دعوة إىل إملشاركة يف فعاليات إملنتدى "إنسان ّيات" تونس 2022

أخر أجل للجابة إجلديد  15نومفرب 2021
شع للباحثني
"إنسان ّيات" منتدى دو ّيل يف إلعلوم الانسان ّية والاجامتع ّية ،يـ ْ ر
إملتح ّدرين من مآيت عدّة وإملنتس بني إىل أجيال خمتلفة وإملهمتّني بآفاق درس
مشرتكة فضاء رحيبا للتّعارف وإلتّحاور وإلتّدإول يف مشاريعهم
إلبحث ّية وإلتّحادث إىل مجهور إملنتدى وإلتّبادل معه.
تتزنل تونس وبدلإن
هذإ إملنتدى سليل فضاء من ّإلرهاانت حاضن ،فيه ّ
إملغرب وإلشق إلوسط وإفريقيا وأورواب وكسب هذه ّإلرهاانت يقتيض من
انيس هبذه إلبدلإن أن تتظافر إجلهود
إملتخ ّصصني يف درس إجملمتعات وإ أل ّ
وتتعاضد وأن تتلحق إلعقول وتتقاطع إلانرإت لي ّ
تجّل ما يف ّ
إلظوإهر إملعروضة
ّلدلرس من تركب وأ ْوساع.
هو منتدى يسهم يف إعادة الاعتبار إىل وضع إلعلوم الانسان ّية والاجامتع ّية
يف منظومات إل ّتعلمي وإلبحث ويف بيان أمه ّية إسهاهما يف إدإرة شؤون إجملمتع
ويفتح زوإاي نظر إختصاصات متعدّدة إىل ما يف إل ّتارخي ّإلرإهن من قضااي
ودينام ّيات تغيري جديدة.
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هو منتدى أ ّسس ته جامعات منّوبة وتونس إملنار وتونس ومعهد إلحباث عن
إلعلمي ّ GIS
للشق إلوسط
إملغرب إملعارص بتونس  IRMCوإجمل ّمع ذو الاهامتم ّ
وإلعوإمل إلسلم ّية وجامعة إلبحث يف ّ
إلشق إلوسط وإلعوإمل إلسلم ّية
مؤسسات
 Société d’étude du Moyen-Orient des Mondes Musulmansوتدمعه ّ
إملؤسسون إلتحاق هيئات
علم ّية أخرى ومجع ّيات أاكدمي ّية وثقاف ّية؛ وينتظر ّ
من بدلإن إملغرب وإفريقيا وأرواب وإلشق إلوسط ترغب يف الانتساب إليه
ومه حيرصون إحلرص لكّه عّل إنشاء ش بكة رإفدة حاضنة ينتسب ممث ّلهتا
وممث ّلوها إىل غالب إلبدلإن إملذكورة.
تدور فعال ّيات إدلّ ورة إلوىل من هذإ إملنتدى بتونس من  20إىل  24سبمترب
علمي عاملي تكون فيه حمارضإت
 2022ويف هذه إل ّايم إمخلسة يعقد ملتقى ّ
وموإئد مس تديرة وورشات و ّ
تنظم ابلتوإزي مع ذكل لقاءإت كربى ثلثة تدور
عّل موضوعات رإهنة  :الانسان ّيات ّإلرمق ّية وإللّغات إلوسائط يف نقل إملعارف
ووجوه إخنرإط إلعلوم الانسان ّية والاجامتع ّية يف تطوير إجملمتع؛ ويسامه يف هذه
متخصصون يف علوم الانسان وإجملمتع ومث ّقفون وأدابء وفنّانون
إللّقاءإت ّ
وطلبة-ابحثون وممث ّلون عن إجملمتع إملد ّين .ينظم إملنتدى معرضا للمنشورإت
إحلديثة يف إلعلوم الانسان ّية والاجامتع ّية ويقرتح عّل إملشاركني برانجما فنيا
وثقافيا ممتزيإ.
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أهدإف إملنتدى "إنسان ّيات"
هيدف إملنتدى "إنسان ّيات" إىل :
إملتخصصني يف إلعلوم الانسان ّية والاجامتع ّية لبرز إلحباث
 .1عرض
ّ
سليم،
إملس تجدّة يف جمالت درسهم ول س ّيام ما تعلّق مهنا ابلعامل إلعريب إل ّ
وتوفري فرصة ّ
الاطلع عّل حقول معرفة جديدة وإلنقاش يف بعض ما ظهر
من مناويل وما صيغ من معاول وإصفة.
حتولت إجملمتعات إملعارصة وإذاكء إلس ئةل إلفاحتة دلرس
 .2إل ّتحاور يف ّ
جمزأة أو
جوإنب مهنا وإلعمل عّل م ّد إلس باب بني معارف منقسمة أو ّ
مفرقة.
ّ
 .3إطلع ّ
إلطلبة-إلباحثني ،يف إطار ورشات تكوين ،عّل مقارابت حديثة
يف إلعلوم الانسان ّية والاجامتع ّية وتوفري إلفرصة هلم للتّعريف ببحوهثم وتبادل
ّإلرأي فهيا والاسرتفاد خبربة بعضهم بعضا.
 .4جعل إملشاركني يف إملنتدى يكتشفون بعض ما يف ترإث إلبدل إملض ّيف
وفنّه من روح مبدع م ّمتزي.
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إلباحثون يف إلعلوم الانسان ّية والاجامتع ّية (من طلبة دكتورإه وما بعد إدلكتورإه
وأساتذة –ابحثني وابحثني) مدع ّوون إىل تقدمي مقرتحات مساهامت ابحدى
صيغتني :
إلعاملي وعنوإن هذه إملوضوعة :
إلعلمي ّ
 .1مدإخلت تندرج يف موضوعة إمللتقى ّ
أزمات ،فعّل إثر موجات جاحئة حص ّية متلحقة غامرة اكبدها إلعامل أمجع وأربكت
اكفّة إجملالت فيه بل إس تثناء ،يو ّد ّ
إلعلمي
منظمو إملنتدى أن تقدم ،يف إمللتقى ّ
إلعاملي ّإّلي ّ
متنوعة عن ظاهرة إلزمة بعا ّمة مبختلف
ينظم يف إطاره ،أحباث ّ
ّ
موإضعها وأشاكلها ،فصيغة إمجلع يف عنوإن إملوضوعة تفتح إلباب للش تغال عّل
مناذج من أزمات ش ّّت س ياس ّية وإجامتع ّية وإقتصاديّة وأخلق ّية ودين ّية ونفس ّية
وفكريّة وبيئيّة وغريها وتقدمي إانرإت عهنا.
 .2أحباث جديدة عن بدلإن إملغرب و ّ
إلشق إلوسط وإفريقيا وإلفضاء إلورو-
طي يف الاختصاصات إل ّتالية { :إلفنون وإلهندسة إملعامريّة ،عمل إلانسة،
م ّ
توس ّ
عمل إلاثر ،إلنّقد إلد ّيب ،إلتّعلمي ّية ،إحلقوق ،إدلميغرإفيا ،إلتّصممي ،درإسات
إلفن،
رصف ،عمل إلجناس ،إلتّارخي ،اترخي ّ
إلصورة ،الاقتصاد ،إجلغرإفيا ،إلتّ ّ
ّ
إدلّ رإسات إلسلم ّية وعلوم إلداين ،إلداين إملقارنة ،إللّسان ّيات ،عمل إملوس يقى،
فقه إللّغة ،إلفلسفة ،عمل إلنّفس ،إلعلقات إدلّ ول ّية ،عمل الاجامتع ،علوم س ياس ّية،
علوم ّإلرتبية ،علوم إلخبار ،إلعلوم إلعرفان ّيةّ ،إلرتمجة}.
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وتقدّم هذه إلحباث يف إللّقاءإت إلث ّلثة إملذكورة أعله ويف لقاءإت أخرى
تنظم حبسب ما يقرتح من ورقات حبث.
هذإ ويش ّجع ّ
خاصة :
منظمو إملنتدى بصفة ّ
✓ مساهامت إلباحثني يف جمالت إلعلوم الانسان ّية والاجامتع ّية ببدلإن إملغرب
وإفريقيا و ّ
إلشق إلوسط من إملس ّجلني يف إدلّ كتورإه أو ممّن مه يف ما بعد
إدلّ كتورإه.
✓ مقرتحات يف مساهامت عابرة للختصاصات.
✓ ورشات فهيا عروض مقا نر ّية لظوإهر ببدلإن إملغرب أو بدلإن إملشق أو بدلإن
إفريق ّية أو مناطق أخرى من إلعاملّ ،
توطئ لتآ ّملت يف سلمل إلتّحليل يف إلعلوم
إحملّل إىل إلعابر ّلدلول).
الاجامتع ّية (من ّ ّ
✓ ورشات تتعلّق بقضااي الاش تغال عّل إمليدإن وروإفد إملعطيات يف إلعلوم
الانسان ّية والاجامتع ّية (أرش يفات ،إحصائ ّيات ،حوإرإت ،إخل.).
✓ لقاءإت مشرتكة تتناول إضافات الانسان ّيات ّإلرمق ّية ،إحلال ّية وإلقادمة ،يف إلحباث
إجلارية وإلحباث إملقبةل.
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يش متل ّ
لك مقرتح ورشة بس يطة أو مضاعفة عّل إلعنارص إل ّتالية :
حصة إدإرة أشغال إملسامهني فهيا (
تسمية إلورشة وإمس مسؤول تعهد إليه ّميكن أن يكون أحد إملسامهني إلربعة )
تقدمي ملوضوعة إلورشة ( 1500علمة عّل إلقىص )مؤسساهتم وعناويهنم الالكرتون ّية
 أسامء إملسامهني وصفاهتم و أسامء ّملخّص للكّ مدإخةل (  1500علمة عّل إلقىص )مؤسساهتم
وتش متل إملقرتحات إملقدّمة بصفة فرديّة عّل أسامء أحصاهبا وأسامء ّ
وعناويهنم الالكرتون ّية وملخّص ملوضوع إملدإخةل يف  1500علمة عّل إلقىص)
تكون إملدإخلت ابلعرب ّية أو الانلكزييّة أو إلفرنس ّية
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ّإلروزانمة
ترسل مقرتحات إملدإخلت وإلورشات يف صيغة  wordابمس إملسؤول-
إىل إلعنوإن إلتايل:
حسب إلمنوذج
إنسانيات 2022
insaniyyattunis2022@gmail.com

وذكل يف أجل ليتجاوز  15نومفرب 2021
تدرس هيئة إملنتدى إلعلم ّية إملقرتحات وجتيب أحصاهبا يف ّ
موّف ديسمرب
إلصيغة إلهنّ ائ ّية للمقرتحات إملقبوةل وملخّصاهتا إىل إلهيئة إلعلم ّية
 2021وترسل ّ
حّت يقع ّ
قبل يوم  1أفريل ّ 2022
ايئ و إلكتاب
إلشوع يف إعدإد إلريانمج إلهنّ ّ
إملش متل عّل ملخّصات إملدإخلت وأشغال إلورشات
وإملوإئد إملس تديرة
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معالمي إملشاركة
 70أورو للباحثني ّإّلين يش تغلون يف أحد بدلإن إلشّ امل ( سوإء قدّم حبثا
أو شارك ابحلضور )
 50أورو للباحثني ّإّلين يف أحد بدلإن إجلنوب ( سوإء قدّم حبثا أو شارك
ابحلضور )
 25أورو للمس ّجلني يف إدلّ كتورإه أو من مه يف ما بعد إدلّ كتورإه
مشاركة طلبة شهادة جامعية وإملاجس تري ّجمان ّية
ميكن إلنّظر يف جعل إملشاركة ّجمان ّية لبعض إملشاركني يقدّمون طلبا يف ذكل
تسدّ د معالمي إملشاركة قبل يوم  1أفريل  2022وي ّمت ذكل بصيغة يقع حتديدها
يف مرإسةل لحقة
ّ
توزع يف أثناء إملنتدى و رإحات
تغطي معالمي إملشاركة تاكليف إلواثئق إلّيت ّ
إلقهوة وإلغدإء طوإل أ ّايم إملنتدى إمخلسة
إلسفر وإلقامة وإلعشاء فهيي عّل حساب إملشاركني وميكن أن
أ ّما تلكفة ّ
نتدإرس مع أحصاب ّإلزنل تعريفات جامع ّية
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هيئة إل ّتنظمي
GIS Moyen-Orient Mondes Musulmans, Paris
Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC), Tunis
Société des études sur le Moyen-Orient et les Mondes musulmans
(SEMOMM), Paris
Université de la Manouba
Université de Tunis
Université de Tunis al-Manar

إملؤسسات إملشاركة
Arab and Muslim Ethnicities and Diasporas (AMED) Studies Program, San
Francisco
Casa Árabe, Madrid
Centre Jacques Berque, Rabat
Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle (Crasc), Oran
Centre d’Etudes et de Recherches Economiques et sociales (CERES),
Tunis
Columbia Tunis
Conseil arabe des sciences sociales, Beyrouth
Groupement de Recherche Euro-Méditerranéen (GREM), Mulhouse
Harvard Tunis
International Association for Middle East Studies (IAMES)
Institut français du Proche-Orient (IFPO), Beyrouth
Institut national du Patrimoine (INP), Tunis
Institut de recherche pour le développement (IRD), Tunis
Unimed, Rome
Zentrum Moderner Orient, Berlin
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