
 

ئزة "بطالت الصحة" للعام الدكتورة ميرنا أبي عبدهللا ضومط تفوز بجا
 من منظمة "النساء في الصحة العالمية" 2021

 
06-10-2021 

 
خالل الحفل اإللكتروني تحت  2021ُمنحت النقيبة السابقة الدكتورة ميرنا أبي عبدهللا ضومط لقب "بطلة الصحة" لعام 

 Women inلمية" (" الذي أحيته منظمة "النساء في الصحة العا2021عنوان "ما بعد التصفيق: بطالت الصحة للعام 
Global Health)  تشرين األّول حيث ُكّرمت في هذا الحفل ستّة نساء في العالم تقديراً لجهودهّن في  5يوم الثالثاء

  المجال الصحي.
  

تميّزت الدكتورة ميرنا أبي عبدهللا ضومط الحائزة على شهادة دكتوراه في التمريض والنقيبة السابقة للممرضات 
والذي أدى إلى  2020ان بالجهود التي بذلتها يوم انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب/أغسطس والممرضين في لبن

شخًصا من بينهم خمس ممرضات. فكان هذا اإلنفجار بمثابة كارثة استدعت استجابة غير  217اصابة اآلالف ووفاة 
الطواقم التمريضية ومتابعتهم وقد عادية من الممرضات والممرضين حيث كان للدكتورة ضومط دوراً كبيراً بقيادة 

ناشدتهم االلتحاق فوراً بمراكز عملهم للمساعدة في عمليات االنقاذ.هؤالء الممرضات والممرضون أنفسهم الذين تفانوا 
بخدمتهم لمعالجة المرضى والمتضّررين أثناء اإلنفجار، كانوا متجهين الى اإلضراب المقّرر من قبل نقابة الممرضات 

للمطالبة بحقوقهم وبتأمين بيئة عمل آمنة  2020آب  5تحت القيادة االستراتجية للدكتورة ضومط يوم والممرضين 
  ومستقّرة.

  
  تعريف عن منظمة النساء في الصحة العالمية:

إّن منظمة "النساء في الصحة العالمية" هي أكبر شبكة تجمع نساء وحلفاء يعملون من أجل تحّدي القوة واالمتيازات في 
 90ألف مؤيد لها في أكثر من  50وتضم اليوم أكثر من  2015واة بين الجنسين في قطاع الصحة. تأسست سنة المسا

فرًعا رسميًا. ويُحدث الفريق العالمي وشبكة فروعه التغيير عبر حشد مجموعة متنوعة من القائدات  25دولة مع 
  لتزام بتطوير أنظمة مؤسساتهم ومساءلتهم.الناشئات في قطاع الصحة ودعوة قادة الصحة العالمية القائمين لإل

عقدت منظمة "النساء في الصحة العالمية" مذكرة تفاهم مع منظمة الصحة العالمية للعمل على المساواة بين الجنسين، 
  وتحديًدا في القوى العاملة الصحية والتغطية الصحية الشاملة.

  



ألقيت من قبل:  د. تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير وفي حفل تسليم جوائز "بطالت الصحة" تضمن الحفل كلمات 
العام لمنظمة الصحة العالمية، وفخامة ألين جونسون سيرليف، الرئيسة السابقة لليبيريا، وأنيتا باتيا نائبة المدير التنفيذي 

يس منظمة "غلوبل لهيئة األمم المتحدة للمرأة ومساعدة األمين العام لهيئة األمم المتحدة، ولورين مور، نائبة رئ
  كوميونيتي إمباكت، جونسون آند جونسون.

  
وثم أعطيت الكلمة لبطالت الصحة السبع لمناقشة مطالبهّن واقتراح الحلول الالزمة لتحقيق المساواة الصحية العالمية 

ى المستوى والقضاء على الجائحة ومعالجة المشكالت األكثر تحديًا التي تواجه النساء العامالت في قطاع الصحة عل
 العالمي.
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