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بمبــادرة مــن صاحــب الســمو امللكــي األمــر طــال بــن عبــد العزيــز رئيــس املجلــس 
العربــي للطفولــة والتنميــة، ومــن منطلــق اهتمــام ســموه بقضايــا الطفولــة والتنشــئة 
واملواطنــة باعتبارهــا قضايــا ذات أولويــة لتنشــئة الطفــل يف البلــدان العربيــة بغــرض 
تكويــن إطــار فكــري إسرتشــادي لتنميــة األطفــال يف املجتمعــات العربيــة، يقــوم 
ــي  ــث االجتماع ــال البح ــزة يف مج ــاء جائ ــة بإنش ــة والتنمي ــي للطفول ــس العرب املجل
والرتبــوي لتقديــم دراســات وبحــوث علميــة حــول قضايــا الطفولــة والتنميــة ودعــم 

حــق الطفــل يف املشــاركة والحمايــة.

األمري طالل بن عبد العزيز آل سعود  امللك عبد العزيز آل سعود

اختار سمو األمر طال بن عبد العزيز إطاق الجائزة باسم امللك عبد العزيز اعتزازًا بدور 
َّالوالد املؤسس وتقديرًا لجهوده الداعمة يف مجال تنمية اإلنسان يف الوطن العربي.
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موضوع الدورة األولى  )التنشئة على املواطنة(:
ــزة  ــى للجائ ــدورة األول ــوع ال ــون موض ــة« لتك ــى املواطن ــئة عل ــة  »التنش ــار  قضي مت اختي

)2017 - 2018(، انطالقــًا مــن اهتمــام املجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة بقضايــا الطفولــة 

ــة  ــدان العربي ــي البل ــل ف ــة لتنشــئة الطف ــا ذات أولوي ــا قضاي ــة باعتباره والتنشــئة واملواطن

واخلبــرة املتراكمــة لــدى املجلــس فــي هــذا املجــال والتــي تبلــورت فــي مبــادرة املجلــس بتقدمي 

منــوذج جديــد لتنشــئة الطفــل العربــي »تربيــة األمــل« يقــوم علــى نهــج حقوقــي ويهــدف إلــى 

تنميــة األمــل مــن خــالل تعزيــز وعــي الطفــل وإيقــاظ ذاته وإطــالق طاقاتــه وبناء قدراتــه يرتكز 

ــة  ــة اإليجابي ــق املواطن ــة، مبــا يحق ــة االجتماعي ــة والعدال ــة واحلري ــادئ الدميقراطي ــى مب عل

لالنطــالق نحــو تأســيس مجتمــع املعرفــة.

تأتــي هــذه اجلائــزة اتســاقاً مــع التوجه اإلســتراتيجي للمجلس الذي يســتهدف 

وضــع منــوذج جديــد لتنشــئة الطفــل العربــي، وتأكيـــدًا للدور احملفز لــه بوصفه 

بيتــًا للخبــرة، ومصــدرًا للمعلومــات واملعــارف املتخصصــة، وداعمــًا لسياســات 

وطنيــة تكفــل حقــوق الطفــل وحمايتــه فــي كل البلــدان العربيــة، وهــى جــزء مــن 

مشــروع رئيســي للمجلــس حــول التنشــئة علــى املواطنــة يســتمر تنفيــذه حتــى 

.2020 عام 
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• مفهوم املواطنة:	
• ــى مــدى عــدة 	 ــع ارتقائــي، بــرزت عل ــة ذات طاب ــة منائي ــة باعتبارهــا ظاهــرة اجتماعي ــى املواطن يشــار إل

قــرون مــن الزمــن، فاجلوانــب واألبعــاد املدنيــة للمواطنــة التــي بــرزت علــى الســطح فــي إجنلتــرا خــالل 

القــرن الثامــن عشــر زودت املواطنــن باحلقــوق الفرديــة مثــل حريــة التعبيــر عــن الــرأي، وحــق امللكيــة، 

ــون. ــة واملســاواة أمــام القان والعدال

• ــح 	 ــى خــالل القــرن التاســع عشــر فــكان فــي من ــرز للمــرة األول ــذي ب ــة ال أمــا البعــد السياســي للمواطن

ــالل  ــن خ ــم، م ــة له ــية املتاح ــلطة السياس ــة الس ــة ملمارس ــات الالزم ــرص واإلمكاني ــة الف ــن كاف املواطن

ــع. ــي املجتم ــة السياســية ف ــي العملي املشــاركة ف

• ــى خــالل القــرن العشــرين فيــزود املواطنــن  	 ــذي ظهــر للمــرة األول ــة ال وأمــا البعــد االجتماعــي للمواطن

ــي  ــل ف ــم للمشــاركة بشــكل كام ــة له ــة الالزم ــات الرفاهي ــة، وخدم ــة كاف ــة والتعليمي ــات الصحي باخلدم

مجتمعاتهــم الثقافيــة، فضــاًل عــن املشــاركة فــي ثقافاتهــم املدنيــة الوطنيــة. )للمزيــد مــن املعلومــات برجــاء 

زيــارة املوقــع اإللكترونــي للجائــزة(.

التنشئة واملواطنة:
تشــير نتائــج بعــض الدراســات إلــى أن إحــدى أهــم املشــكالت التــي تواجــه املجتمعــات العربيــة تتمثــل 

ــى دور  ــاء الضــوء عل ــب إلق ــوق اإلنســان، ممــا يتطل ــى حق ــم عل ــا املعاصــر القائ ــة مبفهومه ــاء املواطن ــي بن ف

النســق التعليمــي فــي مجــال إكســاب قيــم املواطنــة مــن هــذا املنظــور، أو مــا يطلــق عليــه »التنشــئة السياســية 

ــك أضحــت  ــة التحــول الدميقراطــي؛ لذل ــة وإجنــاح عملي ــاء املواطن ــر أهــم وســائل بن ــي تعتب ــة« الت االجتماعي

التربيــة علــى املواطنــة والســلوك املدنــي غيــر ذات هــدف تربــوي فحســب، بــل هــي خيــار وطنــي إســتراتيجي 

ــدة  ــادئ احلوكمــة اجلي ــى ترســيخ مب ــي، املرتكــز عل ــاء املجتمــع الدميقراطــي احلداث ــرورة بن ــدرج فــي صي ين
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والضامــن للحقــوق والواجبــات مــن خــالل احلــث علــى املشــاركة واملســاهمة فــي تدبيــر الشــأن العــام.  )للمزيــد 

مــن املعلومــات برجــاء زيــارة املوقــع اإللكترونــي للجائــزة(.

مبررات اجلائزة:
• افتقــار اخلطــط التربويــة والتعليميــة إلــى قواعــد منهجيــة ثابتــة، التــي مــن شــأنها تطبيــق مناهــج 	

ــة، واحلــرص  ــة الوطني ــى الهوي ــة، واحلفــاظ عل ــة تخــدم مجمــل املرامــي واملســتهدفات الوطني وطني

علــى امتــالك األطفــال أدوات املســتقبل مــن خــالل تعزيــز مهــارات البحــث والنقــد والتحليــل لديهــم، 

حلفــظ التــوازن فــي شــخصيتهم.

• ســت األفــكار الظالميــة 	 االعتمــاد علــى التلقــن واحلفــظ بوصفهــا أدواٍت وطرقــًا تعليميــة تقليديــة كرَّ

لــدى املتعلمــن؛ لذلــك توجــد ضــرورة ملحــة لالنتقــال إلــى بيئــة تعتمــد علــى طــرق تعليميــة حديثــة 

تتمحــور حــول  املتعلــم مــن خــالل تشــجيع التعلــم الذاتــي لــدى األطفــال، وحتفيــز التفكيــر، 

وتشــجيع املناقشــة، وتبــادل اآلراء واألفــكار، وتنميــة القــدرات اإلبداعيــة، والبحــث عــن املعلومــات، 

ــل  ــن أج ــات م ــكار واملعلوم ــادل األف ــاور وتب ــاش للتح ــى ورشــة نق ــة الدراســية إل ــل القاع وحتوي

توســيع قــدرات األطفــال وزيــادة فــرص مشــاركتهم.

•  القصــور فــي تفعيــل سياســات احلمايــة االجتماعيــة واالقتصاديــة لتضييــق التفــاوت الكبيــر بــن 	

الفئــات االجتماعيــة املختلفــة وبــن الريــف واحلضــر داخــل الدولــة الواحــدة، وبــن كل دولــة وأخــرى. 

• ــة 	 ــي التنمي ــاركة ف ــق املش ــة لتحقي ــة الطفول ــال تنمي ــي مج ــي ف ــث العلم ــراء البح ــى إث ــة إل احلاج

املجتمعيــة مبــا يحقــق توفيــر احلمايــة االجتماعيــة وحمايــة حقــوق الطفــل فــي الوطــن العربــي مــن 

خــالل تشــجيع الباحثــن املبدعــن وحتفيزهــم علــى العطــاء فــي املجــال البحثــي املرتبــط بقضايــا 

ــة.  ــة والتنمي الطفول
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أهداف اجلائزة:
• تعميــق ثقافــة حقــوق الطفــل مــن خــالل إثــراء البحــث العلمــي فــي مجــاالت الطفولــة مبــا يخــدم 	

قضايــا تنميــة املجتمعــات العربيــة ومواجهــة التحديــات.

• دعم وحتفيز الباحثن املنشغلن بقضايا الطفولة في البلدان العربية.	

• تعظيــم احلــوار املجتمعــي حــول القضايــا ذات األهميــة بالطفــل وتنشــئته مــن خــالل البحــوث 	

املقدمــة.

البحوث املستهدفة:
تســتهدف هــذه اجلائــزة جميــع البحــوث )نظريــة كانــت أو ميدانيــة أو مســحية( التي تتميــز باألصالة 

العلميــة، والتــي ميكــن أن تفيــد العاملــن فــي مجــاالت الطفولــة والتنميــة فــي البلــدان العربيــة، مــن خــالل 

الــرؤى والنتائــج والتوصيــات واملمارســات التــي ميكــن أن توفرهــا هــذه البحــوث ممــا يعمــل علــى تعميــق 

ثقافــة حقــوق الطفــل لــدى املواطنن واملؤسســات.

شروط التقدم للجائزة
ُتنح اجلائزة لألفراد من مواطني البلدان العربية وليس للمؤسسات.. 1

للباحث/الباحثن التقدم ببحث واحد فقط في الدورة ذاتها.. 2

ال ُتنح اجلائزة في دورتن متتاليتن لنفس الباحث/الباحثن.. 3

البحث وأفكاره ومحتواه مسئولية الباحث/الباحثن.. 4
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ال تلتزم إدارة اجلائزة بإعادة البحث سواء فاز أو لم يفز.. 5

ال ُينظر في البحوث التي ترد بعد املوعد النهائي لتسليم البحث.. 6

ال يحق للباحث/ الباحثن االعتراض على نتائج التحكيم.. 7

أن يتبع الباحث/الباحثن قواعد الكتابة العلمية والتوثيق.. 8

أن يلتزم البحث باملنهجية العلمية.. 9

أال يكون البحث املقدم مستاّلً بصورة مباشرة أو غير مباشرة من رسالة علمية.. 10

أال يكون البحث قد حاز على جائزة أو درجة علمية أخرى.. 11

أال يكون البحث قد سبق نشره.. 12

أال يقل البحث عن )7500( كلمة.. 13

أن يتضمن البحث توصيات حتقق االستفادة العلمية والعملية.. 14

يجــوز للمجلــس أن ينشــر أّيــًا مــن البحــوث املقدمــة ســواء فــازت أو لــم تفــز، وفــي هــذه احلالــة . 15

يلتــزم الباحــث بقواعــد النشــر. 

ــي البحــوث . 16 ــة ف ــر العلمي ــر املعايي ــدم تواف ــًا، لع ــًا أو كلي ــًا جزئي ــزة حجب ــن أن حتجــب اجلائ ميك

ــزة. ــة للجائ املقدم

يــدرج اســم الباحــث/ الباحثــن وعنــوان البحــث فــي صفحــة الغــالف وال ُيــدرج فــي مــن البحــث . 17

بــأي شــكل مــن األشــكال لضمــان ســرية التحكيــم.

ــي . 18 ــى صفحــة الغــالف الت ــة إل ــى مــن البحــث باإلضاف ــي الصفحــة األول ــوان البحــث ف ــدرج عن ي

ــن. ــل اســم الباحــث/ الباحث حتم
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القيمةاجلائزة

اجلائزة األولى

اجلائزة الثانية

اجلائزة الثالثة

اجلائزة الرابعة

اجلائزة اخلامسة

ستة آالف دوالر أمريكي

خمسة آالف دوالر أمريكي

أربعة آالف دوالر أمريكي 

ثالثة آالف دوالر أمريكي

ألفا دوالر أمريكي

تنشر بعض البحوث املتميزة التالية يف الدرجة للبحوث الفائزة 
بالجوائز الخمس يف مطبوعات املجلس مقابل مكافأة مالية قدرها 

خمسمائة دوالر أمريكي لكل بحث.

قيمة اجلوائــــــز
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سحب اجلائزة
ُتسحب اجلائزة من الفائز وعليه رد قيمة اجلائزة إذا تبن الحقًا: 

1. أن البحث الفائز مستّل من رسالة علمية أو ليس من عمل الباحث.

2. أن الباحث قد تسلم عن البحث جائزة سابقة.

3. أنه قد سبق نشر البحث في أيٍّ من وسائل النشر الورقية أو االلكترونية.

آلية التحكيم
يتــم اختيــار احملكمــن فــي كل دورة مــن قبــل اللجنــة العلميــة مــن املتخصصــن فــي موضوعــات . 1

اجلائــزة مــن ذوي اخلبــرة، والكفــاءة، ويتــم تكليفهــم مــن قبــل أمــن عــام اجلائــزة.

ال يجــوز ألي مــن املشــاركن فــي إدارة اجلائــزة وجلانهــا التقــدم للجائــزة أو القيــام بتحكيــم أي مــن . 2

البحــوث املقدمــة.

تقــوم اللجنــة العلميــة بالتقييــم األولــي للبحــوث املقدمــة للجائــزة الســتبعاد البحــوث غيــر املطابقــة . 3

لشــروط التقــدم للجائــزة.  

ترســل البحــوث التــي ُأجيــزت مــن اللجنــة العلميــة )بــدون أســماء الباحثــن أو أي إشــارة إليهــم( . 4

إلــى ثالثــة مــن احملكمــن وُيطلــب مــن كل محكــم أن يقــدم تقريــرًا عــن البحــث طبقــًا ملعاييــر التقييــم 

احملــددة.

فــي حالــة تســاوي باحثــن فــي املجمــوع الكلــي لدرجــات بطاقــة احملكــم، ُتنــح اجلائــزة مناصفــة . 5

بــن االثنــن.
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معايير تقييم البحوث من قبل اللجنة العلمية:
ارتباط املشكلة البحثية مبوضوع اجلائزة وأهدافها.. 1

قيــم املواطنــة احلاكمــة الــواردة فــي البحــث فــي ضــوء اإلطــار املفاهيمــي للجائــزة واملواثيــق الدوليــة . 2

واإلقليمية. 

املعاجلة االبتكارية لقضايا املواطنة ومدى ارتباطها بالواقع العربي.. 3

األســاليب واملمارســات واألنشــطة املقترحــة فــي البحــث لتفعيــل قيــم املواطنــة فــي التنشــئة وامكانية . 4

تطبيقها.  

خلو البحث من أي إشارات حتض على الكراهية أو العنف أو اإلساءة أو التمييز.. 5

معايير تقييم البحوث من قبل احملكمني:
احملور األول: القواعد العلمية والفنية للبحث.

احملور الثاني: ارتباط البحث بالسياق العربي الثقافي واالجتماعي واالقتصادي والسياسي.

احملور الثالث: القيم واملبادئ احلاكمة التي ينطوي عليها البحث.

احملور الرابع: القيمة النظرية والتطبيقية للبحث.
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تُرسل البحوث مبارشة إىل إدارة الجائزة عن طريق الربيد املسجل بعلم الوصول

أو الربيد الرسيع، أو تسلم باليد يف موعد غايته نهاية شهر مايو / أيار 2018

عىل العنوان التايل:
املجلس العربي للطفولة والتنمية )إدارة جائزة امللك عبد العزيز(

تقاطع شارعي مكرم عبيد ومنظمة الصحة العاملية

ص.ب: 7537 احلي الثامن، مدينة نصر - القاهرة 11762- مصر

ميكن للباحث/الباحثن في البلدان التي ال يتواجد بها خدمات بريدية مباشرة، التقدم من خالل عنوان البريد 

prize@arabccd.org :اإللكتروني التالي

للمزيد من املعلومات :  زوروا بوابة املجلس:
www.arabccd.org

للتواصل أو للمزيد من االستفسارات:

prize@arabccd.org

جائزة الملك عبد العزيز




