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 ة كلم

 األستاذ الدكتور/ يسرى الجمل

 رئيس اللجنة العلمية للدورة الثانية لجائزة امللك عبد العزيز 

 "تمكين الطفل العربي في عصر الثورة الصناعية الرابعة"

 2021سبتمبر  22

 
 صاحب السمو امللكى  األمير عبد العزيز بن طالل رئيس املجلس العربى للطفولة والتنمية

 ذ الدكتور حسن البيالوى أمين املجلس العربى للطفولة والتنميةاألستا

 وزير التعليم العالي األسبق  مفيد شهابالدكتور    األستاذ معالي

 مدير مكتبة األسكندرية   مصطفى الفقي  الدكتور  األستاذ سعادة 

 الزمالء األفاضل أعضاء اللجنة العلمية للجائزة 

................................ .............................. 

   زون بالجائزة الباحثون الفائالباحثات و 

 الكريم   الحضور 

  وبركاته،السالم عليكم ورحمة هللا 

  نقف دقيقة صمتأن  باسمى وباسم أعضاء اللجنة العلمية    اسمحوا لى قبل أن أبدأ كلمتى  

روح نسيم    على  محمود  الدكتور  ل  األستاذ  العلمية  اللجنة  الثاعضو  دورتها  فى  ،  لجائزة  نية 

 اعتماد النتائج النهائية . كمل وجه حتى ه على أدور أدى غيبه املوت بعد أن والذى 
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 سمو األمير .. السيدات والسادة الحضور . 

العلمية اللجنة  تشكيل  تم  أن  ديسمبر    منذ  العرب    2019فى  الخبراء  من  مجموعة  وهى  من   ،

للطف العربى  املجلس  أمامها سعى  والتنمية   تضع  التطبيقية ولة  األبحاث  من  عدد  توفير  إلى 

بمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة من  مي في مجال الطفولة  العلتثرى البحث  أن    كنم يالتي  

ومن   بمتطلباته  القادم  املستقبل  هذا  من  أطفالنا  وتمكين  تهيئة  و خالل  أجل  النتائج الرؤى 

أن  التي  واملمارسات والتوصيات   اع  لنعين؛  البحوثك  لتتوفرها    يمكن 
َّ
ومؤسسات    القرار   ُصن

  من   العربي  الطفل  نيلتمك  واآلليات  الرؤى  وضع  في  العربية  الدول   يفم  والتعلي  التنشئة

  كوني، وعي ثورة باعتبارها الرابعة؛ الثورة الصناعية مقتضيات مع التعامل

خطوات لاواتخذت بعض  ،  وورش عمل  وفى ضوء ذلك عقدت اللجنة العلمية عدة اجتماعات

 ت فى ما يلى :  ذه اإلجراءات ه، وتمثل  لتنفيذ الدورة الثانية للجائزة  اإلجرائية

 حاور والنظام األساس ي للجائزة. اعتماد امل ▪

تحديد املوعد النهائي لتسليم  ، و    2020فى أول يناير    في دورتها الثانية  اإلعالن عن الجائزة   ▪

 . 2020يونيو  30في بحاث األ 

نتائج   ▪ واللقاءات    وتوصيات وضع  العمل  على  ورش  املوضوع  بهذا  وقع  املالخاصة 

 . لمجلس العربى رونى للكتاإل

األولى من جائزة   ▪ الدورة  فى  بحوثهم  نشر  تم  الذين  الباحثين  بعض  اشتراك  على  افقة  املو

علمية " التنشئة على املواطنة" فى الدورة الثانية من الجائزة امللك عبد العزيز للبحوث ال

 "تمكين الطفل العربى فى عصر الثورة الصناعية الرابعة "  

لدول العربية تم مد موعد تلقى البحوث ثالثة أشهر ثين بابناء على طلب العديد من الباح ▪

 . نامراعاة للظروف التى فرضتها جائحة كورو  2020سبتمبر  30أخرى ليكون 
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أزمة  ▪ بعد  الرابعة  الصناعية  "الثورة  يتناول  املقدمة  البحوث  ملحاور  آخر  بعد  إضافة 

 جائحة كورونا". 

التحك ▪ لجنة  والخبراء تشكيل  الجامعات  أساتذة  كبار  من  أعضاء  خمسة  من  يم 

 مصر ( –تونس  –)البحرين هى املتخصصين فى املجال من عدة دول عربية 

عب ▪ التحكيم  لجنة  مع  اجتماع  برنامج  عقد  و     zoomر  حول  ملناقشة  خلفية  إعطاء 

 البحوث. الجائزة وعرض آلية تحكيم

 .2021ير وفبراير وصلت تقارير التحكيم للمجلس خالل شهرى ينا  ▪

في   ▪ للجائزة  العلمية  اللجنة  برنامج     2021إبريل    4اجتمعت   الستعراض     Zoomعبر 

بالجائزة   الفائزة  األبحاث  وتحديد  لتقيي،  النتائج  وبنهاية طبقا  التحكيم،   خبراء  مات 

اعتماد  على  للجائزة  املعلن  األساس ي  النظام  على  بناًء  العلمية  اللجنة  افقت  و االجتماع 

 .وث الفائزة البح

التطبيقى ▪ للطابع  بالجائزة  ل  نظرا  الفائز  البحث  وكذلك  الثانية  بالجائزة  الفائز  لبحث 

لى استمرار العمل للوصول التشجيعية فقد أوصت اللجنة العلمية بتشجيع الباحثين ع

البالد    فىعلى نطاق واسع    امراحل التطبيق لالستفادة منهبمشروعاتهم البحثية إلى أعلى  

من ،  العربية   الرعاية  نطاق  توسيع  خالل  من  الخطوة  هذه  بدعم  املجلس  وسيقوم 

 . املؤسسات املختلفة واملستفيدين من هذه التطبيقات 

افر الشك لصاحب السمو امللكى األمير  عبدالعزيز    ر وعظيم التقدير  وفى نهاية كلمتى أتقدم بو

املوضوع   لهذا  اختياره  على  طالل  عصر بن  فى  العربى  الطفل  الصناعية    "تمكين  الثورة 

كما أتقدم بخالص الشكر  لألستاذ  وعلى إطالقه ملوضوع الدورة الثالثة للجائزة ،  الرابعة "  

أمين عام الجائزة ولكل أسرة املجلس العربى ، الدكتور حسن البيالوى األمين العام للمجلس  

هذه  ن تقدموا لالذيلباحثين  للباحثات وا، و ولجان التحكيم  ولزمالئى أعضاء اللجنة العلمية  

 الدورة .

 شكرا لكم جميعا والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. 


