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تلبيـــــة الـــــــــنداء
في عام 1999 قامت الدكتورة جميلة محمود، زميلة الكلية امللكية ألطباء األمراض النسائية والتوليد، بسحب جميع مدخراتها البالغة 10000 

رنغت ماليزي، ملساعدة ضحايا كوسوفو، وقررت التخلي عن مهنة الطب،  رغم أنها طبيبة ناجحة جدًا، ومهنتها مربحة، وبادرت في تأسيس 

منظمة ماليزيا الرحمة Mercy Malaysia، مدفوعة باحلس األخالقي الرفيع جتاه الناس، والرغبة الصادقة في تقدمي املساعــدة لهــم فــي 

األوقــات العصيبة ضمن الفاعلية املرجوة واإلطار الثقافي واألخالقي املالئم، معتمــدة على نفسها، وعلى ثلة من املتطوعني مــن األطبــاء 

واملمرضني واملمرضات، وذلك باستخدام عيادتها كغرفة عمليات، وغرفة استراحة األطباء كغرفة تخزين، بالتنسيق مع سلطات املستشفى 

الــذي تعمــل فــيه.

جسد هذا العمل اإلنساني النبيل، الذي جتلت فيه معاني اإلنسانية واإليثار، بداية سجل ألعمالها اإلنسانية املمتدة زمانيًا ومكانيًا لتشمل 

ماليزيا وآسيا ودول العالم. 

واليوم، بعد مضي 12 عامًا أصبحت Mercy من أهم املؤسسات الوطنية في ماليزيا، وأكثرها شهرة على مستوى العالم في مجال 

اخلدمات اإلنسانية.

لقد ساعدت عوامل عديدة الدكتورة جميلة محمود على النجاح، أهمها وضوح الهدف، وجهودها امللهمة في حشد وتعبئة املتطوعني واملنظمات 

ملواجهة التحديات وقهر الظروف الصعبة، ولتشجيع وحفز اجلهات املختلفة للتبرع لألعمال اإلنسانية، وقد كان جلهودها احلثيثة دور كبير في 

تطوع موظفي اخلدمة املدنية ورؤساء الشركات في تقدمي الدعم واملساعدة، فقد استجابت الشركات املاليزية الرئيسة وتبرعت بأموال سخية 

وما زالت تقدم التبرعات السخية.

لقد كرست جميلة محمود بحق حياتها بالكامل 
وعملها من أجل خدمة اإلنسانية في أصعب 

الظروف.

 

إد شينكنبرج فان ميكروب

املدير التنفيذي باملجلس التنفيذي باملجلس الدولي
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ان قوة الدكتورة جميلة محمود الفذة كانت وما تزال وراء بناء قادة املستقبل في العمل اإلنساني، وقد حققت بتوحد هدفها، وصدق عواطفها 

اإلنسانية وطاقاتها االيجابية نتائج مذهلة في مجال تبادل اخلبرات في اخلدمات اإلنسانية واإلغاثة في كوسوفو وإيران والعراق وفلسطني 

والسودان وأفغانستان وباكستان وبورما واندونيسيا.

واقتنعت الدكتورة جميلة محمود منذ زمن بعيد بعدم جدوى رجوعها إلى مهنة الطب، ألنها تؤكد ان احترافها األول هو العمل اإلنساني، 

ونذرت نفسها على أن تكون لبقية عمرها خادمة لإلنسانية، وهي خير من جتسد صفات الروح اإلنسانية احلقيقية، مبا لها من صفات مميزة 

في القيادة والشجاعة واملرونة واإليثار ونكران الذات وتكريس النفس خلدمة الغير، والثبات على احلق.

وفي هذا قد تكون املرأة املسلمة الوحيدة التي تخطت جميع احلدود القاهرة في مجال العمل اإلنساني، ومتكنت من حتطيم الصورة النمطية 

ألدوار املرأة ومسؤوليات املرأة في عصرنا.

وقد قصدت الدكتورة جميلة محمود أن تكون دائمًا في عني احلدث، وأن تشهد بنفسها عمليات Mercy، وأن تضمن أعلى معايير األداء، 

ففي أفغانستان عام 2002، قادت الدكتورة جميلة محمود لتأسيس مركز صحي للنساء واألطفال في قندهار، بالرغم من الظروف والتحديات 

بالغة الصعوبة، وقد ساعد املركز في متكني املجتمع احمللي وتوفير الدعم الالزم للنساء واألطفال، وما يزال املوظفون احملليون يواصلون إدارة 

وتشغيل املركز حتى اليوم.

إنجازات الزمن الصعب
انتقلت الدكتورة جميلة محمود عام 2004 إلى غرب دارفور في السودان في ذروة الصراع في تلك املنطقة، وقد كانت الرعاية الصحية للمرأة 

في أدنى مستويات ميكن أن يتصورها املرء، فقامت بإنشاء مركز صحي في )اجلنينة( وجهزته بجناح للوالدة، وغرفة عمليات وقسم لرعاية 

األم احلامل بعد الوالدة، كما قامت بتدريب القابالت واألطباء، وما زال املركز يواصل عمله ويقدم املساعدة للنساء والفتيات حتى اآلن.

لقد صنعت كل هذه املنجزات في ظل ظروف غاية في الصعوبة، وفي ظل إمكانات محلية شبه معدومة، واستطاعت أن تقدم ما لم تقدمه 

املنظمات الدولية التي تتنافس من أجل أن يكون لها أثر فاعل.

أظهرت الدكتورة جميلة محمود مرة أخرى قدراتها القيادية االستثنائية في أعقاب تسونامي احمليط الهندي في ديسمبر كانون األول عام 

2004، في واحدة من أكبر الكوارث الطبيعية على اإلطالق، والتي أودت بحياة أكثر من 167000 شخص وخلفت وراءها دمارًا هائاًل، ففي 
اندونيسيا وحدها غدا أكثر من 570000 شخص بال مأوى.



لقد أثبتت الدكتورة جميلة نفسها على مدى عقدين 
من الزمان كرائدة مبتكرة مؤثرة، وليس هناك شك في 

أنها من أهم الشخصيات المؤثرة في مجال األعمال 
اإلنسانية التي عملت على تطويرها وزيادة كفاءتها.

الدكتورة سـارة بانتليانو 

رئيسة “مجموعة السياسـات اإلنسانية”

بندر اتشي، اندونيسيا، 2004



لقـد كـانت دائمــًا ملهمــــة عظيمــة بحــق 
وقائــدة فــــذة.

ويليام سابندر

الرئيس التنفيذي للعمليات بوحدة التسليم والرصد مبكتب الرئيس اإلندونيسي

اعصار نرجس، ميامنار، 2004



كانت منظمة Mercy  ماليزيا أول منظمة دولية تقدم اإلغاثة الطبية في باندا أتشيه في ديسمبر 2004، وقد قادت الدكتورة جميلة محمود، 

عن قرب، جميع عمليات اإلغاثة الطبية الطارئة، والرعاية الصحية األولية، واملساعدات النفسية واالجتماعية، إضافة إلى املساعدة في إعادة 

اإلعمار، وإعادة تأهيل املرافق الطبية واملنازل ودور األيتام، كجزء من عملها في بناء القدرات، وفي مجال الوقاية من الكوارث والتأهب لها 

والتخفيف من وطأتها، وقد تولت منظمة Mercy أيضًا وضع برامج للتثقيف املجتمعي.

بحجم دورها الفعال في إدارة الفعاليات، يأتي دور الدكتورة جميلة محمود في حتسني وتنشيط قطاع  اخلدمات اإلنسانية، فهي شخصية 

فكرية قيادية يقصدها العديد من الهيئات الدولية، وقد عملت نائبة لرئيس املجلس الدولي للوكاالت التطوعية ICVA( 2009-2006(  وفي 

مجلــس الشـــراكة اإلنســانية للمســـاءلة الدولية في جنيف )2007-2009( ومت تعيينها في عام 2008 رئيسًا مشاركًا للمنظمة اإلنسانية 

.GHP العاملية

في عام 2011 انضمت إلى معهد ما وراء البحار للتنمية والتطوير، بناًء على رغبة املعهد، وهي عضو فاعل في برنامج األمم املتحدة لتقييم 

الكوارث والتنسيق )UNDAC(، وتعمل الدكتورة جميلة محمود، ضمن كل هذه احملافل، على جتسير الهوة بني شمال العالم وجنوبه، وقد 

نالت تقدير واحترام جميع األوساط الدولية العاملة في مجال اخلدمات اإلنسانية.

يستدعي التزامها مد يد العون لضحايا الكوارث باستمرار تنقلها وسفرها في أنحاء العالم ملساعدة فئات مختلفة من الناس وتقدمي خبراتها 

في مجال املساعدات اإلنسانية وزيادة فاعليتها، وتعزيز قدرة املتضررين على إعالة أنفسهم. 

اثبتت الدكتورة جميلة محمود نفسها، على مدى عقدين من الزمن، كرائدة مبتكرة مؤثرة، وليس هناك شك في انها من أهم الشخصيات 

املؤثرة في مجال األعمال اإلنسانية، التي عملت على تطويرها وزيادة كفاءتها.

 

إعصار )نرجس( في ميانمار 
واجهت هيئات اإلغاثة العاملية صعوبة بالغة في الوصول ملتضرري إعصار )نرجس( في ميامنار، وقد ترددت حكومة ميامنار، نظرًا للعزلة 

السياسية التي كانت تعاني منها لسنني طويلة، في السماح بتدخل دولي على نطاق واسع، ثم وقع االختيار على الدكتورة جميلة لتقوم بقيادة 

الفريق الذي أرسلته هيئة األمم املتحدة مليامنار، ضمن برنامج األمم املتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق، ومت دعم فريق هيئة األمم املتحدة من 

قبل أعضاء احتاد دول جنوب شرق آسيا )أسيان(، وكان أول فريق سمح له بدخول ميامنار للقيام بأعمال اإلغاثة.

قام هذا الفريق بإعداد تقرير أسهم حلد كبير في تهيئة املناخ للحوار مع وزراء خارجية الدول األعضاء في احتاد دول جنوب شرق آسيا، ومت 

التوصل إلى اتفاقية بني أطراف ثالثة لتسهيل عمليات اإلغاثة، بني حكومة ميامنار واحتاد دول جنوب شرق آسيا )أسيان( واألمم املتحدة، 

فقد متكنت الدكتورة جميلة محمود، بقدرتها على بناء الثقة، حتى في أكثر الظروف صعوبة، من لعب دور جوهري في التوسط بني حكومة 

ميامنار وأسيان، واألمم املتحدة.



المنصة اإلنسانية الدولية
في عام 2005 متكنت الدكتورة جميلة محمود من ضم املنظمة اإلنسانية Mercy ماليزيا، التي أسستها، لعضوية املجلس الدولي للوكاالت 

التطوعية، وأصبحت بعد ذلك نائبة رئيس اللجنة التنفيذية للمجلس عام 2006، وقد شاركت من خالل دورها في املجلس الدولي للوكاالت 

التطوعية في العديد من املؤمترات الدولية الرفيعة وكان لها دور مؤثر فيها، ومن أهمها املنصة اإلنسانية الدولية والتي أصبحت رئيسها 

املشارك مع وكيل هيئة األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية جون هوملز.

وقد حرصت في جميع املؤمترات واملنتديات على حث املنظمات الدولية التقليدية على تغيير طريقة عملها وتوجهاتها للتعاون مع اجلهات احمللية 

وأن تتحمل مسؤولياتها جتاه املجتمعات املدنية املتمثلة بضرورة آخذهم بعني احلسبان ضمن خططها وأعمالها.

      

تكريم المنجزات اإلنسانية العظيمة 
إلتزامها بالقضايا اإلنسانية النبيلة، وقيادتها ورؤيتها الفذة ومواهبها ساهمت في انقاذ حياة العديد، وفي حتسني ظروف العيش، بعد الكوارث، 

في الكثير من مناطق العالم، وأثبتت قدراتها بأن فردًا واحدًا بإمكانه شحذ همم الكثيرين للعمل كفريق واحد في مجال اخلدمات اإلنسانية.

الدكتورة جميلة محمود مثال حقيقي للتفاني من أجل العمل اإلنساني ومنوذج يحتذى به في مجال التسامح الثقافي اإلنساني، ورمز لتأثير 

وقوة املرأة في مجال اخلدمات اإلنسانية.

لقد كان للدكتورة جميلة دور كبير في ترسيخ مبدأ تنوع اخلبرات وإشراك املجتمع احمللي في اخلدمات اإلنسانية من أجل تأمني االستجابة 

األفضل وتوفير اخلدمات ذات األثر املستدام.

وضمن عملها على املستوى الدولي، تولت قيادة منظمة Mercy ماليزيا اإلنسانية في األزمات والكوارث في العديد من البلدان، مثل كارثة 

تسونامي الهائلة في احمليط الهندي، والنزاعات في األراضي احملتلة في فلسطني، واحلرب في دارفور – السودان.

وبقيادتهـا الفـذة ملنظمـة موقعها في الشمال، أصبحت مثااًل يحتذى للعديد من منظمات املجتمع املدني في آسيا وأفريقيا، والشرق األوسط، 

فلقد شكل جناح Mercy حافزًا لتطور ومنو العديد من املنظمات في املناطق املذكورة كي تصل ملستويات االحتراف والتأثير املطلوب.

وبصفتها عضوًا في برنامج األمم املتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق، فقد ساهمت الدكتورة جميلة في التأسيس آللية التنسيق بني املنظمات الدولية 

الرسمية واملنظمات غير احلكومية ومنظمات املجتمع املدني، وقد جتلى ذلك في أجلى صوره في أعمال اإلغاثة في إعصار نرجـــس في ميامنار.

وترى الدكتورة جميلة محمود أن دور املجتمع احمللي ومنظماته هو األهم في معاجلة األزمات والكوارث، وعلى املنظمات الدولية متكني املجتمع 

احمللي ليقوم بدوره على خير وجه.



هكذا تسعى الدكتورة جميلة محمود، منكرة ذاتها 
لتحقيق أقصى الراحة ألولئك الذين تعرضوا للزالزل 

والكوارث، معرضه حياتها للخطر في الكثير من 
األحيان من أجل تحقيق سعادة اآلخرين.

شرين شاريزا  عبدالغني

مديرة مسئـوليات الشركات

خزانة ناشيونال برهاد، ماليزيا



أسلوب القيادة المدهش
يجمع أسلوب الدكتورة جميلة محمود في القيادة بطريقة مدهشة بني القوة والرؤية الثاقبة والتبصر العميق واحلزم والتصميم، إضافة إلى 

التواضع والتعاطف مع اآلخرين، وقد كانت وما تزال مصدر إلهام للجميع، فهي ال تتردد أو تخاف في الدفاع عن أولئك الذين ال يجدون من 

يساندهم، وفي احتضانهم وتوفير الدعم لهم. 

تسعى الدكتورة جميلة محمود، منكرة ذاتها، لتحقيق أقصى الراحة ألولئك الذين أنقذوا البشرية من الكوارث،  وقد عرضت حياتها للخطر في كثير من 

األحيان من أجل حتقيق سعادة اآلخرين. ولم تستسلم في حياتها للخوف أبدًا، وكانت دائمًا تقدر حياة ضحايا الكوارث أكثر من حياتها، فقد أصيبت 

برصاصة في حوضها في العراق، وقامــت بتولــيد امــرأة والرصاصـــة في جنبهــا، واضطرت للعيش في ظروف صحـــية ســيئة للغاية في مناطق 

احلروب والكوارث، وعندمـا أصيبت في العـراق، كان أول رد فعلها اإلسراع للتأكد من أن جميع أعضاء فريقها بخــير وأمـان. ورفضـت أن جتـرى لها 

جراحـة في العـراق خـوفًا من أن يسبب ذلك مزيـدًا من الضغـط على الفـريق، وأصرت على أن يتم عبور آمن ألعضاء الفـريق إلـى األردن.

وبقدر ما تتمتع به من قوة الشخصية، ومن إصرار كبير على التمسك مببادئ اإلنسانية، جند جرأتها في التعبير عن آرائها بشأن القضايا اإلنسانية 

وخاصة القضايا املتعلقة بالظلم، سواء قضايا الشعب الفلسطيني، أو شعب هايتي أو الصومال، وتتحدى بحزم كل املسئولني املتسببني في املظالم، 

وهي على استعداد لنذر حياتها للعمل ومد يد العون لكل من ميكــن أن يخــدم اإلنسانــية، وقــد بدا ذلك جليًا عندمــا أبــدت استعدادها للتعامل، حتى 

مع مجموعة طالبان لتأمني اخلدمات الطبية واملساعدات في األيام األولى من احلرب في أفغانستان. وبفضل صفاتها الفريدة، والتفهم العميق للتحديات 

اإلنسانية واملهنية العالية في التصدي لها، أصبح للدكتورة جميلة اعتبارهــا لــدى الهيئـات اإلنســانية، وتسعى هــذه الهيئات الستشارتها بشــكل 

مستمر وعـلى العـديد من اجلبهات. إنه إجناز كبير المرأة مسلمة آسيوية، ال شبيه له في سياق العمل اإلنساني.

لقد جتاوزت الدكتورة جميلة محمود التصورات النمطية السائدة عن املرأة املسلمة وعن الدين، وقدمت منوذجًا من خالل عملها وتفاعلها، يتجاوز 

مسائل الفروق اجلنسية والعرقية والدينية.

لقد فطرت الدكتورة جميلة 
على أن تكون طوال حياتها 

خادمة لإلنسانية، وفي جعبتها 
خبرة ال تبارى، وقصص وعبر 

بعيدة المغزى عميقة الفائدة.

فرح حمزة

مستشارة سابقة في )Mercy( ماليزيا



وال تعد مواقع األزمات اإلنسانية الدولية املعركة الوحيدة للدكتورة جميلة، فنشاطها املؤثر في احملافل واملؤمترات الدولية ال ميكن املرور عليه 

مرور الكرام، فالدكتورة جميلة محمود لها باع طويل في اجتماعات األمم املتحدة وغيرها من املؤمترات اإلنسانية العاملية التي تدافع عن 

ممارسات الهيئات اإلنسانية واجلهات الفاعلة في األزمات والكوارث.

كان إلحساس الدكتورة جميلة محمود العميق باملسؤولية، النابع من إميانها مبا تؤديه الهيئات اإلنسانية من دور كبير في دفع الهيئات إلى 

إلقاء نظرة فاحصة في اجتماعاتها ودراسة أوضاع املتضررين والظروف التي حتيط بهم عن قرب لضمان وصول املساعدات املناسبة لهم 

اجتماعيًا وثقافيًا وروحيًا.

لقد أصبحت منظمة الشراكة الدولية للمساءلة )HAP(  املنصة الدولية للدعم واملساعدة بفضل قيادة الدكتورة جميلة محمود، واكتسبت 

زخمًا قويًا، وبقيادتها أصبحت Mercy - ماليزيا ثالث منظمة إنسانية في العالم، واألولى في آسيا، وحازت على تقدير منظمة الشراكة الدولية 

للمساءلة. وأدى نصرة الدكتورة جميلة محمود للقضايا اإلنسانية إلى حتسني توصيل املساعدات من قبل اجلهات اإلنسانية الفاعلة إلى الرفع 

من مستوى االستجابة في حاالت الطوارئ واألهم من ذلك احلفاظ على كرامة املستفيدين والتعبير عن حاجات الناجني بكل صدق وشفافية.



احتفاء وطني وعالمي
منحت احلكومة املاليزية الدكتورة جميلة محمود لقب تان سيري )معالي( تقديرًا جلهودها ومساهمتها في األعمال اإلنسانية وتكريس حياتها 

للعمل التطوعي، وهو لقب ال مينح بسهولة، وتثمن احلكومة املاليزية ما لديها من خبرات وتلجأ إليها في إدارة األزمات والكوارث. 

ان الدكتورة جميلة محمود معلمة فذة وموسوعة معرفية وخبيرة ذات باع طويل في مجاالت التأهيل والتدريب، وتعد قدوة في التحفيز 

والتشجيع وشحذ الهمم.

كل ما تقوم به الدكتورة جميلة أو تقدم عليه ينبض بحب اخلير واإليثار والعمل من أجل اإلنسانية، فقد تنازلت عن موقعها في صندوق 

السكان التابع لهيئة األمم املتحدة، وهو موقع رفيع يوفر لها ميزات كبيرة وأمن وظيفي، وانتقلت للعمل في مجال فيه الكثير من املجازفة، 

ولكن حبها للمغامرة، ورغبتها اجلامحة في خدمة اإلنسانية وتكريسها لكل ما لديها من أجل خدمة األقل حظًا في عاملنا، دوافع أدت إلى 

الوصول بها إلى ما هي عليه اآلن: مفكرة مستقلة، وطبيبة خبيرة، وقائدة عاملية، رائدة في مجال األعمال اإلنسانية، مما يعزز فكرة أن النساء 

في هذا اجلزء من العالم قادرات على قيادة ودعم اجلهود اإلنسانية والتفاعل مع اجلهات الفاعلة في التنمية.

منجزات الدكتورة جميلة حسب البلدان
أفغانستان

قادت الدكتورة جميلة محمود فرق إنقاذ ومساعدات إنسانية في أفغانستان منذ أواخر عام 2001 وعام 2002، ومتكنت من إنشاء مركز 

صحي مع التركيز على صحة األم والطفل، ومركز التدريب املهني ومركز تعليم األطفال في قندهار. على الرغم من كون ذلك صعبا للغاية في 

تلك البيئة إال أنها أسست اخلدمات األساسية، وكانت الدكتورة جميلة مقبولة في ذلك املجتمع. وقد مت تدريب األطباء واملمرضات احملليني 

للعمل في املركز الذي يدار اآلن محليًا بشكل كامل عن طريق الكفاءات األفغانية.

دارفور – السودان

حتت قيادتها، أسست خدمات صحية في منطقة اجلنينة – غرب دارفور. في ذلك الوقت، كانت خدمات صحة األم والطفل ضعيفة. لم يكن 

هناك منشأة مناسبة لرعاية النساء والوالدة في املنطقة. متكنت الدكتورة جميلة من إقناع احلكومة احمللية باحلاجة إلى حتسني صحة املرأة 

مما أدى إلى بناء جناح األمومة واملرأة. ونتج عنه انخفاض معدل الوفيات في املنطقة، وأصبح هذا املركز يحظى بتقدير جيد ومعترف به من 

قبل املجتمع احمللي. وقدمت أيضًا التدريب للقابالت واملمرضات واألطباء لضمان نوعية ممتازة من الرعاية. وسلم املشروع ملوظفني محليني 

للشروع في تشغيله واستدامة خدماته.



باكستان

في أعقاب الزلزال الذي ضرب باكستان عام 2005، لم تقم منظمة الدكتورة جميلة )ماليزيا الرحمة( فقط بقيادة املشاريع الصحية لإلغاثة، 

وإمنا طلبت منها منظمة األمم املتحدة أن تتولى قيادة فريق إلنشاء مركز متخصص للخدمة اإلنسانية في باكستان مبحافظة جبل التي 

تضررت ودمرت بشكل شبه كامل. 

وعلى الرغم من فداحة اخلسائر والتحديات، متكنت الدكتورة جميلة من قيادة فريق لتقييم الوضع والتنسيق مع اجليش واحلكومة الباكستانية 

والوكاالت واملنظمات الدولية احلكومية وغير احلكومية جنبًا إلى جنب مع مؤسسات املجتمعات احمللية، مما قاد إلى وضع خطط عمل لتنسيق 

اجلهود الرامية إلى إجناح أعمال اإلغاثة في املنطقة املتضررة.

ميامنار

بعد إعصار نرجس في عام 2008، متكنت الدكتورة جميلة من الدخول الى يانغون، وقادت بعثة UNDAC في الوقت الذي لم يسمح 

للمنظمات الدولية بالدخول إلى ميامنار. وقد تولت األمم املتحدة واملنظمات الدولية ودول األسيان دعم خطواتها الناجحة التي متكنت في نهاية 

املطاف من الوصول إلى اتفاق ثالثي للبريبارثيد بعد إعصار نرجس فيما يخص االستجابة لدواعي اخلدمة اإلنسانية وإنعاش ميامنار.

حتت قيادتها استطاعت منظمة )ماليزيا الرحمة( من الدخول إلى منطقة الدلتا وإعادة بناء 13 مركزا صحيا، كلها ذات جودة عالية ومقاومة 

لإلعصار، حيث كان الوضع يتطلب معايير نوعية لعمل مراكز اخلدمة اإلنسانية عالية اجلودة.



اتشي – اندونيسيا

استجابة حلاالت الطوارئ، قادت فريقًا من املهنيني الصحيني الى )باندا آتشيه( في غضون أسبوع من كارثة تسونامي لدعم اجلهود   -1
الصحية لعالج املصابني من الناجني. في الوقت نفسه، وفي أعقاب كارثة تسونامي قادت فريقًا لتقييم احتياجات املجتمعات احمللية 

للرعاية الغذائية املقدمة، إلى جانب املياه واملأوى في حاالت الطوارئ القصوى. 

توفير مأوى عالي اجلودة الثنني من املجتمعات في )اتشيه( وكان ذلك واحدًا من أفضل املالجئ املقدمة للسكان في قرية )لـوك جنا(   -2
املعترف بها، وخالل عام واحد من عملية التعافي تلقى هؤالء القرويني منازل دائمة. وقد أدى ذلك باملجتمع إلى أن يكون قادرًا على 

التعافي بسرعة، وإعادة بناء حياته وسبل عيشه.

بعد كارثة تسونامي، قتل ما يقرب من 1000 من املمرضات. لتغطية هذا النقص، قادت الدكتورة محمود فريقًا من خبراء الصحة   -3
واألكادمييني واجلهات املانحة في ماليزيا واندونيسيا بدعم من جامعة )كواال سياه آتشيه( لتأسيس برنامج دراسي متكامل لشهادة عليا 

في درجة التمريض. 

استخدمت مهاراتها لتشجيع القطاع اخلاص على الدعم، وقد مت تأسيس كلية متخصصة في التمريض، تخرج منها حتى اآلن أكثر من   -4
700 ممرضة ومتكنت أيضًا من إنشاء برنامج املاجستير في التمريض املجتمعي، وهو الوحيد في البلد الذي يشتمل على إدارة الكوارث.

إنشاء مركزين جديدين لدور األيتام ومراكز رعاية األطفال في آتشيه وبتمويل وتبرعات القطاع اخلاص لتلبية احتياجات األطفال الذين   -5
فقدوا الوالدين. 

6- أسهمت الدكتورة جميلة في تأسيس كلية الصيدلة إلعادة تأهيل املدارس احمللية ملواصلة تدريب الصيادلة احملليني.

نياس - اندونيسيا

منطقة نياس تأثرت بشدة جراء كارثة تسونامي في ديسمبر 2004 وما تبعه من زلزال ضخم في مارس 2005. ونتيجة لذلك، كان أكثر من 

90٪ من املرافق الصحية والبنية التحتية العامة معطوبًا. وعلى الرغم من االهتمام العاملي بـ )اتشيه( أهمل هذا املجتمع جزيرة نائية في حني 
أن هذه اجلزيرة واحدة من أفقر املجتمعات احمللية في إندونيسيا.

وطلبت الدكتورة جميلة من حكومة إندونيسيا الدعم للتقييم واملساعدة في استعادة هذه اجلزيرة. وحتت قيادتها ساهمت في تطوير خطة 

اخلدمات الصحية. وفي وقت الحق عملت على إعادة بناء مركزين صحيني وترميم قسم من مستشفى )جونوجن( العام لتوفير مرافق التشغيل 

في حاالت الطوارئ والرعاية الصحية.



هي سفيرة لجنسها وبلدها وإيمانها، وتجسد الواجب 
اإلنساني على أنه مسئولية مشتركة يجب أن نعمل 

جميعًا من أجلها .

ترجي سكا فدال

رئيس قسم دعم التنسيق امليداني

أمني سر الفريق االستشاري الدولي للبحث واإلنقاذ

األمم املتحدة



منجزات أخرى
أدت قيادية الدكتورة جميلة محمود والتزامها بضمان اجلودة واملساءلة إلى دفع MERCY ماليزيا أن حتتل املرتبة األولى آسيويًا والثالثة عامليًا 

من بني املنظمات غير احلكومية NGO، وتعد هذه املكانة مصدقة عامليا من قبل مؤسسة الشراكة اإلنسانية الدولية في عام 2007. وقد طمعت 

MERCY ماليزيا في احلصول على جائزة اإلشعار في القطاع البيئي واالجتماعي )ACCA( للقطاع غير الربحي، وقد حازت عليها لثالث سنوات 
متتالية منذ عام 2007. وفي عام 2008 احتلت MERCY ماليزيا املرتبة الثامنة من بني ثالثني من املنظمات اإلنسانية العاملية غير احلكومية.

في أغسطس 2009، انضمت الدكتورة إلى األمم املتحدة وُعينت في منصب رئيس االستجابة اإلنسانية في صندوق السكان التابع لألمم 

املتحدة UNFPA. وقد قامت بإعادة تنظيم إدارة “صندوق االستجابة للطوارئ”. وقد اطمأنت لضمان اجلودة واملساءلة من خالل وضع 

السياسات واملبادئ التوجيهية. وخالل فترة قصيرة، تزعمت تطوير اجليل الثاني من استراتيجية االستجابة اإلنسانية والتي سمحت لتعميم 

اخلدمة اإلنسانية و التنمية وإدارة النتائج ضمن إطار تقييم األداء.

في غضون عامها األول في UNFPA، استطاعت جميلة محمود وضع UNFPA في مكانة إيجابية، وبالذات خالل األزمات اإلنسانية، 

والتي تتضمنها يتيو باكستان، عبر إبراز التوعية الحتياجات املرأة والفتيات من خالل الدعوة ومهارات االتصال. وقد برزت الدكتورة في 

العديد من املواد املطبوعة في الشبكات الرئيسية مبا في ذلك الـ CNN. وخالل السنة األولى في منصبها بالصندوق، متكنت من تعزيز 

االستراتيجية عبر الشراكة مع وكاالت األمم املتحدة مبا في ذلك برنامج األغذية العاملي واليونيسيف ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية. 

وباملثل، تزعمت تطوير الشراكة مع مركز السيطرة على األمراض في الواليات املتحدة األمريكية، فضاًل عن العديد من املنظمات الدولية غير 

احلكومية األساسية. وقد أكملت الدكتورة سنتني من اخلدمة في األمم املتحدة في نيويورك.

مواقع ملحوظة
)ADRRN( الشبكة اآلسيوية للتعامل واحلد من الكوارث واالستجابة ملقتضياتها

الدكتورة جميلة محمود هي عضو مؤسس في الشبكة اآلسيوية للتعامل واحلد من الكوارث واالستجابة ملقتضياتها )ADRRN(، وتقلدت 

منصب الرئيس من 2004 - 2009، أما اآلن، فهي تعمل كمستشارة رئيسية للشبكة.

وتضم الشبكة 42 منظمة غير حكومية، وتهدف إلى حتسني مستويات االستجابة للكوارث من خالل تبادل املعرفة وبناء القدرات.

)CERF( الصندوق املركزي لالستجابة حلاالت الطوارئ

في أبريل 2006، مت تعيني الدكتورة جميلة محمود من قبل األمني العام لألمم املتحدة كعضو في الفريق االستشاري للصندوق املركزي لالستجابة 

حلاالت الطوارئ )CERF( باألمم املتحدة. ويعد )CERF( صندوق استعدادات للطوارئ تبلغ مخصصاته نحو 500 مليون دوالر سنويًا، لتلبية 

االحتياجات الفورية وسد الثغرات في حاالت الطوارئ العاملية. وقد ظلت الدكـتورة عضـوًا في الفريق االستشاري حتى يوليو 2009.



 املجلس الدولي للوكاالت التطوعية )ICVA( ومجلس الشراكة واملساءلة اإلنسانية الدولية )جنيف(

في فبراير 2006، وخالل اجتماع اجلمعية العامة الثالث عشر، مت انتخاب الدكتورة جميلة محمود نائبا لرئيس املجلس الدولي للوكاالت 

التطوعية )ICVA( ملدة ثالث سنوات. وفي العام 2009، مت إعادة انتخابها ملجلس )ICVA( ملدة ثالث سنوات أخرى، كما انتخبت أيضًا 

ملجلس الشراكة واملساءلة اإلنسانية الدولية في جنيف في الفترة من2007-2009، واعتبارًا من عام 2011 وحتى اليوم.

حفظ الطفولة في اململكة املتحدة

في عام 2008، مت تعيني الدكتورة جميلة محمود عضوًا في مجلس أمناء حفظ الطفولة في اململكة املتحدة. وجاء هذا االعتراف لقياداتها 

وفهمها لقضايا دول العالم النامي وجهودها في عقد الشراكات بني الشمال واجلنوب. وقد كان عليها أن تتخلى عن هذا املنصب لدى قبولها 

منصبها في األمم املتحدة بني 2011-2009.

أطباء العالم

في عام 2011، مت تعيني الدكتورة جميلة في مجلس أمناء Medecin مونددو، وهي منظمة إنسانية راسخة من املنظمات غير احلكومية التي 

تأسست في فرنسا. وقد كانت جميلة محمود املاليزية الوحيدة بل واآلسيوية األولى باملجلس ايضًا، ومقره نيويورك.

املنتدى العاملي اإلنساني

في عام 2008، مت تعيني الدكتورة جميلة كرئيس مشارك للمنصة اإلنسانية العاملية والتي مت إنشاؤها في عام 2006 لتعزيز الشراكة بني 

األمم املتحدة والوكاالت غير التابعة لألمم املتحدة، التي متثل االحتاد الدولي، واللجنة الدولية، واملنظمات غير احلكومية. وقد كان السير جون 

هوملز هو الرئيس املشارك الذي ميثل األمم املتحدة، ووكيل األمني العام لألمم املتحدة مبكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية. وقد تخلت جميلة 

محمود عن هذا املنصب لدى قبولها منصب في األمم املتحدة.

)UNDAC( فريق األمم املتحدة لتقييم حاالت الكوارث والتأهب لها

الدكتورة جميلة محمود عضوة نشطة باألمم املتحدة في فريق تقييم الكوارث والتأهب لها )UNDAC( باإلضافة إلى فريقها، وقد استجابت 

الدكتورة حلكومة الفلبني في عام 2005. وقد عينت ايضًا رئيسًا لبعثة  UNDAC إلى براغ وباكستان في أعقاب الزلزال في اكتوبر 2005.  

وفي مايو 2008، قادت الدكتورة جميلة محمود فريق UNDAC إلى ميامنار في استجابة إلعصار نرجس، وقد كان فريقها هو أول فريق 

من االمم املتحدة ُيقبل في ميامنار بعد اإلعصار.

وكانت املهمة األخيرة لها كعضو في فريق تقييم حاالت الكوارث والتأهب لها )UNDAC(، وبقية االستجابة في سريالنكا في عام 2011، 

والتي مت قبولها من ضمن توصيات للحكومة السريالنكية. تدعم حاليًا الدكتورة جميلة UNDAC من أجل حتقيق وحتسني املشاركة مع أكبر 

.)UNDAC( عدد من الشركاء اخلارجيني في نظام



صندوق االبتكاراإلنساني

في عام 2011، ُدعيت الدكتورة جميلة كرئيس للجنة املنح من صندوق االبتكارات اإلنسانية والتي مقرها لندن. صندوق االبتكار اإلنساني 

)HIF( صندوق تقييم رسمي ضمن هيكل املوافقة على التسهيالت املقدمة من صندوق االبتكاراإلنساني.

معهد التنمية اخلارجية )ODI(  اململكة املتحدة

في نهاية مارس 2012، انضمت الدكتورة محمود عضوًا في مجلس )ODI( وهو املؤسسة البريطانية املستقلة والرائدة في أبحاث وقضايا 

التنمية الدولية واإلنسانية، ومهمتها إلهام وتوجيه السياسات واملمارسات التي تؤدي إلى احلد من الفقر. والدكتورة جميلة هي العضو الوحيد 

غير بريطاني اجلنسية في هذا املجلس .

                                                                      

منظمة التعليم في ماليزيا

في عام 2012، ُعينت الدكتورة رئيسًا ملجلس األمناء مبنظمة التعليم في ماليزيا. وهي املنظمة التي تهدف إلى التقليل من عدم املساواة في 

فرص التعليم من خالل منح برامج تعليم متطورة بالتعاون مع وزارة التعليم في ماليزيا.

أبرز اإلجنازات األخرى

أكملت الدكتورة جميلة محمود دورة تدريبية تتعلق بتنسيق العسكرية املدنية في عام 2006. وتنظم هذه الدورة من قبل مكتب األمم املتحدة 

لتنسيق الشؤون اإلنسانية . شاركت الدكتورة بفعالية وساهمت بنشاط في ورش عمل العسكرية املدنية، وباإلضافة إلى مشاركتها في 

املؤمترات وعملها مع منظمة قيادة احمليط الهادي في األمم املتحدة )PACOM(، وأيضًا في مركز التميز في هاواي وأخيرا في املجموعة 

املتعددة اجلنسيات لزيادة التخطيط )MPAT(. وقد أدت مساهماتها إلى وضع العديد من برامج التدريب وتنظيم املؤمترات بالتعاون مع 

احلكومة املاليزية.

شاركت الدكتورة جميلة محمود في العديد من املؤمترات وورش العمل والبرامج التدريبية التي تتعلق باملجاالت التالية: التطوير، القضايا 

اإلنسانية، التعامل مع األمراض، األمن، الصحة اإلجنابية، الوعي اجلنسي والثقافي وأخيرًا في االستغالل اجلنسي في املجتمعات املتفككة 

في مختلف أنحاء العالم. قامت الدكتورة أيضًا بوضع برامج لوكاالت األمم املتحدة، واألنتربول، و احلكومة  املاليزية وفي قسم إدارة الكوارث 

في احلكومة اإلندونيسية. 

 تعتبر الدكتورة من أشد املؤمنني مببدأ التعاون والشراكة خصوصًا مع املنظمات واملجتمعات متعددة األعراق والثقافات.



لقد قيض اهلل للدكتورة جميلة أن تجمع بين العاطفة 
اإلنسانية المتدفقة والذكاء الوقاد، والتبصر الثقافي 

والسياسي، وهي ال تعدم الفرص والوسائل للكفاح من 
أجل كرامة المتضررين من الكوارث الطبيعية والحروب، 

ساعية دائمًا لترسيخ الواجب اإلنساني كمسئولية 
مشتركة يجب أن يضطلع بها الجميع .

ترجي سكا فدال

ميداني

أمني سر الفريق االستشاري الدولي للبحث واإلنقاذ



المؤهالت المهنية والتعليم
تخرجت الدكتورة جميلة محمود كطبيبة من جامعة كاباجنستان )UKM( في عام 1986، وكانت األولى على صفها في مجال التوليد وأمراض 

النساء. حازت على درجة املاجستير الحقًا في هذا املجال من نفس اجلامعة مباليزيا وأيضًا من اجلامعة امللكية للتوليد وأمراض النساء ببريطانيا.

في حياتها املهنية، قامت الدكتورة بالعمل كضابطة طبية ثم أخصائية والدة وأمراض نساء ومحاضرة في جامعة كاباجنستان بالفرع الواقع 

في أندونيسيا حتى عام 1995. وحني عملها كمحاضرة باجلامعة كانت باحثة نشطة ومحبوبة من قبل طلبتها، وإضافة إلى ذلك كانت مستشارة 

ناجحة فيما يتعلق بشؤون الوالدة وأمراض النساء في مستشفى )أمباجن بوتري( التخصصي من عام 1995 حتى عام 2005، ومن بعد ذلك 

قررت متضية كامل وقتها في التركيز على القضايا اإلنسانية.

بني العامني 2008-2009، أكملت الدكتورة جميلة برنامج التنمية االقتصادية الذي  ُيعتبر درجة عالية من التخصص في القيادة والتطوير 

الشخصي للمديرين املـبـتـدئني من )IMD( العاملية وهي منظمة تعليمية ذات سمعة محترمة عامليًا في لوزان بسويسرا، حينها أصبحت أول 

مشارك غير مساهم وأول امرأة ُمنتخبة في  تاريخ املنظمة لتصبح املشارك األكثر تقديرًا وأهمية.

تشهد املنظمة العاملية البحرية )IMD( للدكتورة جميلة سماتها القيادية املتميزة، ولقد برزت الدكتورة في ُكتب تناولت سلوك اإلدارة الدولية 

مت إدراجها باجلامعات للدراسات العليا. ومؤخرًا في كتاب “قيادة حافي القدمني” الذي حاز شهرة في ماليزيا.



الجوائز وشهادات التقدير
تعد مساهمات الدكتورة جميلة في مختلف املجتمعات ملحوظة ومشهودة وطنيًا وعامليًا، حيث حازت على العديد من اجلوائز باإلضافة إلى 

أربع جوائز ملكية من ماليزيا تتضمن جائزة )قائد وسام التاج(.

جائزة غاندي )امللك ايكيدا( املرموقة من قبل مور هاوس في الواليات املتحدة االمريكية )معبد مارتن لوثر كينغ( ملساهمتها في تنمية املجتمع 

والدعوة للسالم )عام 2006(.

و حازت الدكتورة جميلة أيضًا على جائزة املرأة من أجل السالم واإلنسانية في شرق آسيا ) الفلبني عام 2003 (.

كما ُمنحت درجة الدكتوراه الفخرية من قبل اجلامعة اإلسالمية العاملية في ماليزيا عام 2007. في عام 2010، مت التصويت لها في استطالع 

رأي القراء كثاني شخصية أكثر ثقة في ماليزيا.

المعلومات الشخصية
الدكتورة محمود متزوجة ولديها ولدان، و تسكن حاليًا في مدينة كواالملبور وهي عاشقة للموسيقى وتهوى الغوص.


