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المحرر :عزام طعمة ،منسق بوابة أثر
تصميم :محمد تمراوي ،معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية
حفل إطالق البوابة اإللكترونية "أثر"
أقيم حفل إطالق البوابة اإللكترونية حول األثر االجتماعي للبحث العلمي من العالم العربي وحوله
"أثر" يوم الخميس  11تشرين األول/أكتوبر  2018في معهد عصام فارس للسياسات العامة
والشؤون الدولية في الجامعة األميركية في بيروت .وقد تخلل الحفل كلمات لكل من الدكتور طارق
متري ،الدكتور ساري حنفي ،الدكتور معين حمزة ،والدكتورة ستناي الشامي.

آخر مستجدات الموقع
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تجاوز عدد المشاريع التي أدخلت عبر البوابة اإللكترونية حول األثر االجتماعي للبحث العلمي من
العالم العربي وحوله "أثر" ،منذ انطالقتها التجريبية الـ  100مشروع .ويدعو معهد عصام فارس
للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة األميركية في بيروت الباحثين إلى إدخال مشاريعهم
المنجزة أو قيد اإلنجاز شرط أن تكون تتضمن بعض المخرجات على الرابط
التالي.https://atharportal.net:
ال يستغرق إدخال المشروع أكثر من  15دقيقة وبإمكان الباحث اختيار اللغة التي يفضلها ،سواء
العربية أو اإلنجليزية أو الفرنسية.
فيديو تعريفي بالبوابة اإللكترونية حول األثر االجتماعي للبحث العلمي من العالم العربي وحوله
"أثر"

عرض الموقع

"أثر" (بسيسر سابًقا) هو
أرشيف مفتوح لمسار البحث
العلمي بكامله يهدف إلى نقل
المعرفة واألنشطة البحثية
المتعلقة بالسياسات العامة
ونشر المعرفة للعموم.
وتعتمد هذه البوابة على
المعلومات التي يقوم
الباحثون بإدخالها ،باإلضافة
إلى وصًف مشاريعهم
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لماذا هذا الموقع؟

ساري حنفي ،أستاذ علم
االجتماع ،الجامعة األميركية
في بيروت ومؤسس بوابة
"أثر"
في إطار مفهوم مجتمع
المعرفة واقتصاده ،اهتمت
كثير من الدول بربط صّناع
السياسات بالمعرفة والبحث
العلمي .وتشكلت "نظم

إحصاءات الموقع

منذ انطالق البوابة منذ
حوالي أربعة أشهر شهد
الموقع تنامي المهتمين به
وتنوع في المشاريع على
الموقع ،خاصة في المجاالت
التي تعد أقرب إلى العلوم
التطبيقية منها إلى العلوم
النظرية .وقد لفت الموقع
نظر الكثير من الباحثين إلى
الهوة القائمة بين المجال
البحثي من جهة والمجتمعات
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البحثية ومخرجاتها تأثيرها
االجتماعي .والمقصود
بـ"االجتماعي" هنا هو معناه
األشمل الذي يتضمن
الجوانب االقتصادية،
والسياسية ،والثقافية
والمفاهيمية .ويستهدف
محرك البحث جميع الفئات
المعنية أيالباحثين،
والمؤسسات المستهدفة من
البحث العلمي ،وصانعي
السياسات ،والجمهور،
والجهات الممولة ،وغيرها.
(دليل المستخدم ،إضغط هنا)

استشارية للسياسات" مختلفة
لدعم قرارات المعنيين،
وتشمل اللجان االستشارية
وفرق العمل واالستشارات
والتي تقدم تقارير أو ما
يسمى باألوراق البيض
(.)white papers
(إضغط هنا لقراءة المزيد)
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العربية من جهة أخرى،
حيث يعمل الباحثون على
إنهاء المشاريع البحثية
بدوافع أكاديمية بحتة دون
االلتفات إلى الحاجات
المجتمعية دافًعا وال إلى
االستفادة المجتمعية نتيجًة،
مّم ا يؤدي إلى تنامي الهوة.
(إضغط هنا لقراءة المزيد)

أعضاء الهيئة اإلدارية
د .طارق متري (رئيس المجلس االستشاري ،مدير معهد عصام
فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية ،الجامعة األميركية في
بيروت)
البريد اإللكترونيtmitri@aub.edu.lb :

د .ريغاس أرفانيتس (مدير المعهد الفرنسي لربط األبحاث
باالبتكار والمجتمع ،باحث في المركز الفرنسي للبحث من أجل
التطوير)
البريد اإللكترونيrigas.arvanitis@ird.fr :

أ .رحمة بورقية (مديرة الهيئة الوطنية للتقييم ،المغرب)
البريد اإللكترونيbourqiarahma@gmail.com :

د .سميرة عمر عاصم (المديرة العامة ،معهد الكويت لألبحاث
العلمية)
البريد اإللكترونيsomar@kisr.edu.kw :
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د .سيتناي شامي (المدير العام ،المجلس العربي للعلوم
االجتماعية)
البريد اإللكترونيshami@ssrc.org :

أ .معين حمزة (مدير عام المجلس الوطني للبحوث العلمية –
لبنان)
البريد اإللكترونيhamze@cnrs.edu.lb :

أ .محمود صقر (رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا
بالقاهرة ،مصر)
البريد اإللكترونيmsakrasrt@gmail.com :

د .حمد االبراهيم (نائب رئيس مؤسسة "قطر للبحوث")
البريد اإللكترونيhaalibrahim@gmail.com :

د .عبد الوهاب األفندي (عميد دائرة العلوم االجتماعية والعلوم
اإلنسانية ،معهد الدوحة للدراسات العليا)
البريد اإللكترونيa.el-affendi@wmin.ac.uk :

د .عبير البواب (المديرة العامة ،صندوق دعم البحث العلمي في
األردن)
البريد اإللكترونيdrabeer@ju.edu.jo :

د .فؤاد مراد (كبير موظفي لجنة األمم المتحدة االقتصادية
واالجتماعية لغرب آسيا)
البريد اإللكترونيmrad@un.org :
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 أكاديمية فلسطين للعلوم، مروان عورتاني (رئيس.أ
)والتكنولوجيا
marwan.awartani@gmail.com :البريد اإللكتروني

 مارتا سولير (بروفيسور في علم االجتماع بجامعة برشلونة.د
)والمسؤول عن بوابة األرشيف المفتوح حول األثر االجتماعي
marta.soler@ub.edu :البريد اإللكتروني

عرض لبعض مشاريع الموقع
Project Title: Education of Refugee Children
Researcher’s Name: Maha Shuayb
Project Description: The Center for Lebanese
Studies is researching the quality of education
provided to Syrian and Palestinian children and
the impact that hosting such large numbers is
having on the quality of education for Lebanese
children for the hosting country. Our research is
informing the policies of governments and NGOs
in this area of critical importance to the future of
Lebanon.

Project’s Social Impact: The project’s social
impact was fostered through discussions with
policy makers and other interested stakeholders, as
well as publications in scientific journals, media
coverage, a public lecture, and publicization on
social media through infographics (below).
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) إضغط هنا،(للمزيد من المشاريع
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