


ة  ئــز جا
المملكــة العربية الســعودية
لإلدارة البيئية في العالم اإلســامي

2022
تعريفي دليل 





3

2022

الرؤية العامة

ُتعّد الجائزة مصدر تشجيع 

على المبادرة والّريادة في مجال البيئة، وإطارًا 

تحفيزيًا لتعزيز االهتمام بالعمل البيئي المشترك 

في العالم اإلسالمي، ودعم انفتاحه على التجارب 

العالمية في مجال البيئة وحمايتها وفقًا 

للمنظور اإلسالمي القائم على مفهوم االستخالف 

الرشيد واإلعمار المستديم لألرض، وفي توافق 

شامٍل مع عناية المجتمع الدولي المعاصر بقضايا 

التنمية المستدامة بصفة عامة.

 

وُتعّبر الجائزة عن تقدير علمّي وموضوعّي لجهود 

األفراد والمؤسسات المعنية بتدبير الموارد 

الطبيعية لتحقيق األمن البيئي االنساني ورعاية 

حقوق األجيال الحاضرة والقادمة على السواء في 

بيئة نظيفة وسليمة.
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نطاق الجائزة :

ــدر  ــي يص ــي أو عمل ــاط علم ــزة كل نش ــاق الجائ ــمل نط يش
ــة  ــى البيئ ــاظ عل ــال الحف ــي مج ــن ف ــف الفاعلي ــن مختل ع
ــد  ــى البع ــز عل ــع التركي ــتدامة، م ــة المس ــق التنمي وتحقي
العملــي الميدانــي للنشــاط المقتــرح للجائــزة فــي الحفــاظ 
علــى التنــوع البيئــي وتوازناتــه وتحقيــق التنميــة البشــرية 
ــة: ــداف التالي ــتحضار األه ــع اس ــة، م ــراتها المعروف بمؤش

ترســيخ وتبنــي المفهــوم الواســع للبيئــة والتنميــة 
المســتدامة فــي العالم اإلســامي، والقاضي بحســن 
والحفــاظ  الطبيعيــة وتنميتهــا  المــوارد  اســتغال 

عليهــا مــن االســتنزاف أو التلــوث أو االنقــراض.

تأصيــل مبــادئ وأســاليب الحوكمــة البيئيــة الســليمة 
فــي مؤسســات وأجهــزة القطاعــات التنمويــة العامــة 

والخاصــة واألهليــة فــي العالــم اإلســامي.

تحفيــز الــدول اإلســامية لاهتمــام والمســاهمة 
ــن  ــة بي ــة الجدلي ــر العاق ــتوى تدبي ــين مس ــي تحس ف

ــش. ــع المعي ــي الواق ــة ف ــة والتنمي البيئ

ــة  ــتدامة البيئي ــرات االس ــام لمؤش ــدور اله ــد ال تأكي
ــدول اإلســامية ورفــع  فــي إنعــاش االقتصــاد فــي ال

ــة. ــارة الدولي ــي التج ــية ف ــا التنافس قدرته
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المســاهمة فــي الجهــود الراميــة إلــى تحقيــق 
جــودة  مســتوى  ورفــع  اإلنســاني  البيئــي  األمــن 
ــا،  ــامية وغيره ــعوب اإلس ــدى الش ــاة ل ــة الحي ونوعي

ورعايــة حــق كافــة األجيــال فــي بيئــة نظيفــة.

الهــادف  والتنمــوي  البيئــي  العمــل  تحفيــز 
المجــاالت  كافــة  فــي  األمــة  جهــود  واســتنهاض 
والمؤسســات لألخــذ بحلــول مبتكــرة علميــة وعمليــة 

والمســتقبلية. الحاليــة  البيئيــة  للمشــاكل 

ــات التعــاون اإلســامي المشــترك فــي خدمــة  جعــل آلي
البيئــة والتنمية المســتدامة لتثمين المنجــزات والجهود 
المتميــزة والممارســات الناجحــة فــي مجــال البيئــة 
ــا. ــتفادة منه ــامية لاس ــدول اإلس ــى ال ــا عل وتعميمه

والقانونــي  العلمــي  والتفاعــل  االنفتــاح  خلــق 
المطلوبيــن علــى المســتوى العالمــي فــي تنــاول 
ــي  ــا ف ــتدامة وتنزيله ــة المس ــة والتنمي ــا البيئ قضاي

اإلســامي. العالــم  واقــع 
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دورات الجائزة 
وموعـد تسليمها

ُتمنح الجائزة كل سنتين، 

وُيعلن عن الموعد المحدد في كل 

مرة عند اإلعالن عن فتح باب الترشيح، 

كما ُيعلن عن الموعد النهائي الستالم 

الترشيحات، وُتمنح جوائز للفائزين 

في حفل الجلسة االفتتاحية للمؤتمر 

اإلسالمي لوزراء البيئة الذي تنظمه 

منظمة العالم اإلسالمي للتربية والعلوم 

والثقافة –إيسيسكو-، وذلك بالتعاون 

مع وزارة البيئة والمياه والزراعة في 

المملكة العربية السعودية.
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قيمة الجائزة

يبلغ إجمالي قيمة الجائزة 

195.000 دوالر أمريكي إضافة 

إلى دروع وشهادات، تتوزع على 

أربعة فروع، حيث سيتم اختيار 

فائز عن كل فرع.

195.000
+ +
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فروع الجائزة
تتــوزع الجائــزة بيــن أربعــة فــروع متعلقــة بمجــاالت البيئــة 

والتنميــة المســتدامة:

1. فرع أفضل البحوث واإلنجازات والممارسات :

يتعلــق األمــر فــي هــذا الفــرع بأفضــل البحــوث واإلنجــازات 
الجماعيــة فــي مجــال  أو  الفرديــة  والممارســات ســواًء 
البيئــة والتنميــة المســتدامة، وبخاصــة تلــك التــي تتنــاول 
موجهــة  أو  اإلســامي  العالــم  تهــم  بيئيــة  مشــكات 

لاســتفادة المباشــرة منهــا فــي العالــم اإلســامي.

معايير التأهل للفرع :

أهميــة البحــث أو اإلنجــاز علــى مكونــات البيئــة  	◆

المســتدامة؛ والتنميــة 

التمّيــز والجــدة فــي الموضــوع واألهميــة العلميــة  	◆

للنتائــج ومســتوى نشــرها فــي المجــات العلميــة 
المحكمــة؛

ــة  ــج العلمي ــن النتائ ــتفادة م ــة االس ــدى إمكاني م 	◆

فــي مجــال البيئــة والتنميــة المســتدامة فــي 
األعضــاء. الــدول 



9

2022

2. فرع جمعيات النفع العام والجمعيات األهلية :

يهتــم هــذا الفــرع بأفضــل الممارســات أو األنشــطة الرياديــة 
فــي مجــال البيئــة والتنميــة المســتدامة لجمعيــات النفــع 
ــي  ــا ف ــن تعميمه ــي يمك ــة الت ــات األهلي ــام والجمعي الع

الــدول األعضــاء.

معايير التأهل للفرع :

أن يكــون المشــروع المقــدم ذا أثــر واضــح علــى  	◆

فــي  المســتدامة  والتنميــة  البيئــة  مكونــات 
ــوارد  ــة الم ــي حماي ــواء ف ــددة س ــا المتع مجاالته
الطبيعيــة مــن االســتنزاف والتلــوث أو فــي إحــداث 
األثــر المطلــوب علــى البيئــة الصحيــة أو االقتصادية 

أو االجتماعيــة أو الثقافيــة وغيــر ذلــك.

أن يتمّيــز فــي كل مــا ُينّمــي روح المبــادرة والعمــل  	◆

ــدى المواطنيــن الطوعــي الجماعــي ل

أن يكــون ذا تأثيــر واضح علــى اإلدارة البيئية المحلية  	◆

وصناعــة القــرار الجماعــي وخلــق جــو الشــراكة 
ــي. ــع المحل ــي المجتم ــة ف ــة والتنموي البيئي
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3. فرع األنشطة الريادية للمرأة في العمل البيئي

العمــل  فــي  المــرأة  أداء  تشــجيع  الفــرع  هــذا  يــروم 
ــات  ــي المؤسس ــة ف ــات الناجح ــم الممارس ــي وتعمي البيئ
والجمعيــات والتجــارب الذاتيــة خاصــة فــي العالــم القــروي 
ــز  والمجتمعــات الزراعيــة. ويتضمــن هــذا الفــرع ثــاث جوائ

فــي مجــاالت اإلدارة البيئيــة األساســية :

جائزة المرأة 
في جمعيات النفع العام 

والجمعيات األهلية

جائزة المرأة 
في البحوث واإلنجازات 

والممارسات الناجحة

جائزة المرأة 
في الريادة في مؤسسات 
القطاع الخاص أو الحكومي

معايير التأهل للفرع :

المــرأة  بعمــل  متعلقــًا  الترشــيح  يكــون  أن  	◆

ــاع  ــا للقط ــة وإدارته ــة البيئ ــي حماي ــطتها ف وأنش
البحــث  فــي  ســواء  أشــكاله  بمختلــف  البيئــي 
التربيــة  فــي  المدنــي  المجتمــع  أو  العلمــي، 
البيئيــة والعمــل الميدانــي للجمعيــات األهليــة، أو 
الحكومــي. أو  الخــاص  القطــاع  مؤسســات  فــي 

أن يتضمــن الترشــيح إبــرازًا ألداء المــرأة فــي العمــل  	◆

البيئــي وتعميــم الممارســات الناجحــة المتعلقــة به 
فــي المؤسســات والجمعيــات والتجــارب الذاتيــة.
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4. فرع جائزة التميز للمدينة الخضراء اإلسالمية :

يختــص هــذا الفــرع بتكريــم أفضــل مدينــة إســامية صديقــة 
للبيئــة وفــق مــا دعــت إليــه “الوثيقــة التوجيهيــة بشــأن 
المــدن الخضــراء ودورهــا فــي تحقيــق أهــداف التنميــة 
المســتدامة“، التــي صــادق عليهــا المؤتمــر اإلســامي 
ــزًا كذلــك لبرنامــج اإليسيســكو  ــوزراء البيئــة، وتعزي الســابع ل
والتنميــة  للبيئــة  اإلســالمية  بالعواصــم  “االحتفــاء 
المســتدامة”. ولمزيــد مــن المعلومــات، يمكــن االطاع على 

ــالمية“. ــراء اإلس ــة الخض ــز للمدين ــزة التمي ــة “جائ وثيق

معايير التأهل للفرع :

يخضــُع انتقــاء المدينــة المرّشــحة لنيــل جائــزة التميــز 
للمدينــة الخضــراء اإلســامية للتقييــم بنــاًء علــى معاييــر 

ــة : ــرى التالي ــاالت الكب ــمل المج ــّددة تش مح

النقل النظيف والمستدام والذكي؛ 	◆

البنايات الخضراء والذكية؛ 	◆

استخدام الطاقة بشكل مستدام والمحافظة عليها؛ 	◆

تدبير المياه العذبة والمياه العادمة وإعادة استعمالها؛ 	◆

تدبير النفايات وإعادة تدويرها؛ 	◆

التدبير المستدام لألرض والتشجير الحضري؛ 	◆

جودة الهواء المحيط والبيئة الصوتية؛ 	◆

الُمحافظة على الطبيعة والتنوع البيولوجي؛ 	◆

الّتخفيف من حدة التغير المناخي والتكّيف معه. 	◆
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الترشيح للجائزة

أخــرى  جهــات  قبــل  مــن  أو  الذاتــي  الترشــيح  يمكــن 
ــال  ــي مج ــاص ف ــكل ذوي االختص ــات( ل ــراد أو مؤسس )أف
اإلدارة البيئيــة وتحقيــق التنميــة المســتدامة، أفــراًدا أو 
جماعــات أو مؤسســات أو منظمــات أو شــركات أو هيئــات 
ــة  ــة أو خاص ــت حكومي ــواء كان ــا، س ــات أو غيره أو جمعي
ــامي. ــم اإلس ــن دول العال ــة(، م ــر حكومي ــة )غي أو أهلي

ملفــات  الســتقبال  إلكترونيــة  منصــة  خصصــت  وقــد 
الترشــيح وتتضمــن تفاصيــل إجــراءات الترشــيح وشــروطه. 
ويمكــن لــكل راغــب فــي الترشــيح أو الحصــول علــى 
مزيــد مــن المعلومــات حــول الجائــزة وفروعهــا االطــاع 

.www.ksaaem.org اإللكترونــي  موقعهــا  علــى 

شروط الترشيح للجائزة

ــزة  ــرع الجائ ــة بف ــيح الخاص ــتمارة الترش ــة اس تعبئ 	◆

اإللكترونيــة. المنصــة  علــى 

تقديــم ســيرة ذاتية تفصيلية للمرشــح )المرشــحين(  	◆

المقتــرح )المقترحيــن(

تقديــم إقــرار كتابــي بعــدم حصــول العمــل المقــدم  	◆

علــى أيــة جوائــز أخــرى.

الجماعــي، تقديــم موافقــة  العمــل  فــي حالــة  	◆

ــاركة  ــى المش ــاركين عل ــع المش ــن جمي ــة م كتابي
بالنشــاط المرشــح، وتحديــد اســم مــن يصدر باســمه 

ــوز. ــأة الف ــيك مكاف ش

المرشــح  النشــاط  حــول  كامــل  ملــف  تقديــم  	◆

ومميزاتــه  للنشــاط  تعريفيــة  بطاقــة  يتضمــن: 
علــى  وأهميتــه  العلميــة  نتائجــه  وتفاصيــل 
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مكونــات البيئــة والتنميــة المســتدامة مــع تبيــان 
آثــاره علــى الصعيــد المحلــي أو العالمــي وإمكانية 
األعضــاء. الــدول  االســتفادة منــه وتطبيقــه فــي 

منشــورة  المقدمــة  األبحــاث  تكــون  أن  يجــب  	◆

تاريــخ  علــى  مضــى  قــد  يكــون  وأال  ومحكمــة، 
ســنوات. خمــس  مــن  أكثــر  نشــرها 

ال يجــب التقــدم بأكثــر مــن ترشــيح واحــد مــن الجهة  	◆

نفســها.

المرشــح  العمــل  عــن  تقريــر  بالترشــيح  يرفــق  	◆

لذلــك. المعتمــد  النمــوذج  باســتخدام 

ال يجــوز ألعضــاء هيئــة التحكيم ترشــيح أنفســهم أو  	◆

ذويهــم خــال فتــرة عضويتهــم بهيئــة المحكميــن.

ال يجــوز للفائزيــن التقــدم للجائــزة فــي دورتهــا  	◆

التاليــة لفوزهــم، ويمكنهــم التقــدم للــدورة التــي 
تليهــا بأعمــال مختلفــة.

يشــترط للتأهيــل لنيــل الجائــزة قيــام الشــخصية  	◆

النتيجــة. إعــان  قبــل  القانونيــة 

يجــب أاّل يتعــارض موضــوع العمــل المرشــح للجائــزة  	◆

ــادئ االســامية. ــم والمب مــع القي

يجــوز أن تمنــح الجائــزة الواحــدة ألكثــر مــن فــرد أو  	◆

مؤسســة.

فــي حالــة وفــاة فائــز مــن األفــراد يجــوز منــح  	◆

الشــرعيين. ورثتــه  إلــى  لــه  المقــررة  الجائــزة 

تقــدم األعمــال باللغــة العربيــة، أو اإلنجليزيــة أو  	◆

الفرنســية.
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الهيكل التنظيمي للجائزة

يتكــون الجهاز القائــم على الجائزة من :

اللجنة العليا للجائزة. 	◆

هيئة التحكيم. 	◆

األمانــة العامــة للجائــزة )وتشــرف عليهــا منظمة  	◆

العالــم اإلســامي للتربيــة والعلــوم والثقافــة(

ــد  ــة بع ــة اإللكتروني ــى المنص ــيح عل ــات الترش ــل طلب ترس
ــزة. ــيح للجائ ــاب الترش ــح ب ــن فت ــان ع اإلع

ولمزيــد مــن المعلومــات، يمكــن االتصــال باألمانــة العامــة 
للجائــزة علــى العنــوان التالــي :

منظمة العالم اإلســالمي 
للتربيــة والعلوم والثقافة )إيسيســكو(

شارع الجيش الملكي، حي الرياض، ص.ب. 2275
ر.ب. 10104 - الرباط المملكة المغربية

الهاتف : 
الفاكس : 

    info@ksaaem.org : البريد االلكتروني
 contact@ksaaem.org                                 

 www.ksaaem.org : الموقع االلكتروني

+212 537 56 60 52
 +212 537 56 60 12/13
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أعضاء اللجنة العليا 
لجائزة المملكة العربية السعودية
لإلدارة البيئيـة في العالم اإلسامـي

األعضاء الشــرفيون : 
يتــم إعــداد الئحة األعضــاء الشــرفيين الجدد للدورة 

ــة للجائزة2022-2021. الثالث

العضــو المقرر : 
د. مهنــدس عبــد المجيــد طريباق

خبيــر فــي العمــل البيئي المشــترك لدى اإليسيســكو.

 : الرئيس 
معالي الدكتور أسامة بن إبراهيم فقيها

ــوزارة للبيئة،  وكيل ال
وزارة البيئــة والميــاه والزراعة، 

المملكـة العربيـة السعوديـة

األميــن العام : 
معالــي د. ســالم بن محمــد المالك 

المديــر العام 
منظمــة العالــم اإلســامي للتربية 

ــوم والثقافة والعل
)إيسيســكو(

وتقوم اللجنة العليا للجائزة بالمهام التالية :

اعتماد أي تغيير في أعضاء لجنة التحكيم. 	◆

اعتماد نتائج التحكيم. 	◆

اعتماد مصاريف الجائزة. 	◆

تحديــد موعــد اإلعــان عــن الترشــيح وموعــد حفــل  	◆

ومقــره. التكريــم 
تقييم أداء الجائزة وفروعها. 	◆

ــي  ــا ف ــزة وتطويره ــق بالجائ ــا يتعل ــي كل م ــر ف النظ 	◆

المجــاالت. جميــع 




