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المحرر: عزام طعمة، منسق بوابة أثر 
تصمیم: محمد تمراوي، معھد عصام فارس للسیاسات العامة والشؤون الدولیة 

حفل إطالق البوابة اإللكترونیة "أثر" 

أقیم حفل إطالق البوابة اإللكترونیة حول األثر االجتماعي للبحث العلمي من العالم العربي وحولھ
"أثر" یوم الخمیس 11 تشرین األول/أكتوبر 2018 في معھد عصام فارس للسیاسات العامة

والشؤون الدولیة في الجامعة األمیركیة في بیروت. وقد تخلل الحفل كلمات لكل من الدكتور طارق
متري، الدكتور ساري حنفي، الدكتور معین حمزة، والدكتورة ستناي الشامي.

آخر مستجدات الموقع 
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تجاوز عدد المشاریع التي أدخلت عبر البوابة اإللكترونیة حول األثر االجتماعي للبحث العلمي من
العالم العربي وحولھ "أثر"، منذ انطالقتھا التجریبیة الـ 100 مشروع. ویدعو معھد عصام فارس
للسیاسات العامة والشؤون الدولیة في الجامعة األمیركیة في بیروت الباحثین إلى إدخال مشاریعھم

المنجزة أو قید اإلنجاز شرط أن تكون تتضمن بعض المخرجات على الرابط
 .https://atharportal.net:التالي

ال یستغرق إدخال المشروع أكثر من 15 دقیقة وبإمكان الباحث اختیار اللغة التي یفضلھا، سواء
العربیة أو اإلنجلیزیة أو الفرنسیة.

فیدیو تعریفي بالبوابة اإللكترونیة حول األثر االجتماعي للبحث العلمي من العالم العربي وحولھ
"أثر"

إحصاءات الموقع

منذ انطالق البوابة منذ
حوالي أربعة أشھر شھد

الموقع تنامي المھتمین بھ
وتنوع في المشاریع على

الموقع، خاصة في المجاالت
التي تعد أقرب إلى العلوم
التطبیقیة منھا إلى العلوم
النظریة. وقد لفت الموقع

نظر الكثیر من الباحثین إلى
الھوة القائمة بین المجال

البحثي من جھة والمجتمعات

لماذا ھذا الموقع؟

ساري حنفي، أستاذ علم
االجتماع، الجامعة األمیركیة

في بیروت ومؤسس بوابة
"أثر"

في إطار مفھوم مجتمع
المعرفة واقتصاده، اھتمت

كثیر من الدول بربط صنّاع
السیاسات بالمعرفة والبحث

العلمي. وتشكلت "نظم

عرض الموقع

"أثر" (بسیسر سابقًا) ھو
أرشیف مفتوح لمسار البحث
العلمي بكاملھ یھدف إلى نقل

المعرفة واألنشطة البحثیة
المتعلقة بالسیاسات العامة

ونشر المعرفة للعموم.
وتعتمد ھذه البوابة على

المعلومات التي یقوم
الباحثون بإدخالھا، باإلضافة

إلى وصًف مشاریعھم
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العربیة من جھة أخرى،
حیث یعمل الباحثون على

إنھاء المشاریع البحثیة
بدوافع أكادیمیة بحتة دون

االلتفات إلى الحاجات
المجتمعیة دافعًا وال إلى

االستفادة المجتمعیة نتیجةً،
مّما یؤدي إلى تنامي الھوة. 
(إضغط ھنا لقراءة المزید)

استشاریة للسیاسات" مختلفة
لدعم قرارات المعنیین،

وتشمل اللجان االستشاریة
وفرق العمل واالستشارات

والتي تقدم تقاریر أو ما
یسمى باألوراق البیض
.(white papers)

(إضغط ھنا لقراءة المزید)

البحثیة ومخرجاتھا تأثیرھا
االجتماعي. والمقصود

بـ"االجتماعي" ھنا ھو معناه
األشمل الذي یتضمن
الجوانب االقتصادیة،
والسیاسیة، والثقافیة

والمفاھیمیة. ویستھدف
محرك البحث جمیع الفئات

المعنیة أیالباحثین،
والمؤسسات المستھدفة من

البحث العلمي، وصانعي
السیاسات، والجمھور،

والجھات الممولة، وغیرھا.
(دلیل المستخدم، إضغط ھنا)

أعضاء الھیئة اإلداریة

د. طارق متري (رئیس المجلس االستشاري، مدیر معھد عصام
فارس للسیاسات العامة والشؤون الدولیة، الجامعة األمیركیة في

بیروت) 
tmitri@aub.edu.lb :البرید اإللكتروني

د. ریغاس أرفانیتس (مدیر المعھد الفرنسي لربط األبحاث
باالبتكار والمجتمع، باحث في المركز الفرنسي للبحث من أجل

التطویر) 
rigas.arvanitis@ird.fr :البرید اإللكتروني

أ. رحمة بورقیة (مدیرة الھیئة الوطنیة للتقییم، المغرب) 
bourqiarahma@gmail.com :البرید اإللكتروني

د. سمیرة عمر عاصم (المدیرة العامة، معھد الكویت لألبحاث
العلمیة) 

somar@kisr.edu.kw :البرید اإللكتروني
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د. سیتناي شامي (المدیر العام، المجلس العربي للعلوم
االجتماعیة) 

shami@ssrc.org :البرید اإللكتروني

أ. معین حمزة (مدیر عام المجلس الوطني للبحوث العلمیة –
لبنان) 

hamze@cnrs.edu.lb :البرید اإللكتروني

أ. محمود صقر (رئیس أكادیمیة البحث العلمي والتكنولوجیا
بالقاھرة، مصر) 

msakrasrt@gmail.com :البرید اإللكتروني

د. حمد االبراھیم (نائب رئیس مؤسسة "قطر للبحوث") 
haalibrahim@gmail.com :البرید اإللكتروني

د. عبد الوھاب األفندي (عمید دائرة العلوم االجتماعیة والعلوم
اإلنسانیة، معھد الدوحة للدراسات العلیا) 

a.el-affendi@wmin.ac.uk :البرید اإللكتروني

د. عبیر البواب (المدیرة العامة، صندوق دعم البحث العلمي في
األردن) 

drabeer@ju.edu.jo :البرید اإللكتروني

د. فؤاد مراد (كبیر موظفي لجنة األمم المتحدة االقتصادیة
واالجتماعیة لغرب آسیا) 

mrad@un.org :البرید اإللكتروني
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أ. مروان عورتاني (رئیس، أكادیمیة فلسطین للعلوم
والتكنولوجیا) 

marwan.awartani@gmail.com :البرید اإللكتروني

د. مارتا سولیر (بروفیسور في علم االجتماع بجامعة برشلونة
والمسؤول عن بوابة األرشیف المفتوح حول األثر االجتماعي) 

marta.soler@ub.edu :البرید اإللكتروني

عرض لبعض مشاریع 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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(للمزید من المشاریع، إضغط ھنا) 
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