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مبادرات إنتاج ابحاث لبناء المعنى ( م أ م) 

تاریخ ارسال الطلب : ١٥ ابریل ٢٠١٨ 

أنشئ مجلس تنمية البحث في  العلوم االجتماعية  بإفريقيا  (الكودسريا) سنة ١٩٧٣، لدعم 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 ٢٠١٧، ادخلت 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٬

 التخطيط وخلق  مستقبل متعدد الفريقيا. هكذا حل  ( م أ م ) محّل خمس برامج ،  كان مجلس « الكودسريا »
  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. 



-االعتماد على فكرة معمقة تستوعب  الوقائع االجتماعیة والتاریخیة للقارة ،وتعكس في نفس الوقت قضایا التنوع 
، بما في ذلك النوع االجتماعي.. 

ـ أن  یكون االنخراط بشكل بّناء ودؤوب مع أفارقة الغد.. 

 ـ ان تكون  البحوث طموحة على المستوى النظري و بھدف محدد ،  یمھد القتراح طرق  جدیدة ومبتكرة لفھم الواقع
  .االجتماعي االفریقي .

  ـ استكشاف  مختلف السیاقات الزمنیة والمكانیة والقطاعیة التي تساھم في سیاق خلق المعنى .

ـ ان یظھر في البحوث المقترحة االھتمام باإلنتاجات المعرفیة  للكودیسریآ. 

*+ـ المواضیع  ذات األولویة : ینبغي أن تتطرق جمیع الترشیحات للمواضیع ذات األولویة في المخطط االستراتیجي 
٢٠١٧ ـ ٢٠٢١ للكودسریا:. 

١ـالمسار الدیمقراطي، الحوكمة، المواطنة واألمن في افریقیا: التحدیات األمنیة وسبل التصدي لھا ، العدالة االنتقالیة ، 
الدمقرطة ، المواطنة و الھجرة ، دور القانون وحقوق االنسان ، الحكامة واآللیات المحلیة ، المستویات الوطنیة والدولیة ، 

اللغة ، تغییر الحدود ومكونات  الدول و المجموعات  المحلیة. 

٢ البیئة االقتصاد و المجتمعات في افریقیا: العقار ، تدبیر  الموارد الطبیعیة ، التغیر المناخي، التغیر الدیموغرافي، 
التمدن، االمن الغدائي و الفقر في افریقیا، االبتكار التكنولوجي ، فضال عن تفاعل المجموعات السكنیة  مع البیئة في 

افریقیا، واالشكال التي تتخذھا بالنظر إلى تاریخھا  ، مسارھا وتأثیرھا على العدید من القطاعات السیما االقتصاد 
المزدھر في القارة..  

٣ـ دینامیات التعلیم العالي الفریقیا التي في طور االنتقال : دور التعلیم العالي في التحول االقتصادي و السیاسي في 
افریقیا ، التحول السریع في إطار التعلیم العالي االفریقي و اصالح التعلیم االفریقي واالبتكار في قیادة التعلیم العالي 

*+-موضوعات عامة : ینبغي ان تأخد االقتراحات بعین االعتبار المواضیع العامة كالنوع االجتماعي واألجیال  ، عدم 
المساواة، البادیة والتمدن، الذاكرة و التاریخ، فضال 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  3 إلى 4 أعضاء ، سواء من نفس البلد أو من بلدان متعددة . على المجموعة أیضا أن تحترم المبادئ 

االساسیة  للكودیسریا ، فیما  یخص  النوع ، التعددیة اللغویة  ، التفاعل بین االجیال و التخصصات. ویجب  على كل 
عضو أن یبرھن على قدرتھ على المساھمة الفعالة ، ضمن الفریق. یقدم  المجلس ١٥٠٠٠( دوالر امریكي) للمبادرة 

الفردیة و ٣٥٠٠٠(دوالر 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 (ووردWord). وتجدر اإلشارة إلى أن الطلبات التي ینقصھا عنصر ا من إحدى 

العناصر المكونة للترشح تقصى من الترشیح..   

*+مشروع البحث یجب  ان  یراعى فیھ  التقسیم االتي: مقدمة، تقریر واقع و سیاقات المؤطرة إلشكالیة البحث ، 
مراجعة موجزة لما كتب حول موضوع البحث والفرضیات المنافسة ، تصمیم الدراسة و منھجیة البحث  واألھمیة 
النظریة و العملیة للدراسة ، خطة البحث. ینبغي أال تتعدى مقترحات البحث ( 08) صفحات ( مقدمة  في صیغة 

( ووردWord) ، حجم الخط ١٢، مع تباعد االسطر 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 االعتبار ان المدة الزمنیة للمنح ال تتعدى  16 أشھر .

 ـ خطة عمل المشروع :  في ورقة واحدة یتعین ابراز المقاالت التي ستنتج  في اطار المشروع

ـ رسالة تفصیلیة السماء الباحثین ، بریدھم االلكتروني، العناوین الفعلیة، رقم الھاتف ومنسق المشروع. 

ـ السیرة الذاتیة مفصلة لكل باحث في المشروع. 

ـ االنتماء المؤسساتي: رسالة تتبت االنتماء المؤسساتي لكل باحث ، مرفقة بالطلب (المرجو تعبئة  المستند المرفق بھذا 
 . (Excel إ .ك.س.ل) العرض باستخدام

الموعد النھائي لتقدیم الطلب سواء بالنسبة لألفراد أو المجموعات  ھو:15 أبریل 2018 

سیتم اإلعالن عن فرز النتائج بعد عملیة االنتقاء بتاریخ  30یونیو 2018 .  

*جمیع الطلبات یجب ان ترسل عن طریق البرید االلكتروني. 
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ملزيد من املعلومات زوروا املوقع الرسمي « كودسريا » من أجل "مبادرات النتاج أبحاث لبناء املعنى" (م أ م). 
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