
 

 

 

 

 

 

 ة دعوة للمساه 

 فريقيا. ا  و   1ي" شامل العال "ال دراسة عالقات القوة يف رشااكت البحث بني 

 

لأحباث   برييفويل  مركز  يناير    (Perivoli Africa Research Centre PARC)  فريقياا  تأأسس  مؤسسة   2020يف  من  خسي  بتربع 

و  بريس تولبرييفويل،  جامعة  الزتام  ميثل  مسعاها    ،هو  طار  ا  التخصصاتيف  والش   مسار  مبنارصة  ،متعدد  البحوث  يف  لتعزيز التحول    اكة 

فريقيا يف ىلتطلعاهتاحتقيق    فرص ا  ىل الساهة يف اجلهود الرامية ا  اليت تشوب   ختالالتاأجنع لال فهم اأفضل ومعاجلة  ل   الوصول  . هيدف الركز ا 

فريقيا ة العلميةالبيئ اليت متزيعدم الساواة  ياتل وت ، الشااكت البحثية   .حني يكون طرفاها ممثالن يف "الشامل العالي" وا 

 

ب يلزت  الركز  اليت    علم  والاتاهات  النظر  اجلهاتددحت وهجات  البحوث  الفاعةل  اال فريقية  ها  جمال  حمورية  ،يف  واتاهات  نظر   ،وهجات 

 نقاط انطالق رئيس ية لعمهل.  ويعتربها

 

ن     -  اأي شلك ا خر من اأشاكل القاالت العلميةت راأي اأو مدوانت اأو  يف شلك مقاال  -الغرض من هذه ادلعوة هو الامتس مساهامت  ا 

  قد تؤثر يف طبيعة وتأأثريات وا اثر اأي اختالالت    اليت ختصفريقيا حول تارهبم  القميني ب  مديري البحوث والطالب الأفارقة و من العلامء و 

 .  " الشامل العالي" يف  البحثية ؤسساتثني اأو المع الباح   ةالشاك 

 

 : س ياق العامال 

نتاج العرفة من   تلفة امل رجات  ادلبني اجلهات الفاعةل ذات  القوى    توازانتيف    تختالال والا  اأوجه عدم الساواةال ختلو البحوث ومعليات ا 

ىل   ،وصوغ الشاريع البحثية  بحث ل ا  الوضوع حمل  رمجيع مراحل البحث )بدءا من تطوير اأفاك  ، وتشمل هذه الاختالالتمن السلطة ا 

ىلحىت  ها و مجع البياانت وحتليلها ونش    ني التجارب واال رث الاس تعامري فريقية ال هناء الاس تعامر اأن  تبني الأدبيات اال  و   .( خمرجاهتا الوصول ا 

نتاج العرفة. ات الفاعةل الشاركة يففريقية وغريها من اجلهقات القوة بني اجلهات اال  ش بكة عاليؤثران بشلك معيق يف تشلكل    ا 

 

نتاج العرفة التحقيق    معليات  الاس تعامرية السابقة بنشاط يفلقوى  ل   التابعةة  يحلكوم ا  سسات البحثية والنظامتتشارك اجلامعات والؤ  وا 

نه ال حيدث اأبدا، اأن نرىاندرا. بيامن يكون  "من اأجلها"عهنا ويف القارة و  ن مل نقل ا  نتاجيف    يشاركون  ارقةخلرباء الأفالعلامء وا  ، ا  العرفة يف   ا 

 اأو "من اأجهل".  " اأو عنهالشامل العالي"

 

ن مل يكن معظمها، عىل اأشاكل خمتلفة من "الشااكت" اأو "الش باكت" اأو "التعاون" بني العلامء   الكثري من تنطويو  البحوث يف اأفريقيا، ا 

 يف الشامل العالي.  الأفارقة ومؤسسات التعلمي العايل اأو البحوث ونظراهئم

 

 
ىل الأوىل عىل اأهنا فئة حتليلية تضم اجلهات الفاعةل الس تفيدة تس تخدم هذه البادرة م  1 من عالقات القوة غري التاكفئة الس متدة من الس ياقات  صطلحي "الشامل العالي" و "شامل اأفريقيا العالية" حبذر. ويه تنظر ا 

عادة هيلكة الاقتصاد الس ياالتارخيية والعارصة مثل  ي منذ الامثنينات. تشمل الفئة التحليلية القابةل، "اجلنوب العالي"، اجملمتعات اليت ال تزال تعاين من عالقات ظالة، اترخيية  يس العالالاسرتقاق والاس تعامر وا 

 اقتصادية والس ياس ية والالية والعسكرية والثقافية والعرفية. -السوس يوومعارصة، تعل من "الشامل العالي" هممينا عىل الأصعدة 

https://parc.blogs.bristol.ac.uk/


ل الثال، غالبا ما يس متد المتويل وادلمع التقين لأنشطة  مس توايت متعددة. فعىل سبي  يفهذه العالقات    اليت تشوب  ختالالتالاتتجىل   

وتعكس مصادر    .2مقرا لها   "الشامل العالي " اليت تتخذ من    ،اخلاصة  حىت  اأو  ،متعددة الأطرافئات المتويل اخلريية الثنائية و البحوث من هي 

ىل دراسة  اأولوايت الاحنني من حيث    المتويل عادة  تقدم يف معظمها ادلمع للمشاريع  ، و "التمنية" يف اأفريقيا  مواضيعجداول اأعامهلم الرامية ا 

  مؤسساتالنح ووضع تصورات الشاريع وقيادهتا من نصيب  من  كون الاس تفادة  طويةل الأجل. وغالبا ما تقصرية الأجل، بدال من الربامج  

تس تخدم النظرايت والفاهمي  ويف اأغلب الأحيان،    تصاحهبا همينة معرفية.  لرقابة التقنية والالية كثريا ماهذه ا . البحوث يف الشامل العالي

نتاج العرفة يف اأفريقيا و يف    هلغاتو   اترخيية-"الشامل العالي" السوس يو  منظوراتالتودلة يف س ياق    قاربتوال ية  ات اال فريق ، اأما اللغ اعهن ا 

 البحوث وادلراسات. يف الرتبة الثانية حني نش نتاجئ  -يف اأحسن الأحوال- فتأأيت

والتقنية    ترمس والالية  العرفية  القوة  موازين  اختالالت  العلامءمس توايت  بني  التفاعل  البحوث    اأشاكل  ونظرياهتاومؤسسات  يف    اال فريقية 

بلتايل الشامل العالي " للعلوم والبحوث.  س يب وهيبهتمموقعهم الن   "، وحتدد  النظام البييئ العالي  داخل  ت   ونفوذمه  ىل ادل  تالت وقد  ا  عوات 

هناء    يف س ياق النقاش ادلائر حول  ختالالتتصحيح مثل هذه الا حياة  " حركة  كذكل يف  لتعلمي العايل و ب  يف صورته التعلقة  س تعامرالا ا 

   .(black lives matter)هممة"   السود

فريقيا   ركزم  ع ذكل، نعتقد يفوم   .معمقة ومتبرصةحماداثت ودروس    النصفة"  "الشااكتـقة بدرات التعل اأمثرت الباقد  ل   برييفويل لأحباث ا 

وهجات النظر والاتاهات اليت وضعها الأفارقة والباحثون    من جعل  نطلقيف القوة جيب اأن ي   النظايم  جه عدم الامتثلاأن اأي هجد لعاجلة اأو 

 . وهجات واتاهات حمورية ومركزية والؤسسات اليت تتخذ من اأفريقيا مقرا لها

 تبادل ال منصة عىل ش بكة اال نرتنت للتفكري و 

النطلق هذا  الفكري    من  للتفكري واحلوار والنقاش  ش بكة اال نرتنت  عىل  توفري منصة  ىل  التجاربهيدف الركز ا  ووهجات   العيشة  حول 

مد اأو  للباحثني  احلية  الأفارقة  النظر  الطالب  اأو  الأحباث  ا  يري  يف  القميني  العلامءاأو  مع  السابق  اأو  احلايل  بلتعاون  يتعلق  فامي  اأو    فريقيا 

 . والبحث جماالت ادلراسة يف خمتلفواأ  لعلومل ةبر ا عال  سواء ،عاليالؤسسات يف الشامل ال

ننا ال اثر واسعة النطاق  فضال عن  الشخصية، التجارب  تلقي مساهامت تراعي طبيعة ومظاهر ال اثر اليت شهدهتا خمتلفحريصون عىل  ا 

 . اليت متزي هذه الشااكت  القوى يف مزيان تختالالالا  لواناأ الناتة عن 

ا خرو  جانب  حريصونمن  ننا  فا  الساهامتعىل    اأيضا  ،  هذه  حتمل  تغيري  ااأفاكر   اأن  ىل  ا  حيتاج  ما  وكيف  حول  واأين  الس توايت    -،  عىل 

  الاحتاكك   هذا النوع من  من خالل تبلورتالواعدة اليت    قاربتلوحول ا  - الفردية اأو الؤسس ية اأو الس ياس ية، لعاجلة اأوجه عدم الامتثل  

   حىت ال ن. قد تتناول الساهامت واحدا اأو اأكرث مما ييل، اأو اأي موضوعات اأخرى ذات صةل:

  يتوقع اأن تسهم فهيا الشاريع البحثية وضع جداول اأعامل شامةل -1

تحدايت اأفريقيا، الرتكزي عىل التحدايت التبادةل اأو الشرتكة،  ل   ي"شامل العال"ال   اليت حيملها  –اه )اتاهات( "نظرة التمنية"  ات -2

 " الشامل العالي"اأو الرتكزي العكوس عىل حتدايت 

 اريع البحثية الأفاكر والش صياغةمس الأدوار والسؤوليات يف اتق -3

 مقاربت اس تخدام واختيار النظرايت والأطر الفاهميية والهنجيات اليت توجه الشاريع البحثية  -4

 اختيار الشاكء والتعاونني يف جمال البحوث  -5

 ختصيص موارد الشاريع الالية والادية -6

ىل ذكل.  -7  اختيار مواقع البحوث والشاركني يف البحوث وما ا 

 
ادلويل، والأمم التحدة، ولية، وغريها(، والنظامت التعددة الأطراف )البنك  عىل ذكل الواكةل الأمريكية للتمنية ادلولية، وواكةل الملكة التحدة للبحوث، والؤسسة ادلولية للتمنية ادلولية، ومؤسسة التمنية ادلمن الأمثةل     2

 س، ويلكوم ترست، ومؤسسة فورد، ومؤسسة ماك ا رثر(.والاحتاد الأورويب(، اأو الؤسسات اخلريية اخلاصة )مؤسسة غيت



   ااس تخداهم طرق و البحث   معدات ومواد مدى توفر -8

 حتليل البياانت، وكتابة نتاجئ البحوث  قاربتالقرارات التعلقة مب -9

 )اعامتدات التأأليف، واختيار اجملالت اأو النارشين، اخل( قات النش  متعلل  -10

 احملمتلني  ا البحوث لس تعملهياجئتواللغات الس تخدمة يف نش ن  طرقال -11

 و الؤمترات اأو غريها من النتدايت العلمية الشاركة الفعاةل يف احللقات البحثية اأ  -12

مركزان   ن  لعاجلة  يرى  ا  الس بل  اأحد  هو  اأفريقية  لغات  بعدة  للمساهامت  ادلعوة  هذه  اتحة  ا  الاس تعامر اال  اأن  نبذل    .يرث  ننا  فا  مث،  ومن 

  لس نا   الوقت احلارض،  ن، يفحن   -هذه الرتاكت عىل وجه التحديد    مكثال يح عىل تلياتو   – يف هذا الصدد. ومع ذكل  قصارى هجدان

ال    نيقادر   وسنسعى جاهدين لبناء قدراتنا الالية والتقنية لواهجة هذا التحدي.   ،الساهامت بللغتني اال جنلزيية والفرنس ية  ينةعاعىل قبول وما 

رسال مساهامتمك 1200و 800جيب اأن يرتاوح طول الساهامت بني  ىل  لكمة. يرىج ا   conversations@bristol.ac.uk-parc ا 

جربميارايم ) بلشا  اأيوب  بدلكتور  عىل معلومات   رس تفسا لال(  eyob.b.gebremariam@bristol.ac.ukواالتصال  للحصول  اأو 

ضافي  ة. ا 
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