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ي حاالت الطوارئ 
 
ّ باألطفال الصغار ف ي

 منتدى البحوث المعن 
 

 دعوة لتقديم طلبات  
 

، الباحثين المحليين في بلدان جنوب الكرة األرضية إلجراء دراسات حول القضايا تحالف تحريك العقوليدعم برنامج الزمالة البحثية، الذي يموله  
ن الذين المتعلقة باألطفال الصغار )من مرحلة ما قبل الوالدة إلى دخول المدرسة( في أوضاع الطوارئ. ويتيح فرصة لالنضمام إلى شبكة من الباحثي 

 هوض بالمعارف والشواهد في هذا المجال، مع العمل في الوقت نفسه مع فريق منتدى بحوث تحالف تحريك العقول.  يعكفون على الن 
 

ا مع األطفا  ي من بلدان جنوب الكرة األرضية إلجراء دراسات وثيقة الصلة ثقافيًّ
ن ذوي التوّجه البحث  ن والممارسي  ل الصغار  ستدعم الزمالة الباحثي 

 ا، وذلك من خالل:  شهر    12واألرس عىل مدى  
 

 دوالر أمريكي الستخدامها في األنشطة البحثية؛  5,000تقديم إعانة تُدفع مرة واحدة قدرها   •

 وتكوين شبكة ممارسين عالمية تضم الباحثين الذين ينصّب تركيزهم على األطفال الصغار واألسر في أوضاع الطوارئ؛  •

 وإتاحة الفرص لتبادل المعارف والتوجيه ونشر البحوث على جمهور عالمي. •

 
 سيعمل الزمالء الباحثون عىل:  

 

لتسليط الضوء • أو مختلط(  أو كمي  أولي )منهج نوعي  المتعلقة    إجراء بحث  الوطني  الوطني/دون  المستوى  المهمة على  القضايا  على 
من والسالمة، وفرص التعلم المبكر، والصحة الجيدة، والتغذية  : تقديم الرعاية المتجاوبة، واألإطار الرعاية في مرحلة التنشئة بموضوعات  

 الكافية، والعافية العقلية في سياق األطفال الصغار في حاالت الطوارئ والصراعات؛ و/أو 

استخدام المصادر الراهنة لمجموعات البيانات الوطنية/دون الوطنية حول األطفال الصغار لتقديم منظور جديد لدعم تحقيق التنمية جيدة   •
 النوعية في مرحلة الطفولة المبكرة لألطفال الصغار في حاالت الطوارئ والصراعات؛ 

 اء منتدى البحوث، وفي النهاية مع الجمهور من خالل مطبوعة. ويُتوقع أن يتبادل الزمالء مناهجهم ونتائجهم البحثية مع أعض

شهًرا؛ فبعض المتقدمين ربما يكون لديهم تمويل آخر إلجراء    12يرجى مالحظة أن الزمالء ال يحتاجون إلى إتمام مشروع بحثي كامل في فترة  

 شهًرا.   12بحث أصلي في فترة الـ مشروع أكبر، وسيساهم تمويل الزمالة في جزء منه. لكن ينبغي على الزمالء إنتاج 
 

 لمحة موجزة عن الزمالء 
 الزمالء الباحثون هم أفراد:  

 ُولدوا أو يعيشون في بلد متضرر من أزمة أو صراعات؛  •
 ويتمتعون بمستوى ما من الخبرة في إجراء البحوث وتحليل البحوث؛  •
 وتربطهم روابط عميقة بالمجتمعات والمنظمات المحلية التي تخدم األطفال الصغار  •

لمنظمات  الزمالة مفتوحة للزمالء في أي مرحلة من مراحل حياتهم المهنية، ويمكنها أن تشمل الطالب أو الباحثين أو الممارسين ذوي الخلفيات مع ا
 غير الحكومية والمجتمع المدني. 

 م أفراد من جنسيات متنوعة. تهدف الزمالة إلى دع

 معايير االختيار 
 تشمل معايير االختيار الرئيسية ما يلي: 

 األصالة: ما الثغرات التي يسّدها في المشهد البحثي الحالي بشأن األطفال الصغار في حاالت الطوارئ؟  •

https://movingmindsalliance.org/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272603/9789241514064-eng.pdf
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  إمكانية أن تستنير به البرامج والسياسات: هل القضايا وثيقة الصلة عبر السياقات؟ •
 االتساق مع األولويات المواضيعية المذكورة في إطار الرعاية في مرحلة التنشئة  •
 شهًرا  12في غضون إطار زمني قدره    جدوى البحث •

   تقديم الطلبات

(  1صفحة( للبحث الذي تنوي إجراءه. وينبغي أن يشتمل هذا المقترح على:    2-1لتقديم الطلبات، يرجى إرسال سيرة ذاتية حديثة ومقترح موجز )

العينة؛   الذين ستدرسهم والمكان وحجم  بحثية رئيسية؛    3-1( عدد  2السكان  المنا3أسئلة  التي تخطط الستخدامها؛  (  البحثية  ( كيف تخطط  4هج 

 .  info@unboundedassociates.com( جدول زمني لبحثك. يرجى إرسال الطلبات إلى 5الشتمال آراء األطفال واألسر في عملك؛ و  
 

. سيتم مراجعة  2023يناير/كانون الثاني    31ستُقبل الطلبات المقدمة باللغات اإلنجليزية والعربية واإلسبانية والفرنسية. آخر موعد لتقديم الطلبات  

ر الموضحة أعاله واالعتبارات المتعلقة بالجودة واإلمكانيات الطلبات وتقييمها بمعرفة فريق منتدى بحوث تحالف تحريك العقول، استناًدا إلى المعايي 
قشة  واألصالة، باإلضافة إلى المؤهالت وسجل أداء مقّدم الطلب. يجوز توجيه الدعوة إلى مقدمي الطلبات المدرجين على القائمة المختصرة لمنا

تحالف تحريك العقول أي مالحظات على المقترحات التي ال يقع  تعديالت على مقترحاتهم خالل مقابلة تجرى معهم. ولن يبدي فريق منتدى بحوث  
 عليها االختيار.
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