الجائزة العربية للعلوم االجتماعية واإلنسانية
لتشجيع البحث العلمي

)*(

النظام األساس ي

)*( ُعدل النظام األساس ي للجائزة العربية للعام األكاديمي  1024/1023بموجب اجتماع لجنة الجائزة بتاريخ  24شباط /فبراير .1023

املادة ( :)1الهدف واإلطار 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
واالستقالل والديمقراطية والتنمية اإلنسانية ،أنشأ املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات (معهد
الدوحة) جائزة خاصة بالباحثين باسم "الجائزة العربية للعلوم االجتماعية واإلنسانية لتشجيع
البحث العلمي" ،متوخيا أن يكون اإلطار املفاهيمي للبحث إطارا علميا لطرح ومعالجة إشكاليات
تطبيقية نابعة من الواقع ،ومن التزام أخالقي وإنساني بالقيم اإلنسانية ،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 اإلنسانية واالجتماعية ،في مقارباتها إلشكاليات البحث في دراسة مشكالت اإلنسان واملجتمع،
وذلك وفقا ملبدأ تكاملية هذه املناهج وتداخلها ،مع األخذ باالعتبار خصوصيات الواقع العربي
ومعطياته الذاتية للتأسيس عليها.
أدوات معرفية يتمكن منها الباحث ويحسن
كما يتوخى املركز أن تشكل طرائق البحث املعتمدة،
ٍ
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.
وألن املركز وضع كهدف مركزي إلنشاء هذه الجائزة ،ما يمكن اعتباره بمنزلة عملية إسناد وتعزيز
للف اعلين في حقل البحث العلمي في الجامعات العربية ،فقد جعل الجائزة تشمل األبحاث املعدة في
إطار موضوعات يقترحها املركز ،واألبحاث التي نشرت في الدوريات املحكمة؛ باللغة العربية أو باللغات
األجنبية (حاليا االنجليزية ،والفرنسية ،واالسبانية ،واألملانية).

املادة ( :)2التعريف بجائزة العلوم االجتماعية واإلنسانية:
ُ
 2.1تمنح الجائزة في مجال العلوم االجتماعية ومجال العلوم اإلنسانية مرة كل عام.
ُ
 2.2تمنح الجوائز في كل من مجال العلوم االجتماعية ،ومجال العلوم اإلنسانية ،استنادا على
أبحاث معدة خصيصا للتنافس على الجائزة.
 2.2تعد األبحاث التي تقدم للتنافس على الجائزة استجابة ملواضيع بحثية ،موضوع في كل مجال،
يعلن عنها املركز كل عام.
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املادة ( :)2التعريف بجائزة الدراسات املنشورة في الدوريات املحكمة
ُ
 1.2تخصص جائزة في كل عام لألبحاث املنشورة في الدوريات املحكمة األجنبية املعترف بها،
باللغات األجنبية التالية (اإلنجليزية – الفرنسية – اإلسبانية -األملانية) .وذلك حسب
الشروط التالية:
 تشترط أن تكون األبحاث املرشحة للفوز متصلة بأهداف املركز، يشترط أن تكون موضوعاتها قريبة من روح القضايا املطروحة للتنافس في الجائزة األولى. يشترط أن يكون البحث قد نشر في العامين السابقين لإلعالن عن الجائزة. 2.2تخصص جائزة في كل عام لألبحاث املنشورة في الدوريات املحكمة باللغة العربية وذلك
حسب الشروط التالية:
-

يشترط بأن تكون األبحاث املقدمة لنيل الجائزة ذات صلة باملوضوعات املعلن عنها لجائزة
هذا العام.
تشترط أن تكون األبحاث املرشحة للفوز متصلة بأهداف املركز،
يشترط أن تكون موضوعاتها قريبة من روح القضايا املطروحة للتنافس في الجائزة األولى.
يشترط أن يكون البحث قد نشر في العامين السابقين لإلعالن عن الجائزة.

املادة ( :)4الشروط الواجب توافرها في املرشح:
تطبق هذه الشروط على املتقدمين للحصول على الجائزة العربية للعلوم االجتماعية واإلنسانية
لتشجيع البحث العلمي بشقيها املذكورين في املادتين ( )1و( )3في هذه الالئحة.
 .1أن يحمل جنسية عربية.
ًّ
جامعيا (مستوى ماجستير أو دكتوراه على األقل) في أحد مجاالت العلوم
 .2أن يحمل مؤهال
االجتماعية واإلنسانية.
 .2أن يقدم الترشيح بصورة فردية أو كفريق يضم اثنين أو ثالثة كحد أقص ى ،مع ملء استمارة
الترشيح.
 .4أن يلتزم بمهلة الترشيح املعلنة على موقع املركز وفي وسائل اإلعالم ،وأن يلتزم بموعد تقديم
البحث.

املادة ( :)5الشروط الواجب توافرها في البحث املرشح لجائزة العلوم االجتماعية واإلنسانية
تنطبق الشروط التالية على البحوث املتنافسة على الجائزة املعرفة في املادة رقم ( )2من هذا
النظام:
 .1أن يراعي البحث قواعد ومقاييس ومواصفات جودة البحوث.
1

.2
.2
.4
.5

أن يكون مكتوبا بلغة سليمة ومطبوعا.
أن يلتزم الباحث في بحثه بمواصفات الورقة العلمية كما تعلنها لجنة الجائزة.
قدم إلى جهة مانحة أخرى أو سبق نشره.
أن ال يكون البحث قد ِّ
أن يكون عدد كلمات البحث في حدود ( )21000 -0000كلمة كحد أقص ى.

املادة ( :)6قيمة الجائزة:
 .1تخصص ثالث جوائز لألبحاث املتنافسة في كل من مجال العلوم االجتماعية ومجال العلوم
اإلنسانية املعرفة في املادة رقم ( )1وذلك حسب املراتب والفئات التالية:
 جائزة أولى بمبلغ  12ألف دوالر (خمس وعشرون ألف دوالر). جائزة ثانية بمبلغ  22ألف دوالر (خمسة عشرة ألف دوالر). جائزة ثالثة بمبلغ  20آالف دوالر (عشرة آالف دوالر). .2تخصص ثالث جوائز لألبحاث املنشورة في الدوريات املحكمة حسب لغة النشر وحسبما هو
معرف في املادة رقم ( )3حسب املراتب والفئات التالية:
 الجائزة األولى  22 :ألف دوالر (خمسة عشرة ألف دوالر). الجائزة الثانية  20 :ألف دوالر (عشرة آالف دوالر). -الجائزة الثالثة  2آالف دوالر (خمسة آالف دوالر).

املادة ( :)7لجنة جائزة العلوم االجتماعية واإلنسانية
يشكل املركز لجنة للجائزة املعرفة في املادة رقم ( )1وتشتمل مهاما على ما يلي:
 .1اإلعالن سنويا عن موضوعات الجائزة.
 .2اختيار القراء املحكمين.
 .2اإلعالن عن أسماء الفائزين بالجائزة بناء على توصيات القراء املحكمين.
 .4اقتراح مراجعة النظام األساس ي.

املادة ( :)8اجتماعات لجنة الجائزة
.1
.2
.2
.4

تجتم ععع اللجن ععة ب ععدعوة م ععن م ععدير ع ععام املرك ععز ،م ععرة واح ععدة ك ععل ع ععام ،ويج ععوز دعوته ععا اس ععتينائيا
مرتين في العام.
ُ
تعتبر اجتماعات اللجنة قانونية بحضور ما ال يقل عن ثلثي أعضائها.
تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية ثلثي األعضاء الحاضرين.
ُ
تقر لجنة الجائزة موضوعات الجائزة السنوية وأسماء الفائزين.
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املادة ( )9القراء املحكمون
 .1يتم اختيار القراء املحكمين كل سنة من قبل لجنة الجائزة من خيرة املختصين في موضوعات
الجائزة ،وتعتبر أسماؤهم سرية.
 .2تشتمل مهام القراء املحكمون على :
 قراءة البحوث املرشحة للجائزة بهدف تقيمها وترتيبها. ترتيب األبحاث بناء على املعايير العلمية املعتمدة بواسطة املركز. -تقديم تقارير التحكيم والتوصيات للجنة الجائزة حسب النظام املعتمد بواسطة املركز.

املادة ( :)11تنظيم الترشح لجائزة العلوم االجتماعية واإلنسانية والترشح لنيلها:
ُ .1يعلن عن فتح باب الترشيح لنيل الجائزة املنصوص عليها في املادة رقم ( )1في منتصف
نيسان/أبريل.
ُ .2ي ِّعلن املركز عن الجائزة وشروطها وموضوعاتها في الدوريات العلمية وفي أهم الصحف العربية
اليومية ،وكذلك على املوقع اإللكتروني للمركز واملراكز البحثية املماثلة ،وفي الجامعات
والكليات ذات العالقة باملوضوعات املطروحة للجائزة.
ُّ
 .2يجري الترشح لنيل الجائزة مباشرة من قبل الباحثين الذين تتوافر فيهم شروط 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
 1000 -2200كلمة .ويشمل االقتراح:
أ .عنوان البحث.
ب .اإلطار النظري للبحث.
ت .أهم املصادر التي يتوقع االستعانة بها.
 .6يتم تقييم مقترحات البحوث بواسطة لجنة علمية داخلية يكونها املدير العام ويجوز االستعانة
بخبراء من خارج املركز.
 .7تقوم اللجنة العلمية بإعداد قائمة مختصرة من البحوث القابلة للتنافس على الجائزة.
ُ
 .8تعطى األبحاث التي تمت املوافقة عليها مهلة خمسة أشهر الستكمالها بدءا من تاريخ املوافقة
عليهاُ ،وترسل البحوث املنجزة إلى لجنة التحكيم ،مطبوعة إلكترونيا مع مراعاة أصول
التوثيق.
ُ .9يمنح القراء املحكمون مدة ثالثة أشهر للتقييم ورفع تقاريرهم للجنة الجائزة.
 .11تجتمع لجنة الجائزة للنظر في التقارير املقدمة من لجنة التحكيم ،ودراستها ومقارنتها واختيار
الفائزين واإلعالن عن أسمائهم .ويكون قرار اللجنة غير قابل لالستئناف.
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 .11يحق ملن حصل على الجائزة في دورات سابقة أن يعيد ترشيح نفسه بعد ثالث سنوات من
حصوله على الجائزة.
جزئيا أو ًّ
 .12يمكن أن ُتحجب كل جائزة ًّ
كليا ،لعدم توافر املعايير العلمية املرتبة لنوعية الجائزة
في البحوث املرشحة.
ُ
 .12تنشر البحوث الصالحة للنشر ،سواء فازت أم لم تفز بالجائزة ،على موقع املركز أو في أحد
منشوراته األخرى .كما ُيدعى كاتبها لتقديمها كأبحاث في املؤتمر السنوي للمركز.

املادة ( :)11إعالن أسماء الفائزين ومنح الجوائز
ُيعلن املركز أسماء الفائزين بكل الجوائز في احتفال سنوي ،على هامش املؤتمر السعنوي للمركعز ،فعي
غضون الشهر الثالث من العام التالي من تاريخ اإلعالن عن املنافسة على الجائزة.

املادة ( :)12إجراءات جائزة النشر في املجالت املحكمة
.2

.1
.3
.4

يقععوم املركععز بإعععداد قععوائم للمجععالت العربيععة املعتمععدة فععي مجععالي العلععوم االجتماعيععة واإلنسععانية
حسععب املكانععة العلميععة وحسععب األععراف املرعيععة ،ويجععوز لععه ابتععداع نظععام علمععي لترتيععب املجععالت
املعنية.
علععى أسععات ترتيععب املجععالت العربيععة املعتععرف بهععا يجععوز للمركععز تطععوير مؤشععر لجععودة النشععر يطبععق
على البحوث املترشحة للحصول على الجائزة املخصصة.
يقععوم املركععز بإعععداد قععوائم للمجععالت الدوليععة املعتمععدة فععي مجععالي العلععوم االجتماعيععة واإلنسععانية
حسب قواعد البيانات الدولية املشهورة في هذا املجال.
علععى اسععات ترتيععب املجععالت الدوليععة التععي تنشععر باللغععات األجنبيععة املععذكورة فععي املععادة رقععم ( ،) 3
يجععوز للمركععز تطععوير مؤشععر لجععودة النشععر يطبععق علععى البحععوث املترشععحة للحصععول علععى الجععائزة
املخصصة.

املادة ( :)12تعديل النظام األساس ي
 يجوز للمركز ،ممثال بمديره العام ،تععديل هعذا النظعام األساسع ي متعى معا طعرأت تعروف تسعتدعيمثل هذا التعديل.
 -يجوز للجنة الجائزة اقتراح تعديالت على النظام األساس ي وإرسالها للمدير العام لالعتماد.
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