دعوة لتقديم مقاالت :إعادة تشكيل الرياضة والتنمية

أطلقت منصة ) (sportanddevدعوة لتقديم مقاالت ضمن حملتنا العالمية  -شارك برأيك!
أطلقت المنصة الدولية للرياضة والتنمية ( ،)sportanddevبالتعاون مع مجموعة من الشركاء الدوليين،حملة إلعادة
تشكيل الرياضة والتنمية .تهدف هذه الحملة العالمية إلى دعم وتعزيز قطاع الرياضة من أجل التنمية ومعالجة أوجه عدم
المساواة القائمة.

لطالما كانت بلداننا ومجتمعاتنا غير متكافئة .و مع ذلك أدى فيروس كورونا إلى زيادة اإلجحاف ،حيث أصبحت الفئات
واألفراد المهمشين األ كثر تضررا .في الوقت نفسه ،إن قطاع الرياضة والتنمية نفسه غير متكافئ .فالنساء واألشخاص
ذوو التحديات الحركية  ،واألشخاص في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ،واألقليات العرقية وغيرها من الفئات
المهمشة ،ال يحظون بتمثيل كاف في المناصب القيادية ،كما أن تأثيرهم ضعيف على عملية صنع القرار والسياسات.
هناك العديد من أوجه عدم المساواة بين الثقافات والسياقات ،وهذه أمثلة محدودة عليها.

تهدف هذه الحملة إلى زيادة اإلنصاف والوصول والشمولية في الرياضة والتنمية .سيؤدي هذا إلى تعزيز التعاون بين
المنظمات وزيادة االعتراف بدور الرياضة في التنمية .كما سيعمل هذا على تحسين أثر الرياضة ومساهمتها في تحقيق
أهداف التنمية المستدامة واألولويات األخرى .فهناك حاجة إلعادة تشكيل الرياضة لخدمة الجميع بشكل أفضل في
الم جتمع ،وعدم ترك أحد خلف الركب ،وإظهار مساهمة الرياضة والنشاط البدني في هذا الوقت الحرج ،بما يشمل
االستجابة لجائحة كوفيد.19-

لمعرفة المزيد حول الحملة وكيفية االنضمام

دعوة لتقديم مقاالت
تطلق منصة  sportanddevدعوة لتقديم مقاالت حول إعادة تشكيل الرياضة والتنمية .ونطمح إلى جعلها أكبر دعوة
لتقديم مقاالت استضافتها  sportanddevوأكثرها تأثيرا على اإلطالق.
نرحب بالمقاالت المقدمة حول مجموعة منوعة من المواضيع واألسئلة ،مثل:
•
•
•
•
•
•
•

كيف يمكننا معالجة اإلجحافات القائمة في الرياضة والتنمية والتصدي لها؟
كيف يمكننا أن نضمن أن تكون الرياضة والتنمية أكثر تنوعا وأيسر مناال وشموال؟
كيف يمكننا ضمان أن يكون للفئات والمناطق المهمشة صوتا أكبر؟
كيف يمكن للرياضة أن تخدم المجتمع على نحو أفضل وأن تسهم بفعالية أكبر في التنمية والسالم؟
كيف يمكن للرياضة أن تعالج بشكل أفضل قضايا التمييز ،بما في ذلك العنصرية والمساواة بين الجنسين؟
ما هو دور الحكم الرشيد؟ كيف يمكن لممثلي الرياضة أن يكونوا أكثر خضوعا للمساءلة؟
كيف يمكن للرياضة أن تساهم بشكل أفضل في أهداف التنمية المستدامة ،بما في ذلك أهداف وغايات محددة؟

•
•
•
•
•
•
•

هل يمكننا قياس قيمة وأثر مبادرات الرياضة والتنمية بشكل أفضل؟ كيف؟
هل يمكن إستخدام الرياضة لالستجابة ألزمات مثل كوفيد واألزمات اإلنسانية مثل تلك التي حدثت وتحدث في
سوريا واليمن وليبيا وأوكرانيا"
ما دور الرياضة في مواجهة أزمة المناخ؟
ما هي الدروس والتحديات التي واجهت قطاع الرياضة والتنمية خالل أزمة كوفيد19-؟ كيف يمكن لهذه أن
توجه القطاع بشكل أفضل في المستقبل؟
كيف يمكن للرياضة أن تحسن الصحة النفسية ورفاه المجتمعات التي تأثرت بشكل خاص بفيروس كورونا؟
كيف يمكن لمبادرات الرياضة التنمية استخدام الثقافة الرقمية والوسائط اإللكترونية لدعم عملها بشكل أفضل؟
ما دور التكنولوجيا في هذا المجال؟
كيف تلعب األشكال المختلفة للرياضة (مثل رياضات النخب مقابل الرياضات الشعبية) دورها؟

ملحوظة :هذه أسئلة توجيهية عامة ال تشمل جميع المواضيع ذات الصلة .نرحب بأي مقاالت تتعلق بإعادة تشكيل
الرياضة والتنمية في مختلف المجاالت.

إعادة تصور الرياضة والتنمية
في عام  ،2020نسقت منصة  sportanddevجهود إعادة تصور الرياضة والتنمية .واآلن حان الوقت لالنتقال من
إعادة التصور إلى إعادة تشكيل الرياضة والتنمية  -من الرؤية إلى العمل.
تلقينا  55مقاال من جميع أنحاء العالم في عام  2020تتعلق بإعادة تصور الرياضة والتنمية .يمكنك االطالع عليها هنا
واالستماع إلى  webinarهنا .كما أصدرنا تقريرا يحدد  10مواضيع رئيسية نشأت عن هذه المقاالت .ييمكنك استعمال
هذه المقاالت والتقرير كمصدر إلهام .إذ نأمل أن نبني على النتائج التي توصل إليها تقرير عام  2020لتحديد اإلجراءات
الملموسة التي يمكن للمنظمات في هذا القطاع أن تتعاون عليها معا.
ملحوظة :ندرك أن العديد من الروابط التي تم توفيرها تذهب إلى صفحات باللغة اإلنكليزية حيث أننا لم ننشئ بعد هذه
الصفحات بلغات أخرى ذات الصلة .يمكن االطالع هنا على الكثير من المعلومات عن الحملة نفسها ،ريثما تتمترجمة
الروابط األخرى الحقا.

المبادئ التوجيهية لتقديم المقاالت
يجب أن يتوافر التالي في المقاالت المقدمة:
●
●
●
●
●

ما يتراوح بين  500و  1000كلمة ،ويمكن النظر في مواد أقصر أو أطول
تضمين صورة ذات صلة في إتجاه أفقي ،تمتلك حقوق النشر الخاصة به ،أو تخضع لشكل ما من ترخيص
المشاع اإلبداعي .إذا لم يكن لديك صورة ،سنحاول العثور على صورة
تضمين فقرة تعريفية بالمؤلف من جملة أو إثنتين
تضمين روابط إلى أي حسابات وسائط إجتماعية ترغب في إرتباطها بمادة النشر
تضمين روابط إلى أي مواقع انترنت تريد ربطها في مقالك

لمزيد من المعلومات والنصائح ،راجع إرشادات كتابة المقاالت

يجب تقديم المقاالت المكتوبة باللغة اإلنجليزية إلى تاريكا تاندون( tandon@sa4d.org :انظر أدناه تحت "األسئلة
الشائعة" للحصول على معلومات عن اللغات األخرى المتاحة).
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أسئلة شائعة
من يمكنه المساهمة؟
نشجع األفراد والمنظمات في جميع أنحاء العالم على المساهمة ،بغض النظر عن الحجم أو المكانة .نسلم بأهمية جميع
وجهات النظر .كما نقر بأهمية مساهمة المجموعات والمناطق الممثلة تمثيال ناقصا في الرياضة والتنمية ونشجع التنوع
ونحتفي به.
نرحب بالمقاالت المقدمة من مجموعة من أصحاب المصلحة .يشمل ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر :صانعو
السياسات ،والطالب ،والرياضيين ،والباحثون ،وموظفو القطاع العام ،والمنظمات غير الربحية ،والجهات الفاعلة
المتعددة األطراف ،فضال عن المجتمع المدني األوسع نطاقا والقطاع الخاص.
ونرحب بالمقاالت المقدمة من المنظمات المعنية بالرياضة من أجل التنمية ،والقطاع الرياضي األوسع  ،والقطاع
اإلنساني واإلنمائي كامال .كما نشجع كل من يهتم بتوظيف الرياضة لغايات التنمية على المساهمة.

اية لغة يمكنني ان اقدم بها مقالتي؟
نسلم بأن اللغة تحد من فرص الحصول على الموارد والمشاركة في المناقشات المتعلقة بالرياضة والتنمية .في ضوء ذلك،
قامت منصة  sportanddevوشركاؤها بجمع الموارد لدعم هذه الدعوة إلى تقديم مقاالت بأربع لغات رسمية من لغات
األمم المتحدة  -اإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية والعربية  -ألول مرة على اإلطالق .ومن الممكن أن نضيف خيار
المندرين (الصينية) والروسية (اللغتين الرسميتين األخريين لألمم المتحدة) في المستقبل إذا توافرت الموارد.
● دعوة لتقديم المقاالت باللغة اإلنجليزية
● دعوة لتقديم المقاالت بالفرنسية
● دعوة لتقديم المقاالت بالعربية

● دعوة لتقديم المقاالت باللغة اإلنجليزية
● دعوة لتقديم المقاالت بالفرنسية
● دعوة لتقديم المقاالت باالسبانية

هل يمكنني تقديم تسجيل صوتي أو مرئي بدال من مقال مكتوب؟

نود أن نقدم هذا ولكن في الوقت الحاضر نطلب مقاالت مكتوبة .قد نوفر خيار تقديم الصوت والفيديو في المستقبل.
بالطبع /نرحب بترويجكم للحملة بالصوت والفيديو عبر وسائل التواصل االجتماعي  -ويتاح لكم إطالق tag
.sportanddev

هل يمكن ربط مقالي بمبادرات أو مساهمات أخرى؟
بالطبع .يمكن أن تكون المقاالت المقدمة مبنية على مقاالت أو كتابات أخرى ،أو من الممكن أن تتناول مواضيع جديدة لم
يتطرق لها الكاتب سابقا ،أو كالهما.

ماذا سيحدث للمواد المقدمة؟
ستنشر جميع المقاالت ذات الصلة والمقدمة باللغات االنكليزية والفرنسية واإلسبانية والعربية على موقع
 . sportanddev.orgسنحلل المقاالت الواردة ونجمع تقريرا شامال يتضمن مواضيع ورؤى أساسية .كما سنستضيف
ندوة افتراضية تفاعلية بعد العوة لتقديم المقاالت ،وسنجري مشاورات مع المجتمع المحلي.

الشركاء
نحن ممتنون للشركاء المؤسسين للحملة الذين لم تكن الحملة ممكنة من دونهم .نقر أيضا بالمساهمات العينية والدعم المقدم
من العديد من الجهات الفاعلة األخرى.
لمزيد من المعلومات حول االنضمام كشريك للحملة ،يرجى االتصال ب:
د .بن ساندرز ،المستشار الرئيسي sportanddev ،علىsanders@sa4d.org :
* ترجمت هذه الوثيقة بدعم من منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ونشكرهم على دعمهم لها.
كما نقدر دعم وزارة التعاون االقتصادي والتنمية للحكومة االتحادية األلمانية ( )BMZ/ GIZوهيئة أجيال السالم
)(GFPفي هذه العملية.

