
 
 

 أستورياس 

مؤسسة أميرة أستورياس هي مؤسسة خاصة غير ربحية، تتمثل أهدافها في اإلسهام في إعالء القيم العلمية والثقافية 

واإلنسانية وتعزيزها بوصفها تراثاً عالمياً وترسيخ األواصر القائمة بين إمارة أستورياس واللقب الذي يحتفظ به 

 تقليدياً ورثة تاج إسبانيا. 

. وإثر تتويجه ملكاً 1980فليبي السادس كان رئيساً شرفياً لهذه المؤسسة منذ تأسيسها في عام صاحب الجاللة الملك 

اضطلعت صاحبة السمو الملكي ليونور دي بوربون إي أورتيث،  2014إلسبانيا في التاسع عشر من يونيو عام 

 ورياس سنوياً.أميرة أستورياس، بالرئاسة الشرفية لهذه المؤسسة التي تعلن عن جوائز أميرة أست

الجوائز مكرسة لتكريم العمل العلمي والتقني والثقافي واالجتماعي واإلنساني الذي يقوم به أشخاص أو مؤسسات أو 

مجموعات أشخاص أو مؤسسات في المجال الدولي، وتمنح لثماني فئات: الفنون، اآلداب، العلوم االجتماعية، 

 التعاون الدولي، الرياضة والوفاق.  االتصال واإلنسانيات، البحث العلمي والتقني،

 تُسلّم الجوائز في حفل سنوي مهيب يقام في شهر أكتوبر في مسرح كامبوأمور في مدينة أوبييدو بأستورياس. 

 

 جوائز أميرة أستورياس

تُمنح جوائز أستورياس إلى األشخاص و/أو المؤسسات التي تسهم، من خالل عملها واستحقاقاتها في المجاالت 

 لمية والتقنية والثقافية واالجتماعية واإلنسانية، في التقدم والرفاهية االجتماعية على نحو نموذجي فائق للعادة. الع

ال بد من مراعاة تأثير هذا العمل في بعده األقصى دائماً، ونعني بهذا أن تمتد إسهاماته و/أو تكون معروفة على 

 المستوي الدولي.

 

 أستورياس للفنونجائزة أميرة 

وهي مخصصة لممارسة واتقان كل من صناعة السينما والمسرح والرقص والموسيقى والتصوير والرسم والنحت 

 والعمارة وتعبيرات فنية أخرى. 

 

 

 



 
 

 جائزة أميرة أستورياس للعلوم االجتماعية

ية والعلوم السياسية وعلم النفس وهي مخصصة للعمل اإلبداعي و/أو البحثي في التاريخ والقانون واللغويات والترب

وعلم االجتماع واألخالق والفلسفة والجغرافية واالقتصاد والسكان وعلم اإلنسان، وكذلك الفروع المتعلقة بكل واحد 

 من المجاالت المذكورة. 

 

 جائزة أميرة أستورياس لعلوم االتصال والعلوم اإلنسانية

وهي مخصصة لممارسة وإتقان العلوم والتخصصات التي تعد أنشطة إنسانية، وكل ما يتعلق بوسائل اإلتصال 

 اإلجتماعي بكافة تعبيراتها. 

 

 جائزة أميرة أستورياس للوفاق

مخصصة للعمل في مجال الدفاع عن حقوق اإلنسان وتعميمها والترويج لحماية السالم والحرية والتضامن وهي 

 العالمي، وبصفة عامة، كل ما له عالقة بتقدم البشرية. والتراث 

 

 جائزة أميرة أستورياس للتعاون الدولي

وهي مخصصة للعمل الفردي أو الجماعي، مع طرف آخر أو أطراف أخرى، في مجال تطوير وترويج الصحة 

 االجتماعي للشعوب. العامة، وتعميم التعليم وحماية البيئة والدفاع عنها والتقدم االقتصادي والثقافي و

 

 جائزة أميرة أستورياس للرياضة

وهي مخصصة للمسارات التي أصبحت، من خالل تشجيع الرياضة وتطويرها واتقانها ومن خالل التضامن 

 وااللتزام، نموذجاً لإلمكانات التي تنطوي عليها الممارسة الرياضية والتي تصب في فائدة البشر. 

  

 



 
 

 جائزة أميرة أستورياس للبحث العلم والتقني

أو االبتكار في الرياضيات وعلم الفلك وعلم المجرات والطبيعة \وهي مخصصة للعمل في مجال البحث واالكتشاف و

والكيمياء وعلوم الحياة والعلوم الطبية وعلوم األرض والفضاء والعلوم التكنولوجية واتقانها، وكذلك الفروع الخاصة 

 د من هذه الحقول والتقنيات المرتبطة بها. بكل واح

  

 جائزة أميرة أستورياس لآلداب

 وهي مخصصة لالبداع األدبي واتقانه في كافة أجناسه.

 

 حائزو الجوائز

تسلمت هذه الجوائز القيمة شخصيات ومؤسسات ذات سمعة مرموقة في مختلف المجاالت العلمية  1980منذ عام 

 تماعية واالنسانية. بعض األمثلة على ذلك:والتقنية والثقافية واالج

 اول بالكس

 عاموس عوز

 آني ليبوفيتز

 دانييل بارينوبيم

 إدوار سعيد

 إّما بونينو

 فاطمة مرنيسي

 فتيحة بوضياف 

 فرانسيس فورد كوبوال 

 فرانك أو. جيهري

 جوفاني سارتوري

 هشام الكروج  

 غودالجين 

 جوان كاثلين رولينغ

 كرزيستوف بينديريكي

 ليونارد كوهين

 مارغريت أتوود

 ماري روبنسون 

 ميشيل جي. ساندل

 محمد يونس



 
 

 نيسلون مانديال

 نورمان فوستر

 بالثيدو دومينغو

 رفائيل نادال

 ريكاردو موتي

 ريزارد كابوشينسكي

 

 شوجي نكامورا

 صاحب الجاللة حسين األول ملك األردن

 ستيفن هاوكينغ

 أومبرتو إيكو

 ويكيبيديا

 زيغمونت باومان

 

 على أسماء حائزي الجائزة كافة في مختلف الفئات والدورات.   هنايمكن االطالع  
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