
دعوة لتقديم أوراق بحثّية

 البناء على أوجه الشبه بين الدول العربّية
لتعزيز التنمية املستدامة

ضمن سلسلة أوراق املناقشة التابعة للشبكة األكاديمية للحوار التنموي

م حول 
ّ
سلسلة أوراق املناقشة التابعة للشبكة األكاديمية للحوار التنموي )ANDD( هي مبادرة تهدف إلى تشجيع الحوار املنظ

املشاكل املستعصية1 في املنطقة العربية، وتحفيز الحديث عن التحديات والفرص البنيوية في املنطقة التي يصعب حصرها في قطاع 
ما تتصّدر املحادثات التنموية على املستويات اإلقليمية، 

ّ
معّين. وتستعين الشبكة بهذه املبادرة لتعزيز النقاش حول القضايا التي قل

في 
ّ
والوطنية، واملحلية. تستهدف هذه السلسلة املعنيين بالقضايا التنموية في العالم العربي من الباحثين العرب الشباب وموظ

ر بذلك منتدى للشباب ملناقشة األفكار املفصلية واملقترحات املبتكرة 
ّ
األمم املّتحدة العرب الذين هم في باكورة حياتهم املهنية، فتوف

ن الشباب العربي من تحويل مقترحاته  ِ
ّ
مك

ُ
التي تتطرق إلى مشاكل املنطقة املستعصية. كذلك ترمي السلسلة إلى خلق بيئة مواتية ت

إلى حلول وخطوات ملموسة قابلة للتطبيق.

تسعى الشبكة األكاديمّية للحوار التنموّي ضمن سلسلة األوراق األولى من هذه املبادرة إلى إشراك الفئات الشابة من الباحثين 
في األمم املّتحدة تحت إشراف خبراء تابعين للشبكة ملناقشة إمكانية البناء على أوجه الشبه بين الدول العربّية 

ّ
والطالب وموظ

بهدف تعزيز التنمية املستدامة في املنطقة. إّن الهدف هنا، مع االعتراف بأّن مصطلح »أوجه الشبه« هو مصطلح فضفاض، هو 
اإلحاطة بجميع الرؤى ذات الصلة باملوضوع. وتجدر اإلشارة إلى إمكان مقاربة أوجه الشبه من جوانب مختلفة؛ تاريخًيا، وجغرافًيا، 
ا، وصحًيا، ورفاهًيا وغيرها. يرمي هذا املوضوع إلى اإلحاطة بأفكار جيل الشباب فيما  وثقافًيا، واقتصادًيا، وسياسًيا، وقانونًيا، ولغويًّ

يتعلق بنظرتهم إلى أوجه الشبه في املنطقة العربية وكيفية البناء عليها لتعزيز التنمية املستدامة. وفي هذا السياق، ستجيب هذه 
السلسلة عن أسئلة مفصلّية تشمل، على سبيل املثال ال الحصر، ما يلي: 

-  برأيكم، ما أوجه الشبه بين دول املنطقة العربية عموًما؟

-  ما األمور التي توّحد هذه الدول بشكل عام؟

-  كيف يمكن للبناء على أوجه الشبه أن يسهم في حل املشاكل اإلقليمية املستعصية؟

-  ما الوسائل املطلوبة للتمكن من البناء على أوجه الشبه بين الدول العربية من أجل تعزيز التنمية املستدامة اإلقليمية؟

-  ما االستثمارات املطلوبة من صناع السياسات ومتخذي القرار لتقريب الدول العربية من بعضها على مستوى التنمية املستدامة؟ 

بات ناقصة، ومتناقضة، ومتغّيرة غالًبا ما يصعب تحديدها. تشير املشكلة املستعصية إلى فكرة أو 
ّ
صافها بأوجه ترابط معّقدة ومتطل

ّ
ها صعًبا؛ بسبب ات

ّ
 حين يكون حل

ً
َعّد مشكلة ما مستعصية

ُ
1 ت

ها؛ حيث ال يوجد حّل واحد لها.
ّ
مشكلة ال يمكن حل



عملية التقديم
مة على حلول مبتكرة وعملية للقضية املطروحة، على أن تخضع لعملّية استعراض مبدئي الختيار  يجب أن تحتوي األوراق املقدَّ

قائمة أولية تقتصر على أفضل عشرين ورقة مقدمة.

-   تتم دعوة الباحثين املدرجين ضمن القائمة األولية للمشاركة في ورشة عمل عبر اإلنترنت مع خبراء في املجال إلرشادهم في تحضير 
مسودتهم األولى من البحث.

-   تلي ذلك مرحلة تحكيم ثانية لألوراق املعّدلة من أجل اختيار عدد منها لنشرها ضمن سلسلة أوراق صادرة عن الشبكة.

-   تتم دعوة كاتبي األوراق النهائّية للمشاركة في سلسلة نقاشات تتناول أوراقهم، تعقد في حرم الجامعات املختارة املشاركة في 
الشبكة. تلي هذه الفعاليات مشاركة مفتوحة أمام الجمهور؛ حيث يتمكن كاتبو األوراق من عرض أفكارهم وحلولهم املقترحة.

-   يعرض الكّتاب أوراقهم في جامعات أخرى غير الجامعات التي ينتسبون إليها. أّما في جامعاتهم، فسيكونون جزًءا من الجمهور 
بهدف تشجيع مناقشة عروض األوراق األخرى.

-   يتم اختيار األوراق األربع األولى، ودعوة كتابها للحديث عن مقترحاتهم وتجربتهم ضمن فعاليات أو مؤتمرات مختارة تابعة للجنة 
األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا )لإلسكوا(؛ مثل املنتدى العربي للتنمية املستدامة، وضمن الفعالية السنوية 

التي تعقدها الشبكة األكاديمّية للحوار التنموّي.

 على الراغبين في املشاركة إرسال ملخص أو ورقة مفاهيمية من صفحة واحدة )500-700 كلمة( باللغة العربية أو اإلنكليزية 
ANDD@qu.edu.qa :بحلول 31 كانون األول/ديسمبر 2021 إلى العنوان التالي

الشروط العامة وهيكل الورقة
1-   تستهدف هذه املبادرة الفئات الشابة من الباحثين وطالب الجامعات )على مستوى مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا( 

في األمم املّتحدة الذين هم في باكورة حياتهم املهنية.
ّ
وموظ

2-  يمكن أن يقّدم املشاركون أوراقهم فردًيا أو ضمن مجموعات.

ا جرى تقديمها في فعاليات سابقة شريطة أن تكون ذات صلة بموضوع سلسلة أوراق العام 
ً
3-   يمكن أن يقّدم املشاركون أبحاث

شَرت سابًقا.
ُ
الحالي، على أن ال تكون قد ن

، ويمكن أن تشمل أفكاًرا بينية متعددة االختصاصات.
ً
/ملموسة

ً
 عملية

ً
4-  يمكن أن تطرح األوراق مفاهيَم نظرّية أو حلوال

مة بالنتيجة من أجل إشراكهم في ورشة العمل حول كتابة األبحاث. 5-   بعد استعراض امللخصات وقبولها، يتم إعالم كّتاب األوراق املقدَّ

6-  يجب إتمام مسودة أولى كاملة بحلول 15 آذار/مارس 2022؛ من أجل عرضها مجدًدا على لجنة التحكيم.

7-  يرسل الكّتاب مشاركاتهم بصيغتي word وpdf وفًقا للنموذج املحدد. 

8-  تتبع الورقة نظام توثيق جمعية علم النفس األمريكية )APA( بإدراج قائمة املراجع في نهاية الورقة.



معايير تقييم األوراق
1-  القدرة على تحديد مشكلة مستعصية، أو اإلحاطة بأفكار هادفة، أو مناقشة الحلول وإيجادها، أو كل ما سبق.

2-  يجب أن تكون املوضوعات البحثية ذات صلة باملوضوع املحّدد لهذه السلسلة واملنطقة العربية وأهداف التنمية املستدامة.

3-  سيتّم تقييم الحلول املقترحة بناًء على مستوى االبتكار وإمكانية التنفيذ.

ال تترددوا في التواصل معنا ألي استفسارات.

عن الشبكة األكاديمّية للحوار التنموّي:

تأسست الشبكة األكاديمّية للحوار التنموّي كشراكة بين عدد من الجامعات واملؤسسات التعليمية والبحثية املرموقة إقليمًيا 
وعاملًيا، وترأسها حالًيا جامعة قطر، بدعم سكرتاري من لجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(. تدعم 
الشبكة تبادل املعارف بين األمم املتحدة والوسط األكاديمي في العالم العربي، مع التركيز على الحوار وتسهيل التعاون بين القطاَعين 

األكاديمي وغير األكاديمي. هذا وتسعى الشبكة إلى ضمان التوازن على الصعيدين: النوعي )الجن�سي( واإلثني في جميع أنشطتها ذات 
الصلة.

http://www.qu.edu.qa/research/research-activities/ANDD :للمزيد من املعلومات عن الشبكة، يرجى زيارة املوقع التالي

9-  حصر امللخصات بين 500 و700 كلمة، على أن ال تتجاوز الورقة الكاملة 3500 كلمة.

 10-   الخط املستخدم:
 -  لألبحاث اإلنكليزية خط Times New Roman، الحجم 21، تباعد مزدوج.

-  لألبحاث العربية خط Sakkal Majalla، الحجم 41، تباعد مفرد.

http://www.qu.edu.qa/research/research-activities/ANDD
http://www.qu.edu.qa/research/research-activities/ANDD

