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تـقــديم

أن يتم التأسيس في البحرين لجائزة عالمية لتحمل اسم سمو األمير الراحل طّيب اهلل ثراه، وأن تـُخصص لدعم 
الخدمة اإلنسانية أينما وجدت على وجه األرض دون التفريق بين بني البشر، وأن تـستحضر الجائزة المنجز التاريخي 

لمن تحمل اسمه في بناء الدولة الحديثة، وتستوحي سجاياه اإلنسانية في حب الخير وفعله بروح متسامحة 
كسبت تقدير وعرفان شعبه وصداقات ساسة وقادة دول، لحدث تاريخي هام. فالجائزة تعبر بصورة أو بأخرى عن 

استمرار خط الصعود الحضاري لشعب البحرين في التجلي ليسهم في البحث والتقصي إلبراز ودعم منجزات 
الخدمة اإلنسانية المتميزة على أكثر من صعيد، وفي مجاالت متعددة. 

وما يميز جائزة عيسى لخدمة اإلنسانية من بين الجوائز الخليجية والعربية والعالمية، أنها جائزة مفتوحة على كل 
آفاق المنجز اإلنساني في خدمة البشرية، فمثلما تمنح لفرد، فهي أيضًا لمؤسسة أو هيئة أو جامعة أو جمعية، 
مثلما هي لمشروع أو اختراع أو اكتشاف أو دراسة علمية أو حملة إغاثة أو لبرنامج أو لفكرة جديدة تتحقق وتفيد 

البشرية دون سواها.

إن إشهار شعار الجائزة اليوم يعد إيذانًا بالبدء في تنفيذ مخطط واسع للترويج للجائزة في مختلف بلدان العالم 
لتكون في مصاف الجوائز العالمية الكبرى.

جزى اهلل جاللة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة خيراً بإنشاء هذه الجائزة، فبقدر ما هي وفاء لوالد وعرفان 
بدوره التاريخي، فهي لمسة حنان ودعم وتشجيع، وتعبير حضاري عن روح شعب البحرين التي تـتجـّسـد في كل 

عمل طّيـب وخـّيـر.

عـلي عـبداهلل خـليفة
األمين العام لجائزة عيسى لخدمة  اإلنسانية



مجلس األمناء

ــ رئيسًا •       الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة 
ــ نائبًا أول للرئيس  •        الشيخ خالد بن عبداهلل آل خليفة 

•        تقي محمد البحارنة - نائبًا ثاٍن للرئيس
•        الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة - عضواً

•        الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري - عضواً
•        الدكتور عيسى محمد أمين - عضواً

•        علي عبداهلل خليفة - عضواً

مجلس أمناء جائزة عيسى لخدمة  اإلنسانية



معلومات عن الجائزة

تسعى الجائزة، التي تأسست عام 2009، لتكريم ودعم جهود األفراد والمنظمات والمؤسسات والهيئات 
والمشاريع التي تبذل جهوداً بارزة وتسهم في اإلرتقاء بمجتمعاتها في أي مكان في العالم. 

وتقديراً من المجتمع ألولئك الذين قدموا خدمات إنسانية جليلة وبشكل بارز، تأتي الجائزة تكريمًا للعلماء 
والباحثين والتربويين ومراكز البحث والمؤسسات والرواد في مجال البيئة والعمل اإلجتماعي. 

تُمنح الجائزة كل سنتين، وتهدف أساسًا لتشجيع المساهمات التي تصب في مجاالت خدمة اإلنسانية، وإيجاد 
الحلول المبتكرة التي تعزز الرفاهية العالمية واالرتقاء بمستوي المعيشة. 

يحصل الفائز بالجائزة على شهادة الجدارة، وميدالية ذهبية، باإلضافة إلى مبلغ مالي قدره مليون دوالر أمريكي. 
وسيتم اإلعالن عن الفائز بالجائزة في دورتها األولى في احتفالية كبرى يرعاها حضرة صاحب الجاللة ملك مملكة 

البحرين خالل شهر مايو 2012.  



مجاالت منح الجائزة

تُمنح جائزة عيسى لخدمة اإلنسانية لألفراد أو المؤسسات أو الهيئات أو المشاريع التي تنجز أعمااًل متميزة في خدمة 
اإلنسانية في أي من المجاالت التالية : 

•          اإلغاثة والتصدي للكوارث
•          التعليم

•          خدمة المجتمع
•          حوار الحضارات

•          التسامح اإلنساني
•          السلم العالمي
•          التحضر المدني

•          البيئة والتغير المناخي
رائد في أي مجال )نظريات جديدة، مكتشفات، مخترعات( •          إنجاز علمي 

•          مكافحة الفقر والعوز
•          مفتوح ألية مجاالت أخرى

معايير التأهل للمشاركة
يمكن ألي فرد أو مؤسسة تظهر إلتزامًا وتفانيًا في خدمة اإلنسانية، في أي مكان من العالم، التأهل للحصول 

على الجائزة. لكن، ونظراً ألن الجائزة غير مسّيسة، فإن لجنة الترشيح لن تقبل الترشيحات المقدمة من النقابات 
والجمعيات السياسية.



الترشـيحات

لكل دورة من دورات الجائزة، تُرفع ترشيحات اإلنجازات اإلنسانية من قبل لجنة عالمية يشكلها مجلس األمناء من 
خبراء متمرسين معروفين عالميًا. وتنسق اللجنة أعمالها بشكل وثيق مع المؤسسات العلمية والبحثية والثقافية 

والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات األخرى في جميع أنحاء العالم، وذلك لتحديد المرشحين من ذوي 
الكفاءات العالية المؤهلين للحصول على الجائزة. وتنظر في هذه الترشيحات لجنة تحكيم من ذوي االختصاص 

الختيار الفائز من بين المرشحين.

يرأس لجنة الترشيح لدورة الجائزة األولى البروفيسور يان بولسون، وتضم اللجنة في عضويتها كل من : الدكتورة 
فاطمة البلوشي، األستاذ محمد بن عيسى، الدكتور فرحان نظامي، البروفيسور جون كراولي، الدكتورة دونا شالال، 

والدكتور غسان سالمه.

االجتماع الثاني للجنة الترشيح في لندن 26 مايو 2011



معلومات عن صاحب الجائزة

كرس األمير الراحل المغفور له بإذن اهلل تعالى الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب اهلل ثراه، حياته لخدمة البحرين 
واإلرتقاء بها، إذ عمل على تحقيق التوازن بين التنمية االجتماعية والسياسية والحكم بعدالة ورحمة ومودة، ما أسهم بفاعلية 

في بناء دولة حديثة أنجزت استقاللها وفتحت أمامها كل آفاق التنمية.

إن معالجة االحتياجات اإلسكانية العاجلة للمواطنين البحرينيين وإنشاء مدن سكنية شاملة لتوفير المساكن والخدمات 
لمحدودي الدخل هي واحدة من أهم انجازات األمير الراحل، حيث عمل على ضمان أن تتم عمليات تطوير البنية التحتية 

والتنمية في المناطق الريفية بالتزامن مع التطور اإلقتصادي للبالد بشكل متكامل، فضاًل عن توفير الرعاية الصحية المجانية 

للمواطنين البحرينيين مع إنشاء مجمع السلمانية الطبي في عام 1978، والمستشفى العسكري في عام 1979. وفي عهده 
أنشأت الجامعات بمختلف الكليات.

وعلى الرغم من إرث الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة الغني في المجاالت االجتماعية واالقتصادية والثقافية والتربوية 
والسياسية، فإن الجميع، على اختالف فئاتهم، يتذكرون للفقيد الراحل كرمه الفياض وطيب معشره ولطفه ومودته، إذ 

كان رجاًل غيرعادي يتمتع بقدرات فريدة على التواصل مع الناس بمختلف أطيافهم. ولكل ما سبق، فإن جائزة عيسى لخدمة 
اإلنسانية هي لمسة وفاء وتقدير لمكانته وتكريم إلخالص سموه وللحب العميق الذي جمع بينه وبين أفراد شعبه وبينه 

وبين العديد من الساسة والقادة في العالم.                



األمانة العامة
السيد علي عبداهلل خليفة ــ األمين العام

الدكتور منصور محمد سرحان ــ األمين العام المساعد

االتـصــال
لمـزيــد مـن المعلومـــات عـن جائــزة عيسـى لخدمة اإلنسانيــة، أو لالتصــال بلجــنة الترشــيح، 

يرجــى االتصــال بنـا على العنوان التالي : 
األمانة العامة، ص. ب : 55550، العدلية، مملكة البحرين
هاتف : 747254 17، النقال: 38443366، فاكس : 747209 17

info@isaaward.org :البريد اإللكتروني ،www.isaaward.org :الموقع اإللكتروني

فكرة تصميم الهوية

أقيمت مسابقة مفتوحة في مملكة البحرين لتصميم شعار وهوية تجسد السمات السامية لجائزة عيسى لخدمة اإلنسانية. 
ويقدم أدناه الفنان عبداهلل يوسف الفائز بالجائزة شرحًا لفكرته حول تصميم وابتكار الشعار: 

كانت الصعوبة تكمن في كيفية اإلهتداء إلى فكرة تفتح أفقًا رحبة البتكار وصياغة تكوين فني بمثابة شعار يوجز ويختزل 
معنى الجائزة ويحقق جدارة اإليحاء بها والداللة عليها وفق مفردات تعبيرية مستقاة من معدن ومكانة وجوهر الشخصية 

المفصلية في تاريخ البحرين الحديث، التي تيمنًا بها وبتاريخها وبمكانتها وباسمها أطلقت الجائزة تقديراً لها وعرفانًا بإنجازاتها.

وبرغم ما تبدى لي من صعوبة في تحقيق ذلك، إال أن االجتهاد والبحث الفاحص المتأني قادني دون عناء إلى أن أستمد 
فكرة بناء وتصميم شعار جائزة عيسى لخدمة اإلنسانية من ملمحين بارزين للمتأمل في شخصية الشيخ عيسى بن سلمان 

آل خليفة طيب اهلل ثراه.

الملمح األول هو أشراقة اإلبتسامة المعهودة الالفتة على محياه، والثاني هو جاذبية المظهر الجانبي التي يشيعها )بروفيل 
الوجه( لدى المتأمل فيه.. مضافًا إليهما ما إتصف به سموه من سجايا وخصال إنسانية عديدة، كالتواضع الجم والعفوية 
والبساطة والرقة والسماحة واللطف والحنو والكرم وحب فعل الخير، وهي طبائع طالما استشعرتها الناس في شخص 
سموه، وتحدثت بها وعنها وطوقت صاحبها بفيض مشاعرها وتقديرها ومحبتها له، وهي كلها في تضافرها، هو ما ترمز 

إليه الدائرة التي طوقت مفردات الشعار الرئيسية المتمثلة في األرضية البيضاء، وجموع الناس، والمظهر الجانبي )بروفيل 
الوجه( الباسم المطل على الناس.

كل تلك المفردات مجتمعة، تشكل البنى الرئيسية التي ألهمت المخيلة لوضع شعار )جائزة عيسى لخدمة اإلنسانية(.


