
 
 
 
 
 

 صندوق االبتكار البحثي 
 

 مشروعات بحثية بشأن حوكمة األراضي في المنطقة العربية ل دعوة لتقديم مقترحات

 خلفية .1

وعلى الرغم من وجود تحسًنا ملحوًظا في   بالغة.تغيرات وتحديات التي تتسم بالد و عقأحد التمر المنطقة العربية ب
االضطرابات االجتماعية وعدم االستقرار حالة من يخيم على دول أخرى اال انه مازال بعض الدول والقطاعات، 

، حيث يتزعزع االستقرار في ظل تزايد هذه االضطرابات وعدم تحقيق المتفاقمة االقتصادي والصراعات العنيفة
إثراء المعرفة بشأن األراضي وكيفية الحصول عليها واستخدامها إن  .في جميع القطاعات نتائج الحوكمة المتوقعة

أمًرا أساسًيا من أجل فهم التحوالت االجتماعية االقتصادية والتغيرات المجتمعية وأنواع الصراعات  يعد وإدارتها 
 المختلفة التي تجري في المنطقة العربية.

"برنامج واضيع األساسية المختلفة فيما يتعلق باألراضي هو حجر أساس خلق المعرفة والبحث في المويعتبر 
الممول من الوزارة  المنطقة العربية بشأن الحوكمة الرشيدة لألراضي دعًما للتنمية الشاملة والسالم واالستقرار"

هذا البرنامج  فيذويقوم بتن. 1االتحادية للتعاون االقتصادي والتنمية باعتباره جزًءا من مبادرة األرض العربية 
األراضي وموئل  ألدواتبالتعاون مع الشبكة العالمية  والقومي،على المستويين اإلقليمي  ،منظمات شراكة مختلفة

إلى تحسين قدرة األطراف المعنية اإلقليمية والوطنية في المنطقة العربية على   البرنامج يهدفو  ،األمم المتحدة
وكجزء  .من أجل تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية الشاملة –ية شبه الحضرية والريف –إدارة األراضي 

بالتعاون   ،مصر -يقع مقره في القاهرةوالذي  - 2يقوم معهد التدريب والدراسات الحضرية  ،أساسي من البرنامج
بتنفيذ أنشطة مختلفة بهدف خلق القدرات والتدريب والمعرفة وتعزيزهم  –األراضي  ألدواتمع الشبكة العالمية 

لذلك من أهم غايات هذا التعاون هو دعم األبحاث الجيدة القائمة على و ونشرهم فيما يتعلق بحوكمة األراضي، 
 لتحسين جمع البيانات وزيادة األدلة التجريبية. راسخةمنهجيات 

 اقهاأهداف المنح البحثية ونط .2

إن الدعوة إلى تقديم مقترحات من أجل المنح البحثية موجهة إلى الطالب والشباب المتخصصين في مجال  
والهدف من هذه   .األراضي المهتمين بالبحث في مواضيع حوكمة األراضي في بلد أو أكثر من المنطقة العربية

لذلك بدعم وتشجيع ار واألساليب المبتكرة األراضي وجمع األفكب المتعلقة بحاثاألالدعوة هو تشجيع االهتمام ب
القادة األكادميين والمهنيين المستقبليين في هذا المجال. ومن شأن هذه المنح البحثية أن تزيد كم المعلومات 
المتاحة واألدلة التجريبية حول القضايا المتعلقة بأراضي المنطقة العربية، وكذلك اهتمام الطالب والمهنيين 

ين ومشاركتهم في إنتاج األبحاث المرتبطة باألراضي ليصبحوا بذلك جزء من شبكات قطاع الشباب والباحث
 األراضي في المنطقة العربية. 

 
 /https://arabstates.gltn.net و www.gltn.netلمزيد من المعلومات يُرجى زيارة هذه المواقع  1
وهو "المركز القومي لبحوث اإلسكان والبناء" تابع للوزارة المصرية لإلسكان 1956عام  الحضرية والدراسات التدريب معهدتأسس  2

 والمرافق والمجتمعات العمرانية.

http://www.gltn.net/
https://arabstates.gltn.net/


 
 
 
 
 

 من هم المؤهلون لتقديم طلبات الحصول على المنح البحثية؟ .3

التخصصات المتعلقة طالب الماجستير والدكتوراة )في العلوم االجتماعية واالقتصاد والقانون والبرامج متعددة  .1
المهتمون بإدارة األراضي والمواضيع ذات الصلة في بلد أو أكثر من المنطقة  باألراضي وما إلى ذلك( 

 العربية؛

في مشاريع  -أو أيهما-ميدانية الخبرة الو  الفنية خبرةالالمهنيون والعاملون في مجال األراضي ممن يتمتعون ب .2
 األراضي في المنطقة العربية؛

باألراضي في المنطقة  المتعلقةبحاث باأل المعنيون في الجامعات أو معاهد البحوث  3الشباب الباحثون  .3
 العربية.

 : للتأهلمعايير إضافية 

 . للقديم في هذه المنحة إلناث بشكل خاصتشجيع ا .4

 4أي بلد عربية.  مقيم سابق او حالي في يشترط أن يكون المتقدم من مواطني البلد أو .5
 عاًما.   45يشترط أال يزيد عمر المتقدم عن   .6

 كحد أقصى(.  3يجوز أن ُيقَدم الطلب فردًيا أو في مجموعات )تتكون من  .7

 البحثيةالمجاالت  .4

يتعلق بجوانب مختلفة منن الحيناة االجتماعينة واالقتصنادية حيث حوكمة األراضي موضوع متعدد القطاعات يعتبر 
كما يتطرق إلى قطاعات مختلفة بما في ذلك التخطني   .له أبعاد فنية واجتماعية واقتصادية وسياسيةو للمجتمعات 

وتتننيح هننذه المنحننة الفراننة للبنناحثين الننراغبين فنني واالقتصنناد وحقننوق اإلنسننان والحوكمننة والقننانون ومننا إلننى ذلننك. 
تقننننديم المقترحننننات البحثيننننة مننننع التركيننننز علننننى موضننننوع واحنننند أو أكثننننر مننننن تقننننديم مننننن مختلننننل الخلفيننننات النننني ال

 الموضوعات التالية:

 العالقة بين األراضي والنزاع. .1
 االقتصادية االجتماعية.  األراضي والتنمية .2
 واألراضي.المرأة  .3
 الشباب واألراضي.  .4
 الماء والمعادن والصناعات االستخراجية وما إلى ذلك(. األراضي والموارد الطبيعية )بما في ذلك  .5

 
 ، وما فوق.1975مواليد عام   3
أو  المغربأو  موريتانياأو  ليبياأو  لبنانأو  الكويتأو  األردنأو  العراقأو  مصرأو  جيبوتيأو  القمر جزرأو  البحرينأو  الجزائر 4

 وأ المتحدة العربية اإلماراتأو  تونسأو  سورياأو  السودانأو  الصومالأو  السعودية العربية المملكةأو  قطرأو  فلسطينأو  عمان
 ، والالجئين من اي من هذه الدول. اليمن



 
 
 
 
 

 األراضي وتغيير المناخ )بما في ذلك تدهور األراضي(.  .6
 إدارة األراضي.  .7
 سياسات وقوانين ولوائح األراضي. .8
 االستثمارات القائمة على األراضي وأسواق األراضي وقيمة األراضي والمعامالت العقارية. .9

 يازة األراضي.مراقبة حوكمة األراضي وأمن ح .10
 التنمية. ومراقبةالتحضر والتخطي  وفرض الضريبة  .11
 أدوات مبتكرة إلدراة األراضي. .12

 المقترحات البحثية . 5

 يجب أن يحتوي البحث على المعلومات التالية:  

 اء مقدمي الطلب ومناابهم.أسم /أسم -
 اور من البطاقات الشخصية لمقدمي الطلب.   -
 إثبات اإلقامة في بلد عربية )في حالة أن المرشح غير عربي(.  -
 موضوع البحث المقترح )الذي تم اختياره من القائمة السابقة(.  -
 العنوان المقترح للبحث. -
 التركيز الجغرافي )دولة أو أكثر في المنطقة عربية(.  -
 ة البحث.المخط  )أو جدول المحتوى( لورق -
 كلمة(.  2000ملخص يصل البحث المقترح )بحد أقصى  -

 وُتكتب باللغة اإلنجليزية أو الفرنسية أو العربية. (PDF) أو (Wordُتسلم األبحاث في ملفات )

  على البريد اإللكتروني التالي: 2020يوليو  15 في موعد اقصاهيجب إرسال األبحاث 
uti.traininginstitute@gmail.com 

 

 . مواعيد التسليم والتفاصيل:٦

 ١٥/٠٧/٢٠٢٠يوم تسليم المقترحات البحثية )كما هو مذكور باألعلى(  •

 يتم إجراء أول مراجعة لملخص البحث  •

 ٣١/٠٨/٢٠٢٠ يوم الذين تم اختيار ابحاثهم يتم إعالم المرشحين سوف  •

 )للمرشحين المختارين فقط( ٣٠/١١/٢٠٢٠يوم تسليم الورقة البحثية كاملة  •
 

mailto:uti.traininginstitute@gmail.com


 
 
 
 
 

 :والتي تتضمنالورقة البحثية كاملة  المرشحين المختارين يجب أن يسلم
 (.افحات  ٤)ملخص تنفيذي  -١
 (. افحة كحد أقصى  ٥٠) البحث -٢
 افحات كحد أقصى(.  ٦والتوايات )الخاتمة  -٣

 : عدد الكلمات المحدد للورقة البحثية كاملة
 . حد أقصىككلمة  ١٠،٠٠٠ و ،  حد أدنىككلمة  ٥٠٠٠ 

 تنسيق الورقة البحثية
• ٨.٥ "x  حجم الورقة  -"١١ 
 "١الهامش  •
 ١١الخ  تايمز رومان وحجمه  •
 ( Multiple) ١.١٥المسافات بين األسطر: مضاعل في  •

 
االلكترونية على المواقع  األبحاث النهائية وسيتم تحميل. البحث النهائيبمراجعة وتققيم لجنة من الخبراء تقوم 

معهد الموقع االلكتروني و  ,بادرة األرض العربيةالموقع االلكتروني مو , األراضي ألدوات لشبكة العالمية الخااة با
 . التدريب والدراسات الحضرية

لحضور المؤتمرات الدولية ذات  , للبحاثين الذين تم اختيارهم،تقديم دعم إضافيباالضافة الي السعي المكانية 
األراضي والفقر أو المؤتمر  البنك الدولي بشأن ، مثل مؤتمرالخااة بهم ثابحالصلة من أجل تقديم نتائج األ

 ...ى آخرهالعربي الثاني لألراضي، إل

 . منح البحث٧

 دوالر امريكي, ويتم تقسيمها كدفعات كاآلتي:  ٤،٠٠٠التي تم اخيارها سيتم تقديم منحة مالية باجمالي االبحاث 

 .دوالر أمريكي ١،٥٠٠بمجرد اخيار الباحثين يتم تقديم جزء من المنحة المالية قدره  -
 .دوالر أمريكي ٢،٥٠٠المبلغ المتبقي وهو  ، يتم تقديمللورقة البحثية النهائيةالباحثين  بعد تسليم -

 . جهات االتصال٨

 للمزيد من المعلومات أو األسئلة، برجاء التواال من خالل: 

 dinanaguib@yahoo.com: والدراسات الحضريةمعهد التدريب دينا نجيب، 

 el.benmokhtar@un.org، موئل األمم المتحدة: بنمختارالحبيب 

 ombretta.tempra@un.orgموئل األمم المتحدة:  أومبريتا تمبرا،

mailto:dinanaguib@yahoo.com
mailto:el.benmokhtar@un.org
mailto:ombretta.tempra@un.org

