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معلومات عن السيدات المكرمات 



ً بالدور االستراتيجي والقيادي الذي تقوم به القياديات إيمانا

النسائية العربية في مسيرة التنمية االجتماعية واالقتصادية

 بدولتها، فقد حرصت جامعة الدول العربية عىل إلقاء الضوء
عىل دور المرأة القيادي فى كافة المجاالت، وخصصت من أجل

ذلك جائزة التميز للمرأة العربية لتكريم القياديات اللواتي

ساهمن في تطوير المجتمع والنهوض به إىل أعىل مستويات

االرتقاء والتميز، من اجل تعزيز وترسيخ مفاهيم القيادة الفكرية

الحديثة، وتحقيق التميز في المنطقة.

 
وتهدف الجائزة اىل تسليط الضوء عىل دور المرأة الرائد

والمستمر في أحد المجاالت الرائدة وتكريم إنجازاتها القيادية

وتجاربها وإبداعاتها في قيادة مشاريع ومؤسسات بكفاءة وتميز،

لتحقق نجاحا وتفوقا بارًزا في عملها والتغلب عىل التحديات

المستقبلية التي تواجهها.

 
وانطالقا من إيمان جامعة الدول العربية العميق بدور المرأة

الفعال في المجتمع، والعمل عىل تشجيعها ودعمها وتمكينها

في جميع المجاالت وعىل كافة المستويات كأم قيادية، مثقفة،

عاملة ومبدعة، وادماجها في خطط التنمية الوطنية وتحقيق

أعىل المستويات في تبوئها المراكز القيادية والتنفيذية وصنع

القرار، فقد بادرت االمانة العامة لجامعة الدول العربية بإطالق

مبادرة جائزة التميز للمرأة العربية فى دورتها االوىل لعام 2020.
 

وحيث ان العالم مازال يشهد انتشار فيروس كوفيد-19 والذي

ساهمت المرأة العربية في التصدي له وخاصة من خالل الجيش

االبيض الذي تصدى لهذا الوباء، فقد اختارت الدول العربية ان

يتم منح الطبيبات الجائزة في دورتها االوىل.

ونحن باألمانة العامة لجامعة الدول العربية نحيي السيدات

الطبيبات اللواتي تصدرن الصفوف األوىل في محاربة هذا الوباء

ونعتبر ان تخصيص هذه الجائزة لكوكبة من الطبيبات هو

اعترافا بدورهن القيادي واإلنساني خالل تلك المرحلة. 

 

                                         السفيرة د/ هيفاء أبو غزالة 
                                           األمين العام المساعد 

                                       رئيس قطاع الشؤون االجتماعية
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جائزة التميز للمرأة
العربية

 

تشجيع المؤسسات الحكومية والخاصة عىل دعم وتمكين القياديات النسائية.

الدفع باستراتيجية التمكين كخطوة جادة لتفعيل دورة القياديات النسائية في الحياة

العملية وزيادة نسبة التأهيل والتدريب بطرق ووسائل ومبادرات متنوعة.

تسليط الضوء عىل إنجازات القياديات النسائية واستعراض أبرز وأهم قصص

نجاحاتهن.

حث األجيال النسائية الواعدة والقياديات الشابة عىل االبتكار، والتميز، ودعم االقتصاد

الوطني.

تحقيق أعىل المستويات في تبّوأ المرأة المراكز القيادية والتنفيذية وصنع القرار.

لفت األنظار لدور القياديات البارزة في التنمية المستدامة، ودور المنظمات

والجمعيات النسائية في مجال تطوير المجتمع، والمساهمة في دعم المرأة الستحداث

األفكار البناءة واستخدام التكنولوجيا الحديثة، ودعم طموحات القياديات النسائية عن

طريق تعزيز مهاراتهن القيادية، للوصول للتميز والنجاح وتفعيل دورهن في التنمية

المستدامة.

تقديم المثل األعىل في الكشف عن الطاقات الكامنة لدى النساء.

 

  - الهدف من الجائزة:

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

 

 

من أجل أجيال نسائية

واعدة وقياديات شابة قادرة
عىل االبتكار، والتميز، ودعم

جهود التنمية االجتماعية

واالقتصادية

2

5
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الإلعداد والتحضير

للدورة االوىل 

- تم تعميم التوصية رقم (8) فى شهر مارس 2020 الصادرة عن اجتماعات لجنة المرأة
العربية في دورتها (39) والمتعلقة بمبادرة جائزة التميز للمرأة العربية، ليتم االختيار من بين

المجاالت الثالث (الطب، االعالم، والطيران)، وتم اختيار مجال الطب حسب ما ورد االمانة

العامة من ردود معظم الدول األعضاء.

 وفى  ابريل 2020 تم التعميم عىل الدول األعضاء لموافاة االمانة العامة بترشيحات الدول
العربية في المجال الطبي.

 
 

- معايير وشروط إجراءات الترشيح للجائزة:
 

تم وضع معايير وشروط الترشح للجائزة كما يىل:

1- أن تكون المرشحة ذات تأثير علمي صحي في المؤسسة الطبية التي تعمل بها سواء
(مستشفى/ مركز صحي / قسم طبي / وحدة صحية).

2- ان تكون قدوة ملهمة ولديها خبرة عمل ال تقل عن 15 عاًما وذلك لتسليط الضوء عىل
إنجازات القياديات النسائية واستعراض أبرز وأهم قصص نجاحاتهن.   

3- أن تكون المرشحة صاحبة تجربة متميزة في المجال الطبى، ولها تأثير ايجابي عىل
تحسين خدمات الطاقم او عىل المؤسسة الصحية نفسها او عىل التنمية الصحية في جميع

مجاالتها.

4- أن تكون المرشحة صاحبة بحث علمي متميز في أحد القطاعات الصحية، التي من
شأنها الربط بين البحث النظري والتطبيق العلمي لعالج األمراض الوبائية أو اكتشاف العالج
والتشخيص لألمراض الوبائية المنتشرة في الدول العربية وذلك تشجيعا لمبدأ حث األجيال

النسائية الواعدة والقياديات الشابة عىل االبتكار والتميز وللدفع باستراتيجية التمكين

كخطوة جادة لتفعيل دورة القياديات النسائية في الحياة العملية.
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عملية فرز الترشيحات:

 -  تم موافاة االمانة العامة لجامعة الدول العربية كمقرر عام للجائزة بترشيحات من عشر
دول أعضاء وهم كاالتي " االمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، الجمهورية الجزائرية

الديمقراطية، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، دولة فلسطين، دولة قطر،

الجمهورية اللبنانية، جمهورية مصر العربية وجمهورية العراق" بمجموع مرشحات 27

مرشحة.

 - وبعد استالم السيرة الذاتية الخاصة بالمرشحات تمت عملية فرز الترشيحات "بنظام
النقاط"  عن طريق تفريغ نقاط المعايير وشروط إجراءات الترشيح للجائزة المدرجة بالمذكرة

الشارحة الخاصة بالجائزة.

 
 

لجنة التحكيم واالعالن عن الفائزة:

- تنفيذا لقرار لجنة المرأة العربية رقم (8) بدورتها (39) لعام 2020 وبعد استالم
الترشيحات من الدول العربية تم دعوة لجنة التحكيم كمرحلة تالية وتشكل من  ممثلين من

الدول األعضاء وهم كل من: 

1- المملكة العربية السعودية كرئيس الدورة الحالية للجنة المرأة العربية د. (39)، الجمهورية
الجزائرية الديمقراطية كرئيس الدورة السابقة للجنة المرأة العربية د. (38)، وجمهورية

جيبوتي كرئيس الدورة التالية للجنة المرأة العربية (40).

2- قطاع الشؤون االجتماعية (إدارة المرأة واألسرة والطفولة) باألمانة العامة لجامعة الدول
العربية كمقرر عام للجائزة.

 
- تقوم لجنة التحكيم المشكلة لهذا الغرض بعقد اجتماعها الختيار شخصيات العام المتميزة
من قائمة المرشحين من الدول العربية وفق معايير وأسس يتم تحديدها من قبل االمانة

العامة كمقرر عام للجائزة بشكل دقيق وواضح، ويتوىل قطاع الشؤون االجتماعية اإلشراف

ومتابعة التنفيذ.
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عملية فرز الترشيحات  ولجنة التحكيم

للدورة االوىل للجائزة لعام 2020 
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لجنة التحكيم واالعالن عن الفائزة:

- قامت األمانة العامة بالدعوة لعقد اجتماع لجنة التحكيم عبر الفيديو كونفرنس بتاريخ 18

يناير 2021 المكونة من دول ترويكا لجنة المرأة المكونة من الرئاسة الحالية للجنة المرأة

العربية – المملكة العربية السعودية، والرئاسة السابقة – الجمهورية الجزائرية الديمقراطية

الشعبية والرئاسة القادمة – جمهورية جيبوتي. 

 

- بتاريخ 18 يناير 2021  انعقد االجتماع بحضور معالي د. هال التويجري األمين العام

لمجلس شؤون األسرة بالمملكة العربية السعودية وسعادة الوزير مفوض لدى سفارة الجزائر

بالقاهرة مخلوف بورزق ومعالي السفيرة دكتورة هيفاء أبو غزالة األمين العام المساعد رئيس

قطاع الشؤون االجتماعية وتعذر حضور جمهورية جيبوتي نظراً لبعض المشاكل التقنية التي

واجهتهم.

 

- تم تحديد اللواتي حصلن عىل اعىل النقاط في المجال الطبي من بين مرشحات الدول

العربية، وتم اختيار المرشحة الحاصلة عىل أعىل النقاط عن كل دولة أرسلت قائمة

بالمرشحات. 

كما تم تحديد نوع الجائزة عىل ان تكون الجائزة عينية، عبارة عن شهادة ودرع تقدير مقدمة

للعشر االوائل عن كل دولة.

 

 

 

عملية فرز الترشيحات  ولجنة التحكيم

للدورة االوىل للجائزة لعام 2020 
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الدولة المنصبالفائزة

اإلمارات العربية المتحدة مدير إدارة المستشفيات

د/ سهى كنج

د/ فاطمة الزهراء زميت
 

الجمهورية اللبنانية 

الجمهورية الجزائرية

الديمقراطية الشعبية

رئيس قسم الهوية منذ عام

2002 ورئيس برنامج
مكافحة العدوى

أ/ مساعدة في االمراض
المعدية، رئيس مصلحة

بالمؤسسة العمومية

االستشفائية الهادى فليسى/

القطار

5
السيدات المكرمات

د/ كلثوم محمد البلوشى 

 د/منى مصطفى
 

مؤسس معمل االحياء و

السرطان بجامعة القاهرة

جمهورية مصر العربية 

9

د/ حنينة بنت محمد الكندية 
 

رئيس قسم علوم االنسجة

بمستشفى خولة. 

سلطنة عمان

د/مى كيلة
 

وزيرة الصحة 
 

دولة فلسطين 
 



الدولة المنصبالفائزة

د/جميلة محمد السلمان
 

مملكة البحرين  استشارية االمراض

المعدية و االمراض الباطنة

بمجمع السلمانية الطبي.

عضو الفريق الوطني الطبي

للتصدي لفيروس الكورونا

المستجد 

5

 د/ شيماء حمادى نورى  
 

مسؤول وحدة القسطرة و

مدير الشعبة مكافحة

العدوى

 . 
جمهورية العراق

تابع جدول الفائزات
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د/ ياسمين التويجرى
 

عالم أول ورئيس قسم بحوث

الوبائيات 

المملكة العربية السعودية

د/ مريم عبد الملك
 
 

مدير عام مؤسسة الرعاية

الصحية األولية 

دولة قطر



مدير إدارة المستشفيات

اإلمارات العربية المتحدة

 د/ كلثوم محمد البلوشى

فى مجال الطب
 

رئيس قسم الهوية منذ عام 2002 ورئيس برنامج مكافحة

العدوى

الجمهورية اللبنانية 

د/ سهى كنج

معلومات عن السيدات المكرمات

بالدورة االوىل لجائزة المرأة للتميز لعام
2020

6

 طبيبة إماراتية، حاصلة عىل الدكتوراه في تخصص طب األسرة من دولة اإلمارات العربية
المتحدة وخريجة كل من: برنامج قيادات حكومة اإلمارات – فئة القيادات التنفيذية من مكتب

مجلس الوزراء، برنامج القيادات النسائية من مركز محمد بن راشد لتطوير القادة، برنامج

القيادات النسائية - السويد وبرنامج تطوير القيادات من معهد التطوير في الشارقة. قبل تقلدها

منصب مدير إدارة المستشفيات عملت البلوشي ميدانيا كطبيبة أسرة في عيادات مراكز الرعاية

الصحية األولية. 

 

 تعمل حالًيا أستاذة الطب في المركز الطبي بالجامعة األمريكية في بيروت ، لبنان ، وأستاذة
استشارية في المركز الطبي لجامعة ديوك ، دورهام ، نورث كارولينا ، الواليات المتحدة األمريكية

، حيث تلقت أيًضا تدريبها في الطب الباطني واألمراض المعدية األمراض.
البروفيسور كنج هى زميل الكلية األمريكية لألطباء (FACP) ، وجمعية األمراض المعدية

األمريكية (FIDSA) ، والكلية الملكية لألطباء (FRCP) ، والجمعية األوروبية لعلم األحياء الدقيقة

السريرية واألمراض المعدية (FESCMID) واالتحاد األوروبي. من علم الفطريات الطبية

(FECMM). وهي عضو في لجنة الشؤون العلمية في ESCMID وانتخبت في اللجنة التنفيذية
للجمعية الدولية للعالج الكيميائي بمضادات الميكروبات (ISAC) في نوفمبر 2019.
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أ/ مساعدة في االمراض المعدية، رئيس مصلحة
بالمؤسسة العمومية االستشفائية الهادى فليسى/القطار

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

د/ فاطمة الزهراء زميت

معلومات عن السيدات المكرمات

بالدورة االوىل لجائزة المرأة للتميز لعام
2020

مؤسس معمل االحياء و السرطان بجامعة القاهرة

جمهورية مصر العربية 

 د/منى مصطفى

 طبيبة متخصصة في األمراض المعدية والقائمة عىل تسيير وحدة األطفال الرضع بالمؤسسة
االستشفائية المتخصصة القطار حيث قضت 21 سنة في تحسين عملية التكفل التشخيصي

والعالجي عبر خبرتها المقدمة في اللجان الوزارية لمكافحة عدوى فيروس نقص المناعة البشري

والمكافحة والوقاية ضد المالريا ولجنة مكافحة التهاب السحايا القيحي. كانت عضوا باللجنة التي

تابعت عملية المصادقة والتي بدورها أفضت إىل القضاء عىل المالريا في الجزائر في 2019، كما

شاركت في إعداد الدليل الوطني للتكفل العالجي للمالريا.  

شاركت في إعداد التوصيات الوطنية كعضو في الجمعية الجزائرية لطب األطفال باإلضافة إىل

الدولية منها من خالل عضويتها في جمعية األمراض المعدية الناطقة باللغة الفرنسية منذ
 .2012
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حصلت علي درجة الدكتوراة من كلية العلوم جامعة القاهرة

تم اختيارها لمنحه افون و الرابطة األمريكية ألبحاث السرطان عام ٢٠٠٥، قامت بعمل أبحاث في

مجال سرطان الثدي فى قسم الصيدلة ،كلية الطب ، جامعة واين ستيت ، ديترويت ، ميتشيجن

، بالواليات المتحدة. قامت بنشر أبحاث مميزه لمعرفه اسباب تدهور مرض سرطان الثدى و
قامت بتقديم توصيات جديده لالختبارات السريريه لسرطان ىالثدى. استطاعت بأبحاثها العلمية

حول مكافحة سرطان الثدي  القيمة في مجال العلوم الطبيه الوصول إلي العالمية، واعتبرتها

وزارة الخارجية األمريكية ضمن 1١٠ نساء في العالم لعام ٢٠١٢ ، وتم وضع اسمها وجنسيتها علي
قاعة النساء المشاهير في العلوم بوزارة الخارجية األمريكية من منطقة الشرق األوسط وشمال

أفريقيا ، وذلك ألبحاثها الرائدة في مجال التهاب سرطان الثدي
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رئيس قسم علوم االنسجة بمستشفى خولة.   

سلطنة عمان

د/ حنينة بنت محمد
الكندية 

وزيرة الصحة 
دولة فلسطين 

د/مى كيلة

معلومات عن السيدات المكرمات

بالدورة االوىل لجائزة المرأة للتميز لعام
2020

6

 
تمتلك د. حنينة 25  سنه خبره في مجال علم االنسجه، وطبيبه استشارية أوىل منذ عام 2009،

عملت كرئيسة القسم في قسم علم االمراض/علم األنسجة منذ عام 2008 واصبحت مديرة

المختبر، المديرية العامة لمستشفي خوله 2012-2015. حصلت عىل الزمالة من الكلية الملكية

- FRCPA)2005) ألخصائي علم األمراض لدول اسيا و أستراليا و نيوزيالندا

دكتور في الطب (MD) 1995. تقدم خدمة التشخيص بما في ذلك التقارير الروتينية في علم
التشريح وعلم الخاليا في المستشفى المرجعي، بجانب مراجعة الحاالت الصعبة و التشخيص

عن القطع المجمده.

 

ستة وعشرون عاًما من الخبرة في اإلدارة وصياغة السياسة العامة والصحة العامة وصحة
المجتمع والخبرة الميدانية في تطوير برامج الرعاية الصحية األولية الشاملة في الواليات المتحدة

األمريكية وفي الخارج ، المملكة العربية السعودية ، مصر ، المغرب ، ماليزيا ، نيبال ، كولومبيا ،

األردن ، سوريا ، لبنان واألراضي المحتلة والضفة الغربية وغزة وشيلي مع التركيز عىل السكان

األصليين والالجئين.

خبرة واسعة عىل مستوى البرامج والمشاريع في تخطيط وإدارة وتنسيق وتنفيذ استراتيجيات
تطوير برامج الرعاية الصحية األولية الشاملة والمتكاملة ، والصحة اإلنجابية ، وصحة المراهقين ،

والرعاية الطارئة ، والعنف المنزلي.
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استشارية االمراض المعدية و االمراض الباطنة بمجمع

السلمانية الطبي. عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي

لفيروس الكورونا المستجد 

مملكة البحرين    

 

د/جميلة محمد السلمان
 

مسؤول وحدة القسطرة و مدير الشعبة 

جمهورية العراق 

السيدة شيماء حمادى

نورى 

معلومات عن السيدات المكرمات

بالدورة االوىل لجائزة المرأة للتميز لعام
2020

6

مديرة شعبة مكافحة العدوى ورئيس نقابة المدربين العراقيين فرع االنبار وممثل اتحاد نقابات
المدربين العرب ومسؤولة وحدة تمكين المرأة فى دائرة صحة االنبار وعضوة في اتحاد المثقفين

العرب وعضوة في وكالة نيوز للجميع ومسؤولة وحدة تعزيز الصحة سابقا ومسؤول قسم المرأة

والطفل مسؤول وحدة ادارة الجودة والتطوير المؤسسي سابقا وعضو في اتحاد مثقفين العرب

وعضو في وكالة الخبر نيوز اإلخبارية وال زلت ورئيس نقابة المدربين العراقيين فرع االنبار

وعضوة في نقابة المهن الصحية ومسؤولة فريق ممرضة مكافحة العدوى وعضوة في خلية أزمة

Waish كورونا دائرة صحة االنبار وعضوة في منظمة الصحة العالمية ومسؤولة مع فريق برنامج
العالمي في دائرة صحة االنبار ومديرة فرع حديثة لمؤسسة الشبكة للثقافة واالعالم.

استشاري أول في األمراض المعدية والطب الباطني وطب الشيخوخة ورئيس لجنة الرعاية

الثانوية للشيخوخة في وزارة الصحة وفريق إدارة فيروس نقص المناعة البشرية في وزارة
الصحة ورئيس اللجنة الوطنية لإلشراف عىل المضادات الحيوية في البحرين ورئيس لجنة

مكافحة العدوى، في المستشفيات الحكومية  في البحرين ورئيس الطاقم الطبي لألقسام

الطبية في مجمع السلمانية الطبي، البحرين من 2/2021 حتى اآلن. الرئيس الحالي للجنة

الجودة في مجمع السلمانية الطبي، والرئيس الحالي للجنة االعتماد في مجمع السلمانية

الطبي،و رئيس اللجنة التوجيهية لطب الشيخوخة للرعاية الثانوية بالمستشفيات الحكومية في

البحرين. عضو في المجموعة االستشارية االستراتيجية والتقنية لمقاومة مضادات الميكروبات

 (STAG-AMR)
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مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية األولية

دولة قطر

د/ مريم عبد الملك

د/ ياسمين التويجرى

معلومات عن السيدات المكرمات

بالدورة االوىل لجائزة المرأة للتميز لعام
2020

6

 
تقوم الدكتورة مريم العبدالملك بتشغيل 28 مركًزا صحًيا

 في جميع أنحاء دولة قطر وتخدم أكثر من 85٪ من سكان الدولة. ولقد قادت التحول في خدمات
الرعاية الصحية األولية لتلبية احتياجات المجتمع من خالل نموذج رعاية المريض. بصفتها قائدة
مؤسسة الرعاية الصحية األولية ، تتحمل الدكتورة مريم المسؤولية والسلطة بشكل عام إلحداث

تغيير استراتيجي وتنفيذ االستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية األولية في قطر مع التركيز عىل
الرعاية األولية كأساس لتعزيز الصحة والرفاهية لضمان أعىل مستويات الجودة في الخدمة

والسالمة. 

الدكتوره التويجري تشغل منصب كبير باحثين ورئيسة قسم أبحاث األوبئة في مستشفى الملك
فيصل التخصصي ومركز األبحاث في الرياض بالمملكة العربية السعودية و تقوم الدكتورة

التويجري، بالتعاون مع جامعة هارفارد ومنظمة الصحة العالمية، عىل قيادة البرنامج الوطني:

المسح الوطني للصحة وضغوط الحياة، وهو أحد أكبر المشاريع البحثية الميدانية في المملكة،

كما تشارك الدكتورة التويجري بنشاط في العديد من المبادرات الرامية إىل تمكين المرأة

السعودية وخلق سبل لمساهمتها في التنمية االجتماعية واالقتصادية المستدامة. وهي عضو

في مجلس إدارة جمعية النهضة الخيرية، و عضو مجلس ادارة في مركز ابحاث دراسات المرأة

السعودية. حصلت عىل شهادة البكالوريوس مع مرتبة الشرف من جامعة الملك سعود وشهادة

الماجستير والدكتوراه من جامعة تافتس في مدينة بوستن في الواليات المتحدة األمريكية، و

هي حاليا استاذ زائر في جامعة هارفرد في مدينة بوستن بالواليات المتحدة االمريكية. 

15

عالم أول ورئيس قسم بحوث الوبائيات 



توصية لجنة المرأة رقم 8 في الدورة 39 بتاريخ 10 فبراير 2020 والمتعلقة

بمبادرة جائزة التميز للمرأة العربية

7
وثائق الدورة االوىل للجائزة لعام 2020
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7
وثائق الدورة االوىل للجائزة لعام 2020

محضر اجتماع لجنة تحكيم جائزة التميز للمرأة العربية عبر المنصة الرقمية

18 يناير 2021

 
بناء عىل توصية لجنة المرأة رقم 8 في الدورة 39 بتاريخ 10 فبراير 2020 والمتعلقة بمبادرة جائزة التميز للمرأة العربية،
قامت األمانة العامة بتعميم اإلعالن عن الجائزة للدول األعضاء حيث وقع االختيار عىل المجال الطبي. وبناء عليه وردت

ترشيحات من 10 دول بمجموع 27 مرشحة أعضاء وهم كاالتي " االمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، الجمهورية

الجزائرية الديمقراطية، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، دولة فلسطين، دولة قطر، الجمهورية اللبنانية،

جمهورية مصر العربية وجمهورية العراق" ، وقام قطاع الشئون االجتماعية/ إدارة المرأة واألسرة والطفولة باألمانة العامة

لجامعة الدول العربية كمقرر عام للجائزة بالعمل عىل فرز المرشحات حسب المعايير التي تم إعالنها واختيار أفضلهن

.وعليه، قامت األمانة العامة بالدعوة لعقد اجتماع لجنة التحكيم عبر الفيديو كونفرنس بتاريخ 18 يناير 2021 المكونة من
دول ترويكا لجنة المرأة المكونة من الرئاسة الحالية للجنة المرأة العربية – المملكة العربية السعودية، والرئاسة السابقة

– الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والرئاسة القادمة – جمهورية جيبوتي. 
وبتاريخ 18 يناير 2021   انعقد االجتماع بحضور معالي هال التويجري األمين العام لمجلس شؤون األسرة بالمملكة

العربية السعودية وسعادة الوزير مفوض لدى سفارة الجزائر بالقاهرة مخلوف بورزق كما شاركت معالي السفيرة دكتورة

هيفاء أبو غزالة األمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون االجتماعية والوزير مفوض دينا دواى مدير إدارة المرأة

واألسرة والطفولة بجامعة الدول العربية كمقرر عام للجائزة، وتعذر حضور جمهورية جيبوتي نظراً لبعض المشاكل التقنية

التي واجهتهم.

هدف االجتماع إىل تحديد اللواتي حصلن عىل اعىل النقاط في المجال الطبي من بين مرشحات الدول العربية، واتفقت

اللجنة عىل أن يتم اختيار المرشحة الحاصلة عىل أعىل النقاط عن كل دولة أرسلت قائمة بالمرشحات، وتقديم جائزة لهن

بدالً من اختيار فائزة واحدة. عىل أن تكون الجائزة عينية عبارة عن شهادة ودرع تقدير مقدمة للعشر االوائل عن كل دولة.

علماً بأن القائمة النهائية للمرشحات تم اختيارهن بناء عىل المعايير التالية :

1. أن تكون المرشحة ذات تأثير علمي صحي في المؤسسة الطبية التي تعمل بها.
2. أن تكون المرشحة قدوة لغيرها.

3. أن تملك المرشحة خبرة ال تقل عن 15 عام في المجال الطبي.
4. أن يكن للمرشحة تجربة متميزة في المجال الصحى.

ً عىل تحسين الخدمات في المؤسسة التي تعمل بها أو العمل عىل زيادة التنمية 5. أن يكون للمرشحة تأثيرا إيجابيا
الصحية بشكل عام.

6. أن تكون المرشحة صاحبة بحث علمى متميز في أحد القطاعات الصحية، يكون الهدف منه الربط بين البحث النظرى
والتطبيق العلمى لعالج األمراض الوبائية أو اكتشاف العالج وتشخيص األمراض الوبائية المنتشرة في الدول العربية.

 
وفي نهاية االجتماع أجمعت اللجنة عىل التوصية التالية تمهيداً لعرضها عىل لجنة المرأة العربية في دورتها األربعين:

 
إقرار جائزة التميز للمرأة العربية في القطاع الصحى للسيدات المذكورات في الجدول والالتى حصلن عىل أعىل مجموع

نقاط في دولهن.
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7

توصية لجنة المرأة العربية رقم 9 في الدورة 40 عام 2021 والمتعلقة بإقرار

الفائزات بمبادرة جائزة التميز للمرأة العربية لعام 2020

التوصية (9)

بشأن مبادرة جائزة التميز للمرأة العربية 

_____________________________
إن لجنة المرأة العربية في دورتها (40)، وبعد اطالعها عىل:

- مذكرة األمانة العامة، قطاع الشؤون االجتماعية(إدارة المرأة واألسرة والطفولة)
- وبعد االستماع إىل إيضاحات األمانة العامة

 وفي ضوء مناقشات لجنة المرأة العربية،
 

توصي

 
1. الترحيب وتقديم التهنئة باسم لجنة المرأة العربية للمرشحات الفائزات بجائزة التميز للمرأة

العربية في مجال الطب وفقا لتوصيات لجنة التحكيم لعام 2020.

2. تكليف األمانة العامة، قطاع الشؤون االجتماعية (إدارة المرأة واألسرة والطفولة) بـــ :
أ . تقديم الجوائز للفائزات خالل فعاليات معرض "إكسبو 2021 " بدولة اإلمارات العربية المتحدة. 
ب . التنسيق وتعميم اإلعالن عن جائزة التميز لعام 2021 للدول األعضاء حسب المجال والمعايير

التي يتم تحديدها.

 
 

وثائق الدورة االوىل للجائزة لعام 2020
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اتصل بنا

ميدان التحرير، القاهرة 

تليفون:  202- 25750511

فاكس:  202- 25761017

رقم بريدى 11642

www.leagueofarabstates.net
 

بريد الكترونى إلدارة المرأة واالسرة والطفولة

wfc.dept@las.int
 

facebook.com/arableague 
twitter.com/arableague_gs

youtube.com/leagueofarabstates
flickr.com/photos/leagueofarabstates/sets

linkedin.com/company/league-of-arab-states
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األمانة العامة
قطاع الشؤون االجتماعية

 


