جائزة الش باب العرب
2020

ا ألزمات يف الوطن العرب
(املفاهمي – التداعيات – الإدارة)

 1مايو–  1أأكتوبر 2020

شهد الوطن العرىب ىف الس نوات ا ألخرية العديد من ا ألزمات ،ومهنا ا ألزمة املرتبطة ابنتشار جاحئة
كوروان (كوفيد  .)19والواقع أأن هذه ا ألزمة ا ألخرية اكن لها تداعيات كبرية عىل مناح احلياة اكفة،
ليس فقط ىف الوطن العرىب ولكن ىف غالبية دول العامل .مفا بد أأ عىل أأنه أأزمة حصية حتول بعد ذكل إاىل
أأزمة اقتصادية واجامتعية وس ياس ية ،و أأشار بعض احملللني إاىل أأن التأأثري سوف ميتد إاىل هيلك النظام
اختبارا للقدرة عىل صياغة إاسرتاتيجية
ادلويل وبنية العالقات بني القوى الكربى .كام مثلت هذه ا ألزمة ً
عىل املس توى القوم واحمليل ،قادرة عىل حتقيق توازن بني الاعتبارات املتعلقة ابحلياة وتكل املتعلقة
ابلقتصاد وتيسري ا ألمور املعيش ية للمواطنني.
فرصا اإجيابية ميكن الاس تفادة
حتدًي ،فاإهنا ىف الوقت نفسه تتضمن ً
وكام أأن لك أأزمة حتمل ىف طياهتا ً
مهنا .وىف هذا الإطار ،وابلرمغ من لك جوانهبا السلبية ،فاإن أأزمة كوروان ارتبطت أأيضا مبجموعة من
الفرص والظواهر الإجيابية ،ومهنا العودة لثقافة العمل ،والاس امتع اإىل أراء اخلرباء املتخصصني ،و ادلور
اذلى ميكن أأن تلعبه التكنولوجيا ىف أأوقات ا ألزمات ،و خاصة ىف جمال التعلمي عن بعد ،وارتبط بذكل
أأيضا التوسع ىف خدمات ما يعرف ابحلكومة الإلكرتونية ،حبيث ل حيتاج املوطن اإىل اذلهاب ملقار
اخلدمات احلكومية ،بل ميكنه احلصول علهيا من خالل التفاعل مع شاشة المكبيوتر أأو التليفون اذليك،
كام كشفت ا ألزمة أأيضا عن ادلور الكبري اذلى ميكن أأن يلعبه اجملمتع املدىن جبانب مؤسسات ادلوةل.
وتعترب ا ألزمة مبثابة نقطة حتول أأو موقف مفاجئ يؤدي اإىل أأوضاع غري مس تقرة ،وحتدث نتاجئ غري
مرغوب فهيا ،يف وقت قصري ،مما يس تلزم اختاذ قرار حمدد للمواهجة يف وقت تكون فيه ا ألطراف
املعنية غري مس تعدة أأو غري قادرة عىل املواهجة ،وىف هذا ا إلطار تبدو ا ألمهية الكربى لعمل اإدارة
ا ألزمات ،اذلي يعين ابإجياز شديد :الاس تعداد ملا قد ل حيدث والتعامل مع ما حدث .ويعد التخطيط
جوهر اإدارة ا ألزمات ملا هل من أأمهية كربى يف جتنب املشالكت ،وكيفية التعامل معها والقضاء علهيا،
وذكل ل يتأأىت صدفة ،بل يعمتد عىل مهنج علمي ومعيل قامئ عىل اخلربة واذلاكء واملعرفة هبدف معاجلة
ا ألزمات بكفاءة عالية ومنع انتشارها يف أأماكن أأخرى.
ويأأيت موضوع جائزة الش باب العرب لعام  ،2020اليت يعلن عهنا معهد البحوث وادلراسات العربية
التابع للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم – أألكسو – جبامعة ادلول العربية للعام الثامن عىل
التوايل ،يف موضوع (ا ألزمات يف الوطن العرب  ...املفاهمي – التداعيات  -الإدارة) ليبحث عن رؤى
علمية شابة لهذا املوضوع املهم ،وذكل من خالل الكتابة ىف إاحدى النقاط الواردة ىف احملاور التالية:

أأول :حمور القضاًي النظرية:
 التعريف اب ألزمات و أأبعادها اخملتلفة (من الناحية النظرية) التعريف ابلتطورات يف حقل اإدارة ا ألزماتاثنيا :حمور تداعيات وأاثر ا ألزمات عىل الوطن العري (ا ألزمات اخملتلفة مبا ىف ذكل أأزمة كوروان)،
ويتضمن:
 التداعيات والاثر الاقتصادية التداعيات والاثر الاجامتعية التداعيات والاثر الس ياس ية التداعيات والاثر ادلوليةاثلثا :دور أليات و أأدوات اإدارة ا ألزمات:
 الليات وا ألدوات الاقتصادية الليات وا ألدوات الس ياس ية الليات وا ألدوات الاجامتعية الليات وا ألدوات الإعالمية الليات وا ألدوات الثقافية الليات وا ألدوات املؤسس ية وا إلدارية دور التكنولوجيا دور التعاون ادلويلرابعا :جتارب وإاسرتاتيجيات اإدارة ا ألزمات:
 دراسة حاةل دوةل عربية أأو أأكرث ىف اإدارة ا ألزمات وادلروس املس تفادة مهنا التجارب ادلولية ىف اإدارة ا ألزمات وكيفية الاس تفادة مهنا عربيا الإسرتاتيجيات الوقائية ىف ا ألزمات* ميكن للباحث اختيار نقاط أأخرى ترتبط اب ألزمة وإادارهتا ىف الوطن العرب.
** ميكن للباحث امجلع بني أأكرث من نقطة و أأكرث من حمور ىف موضوع البحث.

أأول  :رشوط الباحث :
 -1أأن يكون مواطنا عربيا (يقدم وثيقة رمسية تثبت جنسيته).
 -2أأل يكون قد جتاوز عامه ا ألربعني وقت الإعالن عن اجلائزة (يقدم شهادة ميالد– بطاقة خشصية
– جواز سفر ).
 -3أأن يرفق نسخة من السرية اذلاتية اخلاصة به موحضا هبا التسلسل العلمي والوظيفي وبياانت التواصل
الربيدية والإلكرتونية والهاتفية.
 -4أأن يرفق اإقرارا بصحة البياانت والواثئق اليت قدهما وملكيته الفكرية للعمل املقدم ،وحيتفظ املعهد
حبقه يف استبعاد أأي معل يثبت عدم حصة املعلومات اخلاصة به يف أأي وقت دون الالزتام ابإبالغ
املتقدم.
 -5أأل يكون قد س بق هل الفوز ابجلائزة ذاهتا.
اثنيا  :رشوط البحث :
 -1أأل يقل عن مخسة وعرشين أألف لكمة ،و أأن يس تويف رشوط البحث العلمي من حيث سالمة
املهنج ،وتسلسل ا ألفاكر ،والرجوع اإىل ا ألدبيات ذات الصةل ،ودقة التوثيق ،وسالمة اللغة وتدقيقها،
وتدرج الرسوم البيانية وا ألشاكل التوضيحية وقامئة املصادر واملراجع يف أخر العمل ،وتكون الرسوم
وا ألشاكل ابللونني ا ألبيض وا ألسود ،وترمق ترقاميً متسلس ًال ،وتكتب أأسامؤها واملالحظات التوضيحية
أأسفلها ،وترقَّم اجلداول ترقاميً متسلس ًال ،وتكتب أأسامؤها أأعالها ،أأما املالحظات التوضيحية فتُكتَب
أأسفل اجلدول.
 -2أأل يكون أأطروحة علمية (ماجس تري أأو دكتوراه) ،منشورة أأو غري منشورة ،أأو جزءا من أأطروحة،
جمازة اكنت ،أأو مقدمة لهذا الغرض.
 -3أأن ُيرفَق اإقرار خطي بأأنه مل يس بق نرشه لك ًّيا أأو جزئ ًّيا ،ورقيًّا أأو اإلكرتون ًّيا.
 -4أأن ُيرفَق تعهد خطي بعدم اإرساهل ألية هجة أأخرى للنرش حىت اإعالن أأسامء الفائزين ابجلائزة.
 -5أأل يكون قد انل جائزة أأخرى ،أأو يف مرحةل حتكمي لنيل جائزة ،أأو بصدد التقدم لنيل جائزة.
-6يُقدم الباحث املقمي يف مجهورية مرص العربية ثالث نسخ ورقية من البحث ،وقرص يس دي
(بربانمج مايكروسوفت وورد) ابليد ،أأو بوساطة الربيد عىل عنوان املعهد الاكئن يف  1 :شارع احتاد

احملامني العرب جاردن سييت ص.ب  229القاهرة ،وترسل نسخة منه أأيضً ا (بربانمج مايكروسوفت
وورد) اإىل الربيد الإلكرتوين لقسم البحوث وادلراسات يف املعهد rsdept@iars.net :أأو الربيد
الاليكرتوىن . arabstudies2020@gmail.com
 -7يقوم الباحثون من خارج مجهورية مرص العربية ابإرسال البحث (بربانمج مايكروسوفت وورد)
وا ألوراق والواثئق املطلوبة اإىل العنوانني الربيدين الالكرتونيني املشار اإلهيام مس بقا.
- 8ميكن التقدم من خالل املؤسسة أأو الهيئة اليت ينمتي الباحث اإلهيا ،أأو من خالل اللجنة الوطنية
يف بدله اليت تتوىل مراسةل املعهد – اإن قبلت اللجنة ذكل – أأو من خالل مفوض من طرفه ،رشيطة
اس تكامل مجيع املتطلبات املوحضة سلفا خالل املدة احملددة مس بقا ،واليت تنهتيي يوم  1أأكتوبر .2020
اثلثا  :اجلائزة :
-1قمية اجلائزة مخسة ألف دولر أأمرييك لصاحب املركز ا ألول ،و 2500دولر أأمرييك لصاحب
املركز الثاين ،وقد متنح اإحدى اجلائزتني أأو لكتاهام مناصفة اإن أأوصت تقارير ا ألساتذة احملمكني بذكل.
-2تسمل اجلائزة يف حفل يقام أأواخر عام  2020برعاية معايل أأمني عام جامعة ادلول العربية  ،ومعايل
املدير العام للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ( أألكسو) يف مقر جامعة ادلول العربية أأو املعهد
ابلقاهرة ،أأو اإحدى ادلول العربية ،ويدعى هل سفراء ادلول العربية واملستشارون الثقافيون العرب
والشخصيات العامة ورجال الإعالم يف دوةل املقر (مجهورية مرص العربية) ،أأو ادلوةل اليت حتتضن
احلفل.
-3يدعو املعهد للحفل الفائزين من خارج دوةل املقر أأو ادلوةل اليت حتتضن احلفل ،وفقا للقواعد املعمول
هبا يف املنظمة يف حينه.
-4بعد الإعالن عن نتيجة اجلائزة تؤول حقوق النرش تلقائ ًّيا اإىل املعهد ،وبعد النرش ل جيوز النقل عهنا
اإل ابلإشارة اإليه.
-5للمعهد احلق يف طباعة ا ألعامل الفائزة مضن سلسةل اإصداراته ،ول مينح أأحصاهبا ماكفأت نظري
نرشها ،وحيصلون فقط عىل مخس نسخ جمانية ،مع اإماكنية منح خصم عىل النسخ املشرتاة لحقا
ابلنس بة اليت تقررها اإدارة املعهد ،وللمعهد احلق يف اإعادة طباعة ا ألعامل الفائزة  -اإن نفدت طبعهتا
ا ألوىل  -دون أأن يرتتب عىل ذكل أأية حقوق مالية ألحصاهبا.

-6املعهد غري ملزم برد ا ألعامل اليت قدمت لنيل اجلائزة اإىل أأحصاهبا ،سواء قبلت أأم مل تقبل ،وسواء
انلت اإحدى اجلوائز أأم ل.
-7املعهد غري مطالب بتقدمي أأي اإيضاحات للباحثني أأو اجلهات املرحشة هلم تتعلق بأأس باب عدم حصول
أأعامهلم عىل اجلائزة.
-8يف حال انقطاع التواصل مع الفائزين خالل أأس بوعني من اترخي الإعالن عن النتيجة ألس باب تتعلق
هبم ،كتغيري رمق الهاتف أأو تعطل الربيد الإلكرتوين اخلاص هبم ،أأو عدم الرد تلفونيا أأو عرب الربيد
الإلكرتوين ،متنح اجلائزة لصاحب العمل التايل مبارشة يف الرتتيب فور انقضاء ا ألس بوعني.
-9للمعهد احلق يف جحب اجلائزة (املركز ا ألول – املركز الثاين – لكهيام) اإذا مل يقدم هل ما يس تحق
احلصول علهيا يف ضوء ما تقرره اإدارته دون أأية الزتامات عليه ،أأو حقوق ألحصاب ا ألعامل املتقدمة.
-10تقارير احملمكني رسية ،وكذكل ادلرجات والتقديرات املمنوحة للمتقدمني ،ول حيق للمتقدمني أأو
اجلهات املرحشة هلم الاطالع علهيا ،أأو طلب نسخ مهنا.
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