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ّ
ّ
املشحعيت
الىصىص
ّ

.1

.2

.3

ّ
ّ
التىفيزي سكم ّ 396-11
ًحذد اللاهىن ألاساس ي الىمىرجي
املؤسخ في 24هىفمبر 2011الزي ّّ
املشسىم
للمؤسست العمىميت راث الطابع العلمي والتكىىلىجي(املىاد 21إلى .)28
اللشاس سكم  1968املؤسخ في  08دٌسمبر  2019املعذل لللشاس سكم  1106املؤسخ في  04دٌسمبر 2017
والزي ًحذد اللائمت الاسميت ألعضاء املجلس العلمي ملشكض البحث العلمي والتلني في علم الاوسان
الاحتماعي والثلافي
ّ
مزكشة ألامين العام سكم ّ 1500
املؤسخت في  25دٌسمبر .2019
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مجاالث آساءاملجلس العلمي ملشكض البحث وجىصياجه
ّ
ًفغل اإلاجلس العلمي في جىظُم اليضافاث العلمُت والخىىىلىظُت للمإسست وعملها ،خسبا للماصة 22
مً اإلاغسىم الخىفُظي عكم  396-11اإلاإعر في 24هىفمبر ،2111واإلاظوىع أعاله ،وبهظه الغفت ًفغل
فُما ًأحي:
.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7
.8

بغامج ومضاعَع البدض التي حعغؼ على مجلس ؤلاصاعة،
جىظُم أصغاٌ البدض،
ئه ـ ـضـ ــاء وخل ف ـ ــغق ال ـ ـبـ ـدـض وأك ـ ـس ـ ــام ال ـ ـبـ ــدض وم ـس ــاب ــغ ال ـبـ ــدض اإلاضـ ـخ ــغهـ ــت ووخ ـ ــضاث ال ـب ــدض
طاث الغبغــت اللقاعُت أو اإلاضترهت بين اللقاعاث واإلادقاث الخجغٍبُت والىعصاث واإلاغالح
اإلاضترهت،
بغامج جيىًٍ اإلاسخسضمين الباخشين،
جىظُف اإلاسخسضمين الباخشين،
بغمجت الخظاهغاث العلمُت التي جىظمها اإلاإسست،
ًلىم بالخلُُم الضوعي ألصغاٌ البدض،
ٌعض هظامه الضازلي وٍغاصق علُه.
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 -Iكائمت الحاضشًٍ أشغال دوسة املجلس العلمي ّ
1

 .1أعضاءاملجلس العلمي
ّ
ّ
ّ
الاسم والللب ّ
الشكم ّ
 1هىاع فإاص
 2اإلاسخاعي ظُاللي

ّ
الصفت ّ
عئِس

طبيعت املشاسكت ّ
خؾىعٍت

اإلاجلس ّ

خؾىعٍت

مضًغ اإلاغهؼ ّ

ملضم زضًجت

باخشت

باإلاغهؼ ّ

خؾىعٍت

مىلىجي عىعٍت
بىلفؾاوي فافمت الؼهغاء

باخشت

باإلاغهؼ ّ

خؾىعٍت

باخشت

باإلاغهؼ ّ

خؾىعٍت

6

هضًت عاعة

باخشت

باإلاغهؼ ّ

خؾىعٍت

7

جغٍيي وسُمت

باخشت

باإلاغهؼ ّ

خؾىعٍت

8

خاش ي سلُمان

باخض زاعط عً

9

صاصى ئبدسام

باخشت زاعظت عً

10

بً كغهت مدمض

باخض زاعط عً

11

زىاظت عبض العؼٍؼ

باخض زاعط عً اإلاغهؼ

افتراؽُت

12

فاهغ صاوش ملًُ

باخض وفجي ملُم بالخاعط

افتراؽُت

13

العُاش ي عىغغ

باخض وفجي ملُم بالخاعط

افتراؽُت

14

بللُضوم سعُض
أكِس ولشىمت

باخض وفجي ملُم بالخاعط
مضًغة وخضة بدض ّ

افتراؽُت
خؾىعٍت

16

ًغماش وعصًت

مضًغة

وخضة بدض ّ

افتراؽُت

17

خمى عبض الىغٍم

مضًغ وخضة بدض ّ

خؾىعٍت

18

عخاًل فُب

مضًغ وخضة بدض ّ

افتراؽُت

3
4
5

15

اإلاغهؼ ّ
اإلاغهؼ ّ

اإلاغهؼ ّ

افتراؽُت
افتراؽُت
افتراؽُت

ً 1
وفلا لللشاس سكم  1968املؤسخ في  08دٌسمبر  2019املعذل لللشاس سكم  1106املؤسخ في  04دٌسمبر  2017والزي ًحذد اللائمت الاسميت ألعضاء املجلس العلمي ملشكض البحث
العلمي والتلني في علم الاوسان الاحتماعي والثلافي ّ
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.2

ألاشخاص الزًً ًكىن كذ استعان بهم املجلس العلمي ملساعذجه في أعماله.
ّ
الاسم والللب ّ

ّ
الشكم ّ

ّ
الصفت  /كيان الاهتماء ّ

إلامضاء ّ

1

/

ّ/

ّ/

...

/

ّ/

ّ/

املتغيبىن عً أعمال ّ
ّ
الذوسة
 .3أعضاء املجلس العلمي
ّ
ّ
ّ
ّ
الصفت
الاسم والللب
الشكم
1

بً ػهين بللاسم

2

مدمضي سُضي مدمض باخض باإلاغهؼ ،كضم اسخلالخه للمجلس

4

عخاٌ ملُىت

باخض باإلاغهؼ ،كضم اسخلالخه للمجلس
باخشت وفىُت ملُمت بالخاعط ،غائبت بعظع
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 -IIحذول أعمال دوسة املجلس العلمي
.1
.2
.3
.4

عغؼ الحغُلت العلمُت ليضافاث اإلاغهؼ زالٌ السضاس ي ألاوٌ لسىت .2121
مىاكضت البرهامج البدثي للمغهؼ اإلالترح للفترة اإلامخضة ما بين  2121و .2030
مىاكضت البرهامج العلمي الشالسي للمغهؼ آفاق .2123
مخفغكاث
ّ

66/6

مغهؼ البدض العلمي والخلجي في علم ؤلاوسان الاظخماعي والشلافي
Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle
Center of Scientific and Technical Research in Social and Cultural Anthropology

-III

مّجشٍاث أعمال دوسة املجلس العلمي

2

ّ
جلذًم ّ
اوعلض اإلاجلس العلمي إلاغهؼ البدض في ألاهثروبىلىظُا الاظخماعُت والشلافُت ًىم السبذ  19سبخمبر
 ،2121وكض افخخذ عئِس اإلاجلس أصغاٌ هظه الضوعة العاصًت ألاولى ،بعض الخأهض مً اإلاضاعهت الحؾىعٍت
واإلاضاعهت عبر جلىُت الخىاعل اإلاغيي ،بالترخُب باألعؾاء اإلاىدسبين له ،وعغؼ ظضوٌ أعماٌ هظه
الضوعة واإلاغاصكت علُه ،والظي جؾمً اإلاداوع الخالُت:
عغؼ الحغُلت العلمُت ليضافاث اإلاغهؼ زالٌ السضاس ي ألاوٌ لسىت .2121
.1
مىاكضت البرهامج البدثي للمغهؼ .2131-2121
.2
مىاكضت البرهامج العلمي الشالسي للمغهؼ آفاق .2123
.3
مخفغكاث
.4
وفي مستهل أشغال الدورة العاصًت ألاولى للمجلس العلمي التي ظغث في ظغف عحي اسخصىايي ًميزه
الخأزير اإلاباصغ لجائدت وىعوها ،بين عئِس اإلاجلس جأزيراث طلً على الحُاة البدشُت اإلاعخاصة وعلى مسخلف
وضافاث فغق البدض والتي واهذ مبرمجت مً فغف اإلاغهؼ زالٌ السضاس ي ألاوٌ.
هما اسخضعن باللىٌ أن ول هظه الظغوف التي جغافلذ مع ئظغاءاث الحجغ الغحي الجؼيي إلاً جمىع
باخشين واإلاغهؼ أن ًنهىا العضًض مً اإلالفاث العلمُت في هظا الظغف العغِبً ،مىً طهغ بعؿ منها :
 اهتهاء اللجىت اإلايلفت مً فغف مضًغ اإلاغهؼ مً ئعضاص " الىخاب ألابُؿ للمغهؼ" الظي فالبذ بهالىعاًت واإلاضًغٍت العامت للبدضً .خؾمً هظا اإلالف اإلالترح علُىم في هظه اإلاغاسلت جلُُما
لليضافاث العلمُت والخيىٍيُت للمغهؼ زالٌ  25سىت مً جىاظضه على الساخت العلمُت بالجؼائغ،
هما ًخؾمً أًؾا (وهى العىغغ اإلاهم في هظا الىخاب) اكتراح زغٍقت فغٍم بدشُت في العلىم
الاظخماعُت آفاق  ، 2131-2121مع اكتراح مىظىمت جلُُم ئظغائُت إلاسغظاتها ( اكتراح مىظىمت
جلُُم اليضافاث العلمُت في اإلاغهؼ) .جم اعضاص هظا الىخاب ألابُؿ بعض سلسلت مً اإلاضاوعاث
مسذ :أعؾاء اإلاجلس العلمي ،الباخشين الضائمين في اإلاغهؼ ،الباخشين اإلاضاعهين ،أعؾاء سابلين
في اإلاجلس العلمي ،مضعاء سابلين ،هسبت مً الىفاءاث الىفىُت في العلىم الاظخماعُت بالجؼائغ،
هسبت مً ألاساجظة الجؼائغٍين مً زاعط الجامعاث الجؼائغٍت.
 جىاعل وضغ وجلُُم اإلاسغظاث العلمُت زغىعا ما اعجبك منها بمجلت ئوساهُاث وصفاجغها (أهثرالخفاعُل خىٌ هظا العىغغ مىظىصة في الىلقت عكم .)11
ً ّ
ّ
للىلاط املذسحت ضمً حذول أعمال ّ
ّ ً2
الذوسةّ .
حذد عذد الىلاط وفلا
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للض فغؽذ الجائدت على اإلاغهؼ أًؾا الخجاوب البدثي مع هظه الظاهغة ،وفي هظا السُاق اسخقاعذ
ئصاعة اإلاغهؼ جم ئهجاػ:
 جلغٍغ أولي أعضه باخشى اإلاغهؼ الضائمين منهم واإلاضاعهين خىٌ مىؽىع " اإلاجخمع والحجغ الغحي" ،وكض اكترح هظا الخلغٍغ على الىعاًت واإلاضًغٍت العامت للبدض.
 جلغٍغ زاوي خىٌ " اإلاجخمع والجائدت " في مىخغف صهغ ظىان .2121 جىظُم ملخلى افتراض ي جفاعلي صولي مىسىم " اإلاجخمع والجائدت " ًىمي  3و  4ظىان  2121معجىعُت بيضغ مسغظاث اإلالخلى بعضما حسخىفي صغوـ اليضغ.
ّ
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ّ
الىلطت سكم  : 01عشض الحصيلت العلميت ليشاطاث املشكض خالل السذاس ي ألاول لسىت ّ .2020
ّ
عشض امللف:
كضم مضًغ اإلاغهؼ في مستهل ألاصغاٌ خغُلت السضاس ي ألاوٌ لسىت  2121لليضافاث
العلمُت التي جم ئهجاػها ،وكض اسخعغؼ فيها الىلاـ الخالُت:
 خغُلت وضافاث اإلاضًغٍت خغُلت اليضافاث البدشُت خغُلت الخظاهغاث العلمُت اإلابرمجت واإلاىجؼة خغُلت اليضغ العلمي لسىت 2119 آلافاق العلمُت لسىت 2121ًجضع بىا اللىٌ العغؼ الظي كضمه مضًغ اإلاغهؼ كض أهجؼث ،في الظغف الغحي الاسخصىايي ،العضًض
مً اإلاهام والخلاعٍغ زغىعا اإلاخعللت منها بجائدت هغوها في عالكاتها باإلاجخمع أفغاصا ومإسساث ،و في
هظا السُاق ًمىً اعخباع الخلغٍغًٍ العلمين خىٌ الجائدت واإلاجخمع (مضاعهت أهثر مً  111شخغُت
علُمت :باخشين صائمين ،باخشين مضاعهين ،باخشين مً الجامعاث الجؼائغٍت) ،واإلالخلى الضولي الافتراض ي
اإلاىؾم ًىمي  3و  4ظىان  ( 2121مضاعهت أهثر مً  41باخشا مً الجؼائغ ومً زاعظها) ئخضي أهم
اإلادقاث التي أباهذ عً الالتزام العلمي واإلاىافجي للجماعت العلمُت اإلاسخغت في العلىم الاظخماعُت
والاوساهُت في اإلاغهؼ ،هما أباهذ عً التزامها اإلاضوي الفعاٌ الظي ظسضه الخفاعل اإلاباصغ مع "اإلاجخمع" و
الظي ًمىً معاًيخه في:
 وؽع اإلاىخىظاث العلمُت للمغهؼ اإلايضىعة في اإلاجاٌ الافتراض ي وفخدها "لللغاء " مً أظل مغافلتئظغاءاث الحجغ الغحي.
 فخذ اإلاجاٌ الافتراض ي إلاخابعت أعماٌ اإلالخلى الافتراض ي اإلاىسىم " اإلاجخمع والجائدت". جيضُك العضًض مً خغػ ؤلاطاعُت و ؤلاعالمُت خىٌ اإلاىؽىع.ًمشل اليضغ أخض أهم اليضافاث التي جىاعلذ زالٌ هظا الظغف الغحي الاسخصىايي ،وفي هظا السُاق
هضف مضًغ اإلاغهؼ عً خغُلت طلً مبِىا أن مجلت ئوساهُاث ولجىت جدغٍغها ،و زالٌ أكل مً  8أصهغ،
اسخقاعذ الدسغَع مً عملُاث وضغ وئنهاء الخلُُم العلمي للعضًض مً ألاعضاص ،هظهغها فُما ًلي :
 العضص اإلاىؽىعاحي عكم  82اإلاىسىم " الىػ الغوايي .فؾاء وهىٍت". العضص اإلاىؽىعاحي اإلاؼصوط عكم  84-83اإلاىسىم "ظىىح ألاخضار .الىاكع والخىفل".66/9
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 العضص اإلاىؽىعاحي اإلاؼصوط عكم  86- 85اإلاىسىم " الغغافُدُا في صماٌ ئفغٍلُا :أعىاث الهامط"(جدذ القبع).
 العضص اإلاؼصوط عكم  88 -87اإلاىسىم "الجؼائغ  .2119مجخمع في خغهت" (آزغ الخصحُداث كبلالقبع)
 العضص اإلاىؽىعاحي عكم " 91 -89الظاهغة العمغاهُت في الجؼائغ :آفاق ظضًضة للبدض" (آزغالخصحُداث كبل القبع)
 العضص اإلاىؽىعاحي اإلاؼصوط " 92-91الضًً والخضًً في مىقلت اإلاخىسك" (في فىع الخلُُم النهايي).مجلت ئوساهُاث بهظا الجهظ الاسخصىايي اإلابظوٌ زالٌ هظه ألاصهغ الشماهُت سخلط ي نهائُا على جأزغ
عضوع أعضاصها نهاًت السىت الجاعٍت على أكص ى جلضًغً .جضع بىا الخظهير أن لجىت الخدغٍغ كض بغمجذ
أًؾا وضغ عضصًً مً سلسلت صفاجغ ئوساهُاث نهاًت السىت الجاعٍت وهما:
 "الضباب الجؼائغي ومسألت الاعتراف :صعاست خاالث" (جدذ القبع). " الصحغاء .مجخمعاث وزلافاث" (آزغ الخصحُداث كبل القبع).وبعض الاهتهاء مً العغؼ الظي كضمه مضًغ اإلاغهؼ وصىغ مً زالٌ ول الباخشين على التزامهم
اإلاإسساحي البدثي أزىاء ظائدت وىعوها ،بضأ اإلاجلس في مىاكضت الحغُلت العلمُت ليضافاث اإلاغهؼ زالٌ
السضاس ي ألاوٌ لسىت .2121
ّ
الىتيجت:
مغاصكت اإلاجلس العلمي على الحغُلت العلمُت للسضاس ي ألاوٌ اإلالضمت مً فغف مضًغ اإلاغهؼ.
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ّ
الىلطت سكم : 02مىاكشت البرهامج البحثي للمشكض .2030-2020
ّ

عشض امللف:
ّمشل البرهامج البدثي للمغهؼ آفاق  2131أولى عىاعغ ظضوٌ ألاعماٌ اإلالترخت على الضوعة
ألاولى للمجلس العلمي مً أظل اإلاىاكضت وؤلازغاء .جمذ عُاغت معالم هظا البرهامج العلمي فىٍل
اإلاضي واإلالترح للىلاش في هظه الضوعة (بغهامج للعضغ سىىاث اللاصمت) أزىاء ئعضاص " الىخاب ألابُؿ
للمغهؼ" (ظاهفي -أفغٍل  )2121وبعض اللُام بـ.ـ :
 سلسلت مً اسدضاعاث مفخىخت التي مسذ العضًض مً الفاعلين (اإلاضًغ العام ،مضًغ اإلاغهؼ،الباخشىن الضائمىن ،الباخشىن اإلاضاعوىن ،عؤساء الىخضاث وألاكسام البدشُت ،أعؾاء اإلاجلس
العلمي ،أعؾاء سابلىن مً اإلاجلس العلمي ،أساجظة مً العلىم الاظخماعُت وؤلاوساهُت مً
ظامعاث ظؼائغٍت .)...
 بىاء خغُلت علمُت للمسغظاث العلمُت للمغهؼ زالٌ أهثر مً  25سىت ( اإلايضىعاث ،اإلاضاعَع،مضاعَع الخبرة مع اللقاعاث الىػاعٍت و اإلاإسساث ،مضاعَع الخعاون الضولي .)...
 جدضًض أهم الحلىٌ البدشُت اإلاخميزة للمغهؼ في العلىم الاظخماعُت والاوساهُت زالٌ  25سىتاعخماصا على هىعُت مسغظاتها العلمُت وهىعُت اإلاىاعص البضغٍت اإلاضاعهت في ئهجاػها (مُضان
3
البدض ،اإلاداوع البدشُت ،اإلاىاؽُع)
 خغُلت خىٌ اإلاىاعص البضغٍت (السير الظاجُت للباخشين والباخشين اإلاضاعهين  ،أعىان صعم البدض) جدضًض اإلاغصوصًت العلمُت للمضاعَع البدشُت.ًلضم البرهامج العلمي للمغهؼ آفاق  2131جغىعا خىٌ " الخُماث طاث ألاولىٍت" 4التي ًيبغي
معالجتها مسخلبال سىاء ؽمً سُاق البدىر ألاساسُت أو البدىر طاث ألازغ الاظخماعي والشلافي
والاكخغاصي ،هما ًلترح البرهامج همىطظا لخلُُم طلً (مسققا للخلُُم ميىها مً  21مإصغا).
عبر أعؾاء اإلاجلس العلمي على جلضًغهم للجهض اإلابظوٌ بغُت اكتراح مسقك بدثي فمىح آفاق
 ،2131وكض صاعث الىلاصاث خىٌ:

3

Domaine de recherche, axes de recherche, thème de recherche.
4
جم ئخغاء  13جُمت جمشل مجاال للخميز العلمي للمغهؼ وهي :الضباب والاهضماط الاظخماعي ،العائلت وفاعلىها ،اإلاضعست وفاعلىها ،الجامعت وفاعلىها ،اإلاضن واإلاماعساث
الحؾغٍت ،الصحغاء والعالم الغٍفي ،الهجغة ،الخاعٍش والعالكت بالظاهغة  ،اإلاىافىت والحغواث الاظخماعُت واإلاماعساث الاهخدابُت ،الحلل الضًجي وفاعلىه ،اإلايراث اإلااصي وغير اإلااصي
والخعابير الضعبُت ،اللغاث والخقاب الغوايي والفجي ،الخىبىهُمُا وأهقمت الدسمُاث .وكض اكترح جىسُع اللائمت لدضمل زمست مىاؽُع ظضًضة هي :عهاهاث ألامً ،اإلاجخمع
واإلادُك والقاكاث اإلاخجضصة  ،جلُُم أزغ السُاساث العمىمُت ،جدلُل الحيامت اإلادلُت ،الاجغاٌ ووسائقه.
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 أوال :اللؾاًا ابسدُمىلىظُت :آلافاق الؼمىُت لخىفُظ البرهامج العلمي اإلالترح بىاء على فلب مًالىعاًت واإلاضًغٍت العامت للبدض كض جبضو بعُضة اإلاضي والخغيراث التي جدضر في اليسُج
الاظخماعي ( ظائدت وىعوها أخسً مشاٌ) كض ججعل العضًض مً اإلاداوع البدشُت والخُماث
مخجاوػة ،لظا ًمىً فخذ اإلاجاٌ مً أظل الخفىير في ئمياهُت الخعضًل الضائم واإلاسخمغ لألظىضة
البدشُت بما ًدىاسب "الغاهً الاظخماعي ومخقلباجه البدشُت"ً .مىً اعخباع اإلاسقك زغٍقت
فغٍم استراججُت كابلت للخعضًل .جدخاط بعؿ مداوع هظا اإلاسقك ئلى ئعاصة عُاغت بما ًدىاسب
مع الغاًاث البدشُت واإلالاعباث الىظغٍت واإلاىهجُت و الخدلُلاث اإلاُضاهُت اإلابرمجت.
 زاهُا :ؤلامياهُاث اإلااصًت والبضغٍت  :أزاعث الىلاصاث مسألت ؤلامياهُاث اإلااصًت والبضغٍت مً أظلجدلُم معالم هظا اإلاضغوع العلمي ،لظا ظاء جىعُف " بغهامج فمىح" بىاء على الفىاعق
اإلاىظىصة بين الغاًاث البدشُت وؤلامياهُاث اإلاخىفغة أو التي ًمىً أو جىفغ .جبضو ؤلامياهُاث اإلااصًت
زغىعا ما حعلم منها بميزاهُاث الخدلُلاث اإلاُضاهُت (همُت أو هُفُت) و اإلاىاعص البضغٍت في
عمُم الخدضًاث التي جىاظه البدىر الاظخماعُت ،لظا فخدضًض كُمها اإلااصًت وجغصُض
اسخعماالتها ًمشالن أهم جدض ًىاظه البرهامج العلميً .جضع ؤلاصاعة ئلى أن اإلاسقك العلمي آفاق
 2131ال ًدغغ جىفُظ البرهامج في صيل واخض مً اإلاضاعَع (مضاعَع اإلاإسست) بل ًمىً إلاضاعَع
الخعاون الىفىُت أو الضولُت ،بدىر الخبرة ،صبياث البدض الىفىُت والضولُت أن حسهم في جىفُظ
هظا البرهامج.
 زالشا :الخلُُم اإلاسخمغ :أزاع اإلاجلس مسألت الخلُُم واعخبرها في عمُم اإلاخابعت الفعالت لحسًجىفُظ اإلاسقك البدثي آفاق ً .2131مىً للمىظىمت الخلُُم اإلالترخت ( الخلُُم اللبلي ،الخلُُم
الضوعي ،الخلُُم النهايي) للمضاعَع و أكسام البدىر ولالستراججُت البدشُت أن جأزغ ئًجابا على
هىعُت البدىر ومغئُت مسغظاتها وعضاها العلمي.
ّ
الىتيجتّ :
عاصق أعؾاء اإلاجلس العلمي على مؾمىن البرهامج العلمي للمغهؼ آفاق  2131وكض فالب
ألاعؾاء باألزظ باالعخباع املالحظاث والتىصياث التي أزاعتها الىلاصاث ،زغىعا العللت بمسألت
ؤلامياهُاث اإلااصًت والبضغٍت مً أظل جىفُظ هظا اإلاسقك ومسألت الخلُُم وجدضًض اإلاسغظاث ،هما اكترح
بعؿ أعؾاء اإلاجلس وؽع زبراتهم مً أظل اإلاساهمت في ئصماط هظه اإلاالخظاث في متن البرهامج.
ّ
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الىلطت سكم : 03مىاكشت البرهامج العلمي الثالثي للمشكض آفاق ّ .2023
عشض امللف:
هاكط اإلاجلس البرهامج العلمي للمغهؼ واإلالترح للخىفُظ زالٌ السىىاث الشالزت اإلالبلت ،وكض جؾمً
همىطظين مً اإلاضاعَع البدشُت.
 بغهامج مضاعَع بدشُت عاصًت ،جسػ أكسام البدض ألاعبعت في اإلاغهؼ ،وجضزل ؽمً اإلاُاصًًازخغاعاث ول كسم بدض هما هى مدضص سلفا في البرهامج البدثي آفاق ً .2131جضع ؤلاصاعة ئلى أن
ول ليل كسم بدض مُضاهان بدشُان  domaine de rechercheوول مُضان ملسم ئلى مجمىعت مً
اإلاداوع  axes de rechercheوول مدىع مجؼأ ئلى مىاؽُع .thème de recherche
 بغهامج مضاعَع بدشُت اسخصىائُت مغجبقت باإلاجخمع وظائدت وىعوها مضتها سىت واخضة فلك وجسػول باخثي اإلاغهؼ.
أزىاء عغؼ اإلاسقك البدثي الشالسي العاصي والاسصىايي ،طهغ عئِس اإلاجلس بخىعُاث الاسدضاعة
فُما ًخعلم باإلايزاهُت اإلاسغغت للخدلُلاث اإلاُضاهُت الىفىُت واإلادلُت سىاء واهذ طاث ملاعبت
مُضاهُت هُفُت أو همُت ،وأوضح أن هظه اإلايزاهُت في عىعتها الحالُت جغهً اهجاػ مضاعَع بدشُت
حغقي مسخلف السُاكاث اإلادلُت في اإلاجخمع الجؼائغي ،هما طهغ باإلالترح الخاظ بيلفت الخدلُم
الىاعص طهغها في الىخاب ألابُؿ للمغهؼ.
جمىين الباخشين مً ؤلامياهُاث اإلااصًت الؾغوعٍت مع مغاعاة عللىت حسُيرها وجلُُم هخائجها
البدشُت هما عىغغان أساسُان مً أظل ئهجاح اإلاسقك الشالسي ألاوٌ.
الىتيجت:
ع ــاصق أعؾاء اإلاجلس العلمي على مؾمىن البرهامج العلمي الشالسي للمغهؼ وكض فالب ألاعؾاء باألزظ
باالعخباع املالحظاث الخالُت:
 اإلاغاصكت على البرهامج الشالسي في عىعجه ألاولى حسخضعي جلُُم ملترخاث اإلاضاعَع العاصًتوالاسخصىائُت اإلالضمت مً فغف أكسام البدض وجلُُم مسغظاتها كبل اعخماصهاً .سغػ اإلاجلس
العلمي في صوعة اللاصمت اإلاجاٌ لخلُُم اإلاضاعَع اإلالترخت وجلُُم مسغظاتها واعخماصها.
ي" اإلالترخت مً فغف أكسام البدض والي ججمع عضص مً
 ًمىً "للتحليلاث امليذاهيت الكبر ّاإلاضاعَع أن جيىن صىال مً أصياٌ عللىت الجهض البضغي واإلااصي مً أظل جلضًم مسغظاث
جدىاسب والبعض " الىفجي للمغهؼ".
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ّ
 ًمىً للتحليلاث املتعللت بالبرهامج الاستثىائي أن جخسظ الغىعة هفسها مً خُض عللىتاإلاىاعص البضغٍت واإلااصًت زغىعا أن عمغ هظا اإلاضغوع الاسخصىايي سىت واخضة فلك.
ّ
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الىلطت سكم : 04متفشكاث
 -1هاكط اإلاجلس العلمي في مخفغكاث الضوعة ألاولى ملترح مضًغٍت اإلاغهؼ اإلاخمشل في اسخدضار بيُت
عكمُت  e. Structureجيىن مسغغت إلاعالجت البُاهاث وجدلُل اإلاعقُاث الاخغائُت وجسؼٍنها وفم
هظام عكمي لألعصُف .حسمذ هظه البيُت الغكمُت بدسهُل سيروعة الغكمت في اإلاغهؼ.
بعض الىلاصاث التي صاعث في اإلاجلس خىٌ أهمُت هظه البيُت الغكمُت عبر أعؾاء اإلاجلس
عً أهمُت البيُت ،هما أصاعوا ئلى صعمها ببعؿ هفاءاث الباخشين الضائمين في اإلاغهؼ ممً لهم
الخأهُل اإلاىاسب في طلً.
الىتيجت ّ :
اإلاغاصكت على الجذوي العلميت لـ:
E-Structure transversale en traitement de l’information, analyse de données, acquisition
de données et archivage de sources statistiques accessibles aux chercheurs

املشاسالث املىحهت للمجلس العلمي
.2
 /1طلباث إدماج/اوسحاب باحثين مً فشق البحث
 فلب واخض ( )11ملضم  :ملبىلّ صون أزغ مالي. /2طلباث اليشش :أسبع ( )04طلباثّ :
ئزىان ( )12منها ،الىخاب في فىع الخبرة مً كبل اإلاجلس العلمي ،واخضة ( )11غير ملبىلت ،وواخضة ()11
ًلضم الىخاب للجىت اللغاءة
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