
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  ٢٠١٣ منح ھناء أدور جائزة إمرأة العام العربیةتمبادرة " تكریم " 

  

الزمیلة  -باعتزاز وفرح تعلن جمعیة األمل العراقیة عن منح السكرتیرة العامة لجمعیة األمل العراقیة
ھناء أدور جائزة " تكریم " ألمرأة العام العربیة، لشجاعتھا ونجاحاتھا في نشاطھا الممیز والدؤوب 

كین النساء من في مجال المجتمع المدني وحقوق اإلنسان من أجل المساواة وحقوق المرأة، وتم
  المشاركة الفعالة في المجتمع والحیاة السیاسیة.   

، وھي الدورة ١٤/١١/٢٠١٣جرى احتفال تسلیم الجائزة في باریس وفي معھد العالم العربي في 
، مستھدفة تسلیط الضوء على التمیّز ٢٠١٠الرابعة لمبادرة " تكریم " التي اطلقت جوائزھا في العام 

ة وجوهٍ عربیة، وعلى إنجازاتھم في مجاالت الثقافة والتعلیم والعلوم تسعادیة لالعربي والروح القی
  والبیئة والتطویراالجتماعي واالقتصادي.

وفي كلمتھا أثناء تسلیم الجائزة، عبّرت الزمیلة ھناء أدور عن شكرھا العمیق لمبادرة " تكریم "، 
ھا للدعم واإلسناد الذي لقیتھ خالل وشعورھا بمسؤولیة أكبر تتجاوز حدود وطنھا، وكذلك امتنان

نشاطھا من قبل زمیالتھا وزمالئھا في جمعیة األمل العراقیة وكذلك في العدید من منظمات المجتمع 
المدني العراقیة، الذین عملوا وتكاتفوا على غرس بذور األمل في العراق الجریح، وحسب تعبیرھا: 

نھضت وتنھض بھ ھذه المنظمات في نشر ثقافة حقوق " الجائزة ھي إقرار رائع بالدور الكبیر الذي 
اإلنسان والمرأة ومفاھیم السالم والتسامح والمساواة لتحقیق العدالة االجتماعیة في إطار الدولة 

  المدنیة الدیمقراطیة ". 

ة، تسعن ضمن جوائزھا الین عراقیتییم " لھذا العام قد اختارت امرأتوما یفرح أكثر ان مبادرة " تكر
وتوزعت بقیة الجوائز على رجال من عدد من الدول العربیة. والناشطة العراقیة الثانیة ھي السیدة 

 منظمة "ندوة القرغولي التي نالت جائزة " تكریم " للخدمات اإلنسانبة والمدنیة لنشاطھا من خالل 
العراق، كإرسال  نور الحیاة الدولیة " في اطالق وتنفیذ مشاریع اجتماعیة تربویة وطبیة ألطفال

العدید من المجامیع الطبیة االختصاصیة في مجال جراحة القلب إلى العراق في محافظات شتى، 
 الذین أنقذوا حیاة المئات من األطفال.

وفي الیوم الثاني، شارك الفائزون بالجائزة في مؤتمر صحفي حضره عدد من االعالمیین على 
ھا شخصیات تحققالنجاحات التي  أھمیة الجائزة في إبرازالمستوى العربي والدولي، تداول الحضور 

تتحدى بؤر العنف واإلرھاب، مثابرة لتحقیق حلم األجیال بحریة الفكر وحقوق اإلنسان  عربیة رائدة
       وروح المبادرة والمساواة بین الجنسین وتحفیز الشباب.

ومن الجدیر بالذكر ان مؤسس مبادرة " تكریم " ھو اللبناني االعالمي والمنتج التلفزیوني البارز 
تنقسم عملیة ریكاردو كرم، ومقرھا في بیروت، والحفل السنوي ینتقل كل عام بین مدن مختلفة. 

تارون التصفیة إلى مرحلتین، یشارك فیھا أعضاء اللجان ذوو الخبرة الواسعة، كل في مجالھ. فیخ
ّرة في  ّ اللجان ھذه شخصیات مرموقة وموق ً. وتضم دة مُسبقا ّ المرشحین المؤھلین وفق معاییر مُحد
مختلف میادینھا، ال سیما المیادین الثقافیة، واألكادیمیة، واإلنسانیة، والفنیة، واإلستشاریة، إلخ. ثم 

قة إلتمام عملیة الغربلة یجتمع المجلس التحكیمي الدولي المؤلف من شخصیات بارزة والمعة ومرمو



 
 
 
 
 

 
 
 
 

الثانیة، ویختار الفائزین عن كل فئة من فئات "تكریم" العشرة. ومن أعضاء المجلس التحكیمي 
: د. حنان شعراوي (فلسطین)، و د. لیلى شرف (األردن)، و د. نھى الحجیالن ٢٠١٣الدولي لعام 

مي (الجزائر)، والروائي مارك (السعودیة)، والشیخة بوال الصباح (الكویت)، و د. األخضر االبراھی
  لیفي (فرنسا)، ورجل األعمال المصري محمد منصور.

Link: http://www.takreem.net/index-ar.php   
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