!
ﻣﺑﺎدرات إﻧﺗﺎج اﺑﺣﺎث ﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣﻌﻧﻰ ) م أ م(
ﺗﺎرﯾﺦ ارﺳﺎل اﻟطﻠب  ١٥ :اﺑﺮﯾﻞ ٢٠١٨

أنش Mمجلس تنمية البحث في العلوم االجتماعية بإفريقيا )الكودسريا( سنة  ،١٩٧٣لدعم أعمال الباحثني في
العلوم االجتماعية واإلنسانية  ،وللمساهمة في تكوين فهم جيد إلفريقيا وملكانتها في العالم .إننا نؤمن بأن
التعمق في فهم القارة ال يقدر بثمن  ،أمام الجهود الرامية إلى ضمان مكان أفضل إلفريقيا ،بشعوبها
ومجتمعاتها..
في سنة  ،٢٠١٧ادخلت الكودسريا برنامج » مبادرات إنتاج ابحاث لبناء املعنى« ) م أ م(  ،كأداة رئيسية لدعم
البحوث .وعلى غرار األدوات السابقة  ٬فإن )م أ م( ترتكز على دعم البحوث التي تساهم بإعمال الخيال٬
ّ
محل خمس برامج  ،كان مجلس » الكودسريا «
التخطيط وخلق مستقبل متعدد الفريقيا .هكذا حل ) م أ م (
قد تبناها لدعم البحوث فيما مضى  .وهي مجموعات العمل الوطنية  ٬مجموعات العمل عبر الوطنية  ،شبكة
األبحاث املقارنة  ،و منح ما بعد الدكتوراه .ومن بني األهداف التي دفعت إلى تغيير البرنامج هو الحرص على
مزيد من الوضوح و الرؤيا في األبحاث املدعمة من قبل املجلس  ،وذلك بتقليص عدد األدوات املستخدمة
إن اعتماد » مبادرات انتاج أبحاث لبناء املعنى « ) م أ م (  ،لهو بمثابة إعادة االلتزام بمهام الشرح
والتعمق في تحليل و تفسير الظواهر واسبابها ،اللذان سمحا ملجلس » الكودسريا « بإنتاج أعمال تتسم
بالتجديد في عدة مسائل  ،نخص منها مسألة الدمقرطة واإلصالح االقتصادي بإفريقيا .هذه املقاربة التي
تبنتها )م أم( ستدفع الباحثني ال محالة إلى التمرن على الشرح والتفسير  ،باالرتكاز على املالحظة الدقيقة
للواقع اإلفريقي وببذل الجهود الرامية إلى رفع التحديات وتجاوزها .تتميز املبادرة بتقديم دعم مكثف للباحثني ،
كما تسعى إلى دمجهم بشكل أفضل في عمل املجلس .وتقدم أيضا للعلماء والباحثني بشكل منهجي وسائط
متنوعة لتقديم منتوجاتهم وعرضها  ،بما في ذلك الكتب واملقاالت العلمية واملداخالت السياسية..
املعايير الرئيسية الختيار البحوث:
ـأن يكون اقتراح البحوث يهم جوانب هامة من الواقع االجتماعي االفريقي ويندرج ضمن املواضيع ذات اولوية
لدى الكوديسريا .
ـأن تكون البحوث موجهة بأسئلة واضحة  ،الستكشاف جوانب الواقع االجتماعي في افريقيا والنظر ملوقعها في
العالم.

اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة ﻣﻌﻣﻘﺔ ﺗﺳﺗوﻋب اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎرة ،وﺗﻌﻛس ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻧوع ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ..
ـ أن ﯾﻛون اﻻﻧﺧراط ﺑﺷﻛل ﺑ ّﻧﺎء ودؤوب ﻣﻊ أﻓﺎرﻗﺔ اﻟﻐد..
ـ ان ﺗﻛون اﻟﺑﺣوث طﻣوﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻧظري و ﺑﮭدف ﻣﺣدد  ،ﯾﻣﮭد ﻻﻗﺗراح طرق ﺟدﯾدة وﻣﺑﺗﻛرة ﻟﻔﮭم اﻟواﻗﻊ
.اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻻﻓرﯾﻘﻲ .
ـ اﺳﺗﻛﺷﺎف ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟزﻣﻧﯾﺔ واﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ واﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎھم ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﺧﻠق اﻟﻣﻌﻧﻰ .
ـ ان ﯾظﮭر ﻓﻲ اﻟﺑﺣوث اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﺎﻹﻧﺗﺎﺟﺎت اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ ﻟﻠﻛودﯾﺳرﯾﺂ.
*+ـ اﻟﻣواﺿﯾﻊ ذات اﻷوﻟوﯾﺔ  :ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺗطرق ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗرﺷﯾﺣﺎت ﻟﻠﻣواﺿﯾﻊ ذات اﻷوﻟوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺧطط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ
 ٢٠١٧ـ  ٢٠٢١ﻟﻠﻛودﺳرﯾﺎ.:
١ـﺎﻟﻣﺳﺎر اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ،اﻟﺣوﻛﻣﺔ ،اﻟﻣواطﻧﺔ واﻷﻣن ﻓﻲ اﻓرﯾﻘﯾﺎ :اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ وﺳﺑل اﻟﺗﺻدي ﻟﮭﺎ  ،اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ،
اﻟدﻣﻘرطﺔ  ،اﻟﻣواطﻧﺔ و اﻟﮭﺟرة  ،دور اﻟﻘﺎﻧون وﺣﻘوق اﻻﻧﺳﺎن  ،اﻟﺣﻛﺎﻣﺔ واﻵﻟﯾﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ  ،اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ ،
اﻟﻠﻐﺔ  ،ﺗﻐﯾﯾر اﻟﺣدود وﻣﻛوﻧﺎت اﻟدول و اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ.
 ٢اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد و اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻓﻲ اﻓرﯾﻘﯾﺎ :اﻟﻌﻘﺎر  ،ﺗدﺑﯾر اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ  ،اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎﺧﻲ ،اﻟﺗﻐﯾر اﻟدﯾﻣوﻏراﻓﻲ،
اﻟﺗﻣدن ،اﻻﻣن اﻟﻐداﺋﻲ و اﻟﻔﻘر ﻓﻲ اﻓرﯾﻘﯾﺎ ،اﻻﺑﺗﻛﺎر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ  ،ﻓﺿﻼ ﻋن ﺗﻔﺎﻋل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ
اﻓرﯾﻘﯾﺎ ،واﻻﺷﻛﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذھﺎ ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﺗﺎرﯾﺧﮭﺎ  ،ﻣﺳﺎرھﺎ وﺗﺄﺛﯾرھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻻﺳﯾﻣﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎد
اﻟﻣزدھر ﻓﻲ اﻟﻘﺎرة..
٣ـ دﯾﻧﺎﻣﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻻﻓرﯾﻘﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﻓﻲ طور اﻻﻧﺗﻘﺎل  :دور اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﺣول اﻻﻗﺗﺻﺎدي و اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ
اﻓرﯾﻘﯾﺎ  ،اﻟﺗﺣول اﻟﺳرﯾﻊ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻻﻓرﯾﻘﻲ و اﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﻓرﯾﻘﻲ واﻻﺑﺗﻛﺎر ﻓﻲ ﻗﯾﺎدة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ
*-+ﻣوﺿوﻋﺎت ﻋﺎﻣﺔ  :ﯾﻧﺑﻐﻲ ان ﺗﺄﺧد اﻻﻗﺗراﺣﺎت ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺎﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻷﺟﯾﺎل  ،ﻋدم
اﻟﻣﺳﺎواة ،اﻟﺑﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻣدن ،اﻟذاﻛرة و اﻟﺗﺎرﯾﺦ ،ﻓﺿﻼ ﻋن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل و اﻟﺑداﺋل.
ﻣﺑﺎدرات ﻓردﯾﺔ وﺟﻣﺎﻋﯾﺔ  :ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ان ﺗﻛون )م أ م( ﻓردﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺷﻣل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﺣﺛﯾن .ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ
ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺗﻛون ﻣن  3إﻟﻰ  4أﻋﺿﺎء  ،ﺳواء ﻣن ﻧﻔس اﻟﺑﻠد أو ﻣن ﺑﻠدان ﻣﺗﻌددة  .ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أﯾﺿﺎ أن ﺗﺣﺗرم اﻟﻣﺑﺎدئ
اﻻﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻛودﯾﺳرﯾﺎ  ،ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻧوع  ،اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ  ،اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن اﻻﺟﯾﺎل و اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت .وﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻛل
ﻋﺿو أن ﯾﺑرھن ﻋﻠﻰ ﻗدرﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ  ،ﺿﻣن اﻟﻔرﯾق .ﯾﻘدم اﻟﻣﺟﻠس  )١٥٠٠٠دوﻻر اﻣرﯾﻛﻲ( ﻟﻠﻣﺑﺎدرة
اﻟﻔردﯾﺔ و )٣٥٠٠٠دوﻻر اﻣرﯾﻛﻲ( ﻟﻠﻣﺑﺎدرة اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ.
*+ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻘدﯾم طﻠب اﻟﺗرﺷﯾﺢ ﻟﻠﻣﻧﺢ :ﯾﺟب ﻋﻠﻲ اﻟﻣﮭﺗﻣﯾن ﺑﺗﻘدﯾم اﻟطﻠب ﻟﻠﻣﻧﺢ اﻟﻔردﯾﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ أن ﺗﻛون طﻠﺑﺎﺗﮭم ﻣﺳﺗوﻓﺎة
ﻟﻛﺎﻣل اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣطﻠوﺑﺔ  ،وﻓق ﺗطﺑﯾق )وورد .(Wordوﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻧﻘﺻﮭﺎ ﻋﻧﺻر ا ﻣن إﺣدى
اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﺗرﺷﺢ ﺗﻘﺻﻰ ﻣن اﻟﺗرﺷﯾﺢ..
*+ﻣﺷروع اﻟﺑﺣث ﯾﺟب ان ﯾراﻋﻰ ﻓﯾﮫ اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻻﺗﻲ :ﻣﻘدﻣﺔ ،ﺗﻘرﯾر واﻗﻊ و ﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟﻣؤطرة ﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺑﺣث ،
ﻣراﺟﻌﺔ ﻣوﺟزة ﻟﻣﺎ ﻛﺗب ﺣول ﻣوﺿوع اﻟﺑﺣث واﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ  ،ﺗﺻﻣﯾم اﻟدراﺳﺔ و ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ اﻟﺑﺣث واﻷھﻣﯾﺔ
اﻟﻧظرﯾﺔ و اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ  ،ﺧطﺔ اﻟﺑﺣث .ﯾﻧﺑﻐﻲ أﻻ ﺗﺗﻌدى ﻣﻘﺗرﺣﺎت اﻟﺑﺣث )  (08ﺻﻔﺣﺎت ) ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﺻﯾﻐﺔ
) وورد ، (Wordﺣﺟم اﻟﺧط  ،١٢ﻣﻊ ﺗﺑﺎﻋد اﻻﺳطر ﻣزدوج ( .ﺑﻌد ﻗﺑول اﻟطﻠﺑﺎت  ،ﺳﺗﺷرع اﻟﻛودﯾﺳرﯾﺎ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻟﺑدء
ﻓﻲ اﻟورﺷﺎت وﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺷروع..
ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻣﺷروع :إﻋداد ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻣﺷروع وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧﻣوذج اﻟﻣرﻓق ﺑﮭذه اﻟدﻋوة ﻟﺗﻘدﯾم اﻟطﻠﺑﺎت.

وﯾﺗﻌﯾن اﺧد ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ان اﻟﻣدة اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺢ ﻻ ﺗﺗﻌدى  16أﺷﮭر .
ـ ﺧطﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺷروع  :ﻓﻲ ورﻗﺔ واﺣدة ﯾﺗﻌﯾن اﺑراز اﻟﻣﻘﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺳﺗﻧﺗﺞ ﻓﻲ اطﺎر اﻟﻣﺷروع
ـ رﺳﺎﻟﺔ ﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ﻻﺳﻣﺎء اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن  ،ﺑرﯾدھم اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ،اﻟﻌﻧﺎوﯾن اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ،رﻗم اﻟﮭﺎﺗف وﻣﻧﺳق اﻟﻣﺷروع.
ـ اﻟﺳﯾرة اﻟذاﺗﯾﺔ ﻣﻔﺻﻠﺔ ﻟﻛل ﺑﺎﺣث ﻓﻲ اﻟﻣﺷروع.
ـ اﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻲ :رﺳﺎﻟﺔ ﺗﺗﺑت اﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻲ ﻟﻛل ﺑﺎﺣث  ،ﻣرﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟطﻠب )اﻟﻣرﺟو ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧد اﻟﻣرﻓق ﺑﮭذا
اﻟﻌرض ﺑﺎﺳﺗﺧدام )إ .ك.س.ل . (Excel
اﻟﻣوﻋد اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ ﻟﺗﻘدﯾم اﻟطﻠب ﺳواء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﻓراد أو اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ھو 15:أﺑرﯾل 2018
ﺳﯾﺗم اﻹﻋﻼن ﻋن ﻓرز اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﻌد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎء ﺑﺗﺎرﯾﺦ 30ﯾوﻧﯾو . 2018
*ﺟﻣﯾﻊ اﻟطﻠﺑﺎت ﯾﺟب ان ﺗرﺳل ﻋن طرﯾق اﻟﺑرﯾد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ.
*التركيز في موضوع الترشح الطلبات على تسجيل» « MRI 2018 » du CODESRIA
إلى  mri@codesria.snلتسهيل املعالجة
ملزيد من املعلومات زوروا املوقع الرسمي » كودسريا « من أجل "مبادرات النتاج أبحاث لبناء املعنى" )م أ م(.
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