
 

 

 

 

 

 

 جائزة البنك اإلسالمي للتنمية للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار
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 أمهية العلم يف اإلسالم

يفّّعظيمةّإسهاماتكثريةّمنّالعلماءّاملسلمنيّعلىّمدىّقرونّّّمج ةمتّأعدادّقدّ 
 .للبشريةّمهمةاليتّكانتّّيةواسعةّمنّالتخصصاتّالعلمّطائفة

ّتشملّأّو ّيفّاملوسوعاتّالطبيةّّبنّسينااّاملنجزاتّمنجزاتبرز ّالرائدة ّكتاابته يف
أسسّاجلربّّأرسىحممدّبنّموسىّاخلوارزمي،ّعاملّالرايضياتّالذيّّووالصيدالنية،ّ

ّوأيبّ،األولّتطبيقيالميائيّكيجابرّبنّحيان،ّاملعروفّابسمّالّويفّالعصرّاحلديث،ّ
 .دراسةّشاملةّاهليثمّالذيّدرسّالعلومّالبصريةّوتشريحّالعنيّبنعليّحسنّ

لتعزيزّولوايتّاألمنّعلميةّالؤسساتّاملخاللّفرتةّالنموّاإلسالمي،ّأصبحّإنشاءّّو
ّإىلّاونقلّاملعّةثّالتعاونيّوالبح ّاجيأرفّاملكتسبة ّالسجالتّّولّاملستقبل. ُتظهر

ّ ّأن ّالقّرالتارخيية ّ)ّوينيجامعة ّيف ّأسست ّابفاس، ّأقدمّمّ(859ّسنةملغرب، ن
أنّالسعيّوراءّاملعرفةّمفادهاّنجزاتّعلىّحقيقةّهذهّاملوتشهدّاجلامعاتّيفّالعامل.ّ

ّكانّحيظىّابألمهية  اإلسالم.ّظهورمنذّّالعلمية

   

 



 

 
 

 

  

 

 

 

نبذة عن البنك اإلسالمي 
 ("البنك"للتنمية )

ّ

ّ ّاإلسالمي ّّ)"البنك"(ّللتنميةالبنك ّمالية متعددةّّإمنائيةمؤسسة
م(ّلتعزيزّالتنميةّاالقتصادية1975ّ)ّهـ1395ّسنةّأنشئتاألطرافّ

اإلسالميةّّويفّأوساطّاجلالياتاألعضاءّّالبلدانوالتقدمّاالجتماعيّيفّ
ّ.مبادئّالشريعةّاإلسالميةّعلىّوفقّ،ّوذلكغريّاألعضاءّالبلدانيفّ

قاراتّمنّخمتلفّالّبلداّ 57ّ"ّالبنك"يفّّاألعضاءعددّالبلدانّّويبلغ
ّالالّ املّو ّوأمريكا ّآسيا ّّوّ؛تينيةناطق: ّّوأورواب الشرقّّوّ؛الوسطىآسيا

 .أفريقياّجنوبّالصحراءّالكربىّوّ؛فريقياأاألوسطّومشالّ

،ّللتعاونّاالقتصاديّ ّاإلمنائيةّةاملساعدّخمتلفّأشكالّ"البنك"ّويقد ِّم
ّبلدانهيفّّتعزيزّدورّالتمويلّاإلسالميّ لواالستثمار،ّّوتشجيعّالتجارةّلّو

ّمساعداتهبزايدةّوتنويعّ"ّيفّاآلونةّاألخريةّالبنك"قامّّكمااألعضاء.ّّ

ء،ّأالّوهوّتنميةّالبلدانّاألعضامنّمصادرّّتشجيعا ّملصدرّأساسيّ 
 .والتكنولوجياّواالبتكارّعلومال

ّومنها،ّكاملةّ ّّوالتكنولوجياّواالبتكارّعلوملالبيئيةّلّنظومةاملوهوّيدعمّ
ّالّصياغةُّ ّوتطويرُّّعلومسياسات ّواالبتكار، القدراتّّوالتكنولوجيا

التحتيةّّالبىنّوالتكنولوجياّواالبتكار،ّوإنشاءُّّعلومللالبشريةّواملؤسسيةّ
ّاملعدّ ّواقتناءُّ ّكما ّالتواصلّ يّوّيعززات. ّالعلميةّّشجع ّاجلمعيات بني

ّ..هاونشرّ املعارفّالفنيةّّتبادلّ ّو
 

  
 

  

            رسالتنا
 .وازدهارتتمثلّرؤيةّالبنكّاإلسالميّللتنميةّيفّأنّيكونّجلميعّالناسّاحلقّيفّالعيشّبكرامةّ

 :القابلةّللتحقيقالتاليةّّالرسائلالبنكّّحد د،ّاإلمنائيةلتحقيقّهذهّالرؤيةّّو



 .تهمراقدّتحقيقاليتّتتيحّهلمّّلتحتيةاّلبنيةاّبناءمعّ،ّسعواّقنطاّعلىّالجتماعيواّديالقتصااّتقدمهمّالالزمةّلقيادةّاألدواتبّسلنااّتزويد•ّ

 عربّالقطاعنيّالعامّواخلاص.ّواألممشراكاتّتعاونيةّبنيّاجملتمعاتّّإقامة•ّ

 حتقيقّأهدافّالتنميةّاملستدامةّلألممّاملتحدة.ّسعيناّإىلّابملوازاةّمعيفّالعامل،ّّاإلمنائيةتعزيزّاحللولّاملبتكرةّواملستدامةّألشدّالتحدايتّ•ّ

اليتّتعاينّمنّالنزاعاتّّاجملتمعاتغريّاألعضاء،ّمباّيفّذلكّّالبلدانجملتمعاتّاملسلمةّيفّأيضاّادعمّيّاألعضاء،ّبلدانلالدعمّالذيّيقدمهّالبنكّلإىلّجانبّّو
ّمنّسكانّالعامل.ّمخسةّأشخاصكلّّّشخصّمنّبنيحياةّيفّعملّالبنكّّيؤثروالكوارثّالطبيعية.ّوإمجاال،ّ

 

 
 

  جائزة البنك للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار
  

  

طةّالرئيسّاخلماسيةّالراميةّإىلّحتويلّالبنكّإىلّمؤسسةّلإلمنائينيّمنّوفقاّخل
الطرازّاألولّمنّخاللّ"املبادرة"ّإىلّعرضّحلولّالتنميةّالشاملة،ّأعادّالبنكّ

ّ ّوالتكنولوجيا ّللعلوم ّجائزته ّّإليالءتصميم ّمن ّلتأثرياملزيد العلومّّاالهتمام
االجتماعيةّواالقتصاديةّمنّخاللّوالتكنولوجياّواالبتكارّيفّالنهوضّابلتنميةّ

ّاجملتمعّيفّ ّبنيّمجيعّأفراد ّعلىّإجيادّّالبلدانالتشجيعّعلىّاملنافسة األعضاء
ّالتنمية.ألهم ّمعو ِّقاتّاحللولّالعلميةّواملبتكرةّواألخذّهباّللتصديّ

العلماءّّمكافأةُّّواالبتكارّلعلومّوالتكنولوجيالجائزةّالبنكّاجلديدةّّويُتوخَّىّمن
متّتصنيفهاّّابرزةإجنازاتّمنّّاملاضيةّسنةّ اخلمسةّعشرّّخاللهّّوحققعلىّماّ

ّكربىّّأبهنا ّعلميّ ابتكاراتّتكنولوجية ّّوتقدُّم ّاملستدامة ّالبلدانّلصاحلللتنمية
 .غريّاألعضاءّالبلداناإلسالميةّيفّّاجلالياتاألعضاءّأوّ

ّماّيلي:ّّهّاملنجزاتتوقعّأنّتشملّهذويُّ

ألهم ّةّومبتكرةّسامهتّيفّإجيادّحلولّهامّ جديدةّّوسائلّتكنولوجيةّاخرتاع*ّ
ّاملستدامة"ّهلاّتسعىّاليتّالتنميةّمعوقات ّالتنمية ّبقطاعاتّّ"أهداف املتعلقة

األمنّالغذائيّوالصحةّوالتعليمّواملياهّوالصرفّالصحيّّوالزراعةّّأساسيةّهي:
ّالتحتية؛ّوالبىنوالطاقةّوالصناعةّ

ةّاالجتماعيّاحلالةيفّحتسنيّّسامهتمبتكرةّّةتكنولوجيوسائلّّحتويمشاريعّ*ّ
ّجملتمع؛ويفّرفاهّاّةاالقتصاديّو

ّّةوعاليّةمبتكّرّةثّعلميّوحب*ّ التصديّتساهمّيفّّأساسيةنتائجّّذاتاجلودة
ّللمعو ِّقاتّاليتّتعرتضّا ّالعلميّ ّولتنمية وميكنّأنّتشملّّ.التكنولوجيّ ّوّالتقدم

تكنولوجي،ّأوّأوّّملبدأّأوّإجراءّعلميّاّ هامّ ّنتائجّالبحوثّمراجعةّأوّتعديالّ 
ّيفّجمالّذيّصلةّمنّجماالتّالعلومّوالتكنولوجيا.ّاّ هامّ ّحتسناّ 

 



للبلدانّيفّالتنميةّاالجتماعيةّواالقتصاديةّّمتميزةّتكنولوجيةأوّمسامهةّعلميةّ*ّ
ّاألعضاء ّوقدّرّومنها، ّالسوقية ّالقيمة ّسالسل ّحتسني ّيف مّّوالعلّاتاملسامهة

 والتكنولوجياّواالبتكار؛

 

 

 

  



 إجراءات الرتشح جلائزة البنك
العلماءّاملؤهلنيّالرتشحّللجائزةّمنّخاللّتعبئةّاستمارةّالرتشحّجيبّعلىّ •

لها"ّياإللكرتونيةّاملتاحةّعلىّالبوابةّاإللكرتونيةّللبنكّ"إشراكّاجملتمعاتّوحتّو
 (.engage.org-http://www.isdb)متاحةّمنّخاللّالرابطّالتايل:ّ

استمارةّالرتشحّعربّمراكزّاالبتكارّواحلاضناتّواجلامعاتّّىتلقّ ينبغيّأنّتُّ •
ّ ّثالث ّمن ّبتزكيات ّمدعومة ّوالتطوير، ّالبحوث علميةّّشخصياتومراكز

 .مرجعيةّذاتّشهرةّواسعة

ّتُّ • ّأن ّبينهاّجيب ّمن ّأمورا ّتبني ّمفصلة ّمبعلومات ّالرتشح ّاستمارات شفع
فوتوغرافية،ّأوّاملعلوماتّاملطلوبةّمدعومةّبواسطةّتوضيحيةّ)مثلّالصورّال

 الفيديو،ّأوّالعروضّالتوضيحية،ّإخل(.

لل • علىّأساسّنفعهّا املمنوحّة يفّالبنكّبلدانسُتقيَّمّاجلائزّة اجلالياتّّوّاألعضاّء
.ّوحتقيقاّهلذهّالغاية،ّسينشئّالبنكّمنرباّلبلدانّغريّاألعضاءاإلسالميةّاب

ّللف ّكيفية ّعلى ّوالتعرف ّمعهم ّالتواصل ّلتيسري ّمنّائزينّابجلائزة استفادهتم
األعضاءّّالبلدانملكافأةّلزايدةّالنهوضّابلتنميةّاالجتماعيةّواالقتصاديةّيفّا

ّيفّالبنك؛ّ

 املعايري
ّستوفيةذويّاملنجزاتّالعلميةّوالتكنولوجيةّاملالفائزينّمنّستمنحّاجلائزةّللعلماءّ

ّلمعايريّالتالية:ل

جيبّأنّتشملّمجيعّاملنجزاتّتكنولوجياتّأوّحلولّمبدعةّّ:القدرةّاالبتكارية
ّ ّيف ّمبتكرة ّطريقة ّعن ّتربهن ّابوأن ّللتحدايتّاألخذ ّللتصدي ّالعلمية ملبادئ

ّاألعضاء؛ّالبلدانالرئيسيةّاليتّتعرتضّالتنميةّيفّ

ّأساسيةخمرجاتّونتائجّّحققتجيبّأنّتكونّاإلجنازاتّقدّ:ّاألثرّواالنتشار
ّكبريّمنّّيفّحياةاجتماعيةّواقتصاديةّّحتوالتّأحدثت اجلهاتّاملستفيدة،ّعدد
 .واحملرومةّاملستضعفةالفئاتّومنهاّ

ّ ّاالستدامة: ّأن ّأثّراّحتدثجيب ّّامستدامّاملنجزات ّحيث أتثريهاّّاستمرارمن
ّومنافعهاّاملرغوبّفيهاّعلىّاألمدّالبعيد.

 

املكافأةّّإلنفاقجيبّأنّتكونّمثةّخططّواضحةّاملكافأةّالنقدية:ّّإنفاقخططّ
دعمّتوسيعّاملنجزاتّواستدامتهاّو/أوّتكرارهاّيفّبلدّاملرتشحّأوّيفّعلىّالنقديةّ

ّّأيّبلدّآخرّمنّالبلدانّالنامية.ّّّ

 االختيارعملية 

جلنتانّمستقلتانّمنّخارجّالبنكّستنتقيانّالعلماءّّاالختيارستتوىلّعمليةّ
ّالفائزينّعلىّالنحوّالتايل:

ستجريّجلنةّالفرزّاملؤلفةّمنّاستشارينيّدوليني،ّابلتشاورّمعّإدارةّالعلومّّ-
لزمّّنوالتكنولوجياّواالبتكار،ّاستعراضاّلطلباتّالرتشح،ّوتتصلّابملرتشحنيّ)إ

ّلنيلّاجلائزة.ّللمرتشحنيئمةّخمتصرةّاألمرّبسببّنقصّاملعلومات(ّوإعدادّقا

ستجريّجلنةّاالختيارّاملؤلفةّمنّعلماءّابرزينّمنّاجمللسّاالستشاريّالعلميّّ-
ّتقييماّلطلباتّالرتشحّوختتارّالفائزّعلىّأساسّمعايريّاألهلية.

يضمّاجمللسّاالستشاريّالعلميّللبنكّجمموعةّخمتارةّمنّالوزراءّ •
لتكنولوجياّوأساتذةّاجلامعاتّعربّالعامل،ّواملستشارينّيفّجمالّالعلومّوا

 االقتصادّوالعلوم.فائزينّجبوائزّيفّّو
ّّّّسيتمّاالتصالّابملرتشحنيّالفائزينّوإعالمهمّبقرارّالبنكّبعدّاختاذه. •

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 حفل تسليم اجلائزة
للعلومّوالتكنولوجياّواالبتكارّستسلمّاجلائزةّللعلماءّالفائزينّخاللّمنتدىّالبنكّ

 ديسمربّمنّكلّسنة.ّخاللّشهرألصحابّاملصلحةّ
ّ

 

http://www.isdb-engage.org/


)أربعمائةّألف(400,000ّّالعلماءّالفائزونّمكافأةّنقديةّمقدارهاّسلمّوسيتّّ
ّوشهادةّتقدير.ّّدرعدوالرّأمريكيّمعّ
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 دور العلوم والتكنولوجيا واالبتكار يف التنمية
كيفّمعّتغريّاألعضاءّيفّالبنكّاإلسالميّللتنميةّ)البنك(ّحتدايتّإمنائيةّذاتّشأنّيفّقطاعاتّاجتماعيةّواقتصاديةّرئيسية،ّمثلّاألمنّالغذائي،ّوالتّالبلدانتواجهّ

ّال ّالتعليم،ّوحمدوديةّفرصّالوصولّإىلّمياه شربّاآلمنة،ّونقصّالطاقة،ّاملناخ،ّوارتفاعّمعدالتّالوفياتّبسببّتفشيّاألمراضّاملعديةّواملنقولة،ّوضعفّجودة
ّسامهةّيفّاملعرفةّالعلميةّوالتكنولوجياتّاالبتكارية.والكوارثّالبيئية،ّإخل.ّوينطويّالكثريّمنّهذهّالتحدايتّعلىّعوائقّفنيةّالّميكنّالتغلبّعليهاّدونّامل

يفّّأيضاّ ّوذلكّمبسامهتهوالتنميةّالصناعية،ّّاالقتصاديّ ّمنافعّتتجاوزّالنموّ ّقحيقأنّتسخريّالعلومّوالتكنولوجياّواالبتكارّميكنّأنّالصعيدّالدويلّّومنّاملسلَّمّبهّعلى
ّضمانّبيئةّمستدامة..يفّّوّ،إنشاءّجمتمعاتّشاملةيفّإجيادّاحللولّللقضاءّعلىّالفقر،ّّو



قطاعاتّالّمهاّمنالصحيةّوالتعليمّوغرّيّبفضلّالتقدمّيفّاخلدماتمتلكّالتكنولوجياّاملعاصرة،ّّو
ّكماّأنّّالبلدان،ّالقدرةّعلىّحتسنيّظروفّعيشّالفقراءّيفّاألساسيةّاإلمنائية ابإلمكانّالنامية.

الناميةّوتطويرّطاقةّمتجددةّنظيفةّّالبلدانتوطنةّيفّسعالجّأمراضّأخرىّتعدّأمراضاّماآلنّأيضاّ
يسمحّلألشخاصّالذينّيعيشونّظروفاّّوهوّما،ّالبلدانلسدّالنقصّاحلادّيفّالكهرابءّيفّهذهّ

ّّأنّحييواّحياةّصحيةّومنتجة.ّصعبة
ّ

ّكانتّاالكتشافاتّالعلميةّ التحدايتّّجلميعابلغة،ّإذّتساعدّعلىّالتصديّّقيمةّشكلتُّوملا
علىّالعلومّوحققواّمنافعّاملعتمدةّية،ّفإنّمنّاملهمّمكافأةّاألفرادّالذينّحنجواّيفّاالبتكاراتّاإلمنائ

ذاتّشأنّللمجتمع.
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