراسة ،أو جلسة عرض المعلومات الخاصة ببحث ،أو اإلشراف على معرض،
أو إدارة جلسة ،أو إلقاء محاضرة .وهناك طرق أخرى للمشاركة في المؤتمر ،وستقوم اللجنة بتقييم كل طلب
ي مؤتمر من دون أن يكون هناك شكل من
وفق جدارته .تجدر اإلشارة إلى أننا لن نقوم بتمويل حضور أ ّ
أشكال المشاركة الفعالة.
علي المشاركة في ورشة عمل؟
ماذا عن ورش العمل؟ هل ّ
ّ
إن ورش العمل بطبيعتها تشاركيّة ،وبالتالي فنحن نتوقع أن حضور ورشة العمل سيشمل المشاركة والتفاعل
مع الموجودين .سنقوم بتمويل حضور ورشة عمل حتى إذا لم يكن لديك أي دور رسمي في جدول األعمال أو
ي بحث.
حتّى إن كنت لن تقدّم أ ّ
ما هو التدريب ،وأين يمكنني العثور على واحد؟
التدريب هو (عادة) فرصة مهنيّة أو فرصة إلجراء بحث على المدى القصير أو مع منظمة تسمح للمتدرب
باكتساب خبرة مفيدة في العمل عبر المشاركة .هذه الفرص متوفرة للطالب في كافة المستويات (المدرسة
الثانوية ،والجامعة ،والدراسات العليا ،وما بعد الدكتوراه) .وهناك عدد من المواقع المخصصة للعثور على
التدريب ،وأفضل مكان للبحث هو في المواقع التنظيمية.
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ّ
أتمكن من العثور على تدريب .هل يمكنكم مساعدتي لكي أعثر على واحد؟
لم
كال ،سنساهم في دعم التدريب الذي تحصل عليه من خالل تزويدك بمبلغ من المال لتغطية تكاليف التدريب،
ولكن يجب أن تجد فرصة التدريب بنفسك.
لقد وجدت دورة تدريبية غير مدفوعة وأود التقدم بطلب للحصول على منحة تغطي كافة النفقات المتعلقة
باإلةامة ،والسفر ،والمعيشة ،والمصاريف األخر المتعلقة بالتدريب .هل بإمكان منحة البرنامج أن تغطي
هذه النفقات؟
إن معدّل قيمة المنحة في إطار هذا البرنامج يصل إلى  4,000دوالر أمريكي .نحن نودّ أن نشجع المهنيين
الشباب لكي يكتسبوا تجربة غنية يمكن أن يوفرها لهم التدريب ،وسنعمل على مساعدة مقدمي الطلبات بقدر
المستطاع.
ما هو نوع المشاريع البحثية التي تقومون بتمويلها؟
ً
تمويال على نطاق صغير وعلى المدى القصير (ما ال يزيد عن  6أشهر) للدراسات اإلستطالعية
سنقدّم
المتعلقة بواحد من الموضوعين المطروحين والتي يمكن أن تؤدي إلى مشاريع أو فرص تعاون أكبر .نحن
نرحب بالطلبات التي تتض ّمن تصاميم البحث القائمة على مجموعة متنوعة من أساليب البحث النوعي و/أو
الكمي.
ماذا لو لم يكن مشروعي مرتبطا بموضوعي البرنامج أو متعلقا بهما ولكنه مشروع طويل األجل (مدّته
أطول من  6أشهر)؟ هل ال يزال بإمكاني التقدم بطلب للحصول على منحة من برنامج المنح الصغيرة؟
كال .في هذه الحالة ،يُرجى التقدّم بطلب للحصول على منحة من برنامج المنح البحثية.
ما هي أنواع تمويل البحوث األخر التي يمكنني الحصول عليها؟
سيقدّم برنامج المنح الصغيرة التمويل لألنشطة التي تهدف إلى نشر نتائج البحوث ،مثل المنتديات ،أو
الجلسات في المؤتمرات ،أو فعالية عامة في الجامعة أو مركز أبحاث.
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أود تنظيم ورشة عمل .هل لديكم أي مبادئ توجيهية يجب االلتزام بها؟
نعم .يجب أن ت ُ ّ
نظم ورشة العمل في المنطقة العربية ،وأن تكون أغلبية المشاركين فيها من المنطقة العربية،
ويجب أن تكون ذات صلة بأحد أو كال موضوعي البرنامج .كما يجب أن تكون نتائجها ملموسة في مجال
البحوث أو النشاط الحركي .وترحب لجنة االختيار بشكل خاص بالطلبات التي تربط النتائج النظرية والبحثية
بالممارسة.
ماذا تغطي المنحة من برنامج المنح الصغيرة؟ وبالمقابل ،ما الذي ال تغطيه المنحة من برنامج المنح
الصغيرة؟
يمكن أن تشمل الميزانيات:
 السفر من وإلى المؤتمرات/ورش العمل
 اإلقامة في مكان تنظيم المؤتمر/ورشة العمل
 نفقات السفر والمعيشة للتدريب
 األنشطة (المقابالت ،والعمل الميداني ،والبرمجيات) للدراسات البحثيّة التجريبية
 تكاليف حجز القاعة واألكل/المشروبات لفعاليات نشر األبحاث وورش العمل
 رسوم المتحدث (تكاليف السفر واألتعاب) في ورش العمل
ال يمكن أن تشمل الميزانيات:
 أي تكاليف مرتبطة بالنفقات العامة (جامعة أو مركز أبحاث)
 رواتب الموظفين أو استبدال الرواتب
 هدايا
 مشتريات الشخصية
ما هي ةيمة التمويل المتوفر؟
يبلغ معدّل قيمة المنحة  4,000دوالر أميركي .وتقوم لجنة اإلختيار بمراجعة كافة الميزانيات وإقرار القيمة
النهائية للمنحة لدى موافقتها على طلب المنحة.
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المبادئ التوجيهية الخاصة باألهلية
عربي ولكنني
هل أنا مؤهل لتقديم طلب للحصول على منحة من برنامج المنح الصغيرة بصفتي من بلد
ّ
عربي؟
لست عربيا أوال أحمل جنسية بلد
ّ
نعم .يرحب المجلس العربي للعلوم االجتماعية بمقترحات المتخصصين والباحثين في العلوم االجتماعية من
البلدان العربية 1أو المقيمين فيها ،حتى وإن كانوا ال يتمتعون بأي جنسية أو ال يعتبرون "عرباً" (بنظر
اآلخرين أو حسب نظرتهم هم لهويتهم) .المقدمون مؤهلون للحصول على المنح إذا كانوا ينتمون (وليس
بالضرورة مواطنين) لبلد عربي سواء أكانوا يعيشون في المنطقة العربية (على سبيل المثال الفلسطينيون
الذين ال يحملون أية جنسية ،واألكراد ،أو أي فرد أو جماعة من المحرومين من الجنسية ألسباب سياسية).
أنا أتمتّع بالمعايير المذكورة أعاله ،ولكن ال أعيش في المنطقة العربية .هل أنا مؤهل لتقديم طلب للحصول
على منحة من برنامج المنح الصغيرة؟
تمول فقط المنحة من برنامج المنح الصغيرة المتقدمين بالطلبات الذين يعيشون ويعملون في المنطقة
كالّ .
العربية.
هل أنا مؤهل لتقديم طلب للحصول على منحة من برنامج المنح الصغيرة إذا لم أكن من بلد عربي (كما ذكر
معني بها؟
أعاله) ولكنني متخصص مهت ّم بالمنطقة العربية وعملي
ّ
تمول المنحة من برنامج المنح الصغيرة سوى المهنيين والباحثين الذين هم من بلد عربي ويقيمون في
كال .لن ّ
إحدى دول المنطقة العربية.
هل يمكنني التقدم للحصول على منحة لمشروع (منحة السفر ،أو التدريب ،أو البحوث ،أو تنظيم ورشة
عمل) في المنطقة العربية خارج البلد الذي أنتمي إليه كمواطن أو البلد الذي أةيم فيه؟
نعم.
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الجزائر ،البحرين ،جزر القمر ،جيبوتي ،مصر ،العراق ،األردن ،الكويت ،لبنان ،ليبيا ،موريتانيا ،المغرب ،عمان ،فلسطين ،قطر ،المملكة العربية
السعودية ،الصومال ،السودان ،سوريا ،تونس ،اإلمارات العربية المتحدة واليمن.
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ليس لدي شهادة دكتوراه .هل أنا مؤهل لتقديم طلب للحصول على منحة من برنامج المنح الصغيرة؟
نعمّ .
إن البرنامج مفتوح لمقدمي الطلبات الحائزين على درجة ماجستير على األقل في العلوم االجتماعية
األساسية أو الحقول ذات الصلة .وتشمل مجاالت العلوم االجتماعية األساسية األنثروبولوجيا ،والديمغرافيا،
واالقتصاد ،والتعليم ،والعلوم السياسية ،وعلم النفس ،وعلم االجتماع .وتشمل التخصصات المرتبطة بها
الهندسة المعمارية ،والتخطيط الحضري/الدراسات الحضرية ،والجغرافيا ،والقانون ،والدراسات الجندريّة،
والدراسات الثقافية ،والدراسات التنموية.
هل علي العمل في إحد الجامعات (أو مركز للبحوث) ألكون مؤهال للتقدّم بطلب؟
كال ،نحن نرحب بمقدمي الطلبات من مجموعة متنوعة من الخلفيات المهنية بما في ذلك الباحثين المستقلين
الذين يشاركون بفعالية في أحد موضوعي البرنامج.
هل يمكنني التقدم بطلب للحصول على منحة إذا كنت ةد استفدت سابقا من منحة من المجلس العربي للعلوم
االجتماعيّة؟
نعم .إذا أكملت المنحة التي تلقيتها ،يمكنك تقديم طلب للحصول على منحة من برنامج المنح الصغيرة .ال
يمكنك االستفادة من منح متزامنة من المجلس العربي للعلوم االجتماعيّة.
هل يمكنني التقدم بطلب للحصول على عدة منح صغيرة في الوةت عينه (مثال :أن أتقدم بطلب للحصول
على منحة سفر ومنحة لتنظيم ورشة عمل)؟
كال .إن برنامج المنح الصغيرة يهدف إلى تمويل نشاطات مختارة يقوم بها أكبر عدد ممكن من الباحثين
والمحترفين.
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إجراءات تقديم الطلب والمواد المطلوبة
كيف يمكنني تقديم طلب للحصول على منحة من برنامج المنح الصغيرة للمجلس العربي للعلوم االجتماعية؟
على المهتمين أن يقدّموا الطلبات عبر شبكة اإلنترنت .وسيتوفر هذا الطلب عبر الموقع اإللكتروني التابع
اعتبارا من يناير/كانون األول .2017
للمجلس العربي للعلوم االجتماعية
ً
ليس بإمكاني تقديم طلب عبر شبكة اإلنترنت بسبب صعوبات تقنية .فهل يعني هذا بأنني لن أستطيع تقديم
طلب للحصول على منحة من برنامج المنح الصغيرة للمجلس العربي للعلوم االجتماعية ؟
كال .في حالة وجود ظروف خاصة سيقبل المجلس العربي للعلوم االجتماعيّة بالطلبات المطبوعة على الورق.
وإذا رغبت بمناقشة هذا الخيار ،فعليك االتصال بفريق المجلس ) (grants@theacss.orgقبل فترة كافية
من الموعد النهائي لتقديم الطلبات للدورة وذلك من أجل الحصول على تعليمات إضافية حول كيفية تقديم
الطلبات غير اإللكترونية.
علي إكمال تعبئة نموذج الطلب اإللكتروني في جلسة واحدة؟
هل ّ
كال .يمكنك العودة إلى الطلب على موقع اإلنترنت لعدد غير محدود من المرات خالل الفترة الممتدّة من
تاريخ بدئك بتعبئة النموذج وحتّى الموعد النهائي لتقديم الطلبات .يرجى التأكد من حفظ ما قمت به من عمل
على نموذج الطلب في كل مرة تنجز فيها قس ًما من الطلب .وسيتضمن نموذج الطلب تعليمات مفصلة حول
كيفية القيام بذلك .وما إن يت ّم تقديم الطلب ،لن تتمكن من تعديل المعلومات التي أدخلتها.
هل يمكنني طلب الحصول على تعليقات ومالحظات حول الطلب ةبل تقديمه؟
نعم وكال .يمكن أن يزود المجلس العربي للعلوم االجتماعيّة مقدمي الطلبات بمالحظات عامة حول ما إذا كان
موضوع البحث المقترح يقع ضمن إطار الموضوع الذي تغطيه الدعوة لتقديم المقترحات البحثية ،ويستوفي
شروط األهليّة وأسئلة محددة تتعلق بالمواد المطلوبةّ .إال أن المجلس لن يزود مقدمي الطلبات بتعليقات
ومالحظات حول محتوى أو جودة طلباتهم ومقترحاتهم السردية.
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علي أن أرفقها بطلبي؟
ما هي المواد التي ّ
يستلزم ك ّل طلب للحصول على منحة من برنامج المنح الصغيرة استكمال استمارة الطلب عبر اإلنترنت
(معلومات االتصال وتفاصيل عن السيرة الذاتية لمقدم الطلب) ،السيرة الذاتية لمقدم الطلب ،ونموذج طلب
الميزانية ،ونسخة عن جواز السفر أو بطاقة هوية مقدّم الطلب .وباإلضافة إلى ذلك ،فإن كل نوع من طلبات
التمويل يستلزم موادًا إضافيّة على النحو المبين في الدعوة إلى تقديم المقترحات لبرنامج المنح الصغيرة.
علي أن أرفق نموذج طلب الميزانية مع الطلب؟
هل ّ
ً
مكتمال.
نعم .عليك أن تقدّم ميزانيتك لكي يُعتبر طلبك
كيف يمكن لي أن أتأكد من أن الطلب الذي ةدمته مكتمل؟
ً
مكتمال .في حال لم َّ
ي بريد
ستتلقى رسالة تأكيد إلكترونية من النظام لتبليغك أنّك قد قدّمت بنجاح طلبًا
تتلق أ ّ
أن طلبك غير مكتمل ولم يت ّم تقديمه .في حال أكملت الطلب ولم َّ
ي ،فهذا يعني ّ
ي،
تتلق أ ّ
ي بريد إلكترون ّ
إلكترون ّ
يُرجى التواصل مع .grants@acss.org

المواعيد النهائية لتقديم الطلبات
لماذا هناك عدة مواعيد نهائيّة لتقديم الطلبات للحصول على هذه المنحة؟
يهدف برنامج المنح الصغيرة إلى توفير مبالغ تمويل صغيرة ضمن إطار زمني مرن للمتقدمين بالطلبات
ذوي احتياجات التمويل األكثر إلحا ًحا .وخالفًا لبرنامج المنح البحثية من المجلس العربي للعلوم االجتماعيّة
الذي يمول المشاريع البحثية الواسعة النطاق والطويلة األمد ،يهدف برنامج المنح الصغيرة لدعم المهنيين
والباحثين الذين يحتاجون إلى التمويل لدعم أي من األنشطة المذكورة في الدعوة.
ما هي المواعيد النهائيّة لتقديم الطلبات؟
ظهرا
ي في ك ّل من األيام األربعة المذكورة في الدعوة لتقديم الطلبات هو في الساعة 3:00
ً
الموعد النهائ ّ
بتوقيت القدس/بيروت 3 :شباط /فبراير 5 ،أيار/مايو 4 ،آب/أغسطس و 3تشرين الثاني/نوفمبر.
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ماذا لو فوّ تت المهلة النهائيّة لتقديم الطلب لدورة معينة؟
تجتمع لجنة االختيار الخاصة ببرنامج المنح الصغيرة أربع مرات في السنة التخاذ قرارات بشأن الطلبات
فوتت الموعد النهائي ،نحن نشجعك على التقدم بطلب للحصول على منحة في
المقدمة في ك ّل دورة .في حال ّ
دورة التمويل المقبلة.
ماذا لو كان طلب التمويل عاجل (على سبيل المثال ،تم ةبولي للتو لتقديم بحثي في مؤتمر أو ت ّم ةبولي
بشكل متأخر في التدريب الذي سبق وةدّمت طلبا للحصول عليه)؟
مرات في السنة ،ترزامنًا مع انتهاء كل دورة
لألسف ،لن تستطيع لجنة اإلختيار إال مراجعة الطلبات أربع ّ
لتقديم الطلبات.

عمليّة االختيار وتسليم المنح
كيف ستتخذ لجنة االختيار ةراراتها؟
ستنظر لجنة اختيار في الطلبات بنا ًء على أهميتها ومدى ارتباطها بموضوعي البرنامج ،واكتمالها ،وقدرة
الطلب على المساهمة في تقدّم مقدّم الطلب في مسيرته المهنيّة أو لدعم أساليب جديدة ومبتكرة في البحوث ،أو
األنشطة الحركيّة ،أو المناهج المهنية.
متى يمكن أن أتوةع الحصول على ةرار بشأن طلبي؟
تقوم لجنة اإلختيار باإلجتماع واختيار الطلبات الناجحة خالل مهلة أقصاها أسبوعين ونصف من تاريخ إقفال
باب تقديم الطلبات .وتقوم األمانة العامة في المجلس العربي للعلوم اإلجتماعية بتبليغ مقدمي الطلبات بقرارات
لجنة اإلختيار في غضون ثالثة أسابيع من الموعد النهائي لتقديم الطلبات.
في حال كان طلبي ناجحا ،متى يمكنني أن أتوةع الحصول على التمويل؟
ستتواصل أمانة المجلس العربي للعلوم االجتماعيّة لتبلغك بقرار اللجنة ،وسنرسل لك وثيقة االتفاق على
المنحة ،وطلبًا للحصول على تفاصيل حسابك المصرفي .وسنطلب منك نسخة عن جواز السفر (أو بطاقة
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الهوية إذا لم يكن لديك جواز سفر)ّ .
إن الحصول على المعلومات الدقيقة والكاملة منك في الوقت المناسب
سيساهم في تسريع العملية .ويمكنك أن تتوقع استالم المبلغ في غضون ثالثة أسابيع من تلقي هذه الوثائق.
في حال لم يكن طلبي ناجحا ،هل سيت ّم تبليغي بسبب عدم اختيار اةتراحي؟
نظرا إلى عدد الطلبات التي
كال .لألسف ،ال يمكننا تقديم التعليقات والمالحظات حول الطلبات غير الناجحةً ،
ً
مؤهال
نتلقاها والمهلة القصيرة المعطاة إلى لجنة اإلختيار لمراجعة هذا العدد الهائل من الطلبات .ستكون
لتقديم طلب الحصول على منحة في دورة الحقة من البرنامج ،عل ًما أن هذا ال يعدّ ضمانة لفوزكم بالمنحة في
الدورة المقبلة.
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