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جائزة عيسى
خلدمة ا�نسانية

� خضــم ا�حــداث والنزاعــات والتحديــات التــي تســود 
ــك مــن يكافــح ويســعى مــن  هــذا العــا�، يوجــد هنال
هــؤالء  ويعايــش  البشــرية.  ظــروف  حتســني  اجــل 
واملشــاق  والصراعــات،  ا��،  واملنظمــات  ا�فــراد 
الكثــ�ون وحتركهــم مشــاعرهم  يعــا� منهــا  التــي 
وتأمــني  يفتقــد،  عندمــا  اجلمــال  إعــادة  أجــل  مــن 
عندمــا  ا�فــكار  تبــادل   � والبــدء  وا�مــان،  القــوت 
العمــل  هــذا  ميضــي  مــا  غالبــ¨  الصمــت.  يســود 
االســتثنائي و الشــاق الــذي ينــم عــن الكثــ� مــن نكــران 
ــن مــن دون أن يلحــظ.  ــذات، لهــؤالء ا�فــراد املميزي ال
مــن هنــا تســعى جائــزة عيســى خلدمــة ا´نســانية إ³ 
ترويــج العمــل املتميــز غــ� االعتيــادي لهــؤالء ا�فــراد و 
ل·جيــال  ا´نســانية  ا�عمــال  و تشــجيع  املنظمــات، 

القادمة.

أســس صاحــب اجلاللــة، امللــك حمــد بــن عيســى آل 
خليفــة، ملــك مملكــة البحريــن، جائــزة عيســى خلدمــة 
ا´نسانية عام 2009، لتكرمي ا�فراد و املنظمات التي 
تقــدم خدمــات متميــزة للبشــرية، و تثمــني جهودهــم، 

� جميع أنحاء العا�.

الشــيخ  الراحــل  البحريــن  أمــ�  أســم  أطلــق  ولقــد 
عيســي بــن ســلمان آل خليفــة طيــب اÈ ثــراه ، علــى 
هــذه اجلائــزة عرفانــ¨ وتقديــرا لتفانيــه طــوال حياتــه 
ــه �  ــذي ترك ــز ال ــر املتمي ــانية، ول·ث ــة ا´نس � خدم

بالده والعا� أجمع.

ــنتني  ــانية كل س ــة ا´نس ــى خلدم ــزة عيس ــح جائ متن
ويتــم  مشــروع،  أو  هيئــة  أو  منظمــة  أو  لشــخصية 
واخلــÎاء  العلمــاء  مــن  جلنــة  قبــل  مــن  االختيــار 
والشــخصيات العامــة املرموقــة. ومينــح احلائــز علــى 
ذهبيــة،  وميداليــة  ملكيــة  تقديــر  شــهادة  اجلائــزة 

وجائزة نقدية تبلغ مليون دوالر أمريكي.
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جــل  بتكريــس  عيســى  الشــيخ  حكــم  فــÔة  متيــزت 
احملــدودة  املــوارد  تنميــة  نحــو  ووقتــه  اهتمامــه 
للبحريــن، وتقــدمي أفــكار مبتكــرة � Öــاالت التنميــة 

االقتصادية، والعالقات الدولية، والرفاه االجتماعي.
وأكــØ مــا يتذكــر النــاس منــه هــو شــخصيته الرائعــة 
التــي أظهرهــا مــن خــالل بنــاء عالقــات وشــراكات قويــة 
مــع ا�فــراد مــن جميــع املســتويات، وحتــى بعــد وفاتــه ال 

يزال يشكل رمزÙ للرجل واحلاكم امللهم.

بهــا  يتمتــع  كان  التــي  ا´نســانية  الــروح  صــدى  تــÎز 
الــذي  التقــدم   � واضــح  بشــكل  عيســى  الشــيخ 
حققتــه البحريــن � Öــاالت التعليــم والرعايــة الصحيــة 
و االجتماعيــة خــالل فــÔة حكمــه، ومــن أبــرز املشــاريع 
ــكن �  ــة الس ــه �زم ــا تصدي ــى تنفيذه ــل عل ــي عم الت
البــالد، وذلــك مــع االزديــاد الكبــ� � عــدد الســكان خــالل 

القرن املاضي.

عــالوة علــى ذلــك، حققــت البحريــن أعلــى معــدل � 
ــت  ــي. وقدم ــا� العرب ــة � الع ــراءة والكتاب ــة الق معرف
ــة الصحيــة التــي  ملواطنيهــا الرفــاه االجتماعــي والرعاي
تفــوق بكثــ� ج�انهــا ا�كــØ ثــراًء. لقــد متكــن الشــيخ 
ينــال إعجــاب وحــب شــعبه والعــا�،  عيســى مــن أن 
وذلــك بفضــل مبادراتــه احلكيمــة، ذات البصــ�ة والرؤيــة 

الثاقبة.

يبقــى الشــيخ عيســى � الذاكــرة الشــعبية، كقائــد 
ملواجهــة  بــالده  بإعــداد  كبــ�  بشــكل  اهتــم  رحيــم، 
جائــزة  وتأتــي  والعشــرين،  الواحــد  القــرن  حتديــات 
عيســى خلدمــة ا´نســانية عرفانــ¨ وتكرميــا لذكــرى هــذا 
كشــخصية  التاريــخ  ســيذكره  الــذي  املتميــز  القائــد 

إنسانية عظيمة.

نبذة عن الشيخ
عيسى بن سلمان آل خليفة

1933
مولد الشيخ عيسى

1949
تزوج من

الشيخة حصة

1953
تو³ الوصاية

على احلكم

1957
أصبح ولي¨

للعهد

1964
أسس Öلس

نقد البحرين

1952
أصبح رئيس¨ جمللس بلديةاملنامة

1956
ترأس Öلس الوصاية

1961
تو³ مقاليد احلكم
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1965
دشن

الدينار البحريني

1971
لعب دورÙ كب�Ù � استقالل البحرين

واحلصول على عضوية ا�مم املتحدة

1973
أنشأ

اجمللس الوطني

1999
رحل الشيخ عيسى إ³

جوار ربه بعد رحلة طويلة من العطاء

1970
أسس

Öلس الدولة

1972
أنشأ اجمللس

التأسيسي

1992
قام بتشكيل Öلس

الشورى
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الشيخ �مد بن مبارك آل خليفة
رئيس �لس ا�مناء

ــارك آل  ــن مب ــد ب ــيخ æم ــمو الش ــب الس ــل صاح عم
مملكــة   � الــوزراء  Öلــس  رئيــس  نائــب  خليفــة، 
البحريــن طــوال حياتــه املهنيــة املتميــزة � خدمــة 
بــالده كموظــف عــام، حيــث عمــل ســموه كقــاٍض، 
 � وعضــوا  للخارجيــة،  ووزيــرا  لëعــالم،  ومؤســس 
Öلــس الدفــاع ا�علــى. تشــمل املالمــح ا�ساســية 
لســ�ته املهنيــة القيــام بــدور نشــط وهــام � بعثــة 
إ³  أدت  التــي  احلقائــق  لتقصــي  املتحــدة  ا�مم 
ســاهمت  كمــا  اســتقاللها،  البحريــن  اســتكمال 
ــر  ــن وقط ــني البحري ــري ب ــزاع البح ــل الن ــوده � ح جه

� æكمة العدل الدولية.

الشيخ خالد بن عبدا� آل خليفة
النائب ا�ول لرئيس �لس ا�مناء

يعمــل الشــيخ خالــد منــذ عــام 2010 كنائــب لرئيــس 
احلافلــة  املهنيــة  حياتــه  بــدأ  الــوزراء،  Öلــس 
كمهندس طرق � عام 1966 وارتقى � الوظائف 

ــرا لëســكان خــالل الفــÔة  العموميــة حتــى أصبــح وزي
1975 - 1995. ثــم عمــل بعــد ذلــك كوزيــر لëســكان 

والبلديــات والبيئــة ومــن ثــم وزيــرا لëســكان والزراعــة. 
بنــك  تأســيس  خالــد  الشــيخ  اجنــازات  أهــم  مــن 
ا´ســكان � البحريــن، وتــرؤس Öلــس إدارتــه ملــدة 

تزيد عن 20عام.

تقي �مد البحارنه
النائب الثا� لرئيس �لس ا�مناء

امتــدت املســ�ة املهنيــة للبحارنــه لتشــمل Öــاالت 
اجلانــب   � وا�دب.  والسياســة  وا�عمــال  املــال 
الــدوï، شــغل منصــب ســف� البحريــن لــدى مصــر 
وجامعــة الــدول العربيــة، وحصل � عــام 1973 على 
وســام االســتحقاق مــن الدرجــة ا�و³ مــن الرئيــس 
ــورى �  ــس الش ــوا � Öل ــادات. كان عض ــور الس أن
البحرين بني عامي   1993 و 2002، حيث كان رئيسا للجنة 
العالقــات اخلارجيــة. ألــف البحارنــه Öموعــة واســعة 

من ا�عمال، من بينها أعمال � ا�دب والشعر.

الشيخ خالد بن أحمد بن �مد آل خليفة
عضو �لس ا�مناء

ــدأ  ــام 2005، ب ــذ ع ــن من ــة البحري ــة مملك ــر خارجي وزي
الشــيخ خالــد مســ�ته املهنيــة � الــوزارة نفســها 
حتــى أصبــح الرجــل ا�ول فيها. حصــل � عام 1995
علــى وســام البحريــن مــن الدرجــة الثانيــة مــن قبــل 
جاللــة امللــك حمــد لعملــه املتميــز � حــل النــزاع 
احلــدودي مــع قطــر. أمضــى فــÔة � ديــوان صاحــب 
منصــــب  شــغل  ثــم  العهــد،   ïو امللكــي  الســمو 
وهولنــدا،  املتحــدة  اململكــة  لــدى  البحريــن  ســف� 
ــو  ــ¨ عضــ ــو أيضــ ــد ه ــيخ خال ــدا. الش ــة ايرلن وجمهوري
التنميــــــة  وÖلــس  ا�علــى،  الدفــاع  Öلــس  فـــي 

االقتصادية، وعدد من اللجان الوزارية.

الدكتور �مد علي بن الشيخ منصور الس�ي
عضو �لس ا�مناء

ملــك  جلاللــة  كمستشــار  الســÔي  الدكتــور  يعمــل 
البحريــن لشــئون الســلطة التشــريعية، وهــو خبــ� � 
اللغــة العربيــة والشــريعة ا´ســالمية وا´دارة العامــة. 
وهــو عضــو مؤســس جمللــس الÎملانــات ا´ســالمية 

ورئيس Öلس إدارة ا�وقاف اجلعفرية.

أمضــى الدكتــور الســÔي حياتــه � دراســة الفقــه 
ا´ســالمي واملشــاركة � البحــوث احملليــة وخدمــة 
اجملتمــع. عمــل كوزيــر للعــدل ووزيــر للبلديــات � 

أوقات ðتلفة خالل مس�ته املميزة.

الشيخة مي بنت �مد آل خليفة
عضو �لس ا�مناء

والفنــي  الثقــا�  املشــهد   � رائــدة  شــخصيٌة 
العربــي، قــادت اجلهــود الوطنيــة الراميــة إ³ تطويــر 
البنيــة التحتيــة الثقافيــة للحفــاظ علــى الــÔاث وتنميــة 
منصــب  معاليهــا  تشــغل  املســتدامة.  الســياحة 
رئيــس هيئــة البحريــن للثقافــة واóثــار، وترأســت قبــل 
منصبهــا احلــاï حقيبتــّي وزارة الثقافــة وا´عــالم ثــم 

وزارة الثقافة.

مؤســس مركــز الشــيخ إبراهيــم بــن æمــد آل خليفــة 
ــذ عــام  ــه من للثقافــة والبحــوث ورئيــس Öلــس أمنائ
ا´رث  علــى  احلفــاظ  ســبيل   � أطلقــت   ،2002

والتــي  الثقافــة"،   � "االســتثمار  مبــادرة  الثقــا� 
بــني  مســبوقة  غــ�  شــراكة  بنــاء   � ســاهمت 
مؤسســات  كّرمتهــا  واخلــاص.  العــام  القطاعــني 

عامليــة وحصلــت علــى أعلــى ا�وســمة مــن فرنســا، 
إيطاليا، املغرب، البحرين وغ�ها. 

الدكتور منصور �مد سرحان
عضو �لس ا�مناء

مديــرا  ســرحان  يعمــل  مرمــوق،  وأكادميــي  مــؤرخ 
للمكتبــة الوطنيــة منــذ عــام 2007، وســبق أن شــغل 
منصــب مديــر املكتبــات العامــة بــني عامــي 1989 و 
2006. ترجــم الدكتــور ســرحان عــددا مــن ا�عمــال 

ا�دبيــة إ³ اللغــة العربية وقام بتأليف أكØ من ٣٩ عمال 
الثقــا�  والتاريــخ  الســ�  مــن  عــددا  تشــمل 
عيســى  مركــز  أمنــاء  Öلــس  عضــو  للبحرين.وهــو 
اجمللــس   � ويعمــل  البحريــن،  وجامعــة  الثقــا� 
Öلــس  وعضــو  النســيم  ملدرســة  ا�ستشــاري 

الشورى.

علي عبدا� خليفة
عضو �لس ا�مناء / ا�مني العام للجائزة

كاتــب وشــاعر وباحــث، وناشــط � اجملــال الثقــا�، 
ــذ  ــعبي من ــن الش ــة للف ــة الدولي ــس املنظم ــو رئي وه
دارة البحوث  عام 2016، يعمل منذ عام 2001 مديرا́ 

أشــعاره  أكســبته  امللكــي.  بالديــوان  الثقافيــة 
ســمعة  امليدانيــة  وأبحاثــه  واملغنــاة  املطبوعــة 
الكفــاءة  وســام  علــى  حصــل  واســعة،  عامليــة 
الثقافيــة مــن قبــل الرئيــس ا�ســبق احلبيــب بورقيبــة 
� 1973، والدكتــوراة الفخريــة مــن جامعــة ســيكلونا 
الدوليــة عــام 1987 واجلائــزة الدوليــة للفنــون مــن 
ا�كادمييــة الرومانيــة � عام 2006، ووســام الكفاءة 

من الدرجة ا�و³ من قبل جاللة ملك البحرين.

ا�مانة العامة
ــة  ــو³ إدارة كاف ــذي يت ــذي ال ــزة التنفي ــاز اجلائ ــي جه ه
ويقــوم  والتنظيميــة،  واملاليــة  ا´داريــة  الشــؤون 
مبهــام الدعــوة إ³ الÔشــح واســتقبال الÔشــيحات 
ا�منــاء  Öلــس  بــني  التنســيق  جانــب  إ³  وفرزهــا، 
امليدانيــة  البحــوث  فــرق  وقيــادة  التحكيــم  وجلــان 
احتفاليــات تســليم اجلائــزة، والÔويــج لهــا  وتنظيــم 

كجائزة عاملية.

�لس ا�مناء



الشيخ �مد بن مبارك آل خليفة
رئيس �لس ا�مناء

ــارك آل  ــن مب ــد ب ــيخ æم ــمو الش ــب الس ــل صاح عم
مملكــة   � الــوزراء  Öلــس  رئيــس  نائــب  خليفــة، 
البحريــن طــوال حياتــه املهنيــة املتميــزة � خدمــة 
بــالده كموظــف عــام، حيــث عمــل ســموه كقــاٍض، 
 � وعضــوا  للخارجيــة،  ووزيــرا  لëعــالم،  ومؤســس 
Öلــس الدفــاع ا�علــى. تشــمل املالمــح ا�ساســية 
لســ�ته املهنيــة القيــام بــدور نشــط وهــام � بعثــة 
إ³  أدت  التــي  احلقائــق  لتقصــي  املتحــدة  ا�مم 
ســاهمت  كمــا  اســتقاللها،  البحريــن  اســتكمال 
ــر  ــن وقط ــني البحري ــري ب ــزاع البح ــل الن ــوده � ح جه

� æكمة العدل الدولية.

الشيخ خالد بن عبدا� آل خليفة
النائب ا�ول لرئيس �لس ا�مناء

يعمــل الشــيخ خالــد منــذ عــام 2010 كنائــب لرئيــس 
احلافلــة  املهنيــة  حياتــه  بــدأ  الــوزراء،  Öلــس 
كمهندس طرق � عام 1966 وارتقى � الوظائف 

ــرا لëســكان خــالل الفــÔة  العموميــة حتــى أصبــح وزي
1975 - 1995. ثــم عمــل بعــد ذلــك كوزيــر لëســكان 

والبلديــات والبيئــة ومــن ثــم وزيــرا لëســكان والزراعــة. 
بنــك  تأســيس  خالــد  الشــيخ  اجنــازات  أهــم  مــن 
ا´ســكان � البحريــن، وتــرؤس Öلــس إدارتــه ملــدة 

تزيد عن 20عام.

تقي �مد البحارنه
النائب الثا� لرئيس �لس ا�مناء

امتــدت املســ�ة املهنيــة للبحارنــه لتشــمل Öــاالت 
اجلانــب   � وا�دب.  والسياســة  وا�عمــال  املــال 
الــدوï، شــغل منصــب ســف� البحريــن لــدى مصــر 
وجامعــة الــدول العربيــة، وحصل � عــام 1973 على 
وســام االســتحقاق مــن الدرجــة ا�و³ مــن الرئيــس 
ــورى �  ــس الش ــوا � Öل ــادات. كان عض ــور الس أن
البحرين بني عامي   1993 و 2002، حيث كان رئيسا للجنة 
العالقــات اخلارجيــة. ألــف البحارنــه Öموعــة واســعة 

من ا�عمال، من بينها أعمال � ا�دب والشعر.
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الشيخ خالد بن أحمد بن �مد آل خليفة
عضو �لس ا�مناء

ــدأ  ــام 2005، ب ــذ ع ــن من ــة البحري ــة مملك ــر خارجي وزي
الشــيخ خالــد مســ�ته املهنيــة � الــوزارة نفســها 
حتــى أصبــح الرجــل ا�ول فيها. حصــل � عام 1995
علــى وســام البحريــن مــن الدرجــة الثانيــة مــن قبــل 
جاللــة امللــك حمــد لعملــه املتميــز � حــل النــزاع 
احلــدودي مــع قطــر. أمضــى فــÔة � ديــوان صاحــب 
منصــــب  شــغل  ثــم  العهــد،   ïو امللكــي  الســمو 
وهولنــدا،  املتحــدة  اململكــة  لــدى  البحريــن  ســف� 
ــو  ــ¨ عضــ ــو أيضــ ــد ه ــيخ خال ــدا. الش ــة ايرلن وجمهوري
التنميــــــة  وÖلــس  ا�علــى،  الدفــاع  Öلــس  فـــي 

االقتصادية، وعدد من اللجان الوزارية.

الدكتور �مد علي بن الشيخ منصور الس�ي
عضو �لس ا�مناء

ملــك  جلاللــة  كمستشــار  الســÔي  الدكتــور  يعمــل 
البحريــن لشــئون الســلطة التشــريعية، وهــو خبــ� � 
اللغــة العربيــة والشــريعة ا´ســالمية وا´دارة العامــة. 
وهــو عضــو مؤســس جمللــس الÎملانــات ا´ســالمية 

ورئيس Öلس إدارة ا�وقاف اجلعفرية.

أمضــى الدكتــور الســÔي حياتــه � دراســة الفقــه 
ا´ســالمي واملشــاركة � البحــوث احملليــة وخدمــة 
اجملتمــع. عمــل كوزيــر للعــدل ووزيــر للبلديــات � 

أوقات ðتلفة خالل مس�ته املميزة.

الشيخة مي بنت �مد آل خليفة
عضو �لس ا�مناء

والفنــي  الثقــا�  املشــهد   � رائــدة  شــخصيٌة 
العربــي، قــادت اجلهــود الوطنيــة الراميــة إ³ تطويــر 
البنيــة التحتيــة الثقافيــة للحفــاظ علــى الــÔاث وتنميــة 
منصــب  معاليهــا  تشــغل  املســتدامة.  الســياحة 
رئيــس هيئــة البحريــن للثقافــة واóثــار، وترأســت قبــل 
منصبهــا احلــاï حقيبتــّي وزارة الثقافــة وا´عــالم ثــم 

وزارة الثقافة.

مؤســس مركــز الشــيخ إبراهيــم بــن æمــد آل خليفــة 
ــذ عــام  ــه من للثقافــة والبحــوث ورئيــس Öلــس أمنائ
ا´رث  علــى  احلفــاظ  ســبيل   � أطلقــت   ،2002

والتــي  الثقافــة"،   � "االســتثمار  مبــادرة  الثقــا� 
بــني  مســبوقة  غــ�  شــراكة  بنــاء   � ســاهمت 
مؤسســات  كّرمتهــا  واخلــاص.  العــام  القطاعــني 

عامليــة وحصلــت علــى أعلــى ا�وســمة مــن فرنســا، 
إيطاليا، املغرب، البحرين وغ�ها. 

الدكتور منصور �مد سرحان
عضو �لس ا�مناء

مديــرا  ســرحان  يعمــل  مرمــوق،  وأكادميــي  مــؤرخ 
للمكتبــة الوطنيــة منــذ عــام 2007، وســبق أن شــغل 
منصــب مديــر املكتبــات العامــة بــني عامــي 1989 و 
2006. ترجــم الدكتــور ســرحان عــددا مــن ا�عمــال 

ا�دبيــة إ³ اللغــة العربية وقام بتأليف أكØ من ٣٩ عمال 
الثقــا�  والتاريــخ  الســ�  مــن  عــددا  تشــمل 
عيســى  مركــز  أمنــاء  Öلــس  عضــو  للبحرين.وهــو 
اجمللــس   � ويعمــل  البحريــن،  وجامعــة  الثقــا� 
Öلــس  وعضــو  النســيم  ملدرســة  ا�ستشــاري 

الشورى.

علي عبدا� خليفة
عضو �لس ا�مناء / ا�مني العام للجائزة

كاتــب وشــاعر وباحــث، وناشــط � اجملــال الثقــا�، 
ــذ  ــعبي من ــن الش ــة للف ــة الدولي ــس املنظم ــو رئي وه
دارة البحوث  عام 2016، يعمل منذ عام 2001 مديرا́ 

أشــعاره  أكســبته  امللكــي.  بالديــوان  الثقافيــة 
ســمعة  امليدانيــة  وأبحاثــه  واملغنــاة  املطبوعــة 
الكفــاءة  وســام  علــى  حصــل  واســعة،  عامليــة 
الثقافيــة مــن قبــل الرئيــس ا�ســبق احلبيــب بورقيبــة 
� 1973، والدكتــوراة الفخريــة مــن جامعــة ســيكلونا 
الدوليــة عــام 1987 واجلائــزة الدوليــة للفنــون مــن 
ا�كادمييــة الرومانيــة � عام 2006، ووســام الكفاءة 

من الدرجة ا�و³ من قبل جاللة ملك البحرين.

ا�مانة العامة
ــة  ــو³ إدارة كاف ــذي يت ــذي ال ــزة التنفي ــاز اجلائ ــي جه ه
ويقــوم  والتنظيميــة،  واملاليــة  ا´داريــة  الشــؤون 
مبهــام الدعــوة إ³ الÔشــح واســتقبال الÔشــيحات 
ا�منــاء  Öلــس  بــني  التنســيق  جانــب  إ³  وفرزهــا، 
امليدانيــة  البحــوث  فــرق  وقيــادة  التحكيــم  وجلــان 
احتفاليــات تســليم اجلائــزة، والÔويــج لهــا  وتنظيــم 

كجائزة عاملية.
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الشيخ �مد بن مبارك آل خليفة
رئيس �لس ا�مناء

ــارك آل  ــن مب ــد ب ــيخ æم ــمو الش ــب الس ــل صاح عم
مملكــة   � الــوزراء  Öلــس  رئيــس  نائــب  خليفــة، 
البحريــن طــوال حياتــه املهنيــة املتميــزة � خدمــة 
بــالده كموظــف عــام، حيــث عمــل ســموه كقــاٍض، 
 � وعضــوا  للخارجيــة،  ووزيــرا  لëعــالم،  ومؤســس 
Öلــس الدفــاع ا�علــى. تشــمل املالمــح ا�ساســية 
لســ�ته املهنيــة القيــام بــدور نشــط وهــام � بعثــة 
إ³  أدت  التــي  احلقائــق  لتقصــي  املتحــدة  ا�مم 
ســاهمت  كمــا  اســتقاللها،  البحريــن  اســتكمال 
ــر  ــن وقط ــني البحري ــري ب ــزاع البح ــل الن ــوده � ح جه

� æكمة العدل الدولية.

الشيخ خالد بن عبدا� آل خليفة
النائب ا�ول لرئيس �لس ا�مناء

يعمــل الشــيخ خالــد منــذ عــام 2010 كنائــب لرئيــس 
احلافلــة  املهنيــة  حياتــه  بــدأ  الــوزراء،  Öلــس 
كمهندس طرق � عام 1966 وارتقى � الوظائف 

ــرا لëســكان خــالل الفــÔة  العموميــة حتــى أصبــح وزي
1975 - 1995. ثــم عمــل بعــد ذلــك كوزيــر لëســكان 

والبلديــات والبيئــة ومــن ثــم وزيــرا لëســكان والزراعــة. 
بنــك  تأســيس  خالــد  الشــيخ  اجنــازات  أهــم  مــن 
ا´ســكان � البحريــن، وتــرؤس Öلــس إدارتــه ملــدة 

تزيد عن 20عام.

تقي �مد البحارنه
النائب الثا� لرئيس �لس ا�مناء

امتــدت املســ�ة املهنيــة للبحارنــه لتشــمل Öــاالت 
اجلانــب   � وا�دب.  والسياســة  وا�عمــال  املــال 
الــدوï، شــغل منصــب ســف� البحريــن لــدى مصــر 
وجامعــة الــدول العربيــة، وحصل � عــام 1973 على 
وســام االســتحقاق مــن الدرجــة ا�و³ مــن الرئيــس 
ــورى �  ــس الش ــوا � Öل ــادات. كان عض ــور الس أن
البحرين بني عامي   1993 و 2002، حيث كان رئيسا للجنة 
العالقــات اخلارجيــة. ألــف البحارنــه Öموعــة واســعة 

من ا�عمال، من بينها أعمال � ا�دب والشعر.

الشيخ خالد بن أحمد بن �مد آل خليفة
عضو �لس ا�مناء

ــدأ  ــام 2005، ب ــذ ع ــن من ــة البحري ــة مملك ــر خارجي وزي
الشــيخ خالــد مســ�ته املهنيــة � الــوزارة نفســها 
حتــى أصبــح الرجــل ا�ول فيها. حصــل � عام 1995
علــى وســام البحريــن مــن الدرجــة الثانيــة مــن قبــل 
جاللــة امللــك حمــد لعملــه املتميــز � حــل النــزاع 
احلــدودي مــع قطــر. أمضــى فــÔة � ديــوان صاحــب 
منصــــب  شــغل  ثــم  العهــد،   ïو امللكــي  الســمو 
وهولنــدا،  املتحــدة  اململكــة  لــدى  البحريــن  ســف� 
ــو  ــ¨ عضــ ــو أيضــ ــد ه ــيخ خال ــدا. الش ــة ايرلن وجمهوري
التنميــــــة  وÖلــس  ا�علــى،  الدفــاع  Öلــس  فـــي 

االقتصادية، وعدد من اللجان الوزارية.

الدكتور �مد علي بن الشيخ منصور الس�ي
عضو �لس ا�مناء

ملــك  جلاللــة  كمستشــار  الســÔي  الدكتــور  يعمــل 
البحريــن لشــئون الســلطة التشــريعية، وهــو خبــ� � 
اللغــة العربيــة والشــريعة ا´ســالمية وا´دارة العامــة. 
وهــو عضــو مؤســس جمللــس الÎملانــات ا´ســالمية 

ورئيس Öلس إدارة ا�وقاف اجلعفرية.

أمضــى الدكتــور الســÔي حياتــه � دراســة الفقــه 
ا´ســالمي واملشــاركة � البحــوث احملليــة وخدمــة 
اجملتمــع. عمــل كوزيــر للعــدل ووزيــر للبلديــات � 

أوقات ðتلفة خالل مس�ته املميزة.

الشيخة مي بنت �مد آل خليفة
عضو �لس ا�مناء

والفنــي  الثقــا�  املشــهد   � رائــدة  شــخصيٌة 
العربــي، قــادت اجلهــود الوطنيــة الراميــة إ³ تطويــر 
البنيــة التحتيــة الثقافيــة للحفــاظ علــى الــÔاث وتنميــة 
منصــب  معاليهــا  تشــغل  املســتدامة.  الســياحة 
رئيــس هيئــة البحريــن للثقافــة واóثــار، وترأســت قبــل 
منصبهــا احلــاï حقيبتــّي وزارة الثقافــة وا´عــالم ثــم 

وزارة الثقافة.

مؤســس مركــز الشــيخ إبراهيــم بــن æمــد آل خليفــة 
ــذ عــام  ــه من للثقافــة والبحــوث ورئيــس Öلــس أمنائ
ا´رث  علــى  احلفــاظ  ســبيل   � أطلقــت   ،2002

والتــي  الثقافــة"،   � "االســتثمار  مبــادرة  الثقــا� 
بــني  مســبوقة  غــ�  شــراكة  بنــاء   � ســاهمت 
مؤسســات  كّرمتهــا  واخلــاص.  العــام  القطاعــني 

عامليــة وحصلــت علــى أعلــى ا�وســمة مــن فرنســا، 
إيطاليا، املغرب، البحرين وغ�ها. 

الدكتور منصور �مد سرحان
عضو �لس ا�مناء

مديــرا  ســرحان  يعمــل  مرمــوق،  وأكادميــي  مــؤرخ 
للمكتبــة الوطنيــة منــذ عــام 2007، وســبق أن شــغل 
منصــب مديــر املكتبــات العامــة بــني عامــي 1989 و 
2006. ترجــم الدكتــور ســرحان عــددا مــن ا�عمــال 

ا�دبيــة إ³ اللغــة العربية وقام بتأليف أكØ من ٣٩ عمال 
الثقــا�  والتاريــخ  الســ�  مــن  عــددا  تشــمل 
عيســى  مركــز  أمنــاء  Öلــس  عضــو  للبحرين.وهــو 
اجمللــس   � ويعمــل  البحريــن،  وجامعــة  الثقــا� 
Öلــس  وعضــو  النســيم  ملدرســة  ا�ستشــاري 

الشورى.

علي عبدا� خليفة
عضو �لس ا�مناء / ا�مني العام للجائزة

كاتــب وشــاعر وباحــث، وناشــط � اجملــال الثقــا�، 
ــذ  ــعبي من ــن الش ــة للف ــة الدولي ــس املنظم ــو رئي وه
دارة البحوث  عام 2016، يعمل منذ عام 2001 مديرا́ 

أشــعاره  أكســبته  امللكــي.  بالديــوان  الثقافيــة 
ســمعة  امليدانيــة  وأبحاثــه  واملغنــاة  املطبوعــة 
الكفــاءة  وســام  علــى  حصــل  واســعة،  عامليــة 
الثقافيــة مــن قبــل الرئيــس ا�ســبق احلبيــب بورقيبــة 
� 1973، والدكتــوراة الفخريــة مــن جامعــة ســيكلونا 
الدوليــة عــام 1987 واجلائــزة الدوليــة للفنــون مــن 
ا�كادمييــة الرومانيــة � عام 2006، ووســام الكفاءة 

من الدرجة ا�و³ من قبل جاللة ملك البحرين.

ا�مانة العامة
ــة  ــو³ إدارة كاف ــذي يت ــذي ال ــزة التنفي ــاز اجلائ ــي جه ه
ويقــوم  والتنظيميــة،  واملاليــة  ا´داريــة  الشــؤون 
مبهــام الدعــوة إ³ الÔشــح واســتقبال الÔشــيحات 
ا�منــاء  Öلــس  بــني  التنســيق  جانــب  إ³  وفرزهــا، 
امليدانيــة  البحــوث  فــرق  وقيــادة  التحكيــم  وجلــان 
احتفاليــات تســليم اجلائــزة، والÔويــج لهــا  وتنظيــم 

كجائزة عاملية.



الـــرؤيـــــة
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الـــرســالــــة

�االت جائزة عيسى

نحو ا�فضل من  العا�  تغي�  يريدون  الذين  أولئك  تقدير ومكافأة إسهامات  ا³  ا´نسانية  تسعى جائزة عيسى خلدمة 

بالروح ا´نسانية اخل�ة، و� حتقيق  الثقة  خالل علمهم وعملهم الدؤوب املتفا� واملبتكر الذي يساعد � استعادة 

عا� أفضل إنساني¨ �جيال املستقبل.

تأسست جائزة عيسى خلدمة ا´نسانية بهدف خلق الوعي باملساعي ا´نسانية غ� العادية عÎ العا�، وإلهام وتشجيع 

املزيد من الناس لتحقيق التفوق � هذه املساعي، وتكرمي املنظمات وا�فراد الذين أظهروا قدرات متفردة � التأث� 

على العا�.

التحضر املد�

العناية بالبيئة والتغ� املناخي 

ا´جناز العلمي

التخفيف من وطأة الفقر والعوز

مفتوحة �ية Öاالت أخرى

ا´غاثة والتصدي للكوارث

التعليم

خدمة اجملتمع

احلوار بني احلضارات

تعزيز التسامح ا´نسا�

تعزيز السلم العاملي
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أولئــك  إ³  ا´نســانية  خلدمــة  عيســى  جائــزة  متنــح 
خــالل  مــن  العــا�  تغيــ�  علــى  يعملــون  الذيــن 
ــة � إيجــاد  مبادراتهــم ا´نســانية وجهودهــم الدؤوب
ا´نســانية  للقضايــا  مبتكــرة  ابداعيــة  حلــول 

واالجتماعية من أجل حتسني ظروف البشرية.

ا�مانــة  وتفتتــح  ســنتني،  كل  مــرة  اجلائــزة  ومتنــح 
العامــة بــاب الÔشــيح لنيــل اجلائــزة مباشــرة مــن بعــد 
انتهــاء كل دورة. وتســتقبل الÔشــيحات عــÎ املوقــع 
ــيحات  ــتقبال الÔش ــب اس ــني إ³ جان ــد ا´لكÔوني والÎي
عــÎ الÎيــد اجلــوي املســجل. يتــم اختيــار املÔشــحني 
مــن قبــل جلنــة التحكيــم التــي تقــوم بدراســة وتقييــم 
إحــدى   � جهــوده  ســاهمت  مرشــح  كل  أعمــال 
ــ�  ــزة املنصــوص عليهــا � معاي Öــاالت منــح اجلائ

الÔشح.

• تقــدم اســتمارات الÔشــح باللغــة العربيــة أو باللغــة 
ا´جنليزية.

• أال يكون عمر املÔشح أقل من 18 عاما.
• تعتمد الطلبات املطابقة ملعاي� الÔشح فقط.

• حتديد الهدف ا´نسا� للمشروع.
• حتديد تفاصيل الفئة املستهدفة وعددها.

• حتديد التأث� الفعلي للمشروع ونفعه للبشرية.
• مواجهة التحديات من أجل خدمة ا´نسانية.

باســتالم  املÔشــحني  العامــة  ا�مانــة  • تشــعر 
طلباتهم كتابي¨.

القواعد وا�حكام
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• أن يكــون العمــل الــذي يقــوم بــه املÔشــح للجائــزة 
إنساني¨ بحت¨.

• أال تكــون هــذه ا�عمــال لهــا صلــه سياســية أو ذات 
صلة بأي جهة حزبية.

• أال يقتصــر عمــل املÔشــح علــى دولــة واحــدة وإمنــا 
يتوسع ليشمل رقعة واسعة من العا�.

• أال يكــون املÔشــح قــد حصــل علــى أي دعــم مــادي 
تÎعــات  علــى  اعتمــد  وإمنــا  حكوميــة  جهــات  مــن 

ا�شخاص واملؤسسات.
ــني أو  ــدد العامل ــى ع ــيح عل ــب الÔش ــوي طل • أن يحت

املنتسبني للمشروع، أو Öلس إدارة املشروع.
• أن يتضمــن طلــب الÔشــيح شــرح¨ حــول طبيعــة 

عالقة اجملتمع باملشروع.
املشــروع  عالقــة  الÔشــيح  طلــب  يتضمــن  أن   •

باملنظمات الدولية وبخاصة ذات البعد ا´نسا�.
عليهــا  حصــل  التــي  اجلوائــز  الطلــب  يشــمل  أن   •

املشروع أو رشح لنيلها.
• أن يشــمل الطلــب شــرح الوضــع الــذي ســيؤول إليــه 

املشروع بعد غياب املÔشح.

Öموعــة  علــى  املعتمــدة  املعايــ�  وبتطبيــق 
املÔشــحني أفــرادا ومؤسســات مــن ðتلــف أنحــاء 
العــا�، تتــو³ جلنــة التحكيــم فــرز مــن تنطبــق عليهــم 
املعايــ� الدقيقــة كمرشــحني æتملــني، وباملزيــد 
مــن التدقيــق علــى مــا مت فــرزه واملفاضلــة بينــه فيمــا 
وأبعادهــا  ا´نســانية  اخلدمــة  أداء  مســتوى  يخــص 
وفاعليــة  انتشــار  وســعة  مشــاريعها  وðرجــات 
تأث�هــا وتنــوع هــذا التأثــ� وقيمتــه ا´نســانية، يتــم 
لنيــل  أوï للمرشــحني  التوصــل إ³ كشــف ðتصــر 
مــن  املزيــد  التاليــة  اجللســة   � وُيجــرى  اجلائــزة 
القائمــة  إ³  للتوصــل  والتقييــم  والتدقيــق  البحــث 

اخملتصرة بصورتها النهائية.

طبيعة املشروع وأهدافه
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ــاص  ــارين وذوي اختص ــه مستش ــم � عضويت ــزة يض ــة للجائ ــة العام ــل ا�مان ــ¨ ميث ــاء فريق ــس ا�من ــدب Öل ينت
وخــÎة � أكــØ مــن Öــال للقيــام بزيــارة ميدانيــة، وإجــراء مقابــالت شــخصية مــع املÔشــحني احملتملــني 
الثالثــة، وبقــدر مــا يســفر عنــه البحــث امليــدا� مــن كشــف وإيضــاح وحتقــق يحــدد Öلــس ا�منــاء الفائــز ويكلــف 

ا�مانة العامة بإعالن اسمه.

الزيارة امليدانية

إبالغ الفائز وا�عالن الرسمي عن فوزه

ــى  ــزة عيس ــز بجائ ــم الفائ ــم اس ــة التحكي ــن جلن ــل ع ــور ممث ــام بحض ــني الع ــاء أو ا�م ــس ا�من ــس Öل ــن رئي يعل
ــانية  ــة ا´نس ــى خلدم ــزة عيس ــح جائ ــالم. متن ــائل ا´ع ــة وس ــور كاف ــي بحض ــر صحف ــانية � مؤمت ــة ا´نس خلدم
للفائــز � احتفاليــة كــÎى مبملكــة البحريــن تقــام برعايــة ســامية مــن حضــرة صاحــب اجلاللــة ملــك مملكــة 
ــر  ــهادة تقدي ــى ش ــز عل ــل الفائ ــالد. ويحص ــارج الب ــل وخ ــن داخ ــوف م ــخصيات والضي ــار الش ــور كب ــن، بحض البحري
 Ùتقديــر أمريكــي  دوالر  مليــون  قــدره  ماليــا  ومبلغــا   ،21 عيــار  اخلالــص  الذهــب  مــن  وميداليــة  ملكيــة 

خلدماته املتميزة لëنسانية.





للتواصل

للحصول على املزيد من املعلومات حول جائزة عيسى

خلدمة ا´نسانية واحلصول على استمارات الÔشيح،

يرجى زيارة موقعنا ا´لكÔو�:
www.isaaward.org

ص.ب. 55550

العدلية، مملكة البحرين

هاتف: 366166 17 973 +

فاكس: 369693 17 973 +

info@isaaward.org :و�Ôيد ا´لكÎال

www.isaaward.org :و�Ôاملوقع ا´لك


