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 كلمة

 صاحب السمو الملكي األمير عبد العزيز بن طالل بن عبد العزيز

ي للطفولة والتنمية  رئيس المجلس العرب 

ي احتفالية تسليم الفائز 
 
 األوىل الدورةين بف

ي مجال الطفولة والتجائزة الملك عبد الع"
 
 "نميةزيز البحثية ف

 "عىل المواطنة التنشئة"

 20/6/9201القاهرة: 

 

  السعادةو  املعالي باحوأصبات حصا

 السيدات والسادة 

 لحضور الكريم ا

 ة هللا وبركاته،، مليكم ورحع السالم

بتسليم الطفل العربي لنحتفل  لب بيتنانة ومن قأرض الك علىان نلتقي اليوم  يسعدنا

الدورة األولى لجائزة امللك عبد العزيز البحثية في مجال الطفولة في لفائزين وائز لالج

سس املجلس ؤ ملد الواسيدي  وتخير اسمهاالجائزة التي بادر بتأسيسها  هذه .. والتنمية

  .مير طالل بن عبد العزيز رحمه هللااأل امللكي سمو صاحب الالعربي للطفولة والتنمية 

 



2 

 

إثراء البحث  عبر  تعميق ثقافة حقوق الطفلأجل  منثية من هذه الجائزة البحدف اله جاء

بما يحقق توفير  ،يق املشاركة في التنمية املجتمعيةة لتحقالطفولتنمية العلمي في مجال 

بما في ذلك الحق في املشاركة  بيالوطن العر اية حقوق الطفل في ماية االجتماعية وحمالح

على العطاء  ويحفزهماملبدعين  حثينالبا وتمكينمناخ البحث الرصين  ويشجع ،واملواطنة

البحثية ت هذه الجائزة جاء كما. يةالتنمولة و بقضايا الطف رتبطفي املجال البحثي امل

 املنهج العلمي، باعتبار أن لتنميةلة واالطفو مجال البحث العلمي خاصة في  بأهمية إدراكا

اقع وتحد الستكشاف يالسبيل الحقيقو ه  ،حو العالجيد الفجوات ووضع السبل نالو

 .  مبتغانا جميعا هيالتي ومستدامة و حقيقية  نميةإلى ت وصوال 

 

 لكريم ور االحض

حيث  غفرات من ألم ي" على املواطنة التنشئة"ولى للجائزة لعل اختيار موضوع الدورة األ 

العربية  اتناعمجتماشير نتائج بعض الدراسات إلى أن أحد أهم املشكالت التي تواجه ت

املجلس  ادع مما املواطنة بمفهومها املعاصر القائم على حقوق اإلنسان، تتمثل في بناء

ية في مساراته العملية والفكر يه لخبرة املتراكمة لدا مع  تماشيامية للطفولة والتن العربي

اقع  دراسةإلى االستراتيجي ه هتوجل وتحقيقا وعة،املتن العربي  والثقافي النسق التعليميو

 ،تنشئة الطفلل "ملتربية األ " هنموذجتطبيق العمل على و ، واطنةفي مجال إكساب قيم امل

يقاظ ذاته املبدعة، وإطالق طاقاته اإلنسانية الخالقة، وإنفاذ تنمية وعي الطفل وإ دفبه

 .ة إيجابية مستنيرةتحقيق مواطنايته، وتنمية قدراته، للمشاركة في حقوقه، وتأكيد حم

 

 م لحضور الكريا

طفولة ، وتأكيدا على دور املجلس العربي للللجائزة ولىنجز في الدورة األ أتواصال مع ما 

الحوار  ، وتعظيمي في مجال الطفولة والتنميةدعم وتحفيز العمل البحث لتنمية فيوا

استكماال ملسيرة الوالد ، و ذات األهمية املتعلقة بالطفل وتنشئتهاملجتمعي حول القضايا 

لثانية من الجائزة ليكون عن انطالق الدورة االيوم ، فإننا نعلن مؤسس املجلس حمه هللار 

هذا املوضوع الذي فل العربي في عصر الثورة الصناعية الرابعة" تمكين الط"موضوعها 
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صناعية قادمة الثورة الهذه بأن  إداراكا جه املجلس االستراتيجي القادم ليكون تو  اخترناه

 . أن نكون مهيئين لهاعلينا وإنه  ال محالة

 

 السيدات والسادة و ور  الكريم ضحال

 

ترك لنا إرثا مستنيرا  الذيالوالد املؤسس  مو ذكر ستحية إلى أوجه  في الختام أود أن 

يسعدني أن و  ،معاني العطاء والخير ابضا بكلمتدفقا ومستمرا ونسنعمل على أن يظل 

 هذهلكل من شارك بجهد علمي مقدر في كل التوفيق  متمنيابالجوائز، أهنأ الفائزين 

لعام الدكتور حسن وأمينه ا ميةوالتن للعاملين باملجلس العربي للطفولةوكذا ، رةالدو 

لكل القائمين على هذه الجائزة من باحثين ومحكمين وخبراء وفرق علمية البيالوي، و 

 العربي الطفل نشئةوت تنمية جلأمن متطلعين إلى االستفادة من هذ البحوث وتنظيمية، 

: نا الذي دعونا لهار ... تحت شعجديد وني.. بوعى ك جيال جديدة تواجه املستقبلأاء بنو .. 

 في مجتمع عربي ناهض.إلنسان جديد...  ...د يل جدعق

 

 ،،والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 


