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 :مؤتمر لمشاركة البحثية ��دعوة ل

 " نحو تجاوب مح��" ألزمات والن�اعات �� الوطن العر�ي: ا

 2017د�سم�� �انون األول/ 17-16 الدوحة:

 

العليا، بالتعاون مع معهد دراسات السالم ��  يدعوكم مركز دراسات الن�اع والعمل اإل�سا�ي �� معهد الدوحة للدراسات

جامعة و  ،(UN-OCHA)املتحدة لتنسيق الشؤون اإل�سانية  األمم ومكتب ، ومعهد الهاي للعدالة الدولية(PRIO)أوسلو 

حو تجاوب مح��"، والذي تحت عنوان "األزمات والن�اعات �� الوطن العر�ي: ن القادمينا) األملانية لتقديم م�خصات ملؤتمره (

 2017�انون األول/د�سم��  17-16من قطر -�� الدوحة سيعقد

 

 م�خص املؤتمر

والعمل الفعال مع ا�جتمعات املتأثرة  املشاركة ا�جتمعية-إ�� مفهوم "التجاوب ا�ح��"  ف��ة طو�لةنظر املتخصصون 

الدعم لهذا الن�ج لم يتجاوز ح�� التنظ��، ، غ�� أن أك�� فعالية نتائج ع�� أنھ حجر الزاو�ة لتحقيق ،-باألزمات والن�اعات

أهمية االستجابة  معضلة عدم فهم إ�� ذلك يضاف العمل التشار�ي ع�� املستوى ا�ح��. إ�� من املوارد مع توجيھ القليل

   كممارسة. ملفهومالتطو�ر  القيادة الالزمة فرا�حلية وعدم تو 
 

ا، وإعطاء  ��دف ن�ج التجاوب ا�ح�� إ�� التعامل مع اإلش�اليات من خالل االستفادة من املعرفة ا�حلية املناسبة ثقافي�

تبنت القمة العاملية لقد  للن�اعات �جهات محلية مع توف�� الدعم لهم من ا�جتمع الدو��.اإلصالح واالستجابة أحقية قيادة 

مفهوم "التجاوب ا�ح��" ورفعتھ إ�� قمة أولو�ا��ا، وذلك �� اتفاقية  -2016مايو /ال�ي عقدت �� أيار-للعمل اإل�سا�ي 

ودولية �عمل �� مجال العمل اإل�سا�ي والتنمية، حيث تلزم االتفاقية  محلية منظمة 52"الصفقة الك��ى" ال�ي وقعت عل��ا 

املساعدات اإل�سانية �ش�ل  % من �سبة25ا�حلية و�عهدات من ضم��ا تقديم  مجتمع العمل اإل�سا�ي بمبادئ امللكية

 . 2020بحلول  إ�� جهات محلية فاعلة مباشر

 
 

 إ�� عقد نقاشات حول الكيفية  لقد
ُ
نتج عن ظهور ن�ج التجاوب ا�ح�� كقضية مركز�ة �� أجندة العمل اإل�سا�ي ا�حاجة

رد والقيادات ا�حلية �� تقديم مساعدات إ�سانية مستدامة وفعالة، و�ناء سالم ال�ي يمكن من خاللها االستفادة من املوا

وحيث إن العالم العر�ي �شهد العديد من الن�اعات والصراعات، فهناك حاجة ماسة  دائم، واملساهمة �� إعادة اإلعمار.

املنطقة. سيتناول املؤتمر  �� " �� سياق طرق االستجابة للن�اعالتجاوب ا�ح��إ�� التفك�� �ش�ل نقدي �� مفهوم "

 حول �� املنطقة من أجل تحديد مسارات الت م���� االستجابة ا�حلية واإلقليمية والعاملية تجاه األزمات والن�اعات �ش�ل

 .املمكنة
 

إ�� تحديد طرق االستجابة الفعالة من أجل إ��اء الن�اعات وتمك�ن اإلصالحات ال�ي من شأ��ا أن �سهل ��دف املؤتمر 

التفاعل مع األزمات والن�اعات �� املنطقة العر�ية من خالل ن�ج التجاوب ا�ح�� وتحديد طرق االستجابة الفعالة ال�ي يمكن 
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العمل اإل�سا�ي، وإعادة اإلعمار، و�ساهم كذلك �� خروج املنطقة من الدائرة املفرغة  أن تؤدي إ�� إ��اء الن�اع، وتمك�ن

، مع البحث �� أمر التفاعل املش��ك ب�ن طرق االستجابة ا�حلية واإلقليمية والعاملية للن�اع للعنف والن�اع. ينظر املؤتمر ��

، إم�انية ز�
ً
بحقيقة مفادها أنھ ع�� الرغم من �ل  اإلقرارو�التا�� ادة نماذج إدارة الن�اع و�ناء السالم املطورة محلّيا

املستوى الشع�ي واملستوى ا�جتم�� فيما يتعلق باالستجابة  كسبت املنطقة قدرات ال يمكن االستغناء ع��ا ع�� ا�خسائر،

 للن�اع والتعامل مع توا�عھ.

 

مفهوم "التجاوب ا�ح��" من منظور متعدد وعابر للتخصصات  لبحث ��األول من نوعھ فيما يتعلق با �عت�� هذا املؤتمر

يواجهها العالم العر�ي. يوفر املؤتمر فرصة فيما يتعلق ببناء السالم، واإلش�االت اإل�سانية والتنمو�ة ال�ي 

املشاركة �� نقاشات مكثفة ��  وصناع السياسات والفاعل�ن واملهني�ن من أجل لأل�اديمي�ن قيمة

مشاركة برنامج املؤتمر ومسودات األبحاث قبل عقد  يوفرها معهد الدوحة للدراسات العليا. سيتم مفتوحة أ�اديمية بيئة

 جموعة األبحاث ا�ختارة أساًسا إلصدار كتاب محرر. املؤتمر، وسوف �ش�ل م

  

 موضوعات املؤتمر

 ��جع املؤتمر األعمال األ�اديمية ال�ي �غطي تخصصات متعددة، حيث سيناقش املؤتمر املوضوعات التالية:

 

  ا�حور األول: حل وتحو�ل مسارات الن�اع من خالل التجاوب ا�ح��  -1

املمارسات العاملية �حل الن�اعات �� العالم العر�ي بما يتفق مع السياق الثقا�� للمنطقة. أفضل مدى مالءمة يدرس املؤتمر 

يبحث املؤتمر ضمن هذا ا�حور املمارسات ا�حلية والتصورات ألساليب حل الن�اعات ع�� املستوى ا�ح�� �� املنطقة. 

قة، بما �� ذلك اآلليات ا�حلية والقبلية و�رحب املؤتمر بتقديم م�خصات �شأن مجموعة واسعة من املواضيع املتعل

للوساطة �� الن�اعات وا�حوارات الوطنية وما للممارسات الثقافية واالجتماعية ا�حلية من دور تلعبھ �� تناول العدالة 

 االنتقالية واملصا�حة.

 

  ا�حور الثا�ي: التجاوب ا�ح�� لإلغاثة وإعادة اإلعمار  -2

ت الفاعلة ا�حلية وعمليات التجاوب ا�ح�� �� االستجابة اإل�سانية وإعادة اإلعمار �� العالم يتناول هذا ا�حور دور ا�جها

العر�ي، حيث تركز األبحاث ع�� التحديات والفرص الرئيسية ال�ي تواجھ جهود اإلغاثة وإعادة اإلعمار �� املنطقة وخارجها. 

لالستجابة، وال�ي ساعدت ع�� ز�ادة قدرة ا�جتمعات ا�حلية  ��تم املؤتمر �ش�ل خاص بتوثيق النماذج املبتكرة والناجحة

ع�� التكيف، باإلضافة إ�� ا�حد من مستو�ات الن�اعات. يرحب املؤتمر بتقديم أبحاث تظهر دراسات حالة تبحث �� الدور 

�� تقديم م�خصات الذي ت��ض بھ ا�جهات الفاعلة ا�حلية والوطنية ضمن املشهد اإل�سا�ي املتغ��. وُي�جع �ش�ل خاص ع

تحدد مبادرات أو تدخالت صغ��ة واعدة تقودها ا�جتمعات ا�حلية و�مكن توسيع نطاقها أو تكرارها �� حاالت أخرى 

 متضررة من الن�اعات.
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ترسيخ الهي�ل والطا�ع ا�ح�� واإلقلي�ي للمعرفة املتخصصة �� حل الن�اع والعمل : ا�حور الثالث  -3

  اإل�سا�ي

من ستمدة ممتدة من الن�اعات واألزمات �� العالم العر�ي، ما زالت العديد من ا�حلول املنفذة واملق��حة حلول مرغم عقود 

خارج املنطقة. ولقد تزايد اإلدراك مؤخًرا أن ا�حلول املستدامة �ستلزم وجود معرفة أك�� بالسياق الثقا�� ا�ح��. يتناول 

جال � بحث األساليب ا�حلية �حل الن�اعات �� املنطقة. ومن املهم أن يجد هذا ا�هذا ا�حور القضايا املن�جية واملعرفية �

ع�ى األبحاث 
ُ
 لھ داخل األوساط األ�اديمية ومراكز الفكر �� املنطقة العر�ية. وعليھ، ينب�� أن �

ً
ا�جديد �سبًيا من�ً�ا وتمثيال

�� املنطقة  للتجاوب ا�ح�� ت الصلة وأفضل املمارساتباستكشاف إدارة املعرفة، وطرق البحث، وكيفية التقاط األمثلة ذا

 العر�ية بفعالية.

 

 توجيھ للمؤلف�ن

سبتم��  20�� موعد أقصاه  chs@dohainstitute.edu.qa اإللك��و�ي:)، �لمة 400�� حوا�� (ير�� إرسال م�خص البحث 

2017 

 

قبل  ❖
ُ
 امل�خصات باللغة العر�ية أو اإلنجل��ية، وسيتم توف�� ترجمة فور�ة �� املؤتمر ب�ن اللغت�ن.ت

 من املوعد ال��ائي للتقديم.سيتم التواصل مع الباحث�ن �� حال قبول امل�خصات �عد أسبوع�ن ❖

 .2017نوفم��  20 �لمة، �� موعد أقصاه 5000إ��  3500يتع�ن تقديم أبحاث �املة، �عدد �لمات ي��اوح ما ب�ن  ❖ 

يمكن ملقدمي امل�خصات الذين يحتاجون إ�� دعم ما�� التقدم بطلب ل�حصول ع�� منح من مركز دراسات الن�اع  ❖

 والعمل اإل�سا�ي ملساعد��م �� ت�اليف السفر واإلقامة.
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