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أمر ملكي رقم ) 9( لسنة  2009 
 بإنشاء جائزة عيسى لخدمة اإلنسانية



أمر ملكي رقم ) 9( لسنة  2009 )*(
 بإنشاء جائزة عيسى لخدمة اإلنسانية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين .
 بعد االطالع على الدستور، وعلى األمر امللكي رقم )18( لسنة 2008 بإنشاء مركز

 عيسى الثقافي، املعدل باألمر امللكي رقم )32( لسنة 2008.

 وتخليـدًا لذكـرى املغفـور له بإذن اهلل تعالى صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمـان

 آل خليفة طيب اهلل ثراه، وعرفانًا وتقديرًا للدور التاريخي الذي اضطلع به في استكمال

 مقومات الدولة احلديثة في البحرين وما اتسم به عهده من عالقات ووشائج إنسانية

 جمعت بينه وبني أفراد شعبه واألشقاء في دول مجلس التعاون والدول العربية والصديقة

في ظل ما تتميز به البحرين وشعبها من روح تتسم بالتسامح والتواصل واالعتدال،

أمرنا باآلتي

المادة األولى
رئيســـًا امللك  جاللة  يكون  اإلنســانية(  خلدمة  عيسى  )جائزة  ُتسـمى  جائـزة   ُتنشأ 

 فخريـًا لها.

المادة الثانية
تكون اجلائزة ذات طابع عاملي، ومتنح كل سنتني ألفضل إجناز في خدمة اإلنسانية.

المادة الثالثة
 يكون للجائزة مجلس أمناء يشكل من رئيس ونائبني للرئيس وأربعة أعضاء على األقل

 يعينون بأمر ملكي ملدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

 )*( معداًل باألمر امللكي رقم )14( لسنة 2010 الصادر بتاريخ 22 أبريل 2010، واملنشور في اجلريدة الرسمية العدد

رقم )2945( بتاريخ 29 ابريل 2010.



المادة الرابعة
حتدد مكافأة رئيس مجلس األمناء ونائبيه وأعضاء املجلس مبوجب أمر ملكي.

المادة الخامسة
 يختص مجلس األمناء برسم السياسة العامة للجائزة وكل ما يتصل بها، وله على وجه

 اخلصوص:

إقرار القواعد والشروط اخلاصة باجلائزة وبسير العمل فيها.  -1

التخطيط واملتابعة والتقومي لإلجنازات مبا يطور اجلائزة ويحقق أهدافها.   -2

حجب اجلائزة عندما ال ترقى اإلجنازات املقدمة إلى مستوى اجلائزة.   -3

إقرار وإعالن القرارات اخلاصة بنيل اجلائزة.  -4

ترشيح األمني العام واألمني العام املساعد للجائزة.  -5

حتديد مكافأة كل من جلنة الترشيح وهيئة التحكيم لنيل اجلائزة في كل دورة.  -6

حتديد أجور العاملني في األمانة العامة للجائزة وسائر العالوات واملزايا املالية   -7
األخرى.

إصدار الئحة بالنظام الداخلي للجائزة.  -7

إصدار ما يلزم من قرارات فيما يستجد من أمور تخص اجلائزة.  -9

10- تشكيل جلنة أو أكثر من بني أعضائه أو من غيرهم، ويحدد مجلس األمناء املهام 
املوكلة لها.



المادة السادسة
لنيل اجلائزة من قبل جلنة ترشيح مكونة من عدد  يكون اختيار اإلجنازات املرشحة 

 كاٍف من ذوي التخصص العلمي واخلبرة، يختارهم مجلس األمناء في كل دورة من

دورات اجلائزة.

 وللجنة أن تتواصل مع املؤسسات واملراكز العلمية والبحثية والثقافية واألدبية وغيرها

ممن تراه مناسبًا في سبيل اختيار املرشحني لنيل اجلائزة.

 وال تقبل اللجنة الترشيحات من قبل األحزاب والنقابات واجلمعيات السياسية.

 وترفع اللجنة توصياتها إلى مجلس األمناء التخاذ ما يراه مناسبًا للعرض على هيئة

التحكيم.

المادة السابعة
من خمسة أشخاص مكونة  هيئة حتكيم  املرشحة  اإلنسانية  اإلجنازات  تقومي   تتولى 

 على األقل من ذوي اخلبرة واملكانة العاملية املرموقة، يختارهم مجلس األمناء في كل

 دورة من دورات اجلائزة، وتتولى هذه الهيئة اختيار أفضل تلك اإلجنازات على أسس

 موضوعية وعلمية.

المادة الثامنة
إال االجتماع صحيحًا  يكون  وال  رئيسه،  من  بدعوة  اجتماعاته  األمناء  مجلس   يعقد 

 بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه.

 وتصدر قرارات املجلس بأغلبية أصوات احلاضرين، فإذا تساوت يرجح اجلانب الذي

منه رئيس االجتماع.



المادة التاسعة
تشكل أمانة عامة تتولى الشئون اإلدارية واملالية للجائزة، يكون لها أمني عام وأمني عام 

مساعد يصدر بتعيينهما أمر ملكي، ملدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويعاونهما عدد من 

املوظفني يتم تعيينهم أو ندبهم بترشيح من األمني العام وإقرار من مجلس األمناء بعد 

موافقة جهات عملهم. 

المادة العاشرة
تكون للجائزة مكافأة مالية، يتحدد مقدارها بأمر ملكي، ومينح الفائز املكافأة، وشهادة 

تقدير، وميدالية، في احتفال يقام حتت رعاية جاللة امللك.

المادة الحادية عشرة
ُيلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا األمر.

المادة الثانية عشرة
يعمل بهذا األمر من تاريخ صدوره، وينشر في اجلريدة الرسمية.

 

    ملك مملكة البحرين 
حمد بن عيسى آل خليفة  

صدر في قصر الرفاع:
                                بتاريخ: 27 صفر 1430هـ

                               املوافق: 22 فبراير 2009م





الئحة النظام الداخلي
لجائزة عيسى لخدمة اإلنسانية



الئحة النظام الداخلي
لجائزة عيسى لخدمة اإلنسانية

مادة )1(
التعريف بالجائزة

اسم  عاملية حتمل  جائزة  بإنشاء   2009 لسنة   )9( رقم  السامي  امللكي  األمر  صدر 

بن سلمان  الشيخ عيسى  السمو  تعالى صاحب  بإذن اهلل  له  املغفور  الكبير  الراحل 

آل خليفة طيب اهلل ثراه، تسمى جائزة عيسى للعلوم اإلنسانية، وذلك تخليدًا وتقديرًا 

ملكانته وللدور التاريخي الرائد الذي اضطلع به في استكمال مقومات الدولة احلديثة في 

البحرين وما اتسم به عهده من عالقات ووشائج جمعت بينه وبني أفراد شعبه واألشقاء 

في دول مجلس التعاون والدول العربية والصديقة.

األمر  أحكام  بعض  بتعديل   2010 لسنة   )14( رقم  السامي  امللكي  األمر  كما صدر 

امللكي رقم )9( لسنة لسنة 2009 بشأن إنشاء جائزة عيسى للعلوم اإلنسانية وإعادة 

“جائزة عيسى خلدمة اإلنسانية”. واجلائزة ذات طابع  تسمية اجلائزة بحيث تصبح 

عاملي متنح كل سنتني ألفضل إجناز في خدمة اإلنسانية.

مادة )2(
أهداف الجائزة

تهدف جائزة عيسى لخدمة اإلنسانية إلى ما يلي:

اإلسهام في خدمة اإلنسانية.  أ- 

حتقيق النفع العام للبشرية في احلاضر واملستقبل.  ب- 

تكرمي العلماء أو الباحثني أو األفراد أو املؤسسات أو املراكز أو املنظمات غير  ج- 

السياسية عن إجنازاتها املتميزة في مجال خدمة اإلنسانية. 

تعزيز اجلهود املبذولة في خدمة اإلنسانية وحل املشكالت والقضايا اإلنسانية. د- 

تبني األفكار والنظريات املبتكرة لالرتقاء مبستوى احلياة اإلنسانية. هـ- 



مادة )3(
مكونات الجائزة

 تتكون الجائزة مما يلي:

شهادة تقدير حتمل اسم الفائز والعمل الذي حصل مبوجبه على اجلائزة، إضافة  أ- 

إلى ملخص باإلجناز الذي حققه. 

ميدالية ذهبية.  ب- 

جائزة مالية. ج- 

مادة )4(
الهيكل التنظيمي للجائزة

أواًل؛ الرئيس الفخري للجائزة:

جاللة امللك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

ثانيًا؛ مجلس األمناء:

يكون للجائزة مجلس أمناء يشكل من رئيس ونائبني للرئيس وأربعة أعضاء على األقل 

يعينون بأمر ملكي ملدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

وتحدد مهام مجلس األمناء على النحو التالي: 

حتديد موضوع اجلائزة مبا يخدم إحدى اإلجنازات املتميزة في خدمة اإلنسانية،  أ-  

ووضع املعايير الالزمة لذلك في كل دورة من دورات اجلائزة مع إعالن املوضوع 

قبل تاريخ نيلها بسنة على األقل. 

وملجلس األمناء االستعانة باخلبراء واالستشاريني املتخصصني في مجال خدمة 

اإلنسانية، وفقًا ملتطلبات العمل سواء في مرحلة حتديد موضوع اجلائزة أو في 

املراحل التالية.



تشكيل جلنة من عدد كاٍف من ذوي التخصص العلمي واخلبرة يختارهم  مجلس  ب-  

األمناء في كل دورة من دورات اجلائزة، تقوم باختيار اإلجنازات املرشحة لنيل 

اجلائزة.

واألدبية  والثقافية  والبحثية  العلمية  واملراكز  املؤسسات  مع  تتواصل  أن  وللجنة   

وغيرها ممن تراه مناسبًا في سبيل اختيار املرشحني لنيل اجلائزة. 

حتديد مدة إجناز جلنة الترشيح لنيل اجلائزة لعملها، واملدة التي يتم فيها تقدمي  ج-  

اإلجنازات املرشحة وغيرها من املستندات املطلوبة. 

حتديد البيانات التي تدرج في استمارة الترشيح للجائزة.  د-  

تشكيل هيئة للتحكيم في كل دورة من دورات اجلائزة تتكون من خمسة أشخاص  هـ- 

اختيار  الهيئة  تتولى هذه  املرموقة،  العاملية  واملكانة  األقل من ذوي اخلبرة  على 

أفضل تلك اإلجنازات على أسس موضوعية وعلمية. 

التخطيط واملتابعة والتقومي لالجنازات مبا يطور اجلائزة ويحقق أهدافها.  و-  

حجب اجلائزة عندما ال ترقى اإلجنازات املقدمة إلى مستوى اجلائزة.  ز-  

إقرار وإعالن القرارات اخلاصة بنيل اجلائزة.  ح-  

العامة  األمانة  في  العمل  وبسير  باجلائزة،  اخلاصة  والشروط  القواعد  إقرار  ط-  

للجائزة.

ي-  اإلشراف على األمانة العامة للجائزة. 

حتديد شعار اجلائزة.  ك-  

النظر في تعديل الئحة النظام الداخلي للجائزة وفق ما يؤدي إلى تطوير اجلائزة  ل-  

وحتقيق أهدافها كلما استدعى األمر ذلك. 



ترشيح األمني العام واألمني العام املساعد للجائزة.  م-  

حتديد مكافآت جلنة الترشيح لنيل اجلائزة، وهيئة التحكيم. ن-  

ش- حتديد أجور العاملني في األمانة العامة للجائزة وسائر العالوات واملزايا املالية 

األخرى. 

ثالثًا؛ أسلوب عمل مجلس األمناء:

يعقد املجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه وال يكون االجتماع صحيحًا إال بحضور  أ-  

أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه. 

تصدر قرارات املجلس بأغلبية أصوات احلاضرين، فإذا تساوت يرجح اجلانب  ب-  

الذي منه رئيس االجتماع.

للمجلس أن يشكل ما يراه من جلان لدراسة موضوع من املوضوعات التي يرى  ج-  

أنها حتتاج لذلك. 

مداوالت املجلس سرية.  د-  

 

رابعًا؛ األمانة العامة للجائزة:

يكون للجائزة أمانة عامة تتولى شؤونها اإلدارية واملالية ويكون مقرها مركز عيسى 

الثقافي، وتشكل من أمني عام وأمني عام مساعد يصدر بتعيينهما أمر ملكي ملدة أربع 

سنوات قابلة للتجديد ويعاونهما عدد من املوظفني يتم تعيينهم أو ندبهم بترشيح من 

األمني العام وإقرار مجلس األمناء بعد موافقة جهات عملهم.

ويحضر األمني العام اجتماعات مجلس األمناء ويسجل مداوالته وقراراته.

وحتدد مهام األمانة العامة على النحو التالي:

جدول  بها  مرفقًا  لألعضاء  الدعوات  بتوجيه  األمناء  مجلس  الجتماعات  اإلعداد  أ-  

األعمال. 



ضرورية  أنها  يرى  تقارير  أو  معلومات  أو  بيانات  بأية  األمناء  مجلس  موافاة  ب-  

ومطلوبة ألعماله. 

تسجيل محاضر اجتماعات وقرارات مجلس األمناء واللجان األخرى التي يشكلها  ج-  

وتنفيذها. 

والباحثني  العلماء  من  اإلنسانية  بخدمة  باملهتمني  خاصة  بيانات  قاعدة  إنشاء  د-  

والشخصيات العامة، واجلامعات واملؤسسات واملراكز العلمية والبحثية والثقافية 

واألدبية، وغيرها من اجلهات املعنية باإلجنازات اإلنسانية، والتواصل معهم وفقًا 

ملتطلبات حتديد موضوع اجلائزة وما يقرره مجلس األمناء. 

اإلعالم  بوسائل  لنيلها  الترشيح  ومكوناتها وطريقة  وأهدافها  باجلائزة  التعريف  هـ-  

واالتصال. 

إنشاء موقع الكتروني للجائزة على شبكة املعلومات الدولية.  و-  

إعداد استمارة الترشيح للجائزة والبيانات التي تدرج فيها، وعرضها على مجلس  ز-  

األمناء إلقرارها. 

اإلعالن عن موضوع اجلائزة في الصحف ووسائل النشر واإلعالن.  ح-  

على  وعرضها  الترشيح  الستيفاء  املطلوبة  واألوراق  املرشحة  اإلجنازات  تلقي  ط- 

مجلس األمناء. 

إجراء االتصاالت الالزمة بأعضاء هيئتي الترشيح والتحكيم واإلعداد الجتماعاتهما  ي- 

وتوفير املتطلبات الالزمة لذلك، وذلك كله وفقًا ملا يقرره مجلس األمناء. 

إخطار الفائز باجلائزة وإعالمه بتاريخ االحتفال بتسليمه اجلائزة.  ك- 

اإلعداد لالحتفال بتسليم اجلائزة واملتطلبات الالزمة لذلك وفقًا ملا يقرره مجلس  ل- 

األمناء. 

التعريف باإلجنازات الفائزة عبر أي وسيلة إعالمية أو علمية.  م- 

رفع تقرير إلى مجلس األمناء باملوازنة الالزمة لسير العمل بجائزة عيسى خلدمة  ن- 

اإلنسانية، مع جواز االستعانة في ذلك بخبرة متخصصة.



مادة )5(
إجراءات الترشيح لنيل الجائزة

يكون اختيار اإلجنازات املرشحة لنيل اجلائزة من قبل جلنة الترشيح التي يختارها  أ- 

مجلس األمناء في كل دورة من دورات اجلائزة.

ترفع جلنة الترشيح توصياتها إلى مجلس األمناء التخاذ ما يراه مناسبًا للعرض  ب- 

على هيئة التحكيم.

املستندات  اجلائزة  لنيل  إجنازاتهم  ترشيح  املجاز  من  العامة  األمانة  تستوفي  ج- 

واملعلومات الالزمة لقبول اجلائزة كالسيرة الذاتية املتضمنة البيانات الشخصية 

الترشيح  واستمارة  السفر،  جواز  من  وصورة  الشخصية،  والصورة  والعلمية، 

للجائزة مستوفية للبيانات املدرجة بها.

تسلم األمانة العامة تقرير جلنة الترشيح عن اإلجنازات املجاز ترشيحها لنيل اجلائزة  د- 

إلى مجلس األمناء التخاذ ما يراه مناسبًا للعرض على هيئة التحكيم لتتولى تقوميها. 

يكون كل ما يتعلق بهيئة التحكيم سريًا، وال يعلن عن أسماء أعضائها، وليس  هـ- 

للعضو فيها اإلعالن عن نفسه أو نتائج التحكيم أو املداوالت. 

يقدم كل عضو بهيئة التحكيم تقريرًا عن العمل الذي تولى تقوميه، مشفوعًا برأيه  و- 

فيه إلى األمانة العامة.

بشأن  التحكيم  هيئة  تقرير  األمناء  مجلس  على  للجائزة  العام  األمني  يعرض  ز-  

تقوميها لإلجنازات املرشحة لنيل اجلائزة. 

يختار مجلس األمناء الفائز باجلائزة ويعلن ذلك.  ح- 

مادة )6(
إعالن النتيجة وتسليم الجائزة

تسلم اجلائزة للفائز في حفل يرعاه حضرة صاحب اجلاللة ملك البالد، ويراعى قدر 

اإلمكان أن يكون متوافقًا مع احتفال مملكة البحرين بعيدها الوطني. 



 مجاالت الخدمة اإلنسانية لنيل الجائزة

1. اإلغاثة والتصدي للكوارث 

2. التعليم

3.  خدمة املجتمع

4. احلوار بني احلضارات 

5. تعزيز التسامح اإلنساني

6. تعزيز السلم العاملي

7. التحضر املدني

8.  العناية بالبيئة والتغير املناخي

9. اإلجناز العلمي

10. التخفيف من وطأة الفقر والعوز

11. مفتوح ألية مجاالت أخرى.


