
المعايير الجديدة   -(Millennium Technology Prize) 2022بدء فترة الترشيح لجائزة األلفية للتكنولوجيا 

 للجائزة تشمل المساواة واألخالق واالستخدام الرشيد للموارد

 

لالبتكارات المتطورة الجديرة بالجائزة في  . يفتح باب الترشيح 2022أكتوبر  25سيتم منح جائزة األلفية للتكنولوجيا للمرة القادمة في  

. يُرحب بالترشيحات من المنظمات من جميع أنحاء العالم ومن جميع المجاالت باستثناء  2021أكتوبر  31أغسطس و  2الفترة ما بين 

 التكنولوجيا العسكرية. 

تُمنح لالبتكارات التكنولوجية التي    nology PrizeMillennium Techيتم تجديد معايير الجائزة لهذه الجولة من الترشيحات. ستظل جائزة 

على   تُحّسن حياة البشرية على نطاق واسع وتعزز التنمية المستدامة. ومع ذلك، تنظر المعايير المعدلة أيضاً في إمكانية االبتكار في الحفاظ 

إلى ذلك، سيتم تطبيق إمكانية الوصول العالمي    الموارد الطبيعية وتعزيز التنوع البيولوجي، فضالً عن المساواة بين الناس. باإلضافة

 للتكنولوجيا ومدونات السلوك األخالقية المستخدمة في تطوير االبتكار في عملية تقييم الترشيحات. 

من   التأكيد أيضاً على أنه بالرغم من أن استخدام التكنولوجيا قد أنشأ العديد Millennium Technology Prizeللمضي قدماً، ترغب جائزة  

ال يمكن  ، وقد يكون استخدام التكنولوجيا قد تسبب في مشاكل أخالقيةو التحديات في العالم، إال أن لها دوراً أساسياً في حل هذه التحديات. 

 الوصول إلى جميع ثمار التطور بشكل متساٍو لجميع البشر بسبب االختالفات الجغرافية واالجتماعية والمالية والثقافية. 

"لقد تم   Millennium Technology Prizeيال، الرئيس التنفيذي ألكاديمية التكنولوجيا في فنلندا، المؤسسة التي تمنح جائزة يقول ماركو إل

ير  تحقيق الخير للبشرية جزئياً على حساب كوكبنا ومحيطه الحيوي. باإلضافة إلى ذلك، لدينا تحديات أخالقية هائلة تتعلق بالخصوصية والتأث 

ات. نحن في حاجة ماسة إلى االبتكارات التكنولوجية، ويجب على التطبيقات الناتجة عنها إما إصالح األضرار الحالية أو  من خالل البيان 

 تحسين الوضع الحالي أو منع الضرر المستقبلي. نواصل منح الجائزة لالبتكارات التي تعزز بشكل عام المصلحة العامة للكوكب والبشرية". 

 

 llennium Technology PrizeMiتعرف على قصة جائزة  

 حّمل الصور من بنك الوسائط الخاص بنا

 

مليون يورو وتمنحها كل عامين مؤسسة مستقلة، هي أكاديمية التكنولوجيا الفنلندية   Millennium Technology Prizeتبلغ قيمة جائزة  

TAF  ومن بين الفائزين بها شينيا ياماناكا لتطوير الخاليا  2004. راعي الجائزة هو رئيس جمهورية فنلندا. تم منح الجائزة ألول مرة في عام ،

خزين البيانات، وشانكار باالسوبرامانيان وديفيد كلينرمان لتطوير طريقة سريعة وبأسعار  ت كثافة الجذعية األخالقية، وستيوارت باركين لزيادة 
 معقولة لتسلسل الحمض النووي. حصل ثالثة من أصل عشرة من الفائزين بالجائزة على جائزة نوبل الحقاً.
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