
  

"مبادرات إنتاج ابحاث لبناء المعنى" ( م أ م) 
منح البحوث الخاصة باملستويات العليا 

 ارسال الطلب : ١٥ ابریل ٢٠١٨ 

أنشئ مجلس تنمیة البحث في  العلوم االجتماعیة  بإفریقیا (الكودسریا) سنة ١٩٧٣، لدعم أعمال الباحثین  في العلوم 
االجتماعیة واإلنسانیة  ، وللمساھمة  في تكوین  فھم جید إلفریقیا ولمكانتھا في العالم. إننا  نؤمن بأن التعمق في فھم القارة  

ال یقدر  بثمن ، أمام  الجھود الرامیة إلى ضمان  مكان أفضل إلفریقیا، بشعوبھا ومجتمعاتھا.. 

في سنة ٢٠١٧، ادخلت الكودسریا برنامج "مبادرات إنتاج ابحاث لبناء المعنى" ( م أ م) ، كأداة رئیسیة لدعم البحوث. 
وعلى غرار األدوات  السابقة ، فإن (م أم ) ترتكز على دعم البحوث التي تساھم  بإعمال الخیال ، التخطیط وخلق    
مستقبل متعدد إلفریقیا. ھكذا حل  برنامج  ( م أم ) محل خمس برامج ،  كان مجلس « الكودسریا » قد تبناھا لدعم 

البحوث فیما مضى. وھي مجموعات العمل الوطنیة ، مجموعات العمل عبر الوطنیة ، شبكة  األبحاث المقارنة ، و منح 
ما بعد الدكتوراه. ومن بین األھداف التي دفعت إلى  تغییر  البرنامج ھو الحرص على مزید من الوضوح و الرؤیا في 

األبحاث المدعمة من قبل المجلس ، وذلك  بتقلیص عدد األدوات المستخدمة..  

إن اعتماد برنامج "مبادرات إنتاج أبحاث لبناء المعنى "( م أ م ) ، لھو بمثابة إعادة االلتزام بمھام الشرح والتعمق في 
تحلیل و تفسیر الظواھر واسبابھا. ھذه العملیة سمحت ل(الكودسریا) بإنتاج  أعمال تتسم بالتجدید في عدة مسائل ، نخص 

منھا  مسألة الدمقرطة واإلصالح االقتصادي  بإفریقیا. ھذه المقاربة التي تبنتھا (م أم) ستدفع الباحثین ال محالة  إلى 
التمرن على الشرح والتفسیر، باالرتكازعلى المالحظة  الدقیقة للواقع اإلفریقي  وببذل الجھود الرامیة إلى رفع التحدیات 
بل  وتجاوزھا. تتمیز المبادرة بتقدیم دعم مكثف للباحثین ،  كما تسعى إلى دمجھم بشكل أفضل في عمل المجلس. وتقدم 
أیضا  للعلماء والباحثین بشكل منھجي وسائط متنوعة  لتقدیم منتوجاتھم  وعرضھا ، بما في ذلك الكتب والمقاالت العلمیة 

والمداخالت السیاسیة.. 

المعاییر الرئیسیة الختیار البحوث: 

ـأن یكون اقتراح البحوث یھم جوانب ھامة من الواقع االجتماعي االفریقي ویندرج ضمن المواضیع ذات اولویة لدى 
الكودیسریا.. 

ـأن تكون البحوث موجھة بأسئلة واضحة ، الستكشاف جوانب الواقع االجتماعي في افریقیا والنظر لموقعھا 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 بناء 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 الزمانیة والمكانیة والقطاعیة التي تساھم في سیاق خلق المعنى..

ـ ان یظھر في البحوث المقترحة االھتمام باإلنتاجات المعرفیة  للكودیسریآ.. 

منح البحوث الخاصة بالمستویات العلیا: تشمل  الباحثین المحنكین من الذین  لدیھم مساھمات مبتكرة ، كل حسب 
تخصصھ. وتأمل كودیسریا  أیضا،  أن یدخل ھؤالء في حوار مع الباحثین المبتدئین والباحثین ذوي المستویات المتوسطة 

، الذین یشاركون في األنشطة األخرى  للمجلس. تصل قیمة منح المستویات العلیا  إلى 30.000(دوالر امريكي)، تقدم 
للباحثین الذین لدیھم أكثر من 20 سنة  من الخبرة لما بعد الدكتوراه ، بھدف انجاز مؤلف  سیساعد على إعادة التفكیر في 

المجاالت التي تغطي كل ما راكموه من خبرة. یتعین على الباحثین الراغبین في الحصول على المنحة أن یكونوا  قد قطعوا 
أشواطا متقدمة في تحلیل المعطیات. فتذھب االستفادة من المنحة مباشرة إلى تحریر المخطوط .  جمیع المنح فردیة وستستمر 

لمدة 16 شھر.. 

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.

*+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 وسیاقات 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 (10) صفحات ( مقدمة  في صیغة 
( ووردWord)، حجم الخط ١٢، مع تباعد االسطر مزدوج ).. 

میزانیة المشروع: إعداد میزانیة المشروع وفقا للنموذج المرفق بھذه الدعوة لتقدیم الطلبات و یتعین  اخد بعین االعتبار 
ان المدة الزمنیة للمنح ال تتعدى 16 أشھر.  بعد قبول الطلبات،  ستشرع  الكودیسریا مباشرة  بالبدء  في  الورشات 

وتمویل المشروع..  

ـ خطة عمل المشروع :  تقدم في ورقة واحدة.  



ـ رسالة تفصیلیة السم الباحث ، بریده االلكتروني، العنوان الفعلي، رقم الھاتف.. 

ـ السیرة الذاتیة مفصلة.. 

 ..(Excel إ.ك.س.ل) ـورقة التعریف :المرجو تعبئة  المستند المرفق بھذا العرض باستخدام

 مالحظة: یتعین على المرشح الذي فاز بالمنحة أن یقدم ،في ظرف ال یتجاوز ثالثة أشھر، من توقیع عقد الحصول على
  المنحة، مسودة ورقة منقحة تتطرق للمسائل البحثیة واإلطار المفاھیمي ، مع مراجعة مفصلة لألدبیات ذات الصلة وكذا

  تقدیم نظرة حول األسس المنھجیة للدراسة ونأمل أن یتم تقدیم ذلك على شكل مشاریع لفصول الكتاب
  

 الموعد النھائي لتقدیم الطلب ھو:15 أبریل 2018 .    

 سیتم اإلعالن عن فرز النتائج بعد عملیة االنتقاء بتاریخ  30 یونیو2018
  

  *جمیع الطلبات یجب ان ترسل عن طریق البرید االلكتروني إلى برنامج :

mri@codesria.snإلى « MRI-SRG 2018 du CODESRIA ». 

 .(MRIم أ م) "لمزید من المعلومات زوروا الموقع الرسمي (كودسریا)  من أجل "مبادرات النتاج أبحاث لبناء المعنى
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