
 فرصة فريدة 

 توفر  ، المعني بالتنمية المستدامة السياسي الرفيع المستوىألمم المتحدة اإنشاء منتدى باالقتران مع ، 2012في عام 

 موجهةدعوة ه هذ المستويات في األمم المتحدة.من خاللها على أرفع مع إليهم لكي يُست  العالم  في جميع أرجاءللعلماء  نافذةالحكومات 

موجزة، ومركزة بحث ، أي ورقات ، ونتائج البحوث أو الحلولتبرز المسائللن والعلماء والباحثعدها يُ  علميةورقات قديم بغرض ت

هذه  واال تفوتفصناع السياسات!  أمامة لطرح القضايا العلمية فريده فرصة هذ .للجميعومتاحة األقران، يستعرضها ووواقعية، 

 الفرصة!

التقرير دم ق  سيُ ، ولعالميعلى الصعيد االمستدامة التنمية تقرير من  2016عام طبعة إلصدار اآلن االستعدادات جري ت

 التقرير المساهمات الواردةسوف يشمل أحد فصول و .2016في تموز/يوليه عام  لمنتدى السياسي الرفيع المستوىلالدورة الرابعة إلى 

المنظور  على التنمية المستدامةتقرير ل 2016طبعة عام في عية يضاالفصول الموز سترك  ضافة إلى ذلك، إلوبا .من العلماء والباحثين

أيضا  حاليابذل تُ   في هذه المسألة.المساهمات على تقديم وتشجع ، لعالميعلى الصعيد االتنمية المستدامة تقرير في سياق  الحضري

  .إلكترونية ، ويوميةرقمية مخازن وتوفير، للجميعمتاحة على نحو يجعلها الورقات العلمية إلدراج على قدم وساق الجهود 

 العالميعلى الصعيد  تقرير األمم المتحدة للتنمية المستدامة

التنمية بالمعني  لمنتدى السياسي الرفيع المستوىاالعلم والسياسة في مجالي األمم المتحدة إلى تعزيز  تقرير يهدف

يمثل المنتدى  السياسات في تعزيز التنمية المستدامة والقضاء على الفقر. اعصن  المستدامة، وتوفير أداة قوية تستند إلى األدلة لدعم 

 األمم المتحدة تقريريرتكز   .توجيهالالسياسية و بالقيادة 2030عاملالتنمية المستدامة الذي يزود خطة األمم المتحدة  المنبر الرئيسي في

األوساط العلمية من في ، بما في ذلك منظومة األمم المتحدة، وأعضاء الحطائفة من أصحاب المصمساهمات تقدمها لى ع 2015 لعام

 .علمية من الجماهيرورقة بحث  180 عن تلقي أكثر من تقديم مساهمات  إلىمفتوحة الدعوة التوجيه لقد أثمر أدى  جميع أنحاء العالم.

 للمساهماتمن أجل تقديم نطاق الدعوة  

االقتصادية  –ر على التنمية المستدامة في أبعادها الثالثة أثلها حوث ببالقيام ، أو ما مسألةمعالجة ورقات للينبغي 

من المناقشة العلمية الحالية المستخلصة عدد من الرسائل الرئيسية  بإبراز ويوصى أو أوجه الترابط فيما بينها. –واالجتماعية والبيئية 

النظر فيما إذا أي كإجراءات السياسة العامة، تواءم مع ييجب أن هذا المستوى من التحديد لمذكراتكم  السياسات.اع لعرضها على صن  

ويمكن أن  مناقشة عامة للتحديات العالمية في مجال الصحة العامة.إجراء مقاومة المضادات الحيوية أكثر فائدة من أي من تحاليل كان 

 ؛واحدة أوهامة )ب( معالجة قضية  ؛تعلق بقضية بعينهافيما يتوصل إليها تم العلى: )أ( استعراض أحدث النتائج التي  التركيزنصب ي

في ولكن ات العامة، السياسبالنسبة لمجال أهمية كبيرة ذي بحث  "قصةعرض "يمكن أيضا و .ما أو تحد  ما )ج( تقديم حلول لمشكلة 

وأن ترتكز بصورة واضحة على مصنفات واقعية  الورقاتوينبغي أن تكون  مناقشة السياسة العامة.ال ينظر فيها في معرض عادة ال

موضع والعلوم االجتماعية في المجتمعات من جميع التخصصات الطبيعية  األوساطالمقدمة من مساهمات إن ال استعراض األقران.

 .عالياا ريتقدترحيب وتنال 

 متطلباتال

مواد الدعم كون تيمكن أن  إليها؛توصل تم الالتي أو الحجج النتائج أهم ز ابرإتلخيص أو  الورقاتمن هدف إن ال

 . كلمة 1500 أقل من الورقةينبغي أن يكون عدد كلمات  أو اإلشارة إلى ورقة بحثية داعمة. المرفق التقنيعن  منفصلة

أما  عمودين(.مساحة ) الشبكي الموقع شكل نموذج مختصر على الورقةتأخذ عامة، ينبغي أن الرشادات من قبيل اإل

وأن تدرج السنة(  ثم أسلوب هارفارد، أي )المؤلفب المراجعسرد ينبغي و مع ذكر المصدر.ينبغي التعليق عليها فرقام األجداول أو ال

في أسفل كل  الحواشييرجى وضع  ،الالزمة والتعليقات الجانبية التوضيحاتفي  في النص.ت اإلشارة إليها حيثما وردالمراجع 

  .ورقة البحثالمراجع أبجدياً في نهاية  جميعيجب أن يتم سرد و .إدراجها في نهاية النصبدالً من صفحة 

 تقديم المذكراتعملية 

 في gsdr.briefs@gmail.comالبريد اإللكتروني  ( إلىلها )بما في ذلك الوثائق الداعمة الورقات إرسال يُرجى

الموعد النهائي . "GSDR 2016 Science Briefs"لبريد اإللكتروني كون الموضوع المدرج في اعلى أن ي، docxأو. doc.شكل

 أقرب وقت ممكن مذكراتهم فيالمساهمين المهتمين مدعوون إلى تقديم غير أن  . 2016يناير كانون الثاني/ 18 هو لتقديم الطلبات

  .2016عام ل لعالميالصعيد اعلى التنمية المستدامة ليتسنى النظر فيها عند إعداد تقرير 

لفترة و للتقريرلجودة على الموقع الشبكي األساسية لمعايير الوتفي بالشكل التي  الورقات البحث العلميةسيتم نشر جميع 

مسائل العلوم الناشئة من التقرير يتناول في فصل  الورقاتمن المستمدة للنقاط البارزة  اتجميعيتضمن التقرير س .للتعليقات مفتوحة

  السياسات. اعالمتوخاة لصن  حديثا والحلول 

 للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/science/crowdsourcedbriefs    

https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=ar&a=https%3A%2F%2Fsustainabledevelopment.un.org%2Ftopics%2Fscience%2Fcrowdsourcedbriefs
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=ar&a=https%3A%2F%2Fsustainabledevelopment.un.org%2Ftopics%2Fscience%2Fcrowdsourcedbriefs
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=ar&a=https%3A%2F%2Fsustainabledevelopment.un.org%2Ftopics%2Fscience%2Fcrowdsourcedbriefs

