
جائزة اإليسيسكو
 للّتصّدي لڤيروس
كورونا المستجد



ــة والعلــوم والثقافــة )إيسيســكو( أن تدعــو إلــى  ــم اإلســامي للتربي ويســّر منظمــة العال
ــد - 19((. ــا المســتجد )كوڤي ــروس كورون ــزة اإليسيســكو للتصــّدي لڤي الترشــح لجائ

اإلطار العام

قيمة الجائزة

لجنة الترشح والتحكيم

 الرئيس : المدير العام لإليسيسكو

ممثان عن المنظمات الدولية المختصة 

4 علماء يتم اختيارهم من جامعات 
عالمية رائدة ومراكز أبحاث مشهورة

فــي ظــل األزمــة الصحيــة العالميــة التــي 
تعصــف بالبشــرية، يبــدو العالــم فــي أمــس 
الطبــي  البحــث  مــن  مزيــد  إلــى  الحاجــة 
والعلمــي مــن أجــل إيجــاد حلــول ناجعــة 
ومســتدامة للتحديــات الراهنــة. واســتجابة 
الــذي  العالميــة  الصحــة  منظمــة  لنــداء 

تبلغ قيمة الجائزة 200.000 دوالر أمريكي مع منح وسام اإليسيسكو

 

ل لجنة خاصة بالجائزة من : 
ّ
تتشك

مقر أمانة لجنة الترشح والتحكيم :

اإليسيسكو، 
الرباط، المملكة المغربية

وجهتــه إلــى المجتمــع الدولــي مــن أجــل 
الڤيــروس  لوقــف  الفــرص  كل  »انتهــاز 
وتيــرة  وإبطــاء  لــه  والتصــّدي  واحتوائــه 
آثــاره«،  مــن  والتخفيــف  عــدواه  انتقــال 
للتصــّدي  جائزتهــا  اإليسيســكو  أطلقــت 
لڤيــروس كورونــا المســتجد )كوڤيــد - 19(.
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شروط الترشح 

إجراءات الترشح والتحكيم

حفل تسليم 
الجائزة

يتعيــن علــى الباحــث المســتقل أو مجموعــة الباحثيــن أو المؤسســة البحثيــة )المترشــح( الــذي 
 ضــّد ڤيــروس كورونــا المســتجد أن يرســل ملفــه 

َ
 واقيــا

ً
 أو لقاحــا

َ
 ناجعــا

ً
يصــّرح باكتشــافه عاجــا

كامــا إلــى أمانــة اللجنــة. وينبغــي أن يتكــّون ملــف الترشــح ممــا يلــي :

استمارة الترشح للجائزة المرفقة مع هذه الدعوة، التي يمكن تحميلها عبر الموقع    ● 	

 www.icesco.org اإللكتروني لإليسيسكو على  
تقرير مفّصل عن االكتشاف؛  ● 	

السيرة الذاتية للباحث المستقل أو مجموعة الباحثين، وفي حالة المؤسسة البحثية،    ● 	

رسل السيرة الذاتية للخبير العلمي الرئيسي؛
ُ
ت  

تسجيل االكتشاف )براءة االبتكار( لدى جهة قانونية ُمعترف بها من جهات رسمية مختّصة؛     ● 	

جميع الوثائق الفنية التي من شأنها أن تثبت صحة ادعاء التوصل إلى االكتشاف    ● 	

العلمي. )ثاث رسائل تزكية لاستشهاد(  

 عــن دعوتهــا لتقديــم الترشــيحات للجائــزة بحلــول منتصــف أبريــل 2020. 
َ
تعلــن اإليسيســكو رســميا

رفــق بهــا اســتمارة الترشــح
ُ
 لبنــود الترشــح للجائــزة وشــروطه وت

َ
وتتضّمــن الدعــوة تفصيــا

تصــّرح  التــي  البحثيــة  المؤسســة  أو  الباحثيــن  أو مجموعــة  المســتقل  الباحــث  علــى  يتعيــن 
باكتشــاف عــاِج ناجــِع أو تطويــر لقــاِح واِق ضــّد ڤيــروس كورونــا المســتجد، أن ُيرَســل ملــف 

 بجميــع الوثائــق الداعمــة. 
َ
 إلــى أمانــة اللجنــة مرفقــا

َ
الترشــح كامــا

ــق مــن صحــة االكتشــافات، ولهــا أن تطلــب 
ّ

 بعــد التوصــل بالملفــات، ســتجتمع اللجنــة للتحق
توجيهــات إضافيــة مــن الهيئــات الصحيــة الوطنيــة أو منظمــة الصحــة العالميــة أو أّي جهــة 

أخــرى تراهــا ضروريــة. 

 بمنــح الجائــزة للباحــث المســتقل أو 
َ
صــدر لجنــة الترشــح والتحكيــم قــرارا

ُ
بنــاء علــى مــا ســبق، ت

مجموعــة الباحثيــن أو المؤسســة البحثيــة. 

ُيخبر المدير العام لإليسيسكو الفائز بالجائزة بقرار اللجنة.

ــم حفــل تســليم الجائــزة فــي مقــر اإليسيســكو بحضــور 
ّ
ُينظ

الفائــز وأعضــاء لجنــة الترشــح والتحكيــم والمنظمــات الشــريكة.
ويتم دعوة عدِد من العلماء والباحثين 

award@icesco.org : ترسل الترشيحات إلى العنوان البريديaward@icesco.org : ترسل الترشيحات إلى العنوان البريديaward@icesco.org : ترسل الترشيحات إلى العنوان البريدي



www.icesco.org


