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 األْهٛت

 

إنٗ بشَبيش انبغٕد عٕل حمذٚى انطهب، فٓم ًٚكُُٙ حمذٚى طهب  نذٖ انذكخٕساِشٓبدة ػهٗ  عبصًل إرا نى أكٍ 

 ؟انفٌُٕ

 عجزّجش/أ٠ٍٛي 1لجً  اٌذوزٛساٖشٙبدح  ٠غت أْ ٠ىٛٔٛا لذ ؽّظٍٛا لبدح اٌفشقثبٌٕغجخ إٌٝ اٌّزمذ١ِّٓ األوبد١١ّ٠ٓ، 

، فمبئذ اٌفش٠ك ٠غت أْ . 2020 ّٓ  ؾًّ شٙبدح ثىبٌٛس٠ٛط.٠أِب ثبٌٕغجخ إٌٝ ِّبسعٟ اٌف

 

ًٕ  كغبيم شٓبدة يبصغخٛش، ْم ًٚكُُٙ  فٙ فشٚك بغزٙ؟ا حمذٚى طهب بٕصفٙ ػض

فٙزا اٌجشٔبِظ ِفزٛػ ٌٍجبؽض١ٓ ٚاٌجبؽضبد األفشاد ٚاٌفشق اٌجؾض١خ ٚاٌّغّٛػبد اٌجؾض١خ إٌبشطخ  ،ٔؼُ

 ٚاٌّؤعغبد. 

إٌٝ عضًءا ِٓ فش٠ك اٌجؾش ٚاٌغّبػبد ٚاٌّؤعغبد. أِب ثبٌٕغجخ  شٙبدح اٌّبعغز١ش٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ ؽبٍِٛ 

 .ِغبٌُٙٚاعؼخ فٟ ىْٛ ٌذ٠ُٙ خجشح رٌّّبسع١ٓ فٟ ِغبي اٌفْٕٛ، ف١غت أْ ا

 

يب ْٕ انؼذد األدَٗ ٔانؼذد األلصٗ ألػضبء انفشق انبغزٛت أٔ انًضًٕػبث انبغزٛت انُبشطت أٔ انفشق انؼبيهت 

 فٙ يؤعغت؟

 4٘ٛ  ِؤعغخ فٟاٌفشق اٌؼبٍِخ  أٚ إٌبشطخ اٌجؾض١خ اٌّغّٛػبد أٚ اٌجؾض١خ اٌفشقإْ اٌؼذد األلظٝ ألػضبء 

جش (. ػٍٝ ػضٛ ٚاؽذ فٟ اٌفش٠ك أْ ٠ىْٛ اٌجبؽش اٌشئ١غٟ، ٠ٚؼز2أػضبء، ث١ّٕب اٌؼذد األدٔٝ ٘ٛ ػضٛاْ )

ػٍٝ ع١ّغ اٌفشق اٌّزوٛسح أػالٖ أْ رىْٛ ثم١بدح ثبؽش  ِشبسو١ٓ.اٌجبؽضْٛ ٚاٌجبؽضبد ا٢خشْٚ ثبؽض١ٓ 

 سئ١غٟ ٠مَٛ ثزمذ٠ُ اٌطٍت ١ٔبثخ ػٓ اٌفش٠ك. 

 

 فٙ انًُطمت انؼشبٛت فمظ؟ أبغبرًبخًٕٚم انًشبسٚغ انخٙ حُفز انبغٕد عٕل انفٌُٕ نْم حُخصص يُظ بشَبيش 

ض ثظفخ أعبع١خ ػٍٝ ِٛالغ فٟ إٌّطمخ اٌؼشث١خ، إال إٔٔب ٔؾٓ ٔؾجّز ِمزشؽبد اٌّشبس٠غ اٌزٟ رشوّ  وال.ٔؼُ ٚ

. ٌىٓ ثّمزشؽبد اٌّشبس٠غ اٌزٟ رغؼٝ إلعشاء أثؾبس ِمبسٔخ ث١ٓ إٌّطمخ اٌؼشث١خ ِٕٚبطك أخشٜ بٔشؽت أ٠ضً 

 .٠غت أْ رخظض ِؼظُ إٌّؾخ اٌّمذِخ ٌزغط١خ رىب١ٌف اٌجؾش إٌّفز فٟ إٌّطمخ اٌؼشث١خ
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 ؟بشَبيش انبغٕد عٕل انفٌُٕضًٍ  يتذْم حٕصذ لٕٛد صغشافٛت )ضًٍ انًُطمت انؼشبٛت( ػهٗ انًُظ انًم

ّٛ  وال. اٌّغٍظ اٌؼشثٟ ٌٍؼٍَٛ االعزّبػ١خ األثؾبس فٟ أٞ عضء اٌظٕذٚق اٌؼشثٟ ٌٍضمبفخ ٚاٌفْٕٛ )آفبق( ٚي ٠ّ

فٟ  ػذح ّٛالغثألثؾبس اٌّؼ١ٕخ اٚوزٌه  (اٌؼشث١خ اٌذٚي عبِؼخ إٌٝ ِٕزغجخ)أٞ دٌٚخ  ِٓ إٌّطمخ اٌؼشث١خ

 إٌّطمخ. 

 

صخًبػٛت ٔانؼهٕو اإلَغبَٛت. فًب ْٙ ْزِ انؼهٕو اال إنٗ انفٌُٕ ٔانؼهٕوحشٛش انذػٕة نخمذٚى انًمخشعبث 

 ببنخغذٚذ؟

 ّْ ػخ خٍف١بد ِٓ ٚاٌجبؽضبد ٌٍجبؽض١ٓ ِفزٛػجؾٛس ؽٛي اٌفْٕٛ اٌ ثشٔبِظ إ ّٛ  ٚاٌؼٍَٛ اٌفْٕٛ، ؽمٛي فٟ ِزٕ

 اٌفٓ، ربس٠خ 3اإلٔغب١ٔخ ٚاٌؼٍَٛ اٌفْٕٛ ؽمال ٠شًّ. ثٙب اٌّشرجطخ ٚاٌّغبالد عزّبػ١خاال ٚاٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ،

 اٌغشاف١ىٟ، ٚاٌزظ١ُّ اٌغ١ٍّخ، ٚاٌفْٕٛ اٌّؼبسع، رٕظ١ُ ٚدساعبد اٌّؼبطش، ٚاٌفٓ اٌّمبسْ، ٚاألدة

 ٚفْٕٛ ٚاٌّٛع١مٝ، اإلػال١ِخ، ٚاٌذساعبد اٌفٌٛىٍٛس٠خ، ٚاٌذساعبد ٚاألدة، ٚاٌٍغبد اٌّؼّبس٠خ، ٚإٌٙذعخ

 األٔضشٚثٌٛٛع١ب ِضً رخظظبد األعبع١خ عزّبػ١خاال اٌؼٍَٛ ِغبالد ٚرشًّ. اٌجظش٠خ ٚاٌفْٕٛ األداء،

ب اٌؾمٛي اٌّشرجطخ ثٙب . ٚاٌغٛع١ٌٛٛع١ب إٌفظ ٚػٍُ اٌغ١بع١خ ٚاٌؼٍَٛ ٚاٌزبس٠خ ٚااللزظبد ٚاٌذ٠ّٛغشاف١ب ِّ أ

 .فزشًّ اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ، ٚاٌذساعبد اٌغٕذس٠خ، ٚاٌذساعبد اٌضمبف١خ ٚاٌذساعبد اٌؾضش٠خ

 

 يب ْٙ انفخشة انًخٕلؼت إلصشاء األبغبد؟

ثشٔبِظ رٛفش ِٕؼ اٌجبؽض١ٓ ٚاٌجبؽضبد األفشاد، ٚاٌفشق اٌجؾض١خ، ٚاٌّغّٛػبد اٌجؾض١خ إٌبشطخ،  خفٟ ؽبٌ

ًّ  اٌجؾٛس ؽٛي اٌفْٕٛ ا إلعشاء األثؾبس. ٠ٚغت أْ رٕفز األثؾبس اٌٌّّٛخ ِٓ شٙشً  11ب ٌّذح ألظب٘ب دػ

 ٠ّىٓ أْ رٕفز اٌّشبس٠غ. ٌىٓ 2022ٚرّٛص/١ٌٛ٠ٛ  2021 فجشا٠ش/شجبطخالي اٌفزشح ِب ث١ٓ  ٚ"آفبق" اٌّغٍظ

 خالي فزشح ألظش. فٟ

 

ب ٌّذح ألظب٘ب  ثشٔبِظ اٌجؾٛس ؽٛي اٌفْٕٛرٛفش ِٕؼ اٌّؤعغبد،  خفٟ ؽبٌ ًّ شًٙشا إلعشاء األثؾبس.  24دػ

ٚشجبط/فجشا٠ش  2021شجبط/فجشا٠ش خالي اٌفزشح ِب ث١ٓ  ِٓ اٌّغٍظ ٚ"آفبق" ٠ٚغت أْ رٕفز األثؾبس اٌٌّّٛخ

 اٌّشبس٠غ خالي فزشح ألظش.. ٌىٓ ٠ّىٓ أْ رٕفز 2023
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إرا كُج لذ عصهج عببمًب ػهٗ يُغت يٍ يٍ ْزِ انبشَبيش ْم أَب يؤْم نخمذٚى طهب نهغصٕل ػهٗ يُغت 

 ؟أٔ يٍ "آفبق" انًضهظ انؼشبٙ نهؼهٕو االصخًبػٛت

)ٌٍجبؽش ال ٠ؾك وّب  .إٌّؾخ ٘زٖ ػٍٝ ٌٍؾظٛي ثطٍت اٌزمذَّ" آفبق" ِٓ ِٕؼ ِٓ ؽب١ًٌّب ٌٍّغزف١ذ٠ٓ ٠ؾكّ  ال

ٚصِبالد ثؾض١خ ِٓ اٌّغٍظ فٟ إطبس ثشٔبِظ إٌّؼ  ػٍٝ ِٕؼ عبثمًب ٌٍؾبط١ٍٓاٌشئ١ظ ٚاٌجبؽض١ٓ اٌّشبسو١ٓ( 

اٌزمذَ ثطٍت ٌٍؾظٛي ػٍٝ ٘زٖ إٌّؾخ اٌجؾض١خ أٚ ِشغً إٌّبرط اٌفىش٠خ اٌغذ٠ذح أٚ ثشٔبِظ اٌضِالء إٌبشئ١ٓ 

فٟ إطبس ثشٔبِظ إٌّؼ اٌظغ١شح  ٕؼِػٍٝ ١ٍٓ ٍؾبط. ٠ٚؾك 2012ٌ إال إرا وبٔٛا لذ أوٍّٛا ِٕؾُٙ لجً

 اٌزمذَ ثطٍت ٌٍؾظٛي ػٍٝ ٘زٖ إٌّؾخ إرا وبٔٛا لذ أوٍّٛا ِٕؾُٙ.ٚثشٔبِظ ِغّٛػبد اٌؼًّ 

 

بصفخٙ يٍ بهذ ػشبٙ ٔنكُُٙ  بشَبيش انبغٕد عٕل انفٌُْٕم أَب يؤْم نخمذٚى طهب نهغصٕل ػهٗ يُغت 

 ٔال أعًم صُغٛت بهذ ػشبٙ؟" ػشبًّٛب"نغج

ثّمزشؽبد اٌّشبس٠غ ِٓ اٌجبؽض١ٓ  ثشٔبِظ اٌجؾٛس ؽٛي اٌف٠ْٕٛشؽت ثبٌٕغجخ إٌٝ اٌجبؽض١ٓ ٚاٌجبؽضبد األفشاد، 

ِٓ اٌجٍذاْ اٌؼشث١خ ٚاإلٔغب١ٔخ عزّبػ١خاٌؼٍَٛ االاٌفْٕٛ ٚ اٌّزخظظ١ٓ فٟ
1

أٚ اٌّم١ّ١ٓ ف١ٙب، ؽزٝ ٚإْ وبٔٛا  

ِْٛ ذّ زما٢خش٠ٓ أٚ ؽغت ٔظشرُٙ ُ٘ ٠ٌٛٙزُٙ(. أٌّظش فٟ " )ػشثًبأٞ عٕغ١خ أٚ ال ٠ؼزجشْٚ " ؾٍّْٛال ٠

ِؤٍْ٘ٛ ٌٍؾظٛي ػٍٝ إٌّؼ إرا وبٔٛا ٠ٕزّْٛ )١ٌٚظ ثبٌضشٚسح ِٛاط١ٕٓ( ٌجٍذ ػشثٟ عٛاء أوبٔٛا ٠ؼ١شْٛ 

)ػٍٝ عج١ً اٌّضبي اٌفٍغط١ٕ١ْٛ اٌز٠ٓ ال ٠ؾٍّْٛ أٞ عٕغ١خ، ٚاألوشاد، أٚ أٞ فشد أٚ ال  َأفٟ إٌّطمخ اٌؼشث١خ 

   ش١ِٚٓ ِٓ اٌغٕغ١خ ألعجبة ع١بع١خ(.عّبػخ ِٓ اٌّؾ

 

فٟ اٌّٙغش أٚ ِٓ  بلذ رزضّٓ ثبؽض١ٓ ٚثبؽضبد ػشثً ثبٌٕغجخ إٌٝ اٌفشق اٌجؾض١خ ٚاٌّغّٛػبد اٌجؾض١خ إٌبشطخ، 

 دٌٚخ سػب٠ب أؽذ أٚ اٌؼشث١خ اٌذٚي إؽذٜ فٟ ّٛاط١ٕٓغ١ش اٌؼشة. ٌىٓ ػٍٝ اٌجبؽش اٌشئ١غٟ أْ ٠ىْٛ ِٓ اٌ

ب فٟ إٌّطمخ. ٚػٍٝ ثبؽش آخش فٟ اٌفش٠ك اٌجؾضٟ أٚ اٌّغّٛػخ اٌجؾض١خ إٌبشطخ ػشث١خ ًّ ، ٠ٚغت أْ ٠ىْٛ ِم١

، ٠ٚغت أْ ٠ىْٛ ػشث١خ دٌٚخ سػب٠ب أؽذ أٚ اٌؼشث١خ اٌذٚي إؽذٜ فٟ ّٛاط١ِٕٓٓ اٌأ٠ًضب ػٍٝ األلً أْ ٠ىْٛ 

ب فٟ إٌّطمخ. ثّؼٕٝ آخش،  ًّ فٟ اٌفشق اٌجؾض١خ أٚ اٌّغّٛػبد اٌجؾض١خ  األلً ػٍٝ ثبؽضبْ ٠ىْٛ أْ ٠غتِم١

 .اٌؼشث١خ إٌّطمخ فٟ ِم١ّ١ٓٚ ػشث١خ دٌٚخ سػب٠ب/اٌّٛاط١ٕٓ ِٓ اٌفش٠ك، لبئذ ف١ّٙب ثّٓ ،إٌبشطخ

 

                                                           
1
العربٌة  الجزائر، البحرٌن، جزر الممر، جٌبوتً، مصر، العراق، األردن، الكوٌت، لبنان، لٌبٌا، مورٌتانٌا، المؽرب، عمان، فلسطٌن، لطر، المملكة  

 السعودٌة، الصومال، السودان، سورٌا، تونس، اإلمارات العربٌة المتحدة والٌمن.



  

 

7 

٘ب أْ ١غتأِب ثبٌٕغجخ إٌٝ اٌّؤعغبد، ف  ِٓ األلً ػٍٝ اصٕبْ ٠ىْٛ أْ غت٠ٚ .فٟ إٌّطمخ اٌؼشث١خ ٠ىْٛ ِمشُّ

 .ػشث١خ دٌٚخ سػب٠ب/اٌّٛاط١ٕٓ ِٓ فٟ اٌّؤعغخ اٌفش٠ك أػضبء

 

غٛش ػشبٛت أٔ يغّضهت  ٌْم بئيكبٌ انًؤعغت أٌ حكٕإرا كُج أحمذو بطهب نهغصٕل ػهٗ يُغت يؤعغبحٛت، 

 خبسس انًُطمت انؼشبٛت؟

غ١ش وال، إر ػٍٝ اٌّؤعغخ أْ رىْٛ ِزّشوضح فٟ إٌّطمخ اٌؼشث١خ. ٌىٓ ٠ّىٓ أْ رىْٛ ِغغٍخ فٟ دٌٚخ 

 ّْ فٟ ثٍذ ػشثٟ. ٚلذ ٠ىْٛ ٘زا اٌٛعٛد اٌمبٟٔٛٔ ػجبسح ػٓ ٚص١مخ رغغ١ً  بلب١ًّٔٛٔ  اٌٙب ٚعٛدً  ػشث١خ، طبٌّب أ

فٟ اٌجٍذ اٌزٞ  بئك اٌزغغ١ً اٌّؼزشف ثٙب لب١ًّٔٛٔبِؤعغخ أٚ رغغ١ً فشع أٚ ػٍُ ٚخجش أٚ أٞ ٔٛع آخش ِٓ ٚص

 فشٚع إٌّظّبد اٌذ١ٌٚخ األعٕج١خ غ١ش ِؤٍ٘خ ٌٍزمذ٠ُ. رىْٛ ِزّشوضح ف١ٗ.

 

إرا نى أكٍ يٍ بهذ ػشبٙ،  بشَبيش انبغٕد عٕل انفٌُٕضًٍ ْم أَب يؤْم نخمذٚى طهب نهغصٕل ػهٗ يُغت 

 ص يٓخى ببنًُطمت انؼشبٛت ٔػًهٙ يؼُٙ بٓب؟ٔنكُُٙ يخخصّ 

ٔؼُ ٚال. إرا وٕذ رمذَ طٍجًب ثظفزه ثبؽش فشدٞ، ٠ىْٛ طٍجه غ١ش ِؤً٘ ألٔٗ ػٍٝ اٌجبؽض١ٓ ٚاٌجبؽضبد األفشاد 

اٌّٛاط١ٕٓ/سػب٠ب دٌٚخ ػشث١خ ِٚم١ّ١ٓ ف١ٙب. ٌىٓ، ثبعزطبػزه رمذ٠ُ طٍت وؼضٛ فٟ فش٠ك ثؾضٟ  أْ ٠ىٛٔٛا ِٓ

٠ّىٓ أْ رزضّٓ اٌفشق اٌجؾض١خ ٚأٚ ِغّٛػخ ثؾض١خ ٔبشطخ، ػٍٝ أْ رىْٛ أؽذ اٌجبؽض١ٓ اٌّشبسو١ٓ. 

 ػٍٝ ثبؽضبْ ٠ىْٛ أْ ٠غتػشة فٟ اٌّٙغش أٚ ِٓ غ١ش اٌؼشة. ٌىٓ ٚاٌّغّٛػبد اٌجؾض١خ إٌبشطخ أػضبء 

 دٌٚخ سػب٠ب/اٌّٛاط١ٕٓ ِٓ اٌفش٠ك، لبئذ ف١ّٙب ثّٓ ،فٟ اٌفشق اٌجؾض١خ أٚ اٌّغّٛػبد اٌجؾض١خ إٌبشطخ األلً

 .اٌؼشث١خ إٌّطمخ فٟ ِم١ّ١ٓٚ ػشث١خ

 

ٌ أعذَب أٌ ٚكٌٕ غٛش نُبشطت يؤنفت يٍ ببعزٍٛ، ْم بئيكبإرا كبٌ فشٚمُب انبغزٙ أٔ يضًٕػخُب انبغزٛت ا

 ػشبٙ؟ 

 .اٌؼشث١خ إٌّطمخ فٟ ِم١ّ١ٓٚ ػشث١خ دٌٚخ سػب٠ب/ِٛاطٕٟ ِٓاٌؼضٛاْ  جبؽضبْاٌ ٠ىْٛ أْ ٠غتوال. 
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كُج يٍ دٔنت ػشبٛت ٔنكُُٙ يمٛى إرا  يُغت فٙ إطبس بشَبيش انبغٕد عٕل انفٌُٕ، ْم أَب يؤْم نخمذٚى طهب

 خبسس انًُطمت انؼشبٛت؟ 

ّْ ، بفشد٠ًّ . إرا وٕذ رمذَ طٍجًب ثظفزه ثبؽضًب ٔؼُ ٚال ػٍٝ اٌجبؽض١ٓ ٚاٌجبؽضبد األفشاد  ٠ىْٛ طٍجه غ١ش ِؤً٘ أل

أؽذ اٌجبؽض١ٓ ثبعزطبػزه رمذ٠ُ طٍت و ٠ب دٌٚخ ػشث١خ ِٚم١ّ١ٓ ف١ٙب. ٌىٓأْ ٠ىٛٔٛا ِٓ اٌّٛاط١ٕٓ/سػب

ِغّٛػخ ثؾض١خ ٔبشطخ. ٠ّىٓ أْ رزضّٓ اٌفشق اٌجؾض١خ ٚاٌّغّٛػبد  فٟ فش٠ك ثؾضٟ أٚ اٌّشبسو١ٓ األػضبء

األلً فٟ اٌفشق  ػٍٝ ثبؽضبْ ٠ىْٛ أْ ٠غتػشة فٟ اٌّٙغش أٚ ِٓ غ١ش اٌؼشة. ٌىٓ اٌجؾض١خ إٌبشطخ أػضبء 

 فٟ ِٚم١ّ١ٓ ػشث١خ دٌٚخ سػب٠ب/اٌّٛاط١ٕٓ ِٓ اٌفش٠ك، لبئذ ف١ّٙب ثّٓ اٌجؾض١خ أٚ اٌّغّٛػبد اٌجؾض١خ إٌبشطخ،

عبرُٙ طالة اٌذوزٛساٖ اٌّٛاط١ٕٓ/سػب٠ب دٌٚخ ػشث١خ اٌز٠ٓ ٠زبثؼْٛ دسا ٠ُؼذُّ ِٓ عٙخ أخشٜ،  .اٌؼشث١خ إٌّطمخ

 ٓ ٌزمذ٠ُ طٍت ِٕؾخ إرا وبٔٛا ع١ّضْٛ ِؼظُ فزشح إٌّؾخ فٟ إٌّطمخ اٌؼشث١خ.خبسط إٌّطمخ اٌؼشث١خ ِؤ١ٍ٘

 

" ٚضٓض ب"اعخكشبفًّٛ  كبٌ انبغذ إرا يُغت فٙ إطبس بشَبيش انبغٕد عٕل انفٌُٕ، ْم أَب يؤْم نخمذٚى طهب

 ؟العمًبنبغذ طٕٚم األيذ عٛخبغ 

ٛػ ٌٍّشبس٠غ اٌجؾض١خ فٟ أٞ ِشؽٍخ ِٓ ِشاؽً رط٠ٛش٘ب، ثّب فٟ ِفز ثشٔبِظ اٌجؾٛس ؽٛي اٌفْٕٛٔؼُ. إْ ِٕؼ 

 ".االعزىشبف١خ" رٌه اٌّشؽٍخ

 

ػهٗ حًٕٚم انًشبسٚغ انبغزٛت انمبئًت ػهٗ األبغبد  عٕل انفٌُٕبشَبيش انبغٕد ْم عخمخصش يُظ 

 اإليبٛشٚمٛت؟

ِؼ١ٕخ ثبٌّشبس٠غ اٌجؾض١خ اٌمبئّخ ػٍٝ األثؾبس اإلِج١ش٠م١خ، ٚرؾ١ٍٍٙب  ثشٔبِظ اٌجؾٛس ؽٛي اٌفْٕٛٔؼُ. إْ ِٕؼ 

ب أْ ،ٚوزبثزٙب ًّ ٚأٞ ٌٕظٛص ٠زضّٓ رؾ١ًٍ األسش١فبد ٚا ٘زا ال ٠مزظش ػٍٝ اٌؼًّ ا١ٌّذأٟ، ال ثً ػٍ

 ِظبدس ِؼٍِٛبد أخشٜ.  

 

 دة؟بث يغذّ ّٛ ٓضًشبسٚغ انبغزٛت انخٙ حؼخًذ يُػهٗ حًٕٚم ان بشَبيش انبغٕد عٕل انفٌُْٕم عخمخصش يُظ 

ِشٚؽخ ثؾض١خ رؼزّذ  خطًطبِفزٛؽخ ٌٍّشبس٠غ اٌجؾض١خ اٌزٟ رمزشػ  ثشٔبِظ اٌجؾٛس ؽٛي اٌفْٕٛإْ ِٕؼ  وال.

 .ِخزٍفخ ثؾض١خ و١ّخ ٚ/أٚ ٔٛػ١خ ػٓ ِٕب٘ظٚاعؼخ ِٓ اٌّمبسثبد اٌف١ّٕخ فضاًل 
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إرا نى أكٍ سئٛظ  يُغت يؤعغبحٛت فٙ إطبس بشَبيش انبغٕد عٕل انفٌُٕ، ْم أَب يؤْم نخمذٚى طهب

  انًؤعغت؟

ف١ٍظ ػٍٝ ِمذِٟ اٌطٍجبد اٌّؤعغبر١خ أْ ٠ششوٛا سئ١ظ اٌّؤعغخ أٚ ِغٍظ إِٔبئٙب فٟ اٌّششٚع. فجبة ٔؼُ. 

رمذ٠ُ اٌطٍجبد ِفزٛػ أِبَ ع١ّغ اٌؼب١ٍِٓ ثذٚاَ وبًِ فٟ اٌّؤعغخ، ػٍٝ أْ ٠ؾظٍٛا ػٍٝ خطبة سعّٟ ِٓ 

رؾذ اعُ اٌّؤعغخ  إداسح اٌّؤعغخ ٠ؤّوذ ِٛافمزٙب ػٍٝ ػًّ ِمذِٟ اٌطٍجبد ِٓ اٌّؤعغخ ػٍٝ اٌّششٚع

 ٚػٍٝ ِٕؾُٙ اٌزغ١ٙالد اٌالصِخ. 

 

 إصشاءاث حمذٚى انطهببث

 

 ؟فٙ إطبس بشَبيش انبغٕد عٕل انفٌُٕكٛف ًٚكُُٙ حمذٚى طهب نهغصٕل ػهٗ يُغت 

مرفمة بممترح سردي )ٌتضمن المرفمات  استمارة الطلب اإللكترونٌة على ممدمً الطلبات ملء -1

تسجٌل المطلوبة( على مولع "آفاق" اإللكترونً. إذا كان لدٌن حساب على مولع "آفاق"، ٌرجى 

باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بن. بمجرد تسجٌل الدخول، سٌتم توجٌهن إلى  الدخول

  .هناصفحة تمدٌم الطلبات. إذا لم ٌكن لدٌن حساب حالً، ٌُرجى إنشاء حساب 

لى مولع المجلس العربً للعلوم ع ةالشخصٌ البٌاناتصفحة كما على ممدمً الطلبات ملء  -2

 .جتماعٌة على شبكة اإلنترنتاال

 

 من ٌجب أن ٌبدأ بملء استمارة الطلب عبر اإلنترنت؟

مسؤول عن ملء الطلب عبر اإلنترنت. فً حالة المشارٌع للفرق البحثٌة والمجموعات  إن الباحث الرئٌسً

 : اآلتٌةالبحثٌة الناشطة والمؤسسات، على الباحث الرئٌسً اتباع الخطوات 

 .مولع "آفاق"البدء بملء استمارة الطلب على  .1

 ات الشخصٌة والمهنٌة الخاصة به.  إضافة المعلوم .2

جتماعٌة على شبكة لى مولع المجلس العربً للعلوم االع البٌانات الشخصٌّةصفحة ملء  .3

بما فً ذلن االسم والبلدان التً ٌحمل جنسٌتها والبرٌد اإللكترونً والوظٌفة ، اإلنترنت

https://www.arabculturefund.org/ar/Login
https://www.arabculturefund.org/ar/Login
https://www.arabculturefund.org/ar/Login
https://www.arabculturefund.org/ar/Register
http://applications.theacss.org/
http://applications.theacss.org/
https://www.arabculturefund.org/ar/Login
http://applications.theacss.org/
http://applications.theacss.org/
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كلمة، واللؽات التً ٌجٌدها،  100الحالٌة/المؤسسة الحالٌة وسٌرة ذاتٌة مختصرة ال تتجاوز 

 أن تكون مكتملة. البٌانات الشخصٌةوالتارٌخ الوظٌفً، والمنشورات ذات الصلة. على صفحة 

 البٌانات الشخصٌّةصفحة  ملءطلب من الباحثٌن المشاركٌن المدرجة أسماؤهم على الطلب ال .4

 ً. على الباحث الرئٌسجتماعٌة على شبكة اإلنترنتلى مولع المجلس العربً للعلوم االع

لى مولع ع الشخصٌة صفحة بٌاناتهممع الباحثٌن المشاركٌن للتأكد من أنهم لاموا بإنشاء  لمتابعةا

كامًلا إال إذا لام جمٌع الباحثٌن المشاركٌن  بجتماعٌة. ال ٌعتبر الطلللعلوم االالمجلس العربً 

 الشخصٌة على مولع المجلس.  بٌاناتهمفً المشروع باستكمال 

 إضافة المستندات والمرفمات المطلوبة على مولع "آفاق". .5

 .2020 سبتمبر/أٌلول 18تمدٌم الطلب الكامل لبل  .6

 

 ؟بشَبيش انبغٕد عٕل انفٌُٕفٙ إطبس  ى انطهببث نهغصٕل ػهٗ يُظيب ْٕ انًٕػذ انُٓبئٙ نخمذٚ

 11 ٠َٛ )ثزٛل١ذ اٌمذط/ث١شٚد( ِغبءً  23300إٌّٛرط اإلٌىزشٟٚٔ ٌٍطٍت ٚرمذ٠ّٗ لجً اٌغبػخ  ًِء٠غت 

ٚفٟ ؽبي ِٛاعٙخ أٞ ِشبوً رم١ٕخ فٟ اعزخذاَ إٌظبَ اإلٌىزشٟٚٔ ٌزمذ٠ُ اٌطٍجبد،  .2020 عجزّجش/أ٠ٍٛي

ٚرٌه   rachad.chamoun@arabfundculture.org اٌجش٠ذ اإلٌىزشٟٚٔاٌشعبء رٛع١ٗ سعبٌخ إٌٝ ػٕٛاْ 

 .لجً ؽٍٛي اٌّٛػذ إٌٙبئٟ

 

ّٙ إكًبل   ًَٕرس انطهب اإلنكخشَٔٙ فٙ صهغت ٔاعذة؟ يمءْم ٚضب ػه

اٌؼٛدح إٌٝ اٌطٍت ػٍٝ ِٛلغ اإلٔزشٔذ ٌؼذد ٚثبعزطبػزه  ؽفظٗ وّغٛدح.  ٠ّىٕهاٌطٍت،  ثًّءٌذٜ اٌجذء  وال.

 ؽفع٠شعٝ اٌزأوذ ِٓ  .اٌّٛػذ إٌٙبئٟ ٌٍزمذ٠ُٚ 2020 ١ٌٛ٠ٛ/رّٛص ث١ٓد ِٓ اٌّشاد خالي اٌفزشح ِب غ١ش ِؾذٚ

بِب لّذ ثٗ ِٓ ػًّ ػٍٝ ّٔٛرط اٌطٍت فٟ وً ِشح رٕغض ف١ٙب  ًّ ٚع١زضّٓ ّٔٛرط اٌطٍت  .ِٓ اٌطٍت لغ

اٌطٍت، فٍٓ رزّىٓ ِٓ رؼذ٠ً اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ رمَٛ ثزمذ٠ُ رؼ١ٍّبد ِفظٍخ ؽٛي و١ف١خ اٌم١بَ ثزٌه. ٚؽبٌّب 

 .أدخٍزٙب

 

ْم ًٚكُُٙ طهب انغصٕل ػهٗ حؼهٛمبث ٔيلعظبث عٕل انًٕاد انخٙ ألٕو بئػذادْب لبم حمذًٚٓب ضًٍ 

 انطهب؟

عزّبػ١خ اٌّغٍظ اٌؼشثٟ ٌٍؼٍَٛ االٚ( آفبق) ٚاٌفْٕٛ ٌٍضمبفخ اٌؼشثٟ اٌظٕذٚق نال. ٠ّىٓ أْ ٠ضٚدؤؼُ ٚ

http://applications.theacss.org/
http://applications.theacss.org/
mailto:rachad.chamoun@arabfundculture.org
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ثّالؽظبد ػبِخ ؽٛي ِب إرا وبْ ِٛضٛع اٌجؾش اٌّمزشػ ٠غزٛفٟ ششٚط األ١ٍ٘خ ٚأعئٍخ ِؾذدح رزؼٍك 

 هِٚمزشؽ هالؽظبد ؽٛي ِؾزٜٛ أٚ عٛدح طٍجثزؼ١ٍمبد ِٚ نثبٌّٛاد اٌّطٍٛثخ. إال أْ اٌّغٍظ ٌٓ ٠ضٚد

 .اٌغشدٞ

 

 خخٛبس يمخشعٙ؟ اأحهمٗ حؼهٛمبث ٔيلعظبث ػٍ عبب ػذو عْم  طهبٙ ببنُضبط، ٚغظ   إرا نى

 ٕبعؾخ.اٌرمذ٠ُ اٌّالؽظبد ٚاٌزؼ١ٍمبد ؽٛي اٌطٍجبد غ١ش ال ٔغزط١غ  ٌألعف وال.

 وّب عبء فٟ اٌذػٛح ٌزمذ٠ُ اٌّمزشؽبد، فئْ ِؼب١٠ش رم١١ُ اٌّمزشػ 3ٟ٘

ٌّؼشفخ اٌغذ٠ذح ؽٛي اٌفْٕٛ؟ و١ف رغذّ اٌّؼشفخ إٌّزغخ و١ف ٠غبُ٘ اٌّششٚع فٟ ا  انًغبًْت فٙ انًؼشفت:

 اٌضغشاد، ٚرذِظ اٌّغبالد ٚاٌمطبػبد ٚرشثظ ث١ٕٙب ٚرفزؾٙب ػٍٝ ثؼضٙب ٚرشّىً عغش ػجٛس ث١ٕٙب؟

3 ِب عجت أ١ّ٘خ رٌّٟٛ ٘زا اٌجؾش؟ و١ف ٠خزٍف ػٓ أػّبي أخشٜ فٟ ببنًُطمت نصهتٔا ٔاالبخكبسانذالنت  .2

 ثبٌؾبعبد ٚاأل٠ٌٛٚبد فٟ إٌّطمخ اٌؼشث١خ؟اٌّغبي؟ ِب طٍزٗ 

ؽذ٠ضخ  ِٕٚب٘ظً٘ ٠زجّٕٝ اٌجبؽش أدٚاد انفُٛت )بًب فٛٓب يشاػبة أخللٛبث انبغذ(:  انًُبْشانًمبسببث أٔ . 3

ثؾضٗ؟ ً٘ ٟ٘ ِٕبعجخ ٌألعئٍخ ٚاأل٘ذاف اٌجؾض١خ؟ ً٘ ٠أخز اٌجبؽش فٟ االػزجبس أخالل١بد إعشاء إٔغبصٖ فٟ 

 اٌجؾش؟

ً٘ ٌذٜ اٌجبؽش ِخشعبد ٚالؼ١خ ِٚالئّخ ٚخطظ ٔشش فؼّبٌخ ٚع١ٍّخ؟ ً٘  ٔخطظ انُشش: . انًخشصبث4

 اٌجبؽش ٠غزٙذف عّب١٘ش عذ٠ذح؟ و١ف رؤصش إٌزبئظ اٌّزّٛطً إ١ٌٙب فٟ اٌّغزّؼبد اٌّخزٍفخ؟

 )اٌغ١ش اٌزار١خ/ِؤ٘الد اٌجبؽش/اٌغذٚي اٌضِٕٟ/ا١ٌّضا١ٔخ(انضذٖٔ . 5

ً تشّجع الحوار بٌن الطابعٌن األكادٌمً والتطبٌمً وتتبنّى مماربات للمشارٌع الت نقاط إضافٌة. تُعطى 4

 متداخلة ومتعّددة التخصصات.

 

 ؟نهًشبسٚغ انفشدٚت انًطهٕبت نخمذٚى انطهببث انًؼهٕيبثيب ْٙ 

 :٠أرٟرٛف١ش ِب ٌزمذ٠ُ طٍت ِٕؾخ، ػ١ٍه 

 َِٙٔؼٍِٛبد االرظبي 3 ع١زضّٓ ّٔٛرط اٌطٍت اإلٌىزشٟٚٔ أعئٍخ ؽٛي ًَٕرس انطهب اإلنكخش

، إضبفخ إٌٝ ِٕؾخ ِٓ اٌجشٔبِظ ٚرفبط١ً ػٓ اٌغ١شح اٌزار١خ ٌغ١ّغ اٌجبؽض١ٓ اٌغبػ١ٓ ٌٍؾظٛي ػٍٝ

 :٠أرٟرفبط١ً ؽٛي اٌّششٚع اٌّمزشػ، ثّب فٟ رٌه ِب 
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وٍّخ، ِذح اٌجؾش ِٚٛلغ/ِٛالغ  250خٍف١خ اٌّششٚع )اٌؼٕٛاْ، ِٛعض اٌجؾش ثّب ال ٠ض٠ذ ػٓ  -

 إعشائٗ(

ع )ػٕذ االلزضبء( ثّب فٟ رٌه اٌّشاؽً اٌغبثمخ ِٓ اٌّششٚع ٚاٌزٛلؼبد ربس٠خ اٌّششٚ   -

 اٌّغزمج١ٍخ إضبفخ إٌٝ اٌغٙبد اٌّزؼبٚٔخ اٌزٟ لذ ال رشبسن فٟ ٘زٖ اٌّشؽٍخ ِٓ اٌّششٚع

رزضّٓ إطذاساد ٌٍٕشش )ػجش اإلٔزشٔذ أٚ ٠غت أْ  اٌّخشعبد اٌّمزشؽخ ٌٍّششٚع ٚاٌزٟ -

وغضء أعبعٟ ِٓ ِخشعبد اٌّششٚع، ثبإلضبفخ إٌٝ ِخشعبد أخشٜ ِضً اٌّٛالغ  ِطجٛػخ(

سح ٚ ّٛ  ٛغشاف١ب١ئُ اٌّظبدس ٚاٌّشاعغ/ثجٍالٛاٌزؼ١ٍُ ٚ ِٕب٘ظاإلٌىزش١ٔٚخ ٚاٌّٛاد اٌّظ

 ٚاٌخشائظ ٍِٚخظبد اٌغ١بعبد، ثبعزضٕبء األفالَ. 

جبؽضخ )ثّب فٟ رٌه االعُ، ٚاٌجٍذ اٌزٞ ٠ؾًّ اٌجبؽش/اٌِؼٍِٛبد شخظ١خ ١ِٕٙٚخ ؽٛي  -

ِخزظشح، ٚاٌزؾظ١ً رار١خ ، ٚع١شح ؽب١ًٌّبعٕغ١زٗ، ٚاٌجش٠ذ اإلٌىزشٟٚٔ، ٚإٌّظت/اٌّؤعغخ 

  اٌؼٍّٟ، ٚاٌٍغبد اٌزٟ ٠غ١ذ٘ب اٌجبؽش، ٚاٌزبس٠خ اٌٛظ١فٟ، ٚاٌّٛاد إٌّشٛسح راد اٌظٍخ(.

٠ّىٓ ٌٗ رمذ٠ُ شٙبدح ؽٛي أ١ّ٘خ اٌّششٚع اٌّمزشػ  أوبد٠ّٟ ّؼّشفِٚؼٍِٛبد االرظبي ثاعُ  -

  ٚعذٚاٖ.

 

 :ضّٓ ّٔٛرط اٌطٍت اإلٌىزشٟٚٔ ا٢ر١خرؾ١ًّ اٌٛصبئك ٕه وّب ع١ُطٍت ِ

٠شعٝ  3(ث١ٓ األعطش 1.5ثٕغجخ رجبػذ طٌٟٛ ، بدطفؾ 10ٚ 7ث١ٓ ) يمخشط عشد٘ نهًششٔع .1

 عززُ أٔٗ إٌٝ اإلشبسح غذسر .ٌٍؾظٛي ػٍٝ ِض٠ذ ِٓ اٌزفبط١ً اٌذػٛح ٌزمذ٠ُ اٌّمزشؽبد طالع ػٍٝاإل

 .ٚاألدث١خ اٌفىش٠خ اٌٍّى١خ ٔزؾبيا ٌشطذ إٌىزشٟٚٔ ٔظبَ خالي ِٓ وبفخ اٌّمزشؽبد ِشاعؼخ

)ال ٠ض٠ذ ػٓ طفؾز١ٓ، ٠ّىٓ اعزخذاَ أعطش  انضيُٙ نهًششٔع ٔانًخشصبث انضذٔل: 1انًشفك  .2

  ٠غت رمذ٠ّٗ ِٓ خالي إٌّٛرط اٌّؼذ ٌزٌه ػٍٝ اٌّٛلغ اإلٌىزشٟٚٔ. (3ِززبثؼخ )ِفشدح اٌزجبػذ(

 .إٌّٛرط اٌّؼذ ٌزٌه ػٍٝ اٌّٛلغ اإلٌىزش٠ٟٔٚغت رمذ٠ّٗ ِٓ خالي  :: يٛضاَٛت انًششٔع2نًشفك ا .3

دوالر  150000ٌنبؽً أن تعكس المٌزانٌة حجم العمل المٌدانً وعدد الباحثٌن وٌمكن أن تصل إلى 

أمٌركً كحد ألصى للباحثٌن األفراد. ستوافك لجنة االختٌار فمط على طلبات المٌزانٌة التً تتناسب 

المٌزانٌة إال المخطط لها والمخرجات المتولعة للمشروع. ال ٌمكن تمدٌم طلبات  مع األنشطة

 باستخدام النموذج المتاح لذلن. ولن ٌتم النظر إلى النماذج ؼٌر المكتملة.

 . ملؾ ٌتضّمن أبرز األعمال التً أنجزتهاأو  كمنشوراتتتضمن الئحة بك : سٌرة ذاتٌة ل3المرفق  .4

http://www.theacss.org/pages/afac-acss-research-on-the-arts-program-2019
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 نسخة عن جواز السفر أو بطالة الهوٌة. .5

 (الصفحة الخاصة بالدعوة لتمدٌم الممترحات)النماذج متوفرة على 

 

 انًضًٕػبث انبغزٛت انُبشطت؟ انفشق انبغزٛت ٔنًشبسٚغ  انًطهٕبت نخمذٚى انطهببث انًؼهٕيبثيب ْٙ 

 :٠أرٟرٛف١ش ِب اٌطٍت ٚ ثًّءػٍٝ اٌجبؽش اٌشئ١غٟ اٌجذء 

 َٙٔ3 ع١زضّٓ ّٔٛرط اٌطٍت اإلٌىزشٟٚٔ أعئٍخ ؽٛي ِؼٍِٛبد االرظبي ًَٕرس انطهب اإلنكخش

، إضبفخ إٌٝ ِٕؾخ ِٓ اٌجشٔبِظ ٚرفبط١ً ػٓ اٌغ١شح اٌزار١خ ٌغ١ّغ اٌجبؽض١ٓ اٌغبػ١ٓ ٌٍؾظٛي ػٍٝ

 :رفبط١ً ؽٛي اٌّششٚع اٌّمزشػ، ثّب فٟ رٌه ِب ٠ٍٟ

وٍّخ، ِذح اٌجؾش ِٚٛلغ/ِٛالغ  250ِٛعض اٌجؾش ثّب ال ٠ض٠ذ ػٓ خٍف١خ اٌّششٚع )اٌؼٕٛاْ،  -

 إعشائٗ(

ربس٠خ اٌّششٚع )ػٕذ االلزضبء( ثّب فٟ رٌه اٌّشاؽً اٌغبثمخ ِٓ اٌّششٚع ٚاٌزٛلؼبد    -

 اٌّغزمج١ٍخ إضبفخ إٌٝ اٌغٙبد اٌّزؼبٚٔخ اٌزٟ لذ ال رشبسن فٟ ٘زٖ اٌّشؽٍخ ِٓ اٌّششٚع

رزضّٓ إطذاساد ٌٍٕشش )ػجش اإلٔزشٔذ أٚ ٠غت أْ  ٟاٌّخشعبد اٌّمزشؽخ ٌٍّششٚع ٚاٌز -

وغضء أعبعٟ ِٓ ِخشعبد اٌّششٚع، ثبإلضبفخ إٌٝ ِخشعبد أخشٜ ِضً اٌّٛالغ  ِطجٛػخ(

سح ٚ ّٛ  ٛغشاف١ب١ج١ٍٚاٌّشاعغ/ث ئُ اٌّظبدسالٛاٌزؼ١ٍُ ٚ ِٕب٘ظاإلٌىزش١ٔٚخ ٚاٌّٛاد اٌّظ

 ٚاٌخشاائظ ٍِٚخظبد اٌغ١بعبد، ثبعزضٕبء األفالَ. 

جبؽش/ثبؽضخ )ثّب فٟ رٌه االعُ، ٚاٌجٍذ اٌزٞ ٠ؾًّ عٕغ١زٗ، اٌشخظ١خ ١ِٕٙٚخ ؽٛي  ِؼٍِٛبد -

ِخزظشح، ٚاٌزؾظ١ً اٌؼٍّٟ،  رار١خ ، ٚع١شحؽب١ًٌّبٚاٌجش٠ذ اإلٌىزشٟٚٔ، ٚإٌّظت/اٌّؤعغخ 

ػٍٝ  ٚاٌٍغبد اٌزٟ ٠غ١ذ٘ب اٌجبؽش، ٚاٌزبس٠خ اٌٛظ١فٟ، ٚاٌّٛاد إٌّشٛسح راد اٌظٍخ(.

غ اٌّغٍظ اٌؼشثٟ ٌٍؼٍَٛ لػٍٝ ِٛ طفؾخ اٌج١بٔبد اٌشخظ١ّخ ًِءاٌجبؽض١ٓ اٌّشبسو١ٓ 

 عزّبػ١خ، ٚرٛف١ش اٌّؼٍِٛبد اٌشخظ١خ اٌّزوٛسح أػالٖ.اال

٠ّىٓ ٌٗ رمذ٠ُ شٙبدح ؽٛي أ١ّ٘خ اٌّششٚع اٌّمزشػ  ِٚؼٍِٛبد االرظبي ثّؼّشف أوبد٠ّٟاعُ  -

  ٚعذٚاٖ.

 

 :ّٔٛرط اٌطٍت اإلٌىزشٟٚٔضّٓ  ا٢ر١خرؾ١ًّ اٌٛصبئك ٓ اٌجبؽش اٌشئ١غٟ وّب ع١ُطٍت ِ

http://www.theacss.org/pages/afac-acss-research-on-the-arts-program-2019
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(: ٌرجى ث١ٓ األعطش 1.5ثٕغجخ رجبػذ طٌٟٛ ، بدطفؾ 10ٚ 7ث١ٓ ) مقترح سردي للمشروع .1

اإلطًلع على الدعوة لتمدٌم الممترحات للحصول على مزٌد من التفاصٌل تجدر اإلشارة إلى أنه ستتم 

 .الفكرٌة واألدبٌةنتحال الملكٌة امن خًلل نظام إلكترونً لرصد  كافة مراجعة الممترحات

)ال ٌزٌد عن صفحتٌن، ٌمكن استخدام أسطر  : الجدول الزمنً للمشروع والمخرجات1المرفق  .2

 متتابعة )مفردة التباعد((: ٌجب تمدٌمه من خًلل النموذج المعد لذلن على المولع اإللكترونً. 

ٌجب تمدٌمه من خًلل النموذج المعد لذلن على المولع اإللكترونً.  : مٌزانٌة المشروع:2المرفق  .3

دوالر  250000ٌنبؽً أن تعكس المٌزانٌة حجم العمل المٌدانً وعدد الباحثٌن وٌمكن أن تصل إلى 

ستوافك لجنة االختٌار فمط على  .لمجموعات البحثٌة الناشطةللفرق البحثٌة ولأمٌركً كحد ألصى 

ال ٌمكن ع. ط لها والمخرجات المتولعة للمشروتتناسب مع األنشطة المخط طلبات المٌزانٌة التً

 .تمدٌم طلبات المٌزانٌة إال باستخدام النموذج المتاح لذلن. ولن ٌتم النظر إلى النماذج ؼٌر المكتملة

ملؾ ٌتضّمن أبرز : سٌرة ذاتٌة لكل عضو فً المجموعة تتضمن الئحة بمنشوراته أو 3المرفق  .4

 . أنجزها األعمال التً

ٌطلب من جمٌع أعضاء  المجموعة.الفرٌق/: نموذج إقرار مكتمل ٌملؤه أعضاء 4المرفق   .5

المجموعة التولٌع على هذا النموذج )تولٌع إلكترونً أو تولٌع على نسخة ممسوحة( للتعبٌر الفرٌك/

 .1عن التزامهم بالمشروع وأدوارهم المحددة فً المرفك 

 .لكل باحث مشارن فً المشروع نسخة عن جواز السفر أو بطالة الهوٌة  .6

، فً حال توفّره ، تمرٌر سنويوأهدافها المجموعة مهّمةوثائك خاصة بالمجموعة: للمجموعات:  .7

ل المجموعة. ، ملؾ ٌتضمن أبرز أعما(أو أي مجلس إداري آخر)الئحة بأعضاء مجلس األمناء 

 .المجموعات البحثٌة الناشطة تمدٌم وثائك تسجٌللٌس على  تجدر اإلشارة إلى أن

 

 نًشبسٚغ انًؤعغبث؟  انًطهٕبت نخمذٚى انطهببث انًؼهٕيبثيب ْٙ 

 :رٛف١ش ِب ٠ٍٟاٌطٍت ٚ ثًّءػٍٝ اٌجبؽش اٌشئ١غٟ اٌجذء 

 َٙٔ3 ع١زضّٓ ّٔٛرط اٌطٍت اإلٌىزشٟٚٔ أعئٍخ ؽٛي ِؼٍِٛبد االرظبي ًَٕرس انطهب اإلنكخش

، إضبفخ إٌٝ ِٕؾخ ِٓ اٌجشٔبِظ اٌزار١خ ٌغ١ّغ اٌجبؽض١ٓ اٌغبػ١ٓ ٌٍؾظٛي ػٍٝٚرفبط١ً ػٓ اٌغ١شح 

 :٠أرٟرفبط١ً ؽٛي اٌّششٚع اٌّمزشػ، ثّب فٟ رٌه ِب 

وٍّخ، ِذح اٌجؾش ِٚٛلغ/ِٛالغ  250خٍف١خ اٌّششٚع )اٌؼٕٛاْ، ِٛعض اٌجؾش ثّب ال ٠ض٠ذ ػٓ  -

 إعشائٗ(



  

 

15 

ً اٌغبثمخ ِٓ اٌّششٚع ٚاٌزٛلؼبد ربس٠خ اٌّششٚع )ػٕذ االلزضبء( ثّب فٟ رٌه اٌّشاؽ   -

 اٌّغزمج١ٍخ إضبفخ إٌٝ اٌغٙبد اٌّزؼبٚٔخ اٌزٟ لذ ال رشبسن فٟ ٘زٖ اٌّشؽٍخ ِٓ اٌّششٚع

رزضّٓ إطذاساد ٌٍٕشش )ػجش اإلٔزشٔذ أٚ ٠غت أْ  اٌّخشعبد اٌّمزشؽخ ٌٍّششٚع ٚاٌزٟ -

ٌّٛالغ وغضء أعبعٟ ِٓ ِخشعبد اٌّششٚع، ثبإلضبفخ إٌٝ ِخشعبد أخشٜ ِضً ا ِطجٛػخ(

سح ٚ ّٛ  ٛغشاف١ب١ج١ٍٚاٌّشاعغ/ث ئُ اٌّظبدسالٛاٌزؼ١ٍُ ٚ ِٕب٘ظاإلٌىزش١ٔٚخ ٚاٌّٛاد اٌّظ

 ٚاٌخشائظ ٍِٚخظبد اٌغ١بعبد، ثبعزضٕبء األفالَ. 

جبؽش/ثبؽضخ )ثّب فٟ رٌه االعُ، ٚاٌجٍذ اٌزٞ ٠ؾًّ عٕغ١زٗ، اٌِؼٍِٛبد شخظ١خ ١ِٕٙٚخ ؽٛي  -

، ٚاٌزؾظ١ً اٌؼٍّٟ، رار١خ ِخزظشحٚاٌجش٠ذ اإلٌىزشٟٚٔ، ٚإٌّظت/اٌّؤعغخ ؽب١ٌبً، ٚع١شح 

ػٍٝ  ٚاٌٍغبد اٌزٟ ٠غ١ذ٘ب اٌجبؽش، ٚاٌزبس٠خ اٌٛظ١فٟ، ٚاٌّٛاد إٌّشٛسح راد اٌظٍخ(.

غ اٌّغٍظ اٌؼشثٟ ٌٍؼٍَٛ لػٍٝ ِٛ ظ١خطفؾخ اٌج١بٔبد اٌشخ ًِءاٌجبؽض١ٓ اٌّشبسو١ٓ 

 عزّبػ١خ، ٚرٛف١ش اٌّؼٍِٛبد اٌشخظ١خ اٌّزوٛسح أػالٖ.اال

٠ّىٓ ٌٗ رمذ٠ُ شٙبدح ؽٛي أ١ّ٘خ اٌّششٚع اٌّمزشػ  ِٚؼٍِٛبد االرظبي ثّؼّشف أوبد٠ّٟاعُ  -

  ٚعذٚاٖ.

 

 :ضّٓ ّٔٛرط اٌطٍت اإلٌىزشٟٚٔ ا٢ر١خرؾ١ًّ اٌٛصبئك ٓ اٌجبؽش اٌشئ١غٟ وّب ع١ُطٍت ِ

(: ٌرجى ث١ٓ األعطش 1.5ثٕغجخ رجبػذ طٌٟٛ ، وؾذّ ألظٝ بدطفؾ 10-7) مقترح سردي للمشروع .1

اإلطًلع على الدعوة لتمدٌم الممترحات للحصول على مزٌد من التفاصٌل تجدر اإلشارة إلى أنه ستتم 

 .من خًلل نظام إلكترونً لرصد إنتحال الملكٌة الفكرٌة واألدبٌة كافة مراجعة الممترحات

)ال ٌزٌد عن صفحتٌن، ٌمكن استخدام أسطر  : الجدول الزمنً للمشروع والمخرجات1المرفق  .2

 متتابعة )مفردة التباعد((: ٌجب تمدٌمه من خًلل النموذج المعد لذلن على المولع اإللكترونً. 

ٌجب تمدٌمه من خًلل النموذج المعد لذلن على المولع اإللكترونً.  : مٌزانٌة المشروع:2المرفق  .3

دوالر  350000ٌنبؽً أن تعكس المٌزانٌة حجم العمل المٌدانً وعدد الباحثٌن وٌمكن أن تصل إلى 

ستوافك لجنة االختٌار فمط على طلبات المٌزانٌة التً تتناسب مع  .مؤسساتأمٌركً كحد ألصى لل

باستخدام ال ٌمكن تمدٌم طلبات المٌزانٌة إال  .األنشطة المخطط لها والمخرجات المتولعة للمشروع

 .النموذج المتاح لذلن. ولن ٌتم النظر إلى النماذج ؼٌر المكتملة
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تضمن الئحة بمنشوراته أو فرٌق البحث فً المؤسسة ت: سٌرة ذاتٌة لكل عضو فً 3المرفق  .4

 . ملؾ ٌتضّمن أبرز األعمال التً أنجزها

وا بالطلب ٌسمح لهم خطاب رسمً ممدم من اإلدارة ٌؤكد أن جمٌع الباحثٌن الذٌن تمدم :4المرفق   .5

 .بالعمل على هذا المشروع تحت اسم المؤسسة وسٌتم منحهم التسهًٌلت الًلزمة

المهّمة واألهداؾ، التمرٌر السنوي، وثٌمة تسجٌل المؤسسة، لائمة  ،مثًلا  :ؤسسةالموثائق خاصة ب  .6

 أعضاء مجلس اإلدارة )أو أي هٌئة حاكمة أخرى مماثلة(، وملؾ ٌسلّط الضوء على أعمال

  .المؤسسة المنجزة

 .لكل باحث مشارن فً المشروع نسخة عن جواز السفر أو بطالة الهوٌة  .7

 (الصفحة الخاصة بالدعوة لتمدٌم الممترحات)النماذج متوفرة على 

 

 َٕب بّ؟ًيٍ خلل انًُٕرس انز٘ صٔدحْم ٚضب أٌ ألذو يٛضاَٛخٙ 

الصفحة الخاصة اٌّٛعٛدح ػٍٝ  ًَٕرس طهب يٛضاَٛت انًششٔعػٍٝ ١ِضا١ٔخ اٌّششٚع أْ رمذَ ثٛاعطخ 

 . (2)اٌّشفك  بالدعوة لتمدٌم الممترحات

 

 حمذٚى اإلطبس انضيُٙ نهًششٔع يٍ خلل انًُٕرس انًخٕفش ػهٗ انًٕلغ؟  ْم ػهٙ

ٚاالٌزضاَ  (1اٌّشفك ) الصفحة الخاصة بالدعوة لتمدٌم الممترحاتػٍٝ  ٔؼُ. ػ١ٍه اعزؼّبي إٌّٛرط اٌّزٛفش

 سشبداد اٌّزوٛسح ف١ٗ.ثبإل

 

 ّٙ  ؟حؼشٚف خطبببثحمذٚى  ْم ػه

ِٚؼّشف ، ثبٌٕغجخ إٌٝ اٌجبؽض١ٓ األوبد١١ّ٠ٓ ِٚؼٍِٛبد االرظبي ثٗٚاؽذ  أوبد٠ّٟ فِؼشّ اعُ رٛف١ش  ١هػٍ .ٔؼُ

 ّٓ  .ٚاؽذ ٌّّبسعٟ اٌف

 

المشارٌع ما هً المعلومات التً ٌجب ذكرها فً الخطاب الرسمً الذي على المؤسسة تقدٌمه فً حالة 

 المؤسساتٌة؟ 

 على الخطاب الرسمً: 

http://www.theacss.org/pages/afac-acss-research-on-the-arts-program-2019
http://www.theacss.org/pages/afac-acss-research-on-the-arts-program-2019
http://www.theacss.org/pages/afac-acss-research-on-the-arts-program-2019
http://www.theacss.org/pages/afac-acss-research-on-the-arts-program-2019
http://www.theacss.org/pages/afac-acss-research-on-the-arts-program-2019
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المجلس الصندوق العربً للثمافة والفنون )آفاق( وأن ٌنّصه رئٌس المؤسسة وأن ٌكون موّجهاا إلى  .1

 جتماعٌة.للعلوم االالعربً 

 أن ٌُصاغ وٌُمّدم على ورلة رسمٌة.  .2

ومناصبهم فً المؤسسة، وعنوان المشروع،  األعضاءالباحثٌن المتمدمٌن تضمن أسماء أن ٌٌجب  .3

باحثٌن على المشروع تحت اسم موافمة المؤسسة على عمل الؤكد ٌولٌمة المٌزانٌة المطلوبة، وأن 

. على سبٌل المثال، ٌمكن استخدام الجدول لهم التسهًٌلت الًلزمةعلى استعدادها لتمدٌم المؤسسة و

 : ةللتعرٌؾ بأعضاء فرٌك البحث فً المؤسس اآلتً

 

 ػُٕاٌ انًششٔع:

 انًٛضاَٛت:

 انذٔس فٙ انًششٔع انًُصب فٙ انًؤعغت اعى انببعذ

 ثبؽش سئ١غٟ  

 ثبؽش ِشبسن  

 ثبؽش ِشبسن  

 

ٌّ انطهب انز٘ لذيخّ يكخًم؟  كٛف ًٚكُُٙ انخأكذ يٍ أ

اٌظٕذٚق اٌؼشثٟ ٌٍضمبفخ ٚاٌفْٕٛ  مٝ سعبٌخ رأو١ذ إٌىزش١ٔٚخ ِٓززٍعثؼذ أْ رشعً اٌطت ثٕغبػ ػجش اإلٔزشٔذ، 

 .)آفبق(

 

 لًٛت انًُغت ٔانضٕاَب انخٙ حغطٛٓب

 

 ما هً قٌمة المنحة المقدمة فً إطار برنامج البحوث حول الفنون؟

للباحثٌن كحد ألصى  دوالر أمٌركً 150000تعتمد لٌمة المنحة على المشروع الممترح، على أال تتخطى 

أو المجموعات البحثٌة الناشطة  كحد ألصى للفرق البحثٌة دوالر أمٌركً 250000األفراد، و

(collectives) ستموم لجنة االختٌار وفرٌك عمل كحد ألصى للمؤسسات.  دوالر أمٌركً 350000، و
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المجلس العربً للعلوم االجتماعٌة والصندوق العربً للثمافة والفنون )آفاق( بمراجعة المٌزانٌة الممترحة 

 لكل مشروع، 

المطلوبة فً ممترحكم لد ال تكون فً الضرورة المٌزانٌة نفسها التً ٌوافك أن المٌزانٌة بوٌرجى أخذ العلم 

 علٌها المجلس وآفاق. 

 

؟ ٔفٙ يمببم رنك، يب ْٙ انضٕاَب انخٙ ال بشَبيش انبغٕد عٕل انفٌُٕيب ْٙ انضٕاَب انخٙ حغطٛٓب يُغت 

 حغطٛٓب انًُغت؟

ٓ ِٛلغ إٌّضي(، ِا ٌؼًّ ا١ٌّذأٟ )ثّب فٟ رٌه اٌغىٓ ثؼ١ذً اٌجبؽض١ٓ ٚا ٔفمبد3 أٌ حشًم انًٛضاَٛت٠ّىٓ 

ٚرىب١ٌف اٌغفش ٚاٌزٕمً اٌّزؼٍمخ ثبٌجؾش ٚٔفمبد اٌّؼ١شخ، ٚأرؼبة اٌخجشاء االعزشبس١٠ٓ اٌّغزؼبْ ثُٙ ٌزمذ٠ُ 

د اٌجؾض١خ، ِشٛسح ف١ٕخ ِؾذدح ػٍٝ اٌّذٜ اٌمظ١ش، ٚرىب١ٌف االعزّبػبد/ٚسػ اٌؼًّ، ٚوزٌه ششاء اٌّؼذا

ٚاٌجشِغ١بد، ٚاٌىزت، ٚاٌمشطبع١خ ٚاٌٍٛاصَ األخشٜ. ٠شعٝ ِالؽظخ أٔٗ ٠غت رمذ٠ُ اإل٠ظبالد ػٓ ع١ّغ 

  إٌفمبد اٌزٟ رىجذرٙب وغضء ِٓ اٌزمبس٠ش اٌّب١ٌخ اٌخبطخ ثه.

 

 أِب إٌفمبد اٌزٟ ال رغط١ٙب إٌّؾخ ف3ٟٙ

ٚاٌزغغ١ً ٌٍّؤرّشاد ٚٚسػ  إٌفمبد اإلداس٠خ ٌٍغبِؼبد أِٚشاوض اٌجؾٛس، ٚ ٔفمبد اٌغفش -

 اٌؼًّ. 

فً حاالت استثنائٌة، ٌجوز للجنة االختٌار الموافمة على تخصٌص جزء من المنحة ال  -

( الباحث 0% من المٌمة اإلجمالٌة المطلوبة للرواتب أو استبدال الرواتب لـ 11ٌتجاوز 

( الباحث الرئٌسً والباحثٌن المشاركٌن فً مشروع فرٌك 0الرئٌسً فً المشروع الفردي؛ 

 الرواتب(.  كل   % مخّصصة لمجموع11) ناشطةأو مجموعة بحث 

 

بإمكانً تخصٌص جزء من المنحة لتغطٌة أقوم بتقدٌم طلب كجزء من فرٌق بحثً فً مؤسسة. هل 

 الرواتب؟

كًل. إن برنامج البحوث حول الفنون ال ٌؽطً الرواتب فً المشارٌع المؤسساتٌة. لكن ٌمكن أن تخّصص 

ا من المنحة، وهو ما ال ٌزٌد عن  % من إجمالً المبلػ المطلوب، لتكالٌؾ 10مشارٌع المؤسسات جزءا
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ر بالحك فً تحدٌد ما إذا كانت بنود تكالٌؾ التشؽٌل الممترحة ذات صلة تشؽٌل محددة. وتحتفظ لجنة االختٌا

 .أو ال

 

نمذ لذيج طهببث نهغصٕل ػهٗ يُظ يٍ صٓبث يخخهفت. فئرا عصهج ػهٗ يُغت يٍ انًضهظ انؼشبٙ نهؼهٕو 

 خًٕٚم يٍ يصبدس أخشٖ؟ان ، فٓم ًٚكُُٙ أٌ ألبمٔانصُذٔق انؼشبٙ نهزمبفت ٔانفٌُٕ )آفبق( االصخًبػٛت

ٚاٌظٕذٚق اٌؼشثٟ ٌٍضمبفخ ٚاٌفْٕٛ  ِٓ اٌّغٍظ اٌؼشثٟ ٌٍؼٍَٛ االعزّبػ١خ ر٠ّٛاًل أْ رمجً  ٔؼُ، ٌٚىٓ ال ٠غٛص

 ِٚٓ ِٕظّخ أخشٜ ٌزغط١خ إٌفمبد رارٙب فٟ اٌٛلذ ٔفغٗ. ٚع١طٍت اٌّغٍظ اٌؼشثٟ ٌٍؼٍَٛ االعزّبػ١خ )آفبق(

إٌفمبد اٌزٟ رغط١ٙب وً عٙخ. ٚلذ ٠مَٛ  ١ًِضا١ٔخ ٚاضؾخ رفظّ  ٚاٌظٕذٚق اٌؼشثٟ ٌٍضمبفخ ٚاٌفْٕٛ )آفبق(

ثبالرظبي ثبٌغٙخ اٌّبٔؾخ  ٚاٌظٕذٚق اٌؼشثٟ ٌٍضمبفخ ٚاٌفْٕٛ )آفبق( اٌّغٍظ اٌؼشثٟ ٌٍؼٍَٛ االعزّبػ١خ

 األخشٜ ٌالعزفغبس ػٓ رشر١جبد ِشبسوخ إٌفمبد. 

 

 هل ٌمكننً تخصٌص جزء من المنحة لراتبً أو الستبدال راتبً؟ 

أو مجموعة بحثٌة ناشطة، ٌجوز للجنة  ًطلب لمشروع فردي أو مشروع لفرٌك بحثإذا كنت تموم بتمدٌم 

% من المٌمة اإلجمالٌة المطلوبة للرواتب 30االختٌار الموافمة على تخصٌص جزء من المنحة ال ٌتجاوز 

مبلػ  علی سبٌل المثال، إذا کان. جموعٌنللباحث الرئٌسً والباحثٌن المشاركٌن من أو استبدال الرواتب، وذل

دوالر  4.500ن تخصٌص أکثر من كلمشروع فردي، ال ٌم دوالر أمٌركً 150000المنحة المطلوب 

لمشروع فرٌك بحثً أو  دوالر أمٌركً 250000لدفع راتبن. وإذا کان مبلػ المنحة المطلوب  أمٌركً

احثٌن الب جمٌعلدفع رواتب  دوالر أمٌركً 7.500ن تخصٌص أکثر من كمجموعة بحثٌة ناشطة، ال ٌم

 العاملٌن على المشروع.

 

 

 يؼهٕيبث حفصٛهٛت عٕل انًُغت

 

 ٚخى اإلػلٌ ػٍ حمذٚى انًُظ؟يخٗ 

رشش٠ٓ  ِٕزظف ثؾٍٛي خز١بسزش١ٔٚخ إلثالغُٙ ثٕز١غخ ػ١ٍّخ اإلع١ّغ ِمذِٟ اٌطٍجبد سعبٌخ إٌى ع١زغٍُّ

 . 2020 شجاٌضبٟٔ/ٔٛفّ
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 غصٕل ػهٗ انًُغت؟نهيبرا ٚغذد بؼذ أٌ ٚخى إخخٛبس٘ 

 طٍجبد ٌٍزٛض١ؼ ٚاٌزفظ١ً ِٓ ٌغٕخ االخز١بس. رزٍمٝ ٚلذ  ،نخز١بسؤوذ ا٠لجٛي ِجذئٟ  خطبةززٍمٝ ع

 

 ِٓ اٌّزٛلغ ثؼذ رٌه أ3ْ

، ثّب ٠غزغ١ت ألٞ اٌّفظٍخ مزشػ إٌٙبئٟ إٌّمؼ ِغ اٌغذٚي اٌضِٕٟ ٚا١ٌّضا١ٔخّزمذ٠ُ اٌرمَٛ ث .1

 . 2020 د٠غّش/األٚيوبْٔٛ  ٚرٌه لجً ِٛػذ ألظبٖ، لذِزٙب ٌغٕخ االخز١بس ٍِؾٛظبد

 ًِء االعزجبْ ؽٛي األخالل١بد. .2

ؽ١ش ع١غزّغ أػضبء ، ٠2021ٕب٠ش /وبْٔٛ اٌضبٟٔ خالي األعجٛػ١ٓ األ١ٌٚٓ ِٓؽضٛس ٚسشخ ػًّ  .3

، ٠ٚزُ اٌزؼش٠ف ثبٌّجبدا اٌزٛع١ٙ١خ ٌٍّغٍظ اٌؼشثٟ ٌٍؼٍَٛ ؾبط١ٍٓ ػٍٝ إٌّؼٌغٕخ االخز١بس ٚاٌ

ِب ٠زؼٍك ثزمذ٠ُ اٌزمبس٠ش ٚاألِٛس اٌّب١ٌخ  فٟ ٚاٌظٕذٚق اٌؼشثٟ ٌٍضمبفخ ٚاٌفْٕٛ )آفبق( االعزّبػ١خ

 االعزّبػ١خ ٌٍؼٍَٛ اٌؼشثٟ اٌّغٍظ ع١زٌٛٝ ١ِٚضبق األخالل١بد اٌجؾض١خ ٠ٚزُ رٛل١غ ػمٛد إٌّؼ.

ِمذِٟ ِٓ  ٔشعٛ ٌزا. ؽذح ػٍٝ اٌٍمبء ٘زا ٔفمبد رغط١خ ٚاٌظٕذٚق اٌؼشثٟ ٌٍضمبفخ ٚاٌفْٕٛ )آفبق(

 .١ِضا١ٔبرُٙ فٟ إٌفمبد ٘زٖ سطذ اٌطٍجبد ػذَ

 

 ؟2021 ُٚبٚش/كبٌَٕ انزبَٙ فٙأٌ أعضش ٔسشت انؼًم انخٙ عخمبو  ػهٙ ْم

 اٌزٟ عزُّٕظُ فٟ األعجٛػ١ٓ األ١ٌٚٓ ِٓ ثؾضٛس ٚسشخ اٌؼًّ هػٓ اٌزضاِش رؼجّ ثزمذ٠ُ طٍت ٌٍّٕؾخ، رؼُ. 

اٌّغٍظ اٌؼشثٟ ٌٍؼٍَٛ االعزّبػ١خ  ٚع١زٌٛٝ. اٌمجٛي اٌّجذئٟ هالزشاؽرا ٌمٟ إ 2021وبْٔٛ اٌضبٟٔ/٠ٕب٠ش 

١ّغ ٔفمبد ؽضٛس ٚسشخ اٌؼًّ ثشىً ِٕفظً ػٓ غط١خ عر ٚاٌظٕذٚق اٌؼشثٟ ٌٍضمبفخ ٚاٌفْٕٛ )آفبق(

 ا١ٌّضا١ٔخ إٌّّٛؽخ.

 

 إنٗ انبغزٙ أٔ يضًٕػخٙ انبغزٛت انُبشطت أٔ يؤعغخٙ فشٚمٙ يٍ دػٕحٓى عخخى انزٍٚ األػضبء ْى يٍ

 االصخًبػٛت؟ نهؼهٕو انؼشبٙ نًضهظا يؤحًشٔسشت انؼًم ٔ

 اٌغفش ٔفمبدرغط١خ  ٚاٌظٕذٚق اٌؼشثٟ ٌٍضمبفخ ٚاٌفْٕٛ )آفبق( االعزّبػ١خ ٌٍؼٍَٛ اٌؼشثٟ اٌّغٍظ ع١زٌٛٝ

 .فمظ ٚاؽذ ِشبسن ثبؽشٚ اٌشئ١غٟ اٌجبؽشأٞ  3اٌجؾضٟ اٌفش٠ك ِٓ ٌؼض٠ٛٓ ٚاإللبِخ
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إرا يب حى اخخٛبس٘ نهغصٕل  بشَبيش انبغٕد عٕل انفٌُٕ تانًشحبظ بًُغيخٗ ًٚكُُٙ انبذء بئصشاء انبغذ 

 ػهٗ حًٕٚم؟

 اٌّغٍظٌٚٓ ٠ذػُ . 2021شجبط/فجشا٠ش  أْ ٠جذأ فٟ فٟ إطبس ثشٔبِظ اٌجؾٛس ؽٛي اٌف٠ّْٕٛىٓ ٌٍجؾش اٌّّٛي 

 شجبط/فجشا٠ش لجًاألٔشطخ اٌزٟ رُغشٜ ٚاٌظٕذٚق اٌؼشثٟ ٌٍضمبفخ ٚاٌفْٕٛ )آفبق(  عزّبػ١خاال ٌٍؼٍَٛ اٌؼشثٟ

2021. 

  

إرا يب حى اخخٛبس٘  بشَبيش انبغٕد عٕل انفٌُٕ تيخٗ ٚضب أٌ أَخٓٙ يٍ إصشاء األَشطت انًشحبطت بًُغ

 نهغصٕل ػهٗ حًٕٚم؟

 فٟإٌّؾخ  ِذح رٕزٟٙإٌبشطخ، اٌجؾض١خ فٟ ؽبٌخ اٌّشبس٠غ اٌفشد٠خ ِٚشبس٠غ اٌفشق اٌجؾض١خ ٚاٌّغّٛػبد 

ٓ ٠ذػُ ٌٚ. 2023شجبط/فجشا٠ش فٟ . أِب فٟ ؽبٌخ اٌّشبس٠غ اٌّؤعغبر١خ، فزٕزٟٙ ِذح إٌّؾخ 2022رّٛص/١ٌٛ٠ٛ 

 .اٌفزشح اٌّؾذدح ٌٍّٕؾخ ثؼذ اٌّغٍظ األٔشطخ اٌزٟ رُمبَ

 

نهببعزٍٛ بصفت يببششة أو ٚخى حٕصٛٓٓب ػبش  ت فٙ إطبس بشَبيش انبغٕد عٕل انفٌُْٕم ٚخى صشف يُغ

 انضبيؼبث انخٙ ٚؼًهٌٕ بٓب؟

ٚاٌظٕذٚق  عزّبػ١خاال ٌٍؼٍَٛ اٌؼشثٟ اٌّغٍظع١ٍزضَ  بٌخ اٌّشبس٠غ اٌفشد٠خ ِٚشبس٠غ اٌفشق اٌجؾض١خ،فٟ ؽ

ثشغجخ اٌجبؽض١ٓ ثٙزا اٌشأْ. ٌٚىٓ ال ٠غٛص ألِٛاي اٌّششٚع أْ رغطٟ ٔفمبد اٌؼشثٟ ٌٍضمبفخ ٚاٌفْٕٛ )آفبق( 

 اٌؼشثٟ اٌّغٍظفٟ ؽبٌخ ِشبس٠غ اٌّغّٛػبد اٌجؾض١خ إٌبشطخ ٚاٌّؤعغبد، ع١مَٛ ٚ .إداس٠خ ػبِخ ٌٍغبِؼخ

 ٚاٌظٕذٚق اٌؼشثٟ ٌٍضمبفخ ٚاٌفْٕٛ )آفبق( ثظشف األِٛاي ثبعُ اٌّغّٛػخ أٚ اٌّؤعغخ. عزّبػ١خاال ٌٍؼٍَٛ

 

 انًُغت؟ أيٕال انفشٚك أػضبء يٍ ػضٕ كم ٚخغهى ْم ،بغزٙ فشٚك فٙ كؼضٕ بطهب انخمذو ػُذ

 ػٍٝ ٚرمغ وٍٙب، األِٛاي اٌشئ١غٟ اٌجبؽش ٠زغٍُ ثؾضٟ، فش٠ك ٌّششٚع ِٕؾخ ػٍٝ ٌٍؾظٛي ثطٍت اٌزمذَ ػٕذ

 اإل٠ظبالد ع١ّغ رمذ٠ُ ِغؤ١ٌٚخٗ ػبرم ػٍٝ ٚرمغ وّب. اٌفش٠ك أػضبء ػٍٝ األِٛاي رٛص٠غ ِغؤ١ٌٚخ ػبرمٗ

 .ٚاٌزمبس٠ش
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انًضًٕػت  أػضبء يٍ ػضٕ كم ٚخغهى ْم ،يضًٕػت بغزٛت َبشطت أٔ يؤعغت فٙ كؼضٕ بطهب انخمذو ػُذ

 انًُغت؟ أيٕال أٔ انًؤعغت

اٌّغّٛػخ  زغٍُوّغّٛػخ ثؾض١خ ٔبشطخ أٚ وفش٠ك ثؾضٟ فٟ ِؤعغخ، ر ِٕؾخ ػٍٝ ٌٍؾظٛي ثطٍت اٌزمذَ ػٕذ

 ػٍٝ األِٛاي رٛص٠غ خِغؤ١ٌٚ أٚ اٌّؤعغخ األِٛاي. ٚرمغ ػٍٝ ػبرك اٌّؤعغخ أٚ اٌّغّٛػخ اٌجؾض١خ إٌبشطخ

 ِغؤ١ٌٚخ فٟ اٌّغّٛػخ أٚ اٌّؤعغخ اٌشئ١غٟ اٌجبؽش ػبرك ػٍٝ رمغ وّب. اٌؼب١ٍِٓ ػٍٝ اٌّششٚعاٌجبؽض١ٓ 

 .ٚاٌزمبس٠ش اإل٠ظبالد ع١ّغ رمذ٠ُ

 

  ؟بشَبيش انبغٕد عٕل انفٌُٕانخًٕٚم يٍ  يب إٌ ٚخغهًٕايٍ انغبصهٍٛ ػهٗ انًُظ  بيب انز٘ عٛكٌٕ يطهٕبً 

 تشرٌن الثانً/نوفمبر شهر ، فً تارٌخ ألصاهٌزانٌةالمتمدٌم ممترح منمح، مع الجدول الزمنً وطلب  .1

، على أن ٌستجٌب لطلبات التوضٌح أو التفصٌل التً لدمتها لجنة االختٌار فً لرار لبولها 2020

  .األولً

 االستبٌان حول أخًللٌات البحث.    ملء .2

 الباحثٌن/ات.تولٌع عمد ٌحدد المٌزانٌة، والجدول الزمنً، والمخرجات، وموجبات الباحث/ة أو  .3

للماء أعضاء لجنة  2021ٌناٌر /كانون الثانًِٓ خالي األعجٛػ١ٓ األ١ٌٚٓ ستُنّظم  حضور ورشة عمل .4

الممّدمة للمجلس وتلمً التوجٌهات حول التمارٌر  المًلحظاتوتمدٌم المشارٌع للحصول على االختٌار، 

المبادئ التوجٌهٌة المالٌة و ،والصندوق العربً للثمافة والفنون )آفاق( العربً للعلوم االجتماعٌة

والصندوق العربً للثمافة  )سٌموم المجلس العربً للعلوم االجتماعٌة واألخًللٌة وتولٌع عمد المنحة.

على حدة. لذا نرجو عدم رصد هذه النفمات فً  ه الورشةحضور هذبتؽطٌة نفمات  والفنون )آفاق(

 (.المٌزانٌة

 23-21فً الذي سٌعمد  للمجلس العربً للعلوم االجتماعٌة المؤتمر الخامس فًوتمدٌم عرض  حضور .5

 والصندوق العربً للثمافة والفنون )آفاق( المجلس العربً للعلوم االجتماعٌة سٌتولى) 2021 أٌار/ماٌو

 .(المٌزانٌةعلى حدة. لذا نرجو عدم رصد هذه النفمات فً  حضور هذا الحدثتؽطٌة نفمات 

والصندوق إعداد محتوى عن البحث للمولع االلكترونً الخاص بالمجلس العربً للعلوم االجتماعٌة  .6

 .)مثل وصؾ المشروع ولمحات عن الباحثٌن(العربً للثمافة والفنون )آفاق( 

شهر )ٌعتمد عدد التمارٌر على مدة المشروع(. ٌنبؽً أن أ 6سردٌة ومالٌة دورٌة كل  تمدٌم تمارٌر .7

 .نفمات المشروع لجمٌعٌصاالت األصلٌة التمارٌر المالٌة اإل تتضمن

ا من انتهاء مدة المنحة 30تمدٌم تمرٌر سردي ومالً نهائً خًلل  .8  .ٌوما
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 (.1إنتاج المخرجات المحددة فً الممترح الممدم وفماا للجدول الزمنً للمشروع )المرفك  .9

 

، ٔانصُذٔق انؼشبٙ نهزمبفت ٔانفٌُٕ )آفبق( نهؼهٕو االصخًبػٛتيب ْٙ انفؼبنٛبث انخٙ ُٚظًٓب انًضهظ انؼشبٙ 

 عضشْب؟أأٌ ٙ ٔانخٙ ُٚفخشض ب

ٔذٚاد فٟ ِؤرّشاد  )آفبق( ْٚاٌظٕذٚق اٌؼشثٟ ٌٍضمبفخ ٚاٌفٕٛلذ ٠ٕظُ اٌّغٍظ اٌؼشثٟ ٌٍؼٍَٛ اإلعزّبػ١خ 

ح اٌّشبسوخ فٟ ٚٚسػ ػًّ رٙذف إٌٝ رض٠ٚذ اٌجبؽض١ٓ ثّٕظخ ٌّٕبلشخ أٚ ٔشش ٔزبئظ ِششٚػُٙ. ٔشغغ ثشذّ 

 ٘زٖ اٌٍمبءاد ٌٚىٕٙب ١ٌغذ إعجبس٠خ.

 

بئطلع صٓبث  ٔانصُذٔق انؼشبٙ نهزمبفت ٔانفٌُٕ )آفبق( ْم عٛمٕو انًضهظ انؼشبٙ نهؼهٕو االصخًبػٛت

 انًمذيت فٙ إطبس يمخشعبث انًشبسٚغ؟أخشٖ ػهٗ انًؼهٕيبث 

ٚاٌظٕذٚق اٌؼشثٟ ٌٍضمبفخ ٚاٌفْٕٛ  ِٓ خالي رمذ٠ّه ٌٍطٍت، فئٔه رّٕؼ اٌّغٍظ اٌؼشثٟ ٌٍؼٍَٛ االعزّبػ١خ

اٌؾك فٟ إطالع ِؤعغبد أخشٜ )ثّب فٟ رٌه ٚوبالد ِبٔؾخ( ػٍٝ ِؼٍِٛبد ثشأْ ػٕٛاْ اٌجؾش،  )آفبق(

جبؽض١ٓ. فٟ ؽبٌخ ٚعٛد ظشٚف لب٘شح، ٠ّىٓ إعشاء اعزضٕبءاد ٌزٌه ٚأ٘ذافٗ، ِٚٛلؼٗ، ِٚؼٍِٛبد االرظبي ثبٌ

 .ثٕبء ػٍٝ طٍت اٌّزمذ١ِٓ

 

 


