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خطوات  الترشيح والتحكيم الختيار الفائز 
بجائزة عيسى لخدمة اإلنسانية
للدورة األولى 2011 - 2012

جائزة  بإنشاء  السامية  امللكية  األوامر  لتنفيذ  التأسيس  مراحل  كافة  استكمال  بعد 

الشيخ محمد  برئاسة سمو  األمناء  2009، وتشكيل مجلس  اإلنسانية  عيسى خلدمة 

بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وصدور األمر امللكي السامي بتعيني 

الداخلي  النظام  وضع  على  التركيز  مت   ،2010 املساعد  العام  واألمني  العام  األمني 

للجائزة، وحتديد مجاالت منحها، وما تاله من توظيف فريق األمانة العامة وتصميم 

شعار اجلائزة وتدشني موقعها اإللكتروني وافتتاح املقر مبركز عيسى الثقافي مجهزًا 

بكافة املتطلبات.. عقد مجلس األمناء مؤمترًا صحفيًا يوم 25 نوفمبر 2010 إلشهار 

اجلائزة واإلعالن عنها. 

كانت أولى خطوات التحضير الختيار الفائز هي تثبيت مجاالت منح اجلائزة التي شملت 

االجتماعية،  اخلدمة  التعليم،  منجزات  للكوارث،  والتصدي  اإلغاثة  مجااًل:  أحد عشر 

التسامح اإلنساني، السلم العاملي، التحضر املدني، البيئة والتغير املناخي، النظريات 

واملكتشفات العلمية الرائدة، مكافحة الفقر والعوز إضافة إلى أية مجاالت أخرى ذات 

عالقة باخلدمة اإلنسانية. 

لنيل اجلائزة في دورتها  الترشيح  تثبيت املجاالت تشكيل مجلس األمناء جلنة  أعقب 

األولى 2011-2012، وذلك على النحو التالي:

سعادة البروفيسور يان بولسون : أستاذ القانون الدولي )رئيسًا(.  •

معالي محمد بن عيسى: وزير اخلارجية املغربي األسبق/أمني عام منتدى أصيلة   •
)عضوًا(. 

سعادة الدكتورة دونا شالال: وزيرة الصحة األمريكية السابقة )عضوًا(.   •



سـعادة األستاذة الدكـتـورة فاطمـه البلوشي: وزيرة التنـميـة االجتـماعـية مبملكـة   •
البحرين )عضوًا(.

سعادة األستاذ الدكتور فرحان نظامي: مدير مركز أكسفورد للدراسات اإلسالمية   •
بجامعة أكسفورد ببريطانيا )عضوًا(. 

معالي األستاذ الدكتور غسان سالمه: أستاذ العالقات الدولية بجامعة السوربون   •
بباريس/مستشار األمني العام لألمم املتحدة )عضوًا(.

سعادة األستاذ جون كراولي: رئيس قسم أخالقيات العلوم والتكنولوجيا مبنظمة   •
األمم املتحدة للتربية والثقافة والعلوم )اليونسكو( )عضوًا(.

أعمال  وتركزت   ،2010 نوفمبر   27 يوم  البحرين  اجتماعاتها في  أولى  اللجنة  عقدت 

هذا االجتماع على وضع آليات الترشيح ودراسة فاعليتها في االستقصاء الستكشاف 

اللجنة  أعضاء  من  عضو  كل  وكلف  الدولية،  الساحة  على  اإلنسانية  اخلدمة  جهود 

بترشيح مجموعة من مستحقي نيل اجلائزة حسب رؤاه وتقديراته ومن واقع خبراته 

الشخصية.

االجتـماع الثانـي للجنة الترشــيح للجائزة بلندن فـي مايـو 2011 بحضــور سـمو رئيـس مجلـس األمـناء واألمـني العـام واألمـني العـام املسـاعد. 



لندن،  البريطانية  العاصمة  في  الثاني  اجتماعها  اللجنة  عقدت   2011 مايو   26 في 

وبحثت في الترشيحات املقدمة من األعضاء، وتدارست أهمية اختيار املرشح للجائزة 

اعتمادًا على معايير واضحة ودقيقة. وتوجهت اللجنة إلى تكثيف البحث لتقدمي املزيد 

عن  البحث  أعمال  بدعم  للجائزة  العامة  األمانة  األمناء  وكلف مجلس  املرشحني.  من 

طريق التواصل مع املراكز والهيئات ومؤسسات اخلدمة اإلنسانية املوجودة على خارطة 

الدول من  البحرين في مختلف  العالم إلى جانب ما ميكن أن تقدمه سفارات مملكة 

ترشيحات وصواًل إلى مرشحني محتملني لنيل اجلائزة. 

بأربعة معايير  إلى مجلس األمناء  العامة  تقدمت األمانة  الترشيح  ولدعم أعمال جلنة 

الختيار مرشح اجلائزة بحيث تتوافر في مشروعه النقاط التالية:

إنسانية هدف املشروع	 

نوعية الفئة املستهدفة وعددها	 

التأثير الفعلي للمشروع ونفعه للبشرية	 

مواجهة التحديات من أجل خدمة اإلنسانية	 

دقيقة  بتفاصيل  اإلنسانية  اخلدمة  مشاريع  لتقييم  نقاط  العامة  األمانة  وضعت  كما 

يغطيها  التي  الرقعة  وأهدافه،  املشروع  طبيعة  تطوره،  ومراحل  املشروع  بدء  تتناول 

املشروع، عدد العاملني أو املنتسبني للمشروع، مجلس إدارة املشروع، مصادر متويل 

املشروع، عالقة احلكومة باملشروع )هل يوجد دعم حكومي للمشروع واملرشح(، عالقة 

املجتمع باملشروع، عالقة املشروع باملنظمات الدولية وبخاصة ذات البعد اإلنساني، 

عليها  التي حصل  املشروع(، اجلوائز  تواجه  التي  )املشاكل  للمشروع  املرشح  تقييم 

املشروع أو رشح لنيلها، مصير املشروع بعد غياب املرشح. وقد اعتمد مجلس األمناء 

ما تقدمت به األمانة العامة من معايير ونقاط تقييم وأحالها إلى جلنة الترشيح التي 

تدارستها واعتمدت األخذ بها.  



باملنامة، ومت في هذا  الثالث  االجتماع  الترشيح  2011 عقدت جلنة  14 سبتمبر  في 

االجتماع استعراض أعمال املزيد من املرشحني الذين تقدم بها أعضاء اللجنة إلى جانب 

ما تقدمت به األمانة العامة خالصة جلهود تواصلها الدولي. وبتطبيق املعايير املعتمدة على 

مجموعة املرشحني البالغ عددهم 27 فردًا ومؤسسة ومشروعًا من مختلف أنحاء العالم، 

مت فرز أحد عشر مرشحًا تنطبق عليهم املعايير الدقيقة كمرشحني محتملني، وباملزيد 

من التدقيق على ما مت فرزه واملفاضلة بينه فيما يخص مستوى أداء اخلدمة اإلنسانية 

وأبعادها ومخرجات مشاريعها وسعة انتشار وفاعلية تأثيرها وتنوع هذا التأثير وقيمته 

اإلنسانية، مت التوصل إلى الكشف املختصر األولي للمرشحني لنيل اجلائــزة وعددهم 

سبعة بينهم أفــراد ومراكز إغاثــة ومشــاريع خدمات، على أن ُيجرى في اجللســة القادمة 

املزيد من البحث والتدقيق والتقييم للتوصل إلى القائمة املختصرة بصورتها النهائية.

في االجتماع الرابع للجنة الترشيح الذي عقد باملنامـة في 20 سبتمبر 2012 استعرضت 

اللجنة أعمال املرشحني السبعة الذين تضمنهم الكشف املختصر األولي.  وبعد دراسة 

وتقييم أعمال كل مرشح على حدة متكنت اللجنة من التوصل إلى الكشف املختصر الثاني 

الذي ضم ثالثة أسماء يتم عرضهم على هيئة التحكيم الختيار أحدهم للحصول على 

جائزة عيسى خلدمة اإلنسانية مع إشارة مميزة إلى أعمال الدكتورة جميلة محمود. وبهذا 

تكون جلنة الترشيح قد أنهت أعمالها برفع ما توصلت إليه إلى مجلس األمناء.

الزيارة الميدانية:     

عقد مجلس أمناء جائزة عيسى خلدمة اإلنسانية اجتماعًا خاصًا للنظر في تقرير جلنة 

الكشف  في  اجلائزة  لنيل  ترشيحهم  مت  من  أعمال  ومراجعة  تدارس  وبعد  الترشيح 

املختصر، وللتثبت مما ذهبت إليه جلنة الترشيح بإشارتها لتميز أعمال الدكتورة جميلة 

محمود قرر مجلس األمناء انتداب فريق ميثل األمانة العامة للجائزة ضم في عضويته 

مستشارين وذوي اختصاص وخبرة في أكثر من مجال للقيام بزيارة ميدانية وإجراء 

مقابلة شخصية مع املرشحة املاليزية، وبالفعل مت لقاء الدكتورة جميلة محمود يومي 23 

و24 نوفمبر 2012 بالعاصمة املاليزية كواالملبور وبعد تعريفها باجلائزة أبلغت بأنها 

أحد املرشحني احملتملني لنيل اجلائزة. 

 كان اللقاء بالدكتورة جميلة محمود مبهرًا ومؤثرًا، فقد التقى الوفد بإنسانة غير عادية 

اخلاصة  اإللكترونية  املواقع  في  املدونة  غير  أعمالها  جوانب  من  املزيد  على  وتعرف 



باخلدمة اإلنسانية، وسردت ألكثر من ساعتني ما واجهته من حتديات في املجال الذي 

نذرت نفسها للخوض فيه بحب وإرادة وإصرار. وأجرى الوفد لقاًء مع أفراد عائلتها 

اجلوانب  ومالمسة  منجزاتها  عن  وحتدثوا  مسيرتها،  رافقوا  الذين  العاملني  وبعض 

اإلنسانية في حياتها وفي تعامالتها مع اآلخرين. وقد عاد الوفد بتقرير إيجابي مفصل 

عما عاينه حقيقة وملسه عن قرب. 

أعمال هيئة التحكيم:

حسب النظام الداخلي للجائزة، استعرض مجلس األمناء ما توصلت إليه جلنة الترشيح 

لوضع الكشف املختصر بثالثة  التي قامت بها وصوالً  مثمنًا جهود البحث والتقصي 

مرشحني هم األكفأ لنيل جائزة عيسى خلدمة اإلنسانية. كما ثمن للوفد امليداني الذي 

أجرى اللقاء باملرشحة املاليزية جهده االحترافي واستعرض ما توصل إليه في تقريره 

املفصل وقرر إحالة التقرير إلى هيئة التحكيم.  وبناء على ذلك شكل مجلس األمناء هيئة 

حتكيم لدراسة أعمال املرشحني الثالثة وإعادة تقييمها واختيار الفائز من بينها.

في 20 ديسمبر 2012 عقدت هيئة التحكيم اجتماعًا تدارست خالله موجز أعمال جلنة 

الترشيح وما وضعته من آليات وما مت اعتماده من معايير ملنح اجلائزة ومدى حتققها 

في أعمال املرشحني الثالثة ومدى متثل روح صاحب اجلائزة في تلك األعمال ورأت في 

التقرير املقدم من الفريق امليداني واملذكرة املرفوعة من األمني العام للجائزة دعمًا ملا 

ذهبت إليه واستقر في يقني أعضائها بإجماع اآلراء من أن املواطنة املاليزية الدكتورة 

جميلة محمود هي األحق بجائزة عيسى خلدمة اإلنسانية للدورة األولى 2011 - 2012 

وقد متيزت من بني املرشحني إلى جانب منجزاتها في اخلدمة اإلنسانية، مبا يلي:

كون العمل الذي تقوم به إنسانيًا بحتًا	 

لم تكن ألعمالها أية صلة بأية جهة سياسية	 

لم يقتصر عملها على دولة واحدة وإمنا توسع ليشمل رقعة واسعة من العالم	 

لم حتصل املرشحة على أي دعم مادي من جهات رسمية وإمنا اعتمدت على 	 

تبرعات األفراد واملؤسسات

هذا مع تقدير هيئة التحكيم لباقي املرشحني الذين قدموا أعمااًل جليلة خلدمة 

اإلنسانية. ورفعت هيئة التحكيم تقريرًا بذلك إلى مجلس األمناء.



قرار مجلس األمناء:

للنظر في تقرير هيئة  2013 عقد مجلس األمناء اجتماعًا خاصًا  يناير   23 يوم  في 

التحكيم وما توصلت إليه من اختيار الفائزة باجلائزة كما عرج على تقرير الوفد الذي 

قام بلقاء الدكتورة جميلة محمود في مقر إقامتها، ومن بعد املناقشات والتداول حول 

املوضوع، مت اعتماد قرار جلنة التحكيم بفوز الدكتورة جميلة محمود بجائزة عيسى 

خلدمة اإلنسانية للدورة األولى 2011 ــ 2012، وكلفت األمانة العامة للجائزة باتخاذ 

كل الترتيبات الالزمة إلبالغ الفائزة واإلعالن الرسمي عن فوزها وتنظيم حفل تسليم 

اجلائزة برعاية كرمية من حضرة صاحب اجلاللة امللك حمد بن عيسى آل خليفة ملك 

مملكة البحرين الرئيس الفخري للجائزة.   


