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الرؤية :
يف ظل نظام اقلميي مضطرب ونظام دويل أكرث اضطرااب أحضت احلاجة ملحة أكرث من ذي قبل
للحفاظ عىل املؤسسات ادلولية والقلميية العريقة ،ومتكيهنا من مواصةل أداء هماهما اليت أنشئت من
أجل حتقيقها .وتسد مؤسسات العمل العريب املشرتك الصورة احلية للتعاون والتاكمل العربيني،
وتس تحق هذه املؤسسات أشاكل ادلمع واملساندة واملؤازرة اكفة ،حيث ما تزال يه القدر عىل
مواهجة ما يعرتي دول الوطن العريب من مشالك وأزمات ،والقدر أيضا عىل مل مشل دوهل ومجعها
عىل لكمة سواء ،فهيي الشاهد واملؤرخ لنشاة النظام القلميي العريب ،ويه احلايم واحلارس لهذا
النظام .لكنه ومع مرور الس نني اكن لبد ملنظومة العمل العريب املشرتك أن تسعى لشحذ اهلمم
وحتديث النظم وتطوير الداء ،ويه املساةل اليت حتتاج دون شك اىل رؤى وتصورات وخطط
طموحة وحديثة تواكب العرص ،وتليب احتياجاته ،وتس تجيب ملتطلباته.
الفكرة :
يس هتدف موضوع جائزة الش باب لهذا العام  ( 2022العمل العريب املشرتك ۔۔۔۔ الآفاق والتحدايت)،
السهام وبقوة يف احملاولت العربية الرمسية وغري الرمسية لتطوير وحتديث منظومة العمل العريب املشرتك
من خالل دراسات علمية جادة لش باب الباحثني واخملتصني ابلشؤون العربية عامة وشؤون العمل
العريب املشرتك خاصة ،عرب أفاكر ورؤى جديدة تامتىش وتتالءم مع ما مير ابلوطن العريب من أحداث
وما يواهجه من خماطر ،وذكل عرب اعادة النظر يف الكثري من املفاهمي ،واعادة تقيمي اللوايت مبا خيدم
مصاحل المة العربية اجمليدة.
ويس هتدف موضوع جائزة هذا العام أيضا تعزيز هذه املنظومة بدراسات حتوي طرقا ووسائل انجعة،
ترصد واقع العمل العريب املشرتك العريب ،وتضع يدها عىل احتياجاته ،وتوجه برصها صوب جوانب
القصور فيه ،وتقرتح س بل الهنوض به ،وفق خطط علمية جادة حممكة تعمتد عىل رؤى الش باب،
تس هتدف أول وأآخرا حامية المن القويم العريب بصوره وأشاكهل وأمناطه اكفة.
ومعهد البحوث وادلراسات وادلراسات العربية التابع للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم (ألكسو)
جبامعة ادلول العربية اذ يعلن عن هذه اجلائزة للعام العارش عىل التوايل ،يثق سلفا يف تشكيل خمرجاهتا
اضافات علمية ثرية ملكتبة ادلراسات العربية احلديثة عامة ،ودراسات العمل العريب املشرتك خاصة.

2

احملاور :
-

تقيمي بعض تارب العمل العريب املشرتك عىل مس توى جامعة ادلول العربية ،أو املنظامت
املتخصصة ،أواملنظامت العربية القلميية.
وضع رؤى اسرتاتيجية لتعزيز العمل العرىب املشرتك.
حتليل وتقيمي الس ياسات العربية املشرتكة يف جمالت مثل التعلمي ،الاقتصاد ،والس ياسة
اخلارجية  ....اخل.
حتليل الرؤى الفكرية اخلاصة بتطوير جامعة ادلول العربية وأليات العمل العريب املشرتك.
حتليل تارب التعاون العريب عىل املس توايت اخملتلفة ( العالقات الثنائية – العالقات
متعددة الطراف ) .
حتليل تارب العمل العريب املشرتك مع الطراف اخلارجية .
تعزيز التعاون والتنس يق وتبادل اخلربات بني مؤسسات العمل العرىب املشرتك.
نرش ثقافة التخطيط السرتاتيجي يف مجيع اجلهات املعنية ابلعمل العريب املشرتك.
اعداد تصور مس تقبيل للعمل العريب املشرتك يكون دليال ومرجعا ملؤسسات العمل العريب
املشرتك قاطبة يامتىش مع أهداف التمنية املس تدامة  2030يف ادلول العربية اكفة.

الضوابط والرشوط :
أول  :الباحث :
-1أن يكون مواطنا عربيا ( يقدم وثيقة رمسية تثبت جنسيته ).
-2أل يكون قد تاوز عامه الربعني وقت العالن عن اجلائزة (يقدم شهادة ميالد– بطاقة خشصية
– جواز سفر ).
-3أن يرفق نسخة من السرية اذلاتية اخلاصة به موحضا هبا التسلسل العلمي والوظيفي وبياانت التواصل
الربيدية واللكرتونية والهاتفية.
-4أن يرفق اقرارا بصحة البياانت والواثئق اليت قدهما وملكيته الفكرية للعمل ،وحيتفظ املعهد حبقه يف
استبعاد أي معل يثبت عدم حصة املعلومات اخلاصة به يف أي وقت دون الالزتام اببالغ املتقدم.
-5أل يكون قد س بق هل الفوز ابجلائزة ذاهتا.
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اثنيا  :البحث :
 -1يكتب ابللغة العربية فقط ،ول تقل عدد لكامته عن مخس وعرشين ألف لكمة ،ويس تويف رشوط
البحث العلمي من حيث سالمة املهنج ،وتسلسل الفاكر ،والرجوع اىل الدبيات ذات الصةل ،ودقة
التوثيق ،وسالمة اللغة وتدقيقها .وتدرج الرسوم البيانية والشاكل التوضيحية وقامئة املصادر واملراجع
يف أآخر العمل ،وتكون الرسوم والشاكل ابللونني البيض والسود ،وترمق ترقميا متسلس اال ،وتكتب
أسامؤها واملالحظات التوضيحية أسفلها ،وترقَّم اجلداول ترقميا متسلس اال ،وتكتب أسامؤها أعالها،
أما املالحظات التوضيحية فتُك َتب أسفل اجلدول.
-2أل يكون أطروحة علمية (ماجس تري أو دكتوراه) ،منشورة أو غري منشورة ،أو جزءا من أطروحة،
جمازة اكنت ،أو مقدمة لهذا الغرض.
ُ -3يرفَق اقرار خطي بانه مل يس بق نرشه لك ًّيا أو جزئ ًّيا ،ورقيًّا أو الكرتون ًّيا.
ُ -4يرفَق تعهد خطي بعدم ارساهل لية هجة أخرى للنرش حىت اعالن أسامء الفائزين ابجلائزة.
-5أل يكون قد انل جائزة أخرى ،أو يف مرحةل حتكمي لنيل جائزة ،أو بصدد التقدم لنيل جائزة.
-6أل يقدم البحث ابلرشاكة سواء بني ابحثني أو أكرث ،ويقدم بصورة فردية فقط.
-7تُقدَّم ثالث نسخ ورقية وقرص يس دي (بربانمج مايكروسوفت وورد) ابليد أو بوساطة الربيد
عىل عنوان املعهد الاكئن يف  1 :شارع احتاد احملامني العرب جاردن سييت ص.ب  229القاهرة،
وترسل نسخة منه أيضا ا (بربانمج مايكروسوفت وورد) اىل الربيد اللكرتون لقسم البحوث
وادلراسات يف املعهد rsdept@iars.net :يف موعد أقصاه  1سبمترب .2022
اثلثا  :اجلائزة :
-1قمية اجلائزة مخسة ألف دولر أمرييك لصاحب املركز الول ،و ثالثة ألف دولر أمرييك لصاحب
املركز الثان ،وألفا دولر أمرييك لصاحب املركز الثالث ،وقد متنح احدى اجلوائز ،أو لكها مناصفة،
ان أوصت تقارير الساتذة احملمكني بذكل.
-2تسمل اجلائزة يف حفل يقام أواخر عام  2022برعاية معايل أمني عام جامعة ادلول العربية  ،واملدير
العام للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم (ألكسو) يف مقر جامعة ادلول العربية أو املعهد ابلقاهرة،
أو احدى ادلول العربية  ،ويدعى هل سفراء ادلول العربية واملستشارون الثقافيون العرب والشخصيات
العامة ورجال العالم يف دوةل املقر (مجهورية مرص العربية) ،أو ادلوةل اليت حتتضن احلفل.
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-3يدعو املعهد للحفل الفائزين من خارج دوةل املقر أو ادلوةل اليت حتتضن احلفل ،وفقا للقواعد املعمول
هبا يف املنظمة يف حينه.
-4للمعهد احلق يف طباعة العامل الفائزة أو أحدها مضن سلسةل اصداراته ،ول مينح أحصاهبا ماكفات
نظري نرشها ،وحيصلون فقط عىل نسخ جمانية ،مع اماكنية منح خصم عىل النسخ املشرتاة لحقا
ابلنس بة اليت تقررها ادارة املعهد ،وللمعهد احلق يف اعادة طباعة العامل الفائزة  -ان نفدت طبعهتا
الوىل  -دون أن يرتتب عىل ذكل أية حقوق مالية لحصاهبا.
-5بعد العالن عن نتيجة اجلائزة تؤول حقوق النرش تلقائ ًّيا اىل املعهد ،وبعد النرش ل جيوز النقل عهنا
ال ابلشارة اليه.
-6املعهد غري ملزم برد العامل اليت قدمت لنيل اجلائزة اىل أحصاهبا ،سواء قبلت أم مل تقبل ،وسواء
انلت احدى اجلوائز أم ل.
-7املعهد غري مطالب بتقدمي أي ايضاحات للباحثني أو اجلهات املرحشة هلم تتعلق باس باب عدم حصول
أعامهلم عىل اجلائزة.
-8يف حال انقطاع التواصل مع الفائزين خالل أس بوعني من اترخي العالن عن النتيجة لس باب تتعلق
هبم ،كتغيري رمق الهاتف أو تعطل الربيد اللكرتون اخلاص هبم ،أو عدم الرد تلفونيا أو عرب الربيد
اللكرتون ،متنح اجلائزة لصاحب العمل التايل مبارشة يف الرتتيب فور انقضاء الس بوعني.
-9للمعهد احلق يف جحب اجلائزة (املركز الول – املركز الثان – املركز الثالث ) اذا مل يقدم هل ما
يس تحق احلصول علهيا يف ضوء ما تقرره ادارته دون أية الزتامات عليه ،أو حقوق لحصاب العامل
املتقدمة.
-10تقارير احملمكني رسية ،وكذكل ادلرجات والتقديرات املمنوحة للمتقدمني ،ول حيق للمتقدمني
الاطالع علهيا ،أو طلب نسخ مهنا.
...............................................................................................................
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