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 مجموعات عمل المجلس العربي للعلوم االجتماعية

 

 :العربية المنطقة في األمن وانعدام األمن في التفكير إعادة مشروع

 (انعدام األمن )مشروع األعلى إلى األسفل من مقاربة

 

 األسئلة المتكررة

 

 الفهرس

 3 ............................................................................................... األهلية

 3 . كمنسق للمجموعة؟لم أحصل على شهادة الدكتوراه بعد. هل يمكنني مع ذلك التقدم بطلب 

 3 .............. ما هي الخيارات المتاحة لتقديم الطلب؟ هل علّي تقديم الطلب مع فريق بحث؟

 3 ......... هل يمّول المجلس العربي للعلوم االجتماعية فقط المرشحين المقيمين في المنطقة؟

 4 ................................................................. ما هي فترة المشروع المتوقّعة؟

هل أنا مؤّهل للتقدم بطلب ألصبح منسقًا إذا كنُت من بلد عربي ولكن لسُت "عربيًا" أو ال 

 4 ......................................................................... أحمل جنسية بلد عربي؟

هل أنا مؤّهل لتقديم طلب ألصبح منسقًا إذا كنُت مواطنًا عربيًا لكنني مقيم خارج المنطقة 

 4 ........................................................................................... العربية؟

هل أنا مؤّهل لتقديم طلب ألصبح منسقًا إذا كنُت من أصل عربي، أو إن كان والداي/أسالفي 

 4 .............. من بلد عربي لكنني لم أعد أحمل جنسية عربية وأقيم خارج المنطقة العربية؟

هل أنا مؤّهل للتقدم بطلب ألصبح منسقًا إذا لم أكن من رعايا دولة عربية ولكنني 

 5 .............................................. اختصاصي مهتّم بالمنطقة العربية وأعمل عليها؟

 5 .............................................................................. إجراءات تقديم الطلب
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 5 ................................... ما هي المستندات والمرفقات التي علّي تقديمها مع الطلب؟

 5 .................... متى تنتهي مهلة تقديم الطلبات ذات الصلة بالدعوة إلى اختيار المنسقين؟

 6 .............................. هل يجب علّي تعبئة االستمارة اإللكترونية مرة واحدة بالكامل؟

 6 .................................................... هل يجب علّي تزويدكم بمرجعيّات مكتوبة؟

 6 .................................................................... كيف أعرف أّن طلبي كامل؟

 6 .................... هل يمكنني طلب الحصول على التغذية الراجعة بشأن طلبي قبل تقديمه؟

 6 ........................................................... ما الذي علّي توقعه بُعيد تقديم طلبي؟

هل من أفضلية محددة بشأن التركيز الجغرافي والفترة الزمنية التي ينبغي أن يغّطيها مقترح 

 7 ............................................................................................. بحثي؟

 7 ........................................... ما هي المعايير التي سيتّم على أساسها تقييم طلبي؟

االختيار علّي، هل سأحصل على تغذية راجعة حول أسباب عدم اختيار في حال لم يقع 

 8 ......................................................................................... مقترحي؟

 8 ..................................................................................... تفاصيل المنحة

 8 ....................................................................... ماذا يحصل بعد اختياري؟

هل ينبغي علّي حضور أي فعاليات ينّظمها المجلس العربي للعلوم االجتماعية عند حصولي 

 8 ...................................................................................... على المنحة؟

 9 .......................................... بصفتي منّسق، هل يُتوقّع منّي إجراء أبحاث بنفسي؟

 9 ................................................................. المشروع؟ متى يبدأ العمل على

 9 ....................... كم تبلغ قيمة المنحة الصادرة عن المجلس العربي للعلوم االجتماعية؟

 9 .......................................................................... ما الذي تغّطيه المنحة؟

هل سيقوم المجلس العربي للعلوم االجتماعية بتبادل المعلومات الُمقدَّمة في المقترح مع 

 10 .................................................................................. أجهزة أخرى؟
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 األهلية

 

 لم أحصل على شهادة الدكتوراه بعد. هل يمكنني مع ذلك التقدم بطلب كمنسق للمجموعة؟

. بالتالي، فعلى المتمّرسين باحثينالفي منتصف مسيرتهم المهنية و باحثينال، فهذه الدعوة تستهدف ال

  كحد أقصى. 2006في العام قد حازا شهادة الدكتوراه  أن يكونا المنسقين

 

 ما هي الخيارات المتاحة لتقديم الطلب؟ هل علّي تقديم الطلب مع فريق بحث؟

ال. فبموجب مشروع البحث هذا، يسعى المجلس العربي للعلوم االجتماعية إلى تشكيل فريقْي/مجموعتْي 

ببعضهما البعض في إطار الموضوع الرئيسي  باًطا وثيقًالْين بحثيّْين مرتبطتْين ارتبحث للعمل على سؤا

 . كفريق من منّسقْينمع مقترح بحث إنفرادي؛ أو  كأفرادتقديم طلب  للمهتّمين للمشروع. ويمكن

 قديم مشروع بحث فردي يعالج سؤااًل بحثيًا محددًايُتوقّع من المنّسق تفي حال تقديم طلب انفرادي،  -

ويندرج في إطار مشروع انعدام األمن. وفي حال وقع االختيار عليه، فسيعمد المجلس العربي 

 وتكون "المطابقة" رهنًاللعلوم االجتماعية إلى "مطابقة" مقترح المنسق مع مقترح منسق آخر. 

ين، بالموضوع المختار، والسؤال البحثي )األسئلة البحثية( المشمول)ة( بالمقترح، ومؤهالت المنسق

 ، وتركيز البحث.االختصاص/اتو

تقديم مقترح بحث واحد يهدف إلى  منّسقْينال يُتوقّع منمنسقْين، في حال تقديم طلب كفريق من  -

ومكّملْين لبعضهما البعض في إطار موضوع  ارتباًطا وثيقًامعالجة سؤالْين بحثيّْين مرتبطْين 

 منفي منتصف مسيرتهم المهنية أو  باحثينويُنتَظر من المنّسقْين أن يكونا من ال المشروع الرئيسي.

 طيلة فترة المشروع. ليهما، يُتوقَّع منهما العمل معًاوفي حال وقع االختيار ع المتمّرسين. باحثينال

 

 هل يمّول المجلس العربي للعلوم االجتماعية فقط المرشحين المقيمين في المنطقة؟

 العرب المقيمين في الخارج/ باحثينذلك أّن المجلس العربي للعلوم االجتماعية يشّجع بشكل عام النعم وال. 

إذا كان ف ع الباحثين المقيمين في المنطقة.في الخارج على العودة إلى المنطقة والتعاون م /الذين تابعوا تدريبًا

مضية وقت طويل في المنطقة خالل فترة خارج المنطقة في وقت تقديم الطلب، يُنتَظر منه ت مقيًما المرشح
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في المنطقة.  على األقل مقيًمافريق، فينبغي أن يكون منّسق واحد مقدًّما كطلب ان الالمشروع. أّما إذا ك

 هذا األمر اللقاءات الجماعية أسهل بين أعضاء كّل مجموعة وبين أعضاء المجموعتْين.  سيجعل و

 

 ما هي فترة المشروع المتوقّعة؟

 . 2018متدّ حتى آذار/مارس ويُتوقّع أن تسنوات  ثالثالمشروع تبلغ فترة 

  

" أو ال أحمل جنسية بلد ُت من بلد عربي ولكن لسُت "عربيًاإذا كن ألصبح منسقًاهل أنا مؤّهل للتقدم بطلب 

 عربي؟

االجتماعية، الذين ُهم من نعم. فالمجلس العربي للعلوم االجتماعية يستقبل طلبات الباحثين في مجال العلوم 

أو يقيمون في بلد عربي، حتى إْن لم تكن لديهم جنسية أو إن لم يُعتبَروا "عرب" )من قِبل  1بلد عربي

اآلخرين أو من تلقاء أنفسهم(. من هنا، يكون المرشحون مؤهلين في حال كانوا من رعايا )ليس بالضرورة 

واألكراد عديمو الجنسية مواطني( بلد عربي ويقيمون في المنطقة العربية أو من الشتات )مثالً الفلسطينيون، 

 جنسية ألسباب سياسية(.   /تحمليحملون ال /التيأو غيرهم من األفراد/الجماعات الذين

 

 لكنني مقيم خارج المنطقة العربية؟ ا عربيًاإذا كنُت مواطنً  نا مؤّهل لتقديم طلب ألصبح منسقًاهل أ

جنسيتك ومكان إقامتك في السابق وفي لكترونية عن تفاصيل حول م. ستسأل استمارة تقديم الطلب اإلنع

 طويلة من المشروع داخل المنطقة العربية.تمضية فترة  الوقت الحالي. لكن، يُنتَظر من المنسقين

 

إذا كنُت من أصل عربي، أو إن كان والداي/أسالفي من بلد عربي  نا مؤّهل لتقديم طلب ألصبح منسقًاهل أ

 ارج المنطقة العربية؟لكنني لم أعد أحمل جنسية عربية وأقيم خ

نعم، لكن يُنتظر منك في هذه الحالة توفير معلومات حول عالقتك بالمنطقة في خطاب ترشيحك. كما يُتوقّع 

 منك تمضية وقت طويل من فترة المشروع داخل المنطقة العربية. 

                                                           
1
الجزائر، والبحرين، وجزر القمر، ودجيبوتي، ومصر، والعراق، واألردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، وموريتانيا، والمغرب، وسلطنة عمان،   

 وفلسطين، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والصومال، والسودان، وسوريا، وتونس، واإلمارات العربية المتحدة، واليمن.
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مهتّم بالمنطقة  اصيمن رعايا دولة عربية ولكنني اختصإذا لم أكن  ا مؤّهل للتقدم بطلب ألصبح منسقًاهل أن

 العربية وأعمل عليها؟

  .هذه الدعوة غير مفتوحة أمام هذه الفئة من الباحثين ال. لسوء الحظ، فإنّ 

 

 إجراءات تقديم الطلب

 

 ما هي المستندات والمرفقات التي علّي تقديمها مع الطلب؟

 على المرشحين تقديم طلباتهم مرفقةً بالمستندات التالية:

 مفصلة. سيرة ذاتية 1

 طلب/خطاب ترشيح. 2

 مقترح المشروع .ملخص عن 3

 الطلبات الجماعية يُقدَّم هذا المستند فقط في حالة) كلمة( 800-500بيان فريق البحث ). 4

 منسقْين(كفريق من 

في حالة الطلبات الجماعية، يُنتظر من المنسقين صفحة(:  15و 10مقترح مشروع بحث )بين . 5

 ستغطيها مجموعتي العمل وتقديمها في إطار مقترح بحث واحد. تحديد أسئلة البحث التي

 

من أمانة المجلس العربي للعلوم االجتماعية في حال دعت الحاجة  اتصاالً يجب على المرشحين أن يتوقّعوا 

ولن يتّم النظر في الطلبات غير المرفقة  إلى المزيد من التفاصيل أو المعلومات بشأن الوثائق اآلنف ذكرها.

 بأّي من الوثائق المذكورة أعاله.

 

 ذات الصلة بالدعوة إلى اختيار المنسقين؟ الطلبات تقديم مهلة تنتهي متى

تشرين  1مساًء )بتوقيت بيروت( من يوم  11:00لكترونية وتقديمها قبل الساعة اإلعليك تعبئة االستمارة 

لكترونية، إحرص على اإل. وفي حال واجهَت أي مشكلة تقنية في استخدام االستمارة 2015األول/أكتوبر 

 grants@theacss.orgعبر البريد اإللكتروني على العنوان التالي:  المستندات المطلوبةإرسال كافة 

 انتهاء مهلة تقديم الطلبات. لقب
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 بالكامل؟ واحدة مرة لكترونيةاإل االستمارة تعبئة عليّ  يجب هل

 30آب/أغسطس و 19لكترونية عدة مرات حسب الضرورة بين اإليمكنك العودة إلى االستمارة ال. 

ستتضّمن االستمارة  –وتأّكد من حفظ عملك بعد االنتهاء من تعبئة كل قسم من االستمارة  أيلول/سبتمبر.

لكترونية تعليمات مفّصلة حول كيفية القيام بذلك. وعند تقديم استمارة الطلب، لن يمكنك بعدها تغيير اإل

 المعلومات التي أوردتها في االستمارة.

 

 مكتوبة؟ بمرجعيّات تزويدكم عليّ  يجب هل

ال. يترتّب على المرّشحين تزويدنا بإسم مرجعية أكاديمية واحدة على األقل وبتفاصيل االتصال بها، ولكن 

ليس عليهم تقديم خطابات مكتوبة من المرجعيات في مرحلة تقديم الطلب. ويُنتظر من المرجعيات أن تكون 

 رح البحث المقدّم. على بيّنة من المرشح، ومؤهالته/ها وأن تكون لديها فكرة وافية عن مقت

 

 كيف أعرف أّن طلبي كامل؟

لكتروني من المجلس العربي للعلوم رسالة تأكيد آلية عبر البريد اإل بعد قيامك بتقديم الطلب بنجاح، ستتلقى

 االجتماعية.

 

 هل يمكنني طلب الحصول على التغذية الراجعة بشأن طلبي قبل تقديمه؟

االجتماعية المرشّحين بتغذية راجعة عامة حول ما إذا كان موضوع  نعم وال. سيزّود المجلس العربي للعلوم

بحثهم الُمقترح يصّب في خانة الموضوع الذي طرحته الدعوة إلى تقديم الطلبات، وما إذا كان يلبّي متطلبات 

 لن يتّم تزويد المرشحين بالتغذية ة بمواد االستمارة المطلوبة. لكناألهلية والمسائل المحددة ذات الصل

 الراجعة حول محتوى طلبهم وجودته والمقترح السردي الذي تقدّموا به.

 

 ما الذي علّي توقعه بُعيد تقديم طلبي؟

لطلبات المقدّمة بحلول المهلة المحددة، وقد تُبادر ا للعلوم االجتماعية بمراجعةستقوم أمانة المجلس العربي 

(. 2015تشرين األول/أكتوبر  1لمهلة المحددة )إلى االتصال بك لالستفسار بشأن أي أسئلة بعد انتهاء ا

  كحد أقصى. 2015تشرين األول/أكتوبر  15بحلول بشأن ما إذا كان قد تّم قبول طلبك أم ال  اوستتلقى قرارً 
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 هل من أفضلية محددة بشأن التركيز الجغرافي والفترة الزمنية التي ينبغي أن يغّطيها مقترح بحثي؟

تركيز مقارن، لكنه قد يرّكز كذلك على مكان معيّن في المنطقة. كما أنّه قد يرّكز قد يكون لمقترح بحثك 

 )لكن ليس من الضروري( على العمل التاريخي أو األرشيفي.

  

 ما هي المعايير التي سيتّم على أساسها تقييم طلبي؟

 يمكن تلخيص معايير التقييم التي ستُستخدَم لتقييم طلب المرشح في ما يلي:

 

 %(:20مساهمة مقترح البحث في المعرفة ) -

o ما يلي: تستند التقييمات إلى 

 ( 5أسئلة البحث)% 

 ( 5األهمية بالنسبة إلى موضوع مجموعة العمل بشكل عام)% 

 ( 5الجودة)% 

 ( 5األصالة)% 

 

 %(20الجدوى من خطة البحث المقترحة ) -

o ما يلي: تستند التقييمات إلى 

  (10)هل إّن اإلطار الزمني واقعي؟% 

 ( 5هل إّن خطط جمع البيانات والمنهجية مالئمة؟)% 

 ( 5هل إّن خطط تشكيل مجموعة البحث مبتكرة ولكن عمليّة كذلك؟)% 

 

 %(20كفاءة المنّسق و/أو المجموعة ) -

o ما يلي: تستند التقييمات إلى 

 ( 5المؤهالت األكاديمية)% 

 ( 5المنشورات الموجودة)% 

  (10البحث والبحث التشاركي )الخبرة ذات الصلة بإدارة فرق% 

 

 %(:20خطة البحث المقترحة ) -

o  ما يلي: إلىتستند التقييمات 

 ( البحث والمساهمة في الكتابات الموجودة )(10سؤال )أسئلة% 
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 ( 5المقاربات المبتكرة)% 

 ( مواضيع أو مسائل تكميلية محتملة )(5هل اقترح المنسق)ون% 

 

 %(:20الُمخرجات المتوقّعة ) -

o  ما يلي: إلىتستند التقييمات 

 ( 10المنشورات الُمزَمع إصدارها)% 

 ( 10المخرجات األخرى)% 

 

 في حال لم يقع االختيار علّي، هل سأحصل على تغذية راجعة حول أسباب عدم اختيار مقترحي؟

 ال. لسوء الحظ، ال يسعُنا تزويد المرشحين الذين لم يقع االختيار عليهم بالتغذية الراجعة. 

 

 تفاصيل المنحة

 

 ماذا يحصل بعد اختياري؟

إلى  اتؤّكد اختيارهم. من ثّم، ستتّم دعوتهم ةن يقع االختيار عليهم خطابات قبول مؤقتلذان السيتلقى المرشحا

في بيروت لبلورة  2015تشرين الثاني/نوفمبر  6و 5حضور االجتماع التخطيطي المزمع عقده في 

 .اوتوقيع العقود الممنوحة لهم اخططهم

 
 هل ينبغي علّي حضور أي فعاليات ينّظمها المجلس العربي للعلوم االجتماعية عند حصولي على المنحة؟

من  للمجلس العربي للعلوم االجتماعيةنعم. ما لم يكن هناك أسباب قاهرة تمنع منّسق مجموعة عمل تابعة 

يُفترض على صاحب المنحة عادةً ها، يلإحضور أّي من الفعاليات التي ينّظمها المجلس والتي تتّم دعوته 

سنوات. ويغّطي المجلس  3االلتزام بحضور حدثْين بارزْين على األقل خالل فترة المشروع الممتد على 

 من خارج موازنة المنحة. العربي للعلوم االجتماعية على حدى مصاريف المشاركة في هذه الفعاليات
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 بصفتي منّسق، هل يُتوقّع منّي إجراء أبحاث بنفسي؟

يتمثّل دور المنّسق الرئيسي في بلورة خطة البحث الشاملة وتصميم فريق البحث وإدارته. وال يُتوقّع من 

المشاركة في المنشورات  جمع البيانات. لكن، يُنتظر منه فردي يقوم على ثالمنّسق إجراء مشروع بح

 وغيرها من المخرجات المنبثقة عن عمل مجموعة العمل.

 

 متى يبدأ العمل على المشروع؟

 2015إلى اجتماع تخطيطي في تشرين الثاني/نوفمبر  ان، ستتّم دعوتهملدى وقوع االختيار على المنّسقيْ 

ير اختيار أعضاء مجموعتْي البحث. حيث ستتّم مناقشة سؤال )أسئلة( وخطة البحث الشاملة، وتحديد معاي

وحتى آذار/مارس  2016ير ويُتوقّع أن تبدأ مجموعتا العمل نشاطهما بحلول منتصف شهر كانون الثاني/ينا

2018. 

 

 كم تبلغ قيمة المنحة الصادرة عن المجلس العربي للعلوم االجتماعية؟

طلع أمريكي للدور الذي سيض ألف دوالر 15يحصل كّل منّسق يقع االختيار عليه على مبلغ قدره  -

 على ثالث سنوات. به، ويكون هذا المبلغ مقّسًما

ّسم على ألف دوالر أمريكي كحد أقصى، مق 50تحصل كل مجموعة بحث على ملبغ إجمالي قدره  -

عن الدعم اإلداري حسب  غطية نفقات البحث واالجتماع فضاًل لت ثالث سنوات، ويكون مخصًصا

 المقتضى. 

لعربي للعلوم االجتماعية كامل نفقات المشاركة في أي اجتماع أو حدث تتّم دعوة يغّطي المجلس ا -

 المجموعة إلى المشاركة فيه من قِبل المجلس، ولن يتّم اقتطاع هذا المبلغ من إجمالي قيمة المنحة.

 

 ما الذي تغّطيه المنحة؟

ذات الصلة بالمشروع. ويُتوقّع من يُراد من المنحة التي تُعطى إلى مجموعات العمل أن تغطي نفقات البحث 

داخل كل فريق باالستناد  اتقديم ميزانية ذات الصلة بالنفقات المتوقّعة المرتبطة بعملهم المختارين نالمنّسقيْ 

 إلى االجتماع التخطيطي الذي سيُعقد في تشرين الثاني/نوفمبر.
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عن مكان اإلقامة  ذلك اإلقامة بعيدًايداني )بما في وقد تشتمل الميزانيات على ما يلي: نفقات العمل الم

المعتاد(، ونفقات السفر والنقل ذات الصلة بالبحث، ونفقات المعيشة، وأتعاب المستشارين على المدى 

عن تكاليف االجتماعات/ورشات العمل، وشراء  ون المشورة التقنية الخاصة، فضاًل القصير والذين يوفّر

لقرطاسية وغيرها من اللوازم. ويُرجى أخذ العلم بوجوب تقديم تجهيزات البحث، والبرمجيات، والكتب، وا

 كافة اإليصاالت ذات الصلة بالنفقات التي جرى تكبّدها كجزء من التقارير المالية الدورية.

النفقات العامة ذات الصلة بالجامعات/مراكز البحث، أو نفقات ال تشتمل الميزانيات على ما يلي: 

ؤتمرات وورشات العمل )إالّ إذا وافق المجلس العربي للعلوم االجتماعية على السفر/رسوم التسجيل في الم

 خالف ذلك(.

 

جتماع التخطيط، سيُعطى أعضاء مجموعات العمل توجيهات كاملة حول الموجبات ذات الصلة برفع خالل ا

 التقارير، بما في ذلك رفع التقارير المالية والسردية.

 

 االجتماعية بتبادل المعلومات الُمقدَّمة في المقترح مع أجهزة أخرى؟هل سيقوم المجلس العربي للعلوم 

بتقديره الخاص، في تبادل  بي للعلوم االجتماعية الحق، عماًل بمجّرد تقديم الطلب، فإنك تمنح المجلس العر

المعلومات مع مؤسسات أخرى )بما فيها الوكاالت المانحة( بشأن عنوان بحثك، وأهدافه، وموقعك، 

ات االتصال بالباحثين. وفي حال وجود ظروف قاهرة، يمكن إجراء استثناءات محدودة على أساس ومعلوم

، ك، سيتّم نشر إسمعلى حدى في هذا الشأن. كما نحيطك علًما بأنّه عندما يقع االختيار عليككل حالة 

ص بالمجلس لكتروني الخاوالملخص ذات الصلة على الموقع اإل، كلذاتية، وعنوان مشروع بحثك اوسيرت

وينبغي على العربي للعلوم االجتماعية كدليل على التزام المجلس بتوّخي الشفافية تجاه الجهات المعنية. 

المرشحين االتصال بأمانة المجلس العربي للعلوم االجتماعية )على العنوان التالي: 

grants@theacss.org حددة في أي مرحلة من ال يرغبون في تبادل بعض المعلومات الم( إذا كانوا

 لوجود أسباب قاهرة تحول دون ذلك.  مراحل المشروع
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