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 عربية رؤية إىل حيتاج واألمر ،تواجهه اليت املشالكتتتنوع و ،العريب بالوطن حتيط اليت املخاطر تتعدد
 اكنت مهما ،اجلريان مع االتصال جسور فتحورضورة  احلوار بإجيابية تؤمن صائبة قومية ونظرة شاملة
 .عليهم املالحظات أو معهم االختالف درجة

، وأحوال داخلية غري احلساسية شديدة إقليمية وأوضاع معقدة دويلة بظروف العريب الوطنيمر و 
 طرفا   يكونوا أن العرب وىلع فاعلية، وأقوى اجيابية أكرث بدور القيام رضورة يعىن ما وهو ،مسبوقة
ا   .دول جوارهم بني يدور اذلي احلوار يفرئيس 

 يف مركزية أهمية اجلغرايف اجلوار مسألة بإيالء األوطان من غريه من أكرث معني  العريب الوطن لعلو
 يقع أنهعدة منها ، وذلك ألسباب اخلاريج العالم مع تفاعله ويف وادلويلة، اإلقليمية سياسته رسم

 ابلحر املتوسط، األبيض ابلحر) ابلحرية املمرات أهم يف يتحكمو قارات، ثالث ملتىق عند جغرافي ا
 باب العقبة، خليج السويس، قناة طارق، جبل) واخللجان قياملضا أهم ويف ،(العريب اخلليج األمحر،
 املجاورة األقايلم مع مفتوحة عالقات بناء مسؤويلة عليه يرتب اذلي األمر ؛...(هرمز مضيق املندب،

 املداخل هذه ارتباط بسبب حذرة ودويلة إقليمية سياسات نهج يفرض عليهو، وأفريقيا وأوروبا آسيا يف
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 ،والقوى اإلقليمية وادلويلة اجلوار دلول االسرتاتيجية باملصالح شديدة األهمية وفائقة احلساسية
 .ىلع مستوى العالم أمجع اتلجارية وباملالحة

 :يه اا وحبر  بر   هجتاور اليت ادلول أهم أن جند للوطن العريب اجلغرافية اخلريطة إىل من خالل انلظرو
 فإثيوبيا العربية، ادلول من أكرث أو دولة   ادلول  هذه  جتاورو ،إسبانياإرسائيل وو وإثيوبيا وتركيا إيران
 ألنهر نيمنبع يف كونهما إثيوبيا مع وتشرتك، والعراق سوريا جتاور وتركيا والسودان، الصومال جتاور
، وترتبط ريا  بو حبري ا العراق وجتاور ،احبري  العريب  اخلليج دول جتاور وإيران، الوطن العريب  داخلجتري 

 .األورويب واجلنوب األفرييق الشمال بني ا لرتبطر  حب (العريب املغربفرييق )دول الشمال اإلب إسبانيا
 جغرافي ا اجوار   قرباأل يه وحبري ا بري ا عدةإفريقية وآسيوية عربية دوال   جتاور اليت إرسائيل وتبىق

 .إيران بعدللوطن العريب 

 قلق ،الرشقية بوابته يف مضطرب ،اجلنوبية ختومه يف دمهد   العريب القويم األمن أن جليا   يبدو وهكذا
 احتماالت وتزايد ادلاخلية واخلارجية املشالكت ثقل أمام حان قد الوقت ولعل، الشمايلة حدوده يف

ىلع  ارتكازا اجلوار دولو الوطن العريب بني اإلقليمية اخلارجية السياسة بناء اعدةإل اإلقلييم االنفجار
 للبحوث السنوية جائزته العربية وادلراسات ابلحوث معهدخصص  ، هلذااجلغرافيا إىل واستنادااتلاريخ 

 جمموعة وفقىلع  املوضوع، هلذا 2018يف دورتها السادسة لعام ( العريب الشباب جائزة) وادلراسات
 : يف تتمثل والضوابط الرشوط من

 أوال : رشوط ابلاحث :

 ) يقدم وثيقة رسمية تثبت جنسيته (. عربيا مواطنا يكون أن -1
 –ميالد شهادةيقدم ) اجلائزة عن اإلعالن وقت واثلالثني اخلامس اعمه جتاوز قد يكون أال -2

 (. سفر جواز – شخصية بطاقة

 وبيانات والوظييف العليم التسلسل بها موضحا به اخلاصة اذلاتية السرية من نسخة أن يرفق -3
 .واهلاتفية واإللكرتونية الربيدية اتلواصل

 وحيتفظ املقدم، للعمل الفكرية وملكيته قدمها اليت والوثائق ابليانات بصحة إقرارا يرفقأن  -4
 دون وقت أي يف به اخلاصة املعلومات صحة عدم يثبت عمل أي استبعاد يف حبقه املعهد

 .املتقدم بإبالغ االلزتام

 .اجلائزة ذاتهاب الفوز هل سبق أال يكون قد -5
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 ثانيا : رشوط ابلحث :

 سالمة حيث من العليم ابلحث رشوط يستويف وأن  ، لكمة ألف مخسة وعرشين عن يقل أال  -1
 اللغة وسالمة اتلوثيق، ودقة الصلة، ذات األدبيات إىل والرجوع األفاكر، وتسلسل املنهج،

 آخر يفوقائمة املصادر واملراجع  اتلوضيحية واألشاكل ابليانية الرسوم وتدرج وتدقيقها،
 متسلسال ، ترقيما   وترقم، واألسود األبيض باللونني واألشاكل الرسوم وتكون ،العمل

 متسلسال ، ترقيما  اجلداول  موترق   أسفلها، اتلوضيحية واملالحظات أسماؤها وتكتب
 .اجلدول أسفل بكت  فت   اتلوضيحية املالحظات أما أعالها، أسماؤها وتكتب

 من جزءا أو منشورة، غري أو منشورة ،(دكتوراه أو ماجستري) علمية أطروحة يكون أال -2
 .الغرض هلذا مقدمة أو اكنت، جمازة أطروحة،

 .إلكرتوني ا أو ورقي ا جزئي ا، أو لكي ا نرشه يسبق لم بأنه خطي إقرار قرف  أن ي   -3

 .باجلائزة الفائزين أسماء إعالن حىت للنرش أخرى جهة ألي إرساهل بعدم ق تعهد خطيرف  أن ي   -4

 .جائزة نليل اتلقدم بصدد أو جائزة، نليل حتكيم مرحلة يف أو أخرى، جائزة نال قد يكون أال -5

 بوساطة أو بايلد( وورد مايكروسوفت بربنامج) دي يس وقرص ورقية نسخ ثالث م منهقد  ي   -6
 229 ب.ص سييت جاردن العرب املحامني احتاد شارع 1 يف الاكئن املعهد عنوان ىلع الربيد

ا نسخة ترسلو القاهرة،  لقسم اإللكرتوين الربيد إىل( وورد مايكروسوفت بربنامج) منه أيض 
  rsdept@iars.net :املعهديف  وادلراسات ابلحوث

 اللجنة خالل من أو إيلها، ابلاحث ينتيم اليت اهليئة أو املؤسسة خالل من اتلقدم به يمكن  -7
 من مفوض خالل من أو – ذلك اللجنة قبلت إن – املعهد مراسلة تتوىل اليت بدله يف الوطنية
 واليت مسبقا، املحددة املدة خالل سلفا املوضحة املتطلبات مجيع استكمال رشيطة طرفه،
 .2018 سبتمرب 30املوافق  حديوم األ تنتيه

 ثاثلا : اجلائزة :

 دوالر آالف ومخسة األول، املركز لصاحب أمريكي دوالر آالف عرشة اجلائزة قيمة -1
 أوصت إن مناصفة مااهلكت أو اجلائزتني إحدى تمنح وقد اثلاين، املركز لصاحب أمريكي

 .بذلك املحكمني ساتذةاأل تقارير

 ، العربية ادلول جامعة اعم أمني معايل براعية 2018أواخر اعم  يقامتسلم اجلائزة يف حفل  -2
 العربية ادلول جامعة مقر يف( ألكسو) والعلوم واثلقافة للرتبية العربية للمنظمة العام واملدير
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 واملستشارون العربية ادلول سفراء هل ويدىع ، العربية ادلول إحدى أو بالقاهرة، املعهد أو
 ،(العربية مرصمجهورية ) املقر دولة يف اإلعالم ورجال العامة والشخصيات العرب اثلقافيون

 .احلفل حتتضن اليت ادلولة أو

 للقواعد وفقا احلفل، حتتضن اليت ادلولة أو املقر دولة خارج من الفائزينللحفل  املعهد دعوي -3
 .حينه يفاملنظمة يف  بها املعمول

 ماكفأت أصحابها يمنح وال إصداراته، سلسلة ضمن الفائزة األعمال طباعة يف احلق للمعهد -4
 النسخ املشرتاة ىلع خصمإماكنية منح  مع جمانية، نسخ مخس ىلع فقط وحيصلون نرشها، نظري

 إن - الفائزة األعمال طباعة إاعدة يف احلق وللمعهد املعهد، إدارة تقررها اليت بالنسبة الحقا
 .ألصحابها مايلة حقوق ن يرتتب ىلع ذلكأ دون - األوىل طبعتها نفدت

 جيوز ال النرش وبعد املعهد، إىل تلقائي ا النرش حقوق تؤول اجلائزة نتيجة عن اإلعالن بعد -5
 .هإيل باإلشارة إال عنها انلقل

 تقبل، لم أم قبلت سواء، أصحابها إىل اجلائزة نليل قدمت اليت األعمال برد ملزم غري املعهد -6
 .ال أم اجلوائز إحدى نالت وسواء

 بأسباب تتعلق هلم املرشحة اجلهات أو للباحثني إيضاحات أي بتقديم مطالب غري املعهد -7
 .اجلائزة ىلع أعماهلم حصول عدم

 ألسبابانلتيجة  عن اإلعالن تاريخ من أسبوعني خالل الفائزين مع اتلواصل انقطاع حال يف -8
 تلفونيا الرد عدم أو بهم، اخلاص اإللكرتوين الربيد تعطل أو اهلاتف رقم كتغيري بهم، تتعلق

 انقضاء فور الرتتيب يف مبارشة اتلايل العمل لصاحب اجلائزة تمنح اإللكرتوين، الربيد عرب أو
 .األسبوعني

 ما هل يقدم لم إذا لكتيهما( –املركز اثلاين  –)املركز األول  اجلائزة حجب يف احلق للمعهد -9
 ألصحاب حقوق أو عليه، الزتامات أي دون إدارته تقرره ما ضوء يف عليها احلصول يستحق
 .املتقدمة األعمال

 حيق وال ،وكذلك ادلرجات واتلقديرات املمنوحة للمتقدمني ،رسية املحكمني تقارير-10
 .منها نسخ طلب أو عليها، االطالع هلم املرشحة اجلهات أو للمتقدمني


