الجائزة العربية للعلوم الاجتماعية وإلانسانية
لتشجيع البحث العلمي
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املادة ( :)1الهدف وإلاطار واملنهج العام:
بهدف تشجيع الباحثين العرب داخل الوطن العربي وخارجه على البحث العلمي الخالق
واملبدع في قضايا وإشكاليات ُّ
تهم صيرورة تطور املجتمعات العربية وبنيتها وتحوالتها ومساراتها نحو
الوحدة والاستقالل والديمقراطية والتنمية إلانسانية ،أنشأ املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات
(معهد الدوحة) جائزة خاصة بالباحثين والباحثين الشباب ،باسم "الجائزة العربية للعلوم
ً
ً
الاجتماعية وإلانسانية لتشجيع البحث العلمي" ،متوخيا أن يكون إلاطار املفاهيمي للبحث إطارا
ً
علميا لطرح ومعالجة إشكاليات تطبيقية نابعة من الواقع ومن التزام أخالقي وإنساني بالقيم
إلانسانية ،ومن وعي عميق باملشكالت التي عانتها الشعوب العربية في تاريخها وواقع عيشها وآمالها
وتطلعاتها نحو حياة أفضل وأسعد وأكرم.
ويتوخى املركز على صعيد املنهج أن يعتمد الباحث العربي في بحثه أدق ما توصلت إليه مناهج
العلوم إلانسانية والاجتماعية ،في مقارباتها إلشكاليات البحث في دراسة مشكالت إلانسان واملجتمع،
ً
وذلك وفقا ملبدأ تكاملية هذه املناهج وتداخلها ،مع ألاخذ باالعتبار خصوصيات الواقع العربي
ومعطياته الذاتية للتأسيس عليها.
أدوات معرفية يتمكن منها الباحث
كما يتوخى املركز أن تشكل طرائق البحث املعتمدة،
ٍ
ويحسن استخدامها للوصول إلى مقاربات كاشفة وبانية ملعطيات يختزنها الواقع العربي ومضيئة
الطريق أمام استراتيجيات املعرفة بهدف رسم سياسات ناجحة وتعميق ثقافة الحق وأخالقيات
املسؤولية الفردية والجماعية لدى املواطن العربي.

املادة ( :)2التعريف بالجائزة:

ُ
 )1تمنح الجائزة بفرعيها (العلوم الاجتماعية وإلانسانية) مرة كل عام ،في حفل رسمي ،ويفضل
أن يكون موعد مؤتمر املركز السنوي.
 )2يمنح املركز ثماني جوائز سنوية للعلوم الاجتماعية وإلانسانية ،أربع جوائز في كل مجال،
ً
اثنتين للباحثين ذوي الخبرة واثنتين للباحثين الشباب حتى جيل ( )01أربعين عاما.
ُ )3يطلب من الباحث إلاجابة في بحثه عن أحد سؤالين ،أو إشكاليتين تطرحهما في كل عام
لجنة للجائزة ألفها املركز لهذا الغرض ،وذلك في حقول العلوم الاجتماعية وإلانسانية ،بحيث
يثير كل سؤال معضلة معرفية (إشكالية) تحتاج بدورها إلى التحقق في فرضيات إلاجابة عن
أسئلتها ،للتوصل بعد الشرح والتحليل والتوثيق إلى استنتاجات ُمستقاة من عملية الربط بين
املجال النظري في الدراسة ومجالها التطبيقي ،كما تحتاج إلى دقة ونظرة نقدية ملوضوعية
املصادر واملعطيات.
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املادة ( :)3الشروط الواجب توفرها في املرشح:

 )1أن يحمل جنسية عربية ،وأن ُيقدم بحثه باللغة العربية.
ً
ً
 )2أن يحمل مؤهال جامعيا (مستوى ماجستير أو دكتوراه على ألاقل) في أحد مجاالت العلوم
الاجتماعية وإلانسانية.
ً
 )3أن ال يتجاوز عمر املرشح ( )01أربعين عاما بالنسبة لفئة الباحثين الشباب.
 )4أن يقدم الترشيح بصورة فردية أو كفريق يضم اثنين أو ثالثة كحد أقص ى ،مع ملء
استمارة الترشيح.
 )5أن يلتزم بمهلة الترشيح املعلنة على موقع املركز وفي وسائل إلاعالم ،وأن يلتزم بموعد تقديم
البحث.

املادة ( :)4الشروط الواجب توفرها في البحث املرشح:
 )1أن يراعي البحث قواعد ومقاييس ومواصفات جودة البحوث.
ً
 )2أن يكون مكتوبا بلغة عربية سليمة مطبوعة.
 )3أن يلتزم الباحث في بحثه بمواصفات الورقة كما أعلنتها لجنة الجائزة.
قدم إلى جهة مانحة أخرى أو سبق نشره.
 )4أن ال يكون البحث قد ِّ
 )5أن ال يتجاوز عدد كلمات البحث ( )01 – 01ألف كلمة كحد أقص ى.

املادة ( :)5قيمة الجائزة:
يبلغ مجموع حجم الجوائز التي يوزعها املركز كل عام ( )$2210111مائتين وعشرين ألف دوالر
أميركيَّ ،
توزع أربع جوائز في كل مجال:
 )1جائزتين للباحثين وقيمة كل جائزة ( )$210111ثالثين ألف دوالر أميركي.
 )2جائزتين للباحثين الشباب وقيمة كل جائزة ( )$210111خمسة وعشرين ألف دوالر أميركي
ً
(ويقصد بالباحث الشاب ،أال يكون الباحث قد تجاوز عمره  01عاما).

املادة ( :)6لجنة الجائزة:
يشكل املركز لجنة ثابتة العضوية ،تجتمع مرة واحدة في العام على ألاقل ،ومن أبرز مهامها:
 )1إلاعالن عن الجائزة وإقرار املوضوعات والشرو..
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 )2اختيار القراء املحكمين.
 )3إلاعالن عن أسماء الفائزين بالجائزة ً
بناء على توصيات القراء املحكمين.
ً
ويمكن أن تجتمع اللجنة استثنائيا مرتين في العام .وتضم اللجنة في عضويتها السادة التالية
أسماؤهم:
 د .طاهر كنعان (رئيس اللجنة)
 د .كريمة كريم
 د .كمال عبد اللطيف
 د .وجيه كوثراني
 د .وليد عبد الحي

املادة ( )7القراء املحكمون
يتم اختيارهم كل عام من قبل لجنة الجائزة من خيرة املختصين في مواضيع الجائزة لذلك
العام ،وتعتبر أسماء املحكمين سرية .ومن أبرز مهامهم:
 )1قراءة البحوث املرشحة للجائزة.
 )2تدريج وترتيب كل بحث بناء على معايير علمية تتضمن عالمة تقديرية ملستوى البحث
واملصادر واملنهج وغيرها.
ُ )3يقدم القراء املحكمون التقارير والتوصيات بشكل منفصل إلى لجنة الجائزة.

املادة ( :)8اجتماعات لجنة الجائزة
 )1تجتمع اللجنة بدعوة من مدير عام املركز.
ُ
 )2تعتبر اجتماعات اللجنة قانونية بحضور ما ال يقل عن ثلثي أعضائها.
 )3تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية ثلثي ألاعضاء الحاضرين.
ُ
 )0تقر لجنة الجائزة موضوعات الجائزة السنوية وأسماء الفائزين.
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املادة ( :)9تنظيم الجائزة والترشح لنيلها:

ُ )1يعلن عن فتح باب الترشيح لنيل الجائزة في منتصف نيسان /أبريل.
ُ )2ي ِّعلن املركز عن الجائزة وشروطها وموضوعها في الدوريات العلمية وفي أهم الصحف
العربية اليومية ،وكذلك على املوقع إلالكتروني للمركز واملراكز البحثية املماثلة ،وفي الجامعات
والكليات ذات العالقة باملواضيع املطروحة للجائزة.
ُّ
 )3يتم الترشيح لنيل الجائزة مباشرة من قبل الباحثين الذين تتوافر فيهم شرو .الترشح.
ً
ُ
 )4تقدم طلبات الترشيح وفقا الستمارة الترشيح املعدة لهذا الغرض ويرفق بها السيرة الذاتية
ُ َّ
للمرشح.
 )5يتضمن طلب الترشيح السيرة الذاتية للباحث ومنشوراته واقتراح البحث الذي يقدمه في
( )2111 – 0111كلمة .ويشمل الاقتراح:
أ ) املوضوع
ب) الفرضية
ج ) املنهج
د ) املصادر التي ينوي استخدامها
ً
ُ
 )6تعطى ألابحاث التي تمت املوافقة عليها مهلة ( )1خمسة أشهر الستكمالها بدءا من تاريخ
ً
ُ
املوافقة عليها ،وترسل البحوث املنجزة إلى لجنة التحكيم ،مطبوعة إلكترونيا مع مراعاة
أصول التوثيق.
ُ )7يمنح القراء املحكمون مدة ثالثة أشهر للتقييم ورفع تقاريرهم للجنة الجائزة.
 )8تجتمع لجنة الجائزة للنظر في التقارير املقدمة من لجنة التحكيم ،ودراستها ومقارنتها
واختيار الفائزين وإلاعالن عن أسمائهم .ويكون قرار اللجنة غير قابل لالستئناف.
 )9يحق ملن حصل على الجائزة في دورات سابقة أن يعيد ترشيح نفسه بعد ثالث سنوات من
حصوله على الجائزة.
ُ
 )11يمكن أن تحجب الجائزة لعدم توفر املعايير العلمية في البحوث املرشحة.
ُ
 )11تنشر البحوث الصالحة للنشر سواء فازت أم لم تفز بالجائزة على موقع املركز أو في أحد
منشوراته ألاخرى ،مقابل مكافأة مالية تشجيعية لكاتبها حسب نظام املركز .كما ُيدعى كاتبها
لتقديمها كأبحاث في املؤتمر السنوي للمركز.

املادة ( :)11إعالن أسماء الفائزين ومنح الجائزة

ُيعلن ننن املركن ننز أسن ننماء الفن ننائزين بالجن ننائزة فن نني احتفن ننال سن نننوي ،ويفضن ننل أن يكن ننون موعن نند املن ننؤتمر
السنوي للمركز ،في غضون الشهر الثالث من العام التالي من تاريخ إلاعالن عن الجائزة.
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