
یة الطب في وكلّ  الدولي للمرأة والجامعة األمیركیة في بیروت العربي المنتدى
 " في بیروت والصّحة ادةالق ءالنسا" حولم مؤتمراً نظّ یجامعة ماساتشوستس 

 جامعة يف الطبّ  یةوكلّ المنتدى العربي الدولي للمرأة والجامعة األمیركیة في بیروت  نظم  –2019نیسان  2
ین القادة النساء مؤتمراً رفیع المستوى حول القیادة النسائیة والصّحة في بیروت بعنوان "تمك ماساتشوستس

س الوزراء في مجاالت اإلبتكار والتعلیم الطبّي وتوفیر الرعایة الصّحیة"، وذلك برعایة دولة رئیس مجل
.2019نیسان  17و 16السید سعد الحریري یومي   

فیر المملكة وسالنائب دیما جمالي  سعد الحریري لة رئیس مجلس الوزراءوقد حضر المنتدى باإلضافة إلى دو
كیة في ورئیس الجامعة األمیروالوزیر السابق غطاس خوري  العربیة السعودیة في لبنان ولید البخاري

بیروت الدكتور فضلو خوري ونائب الرئیس التنفیذي للطب واالستراتیجیات الدولیة، وعمید كلیة رجا خوري 
للطب في الجامعة األمیركیة في بیروت، الدكتور محمد الصایغ ورئیس ومؤسٍّس المنتدى العربي الدولي 

للمرأة السیدة ھیفاء فاھوم الكیالني باإلضافة إلى حشد كبیر من الشخصیات الرفیعة المستوى في المجالین 
 الطبي واألكادیمي.  

 ي تؤھلھاعلى أھمیة تمكین المرأة في كافة المجاالت وإیمانھ بقدراتھا الت دولة رئیس مجلس الوزراء وقد شدد
انضمامھا  إنطالقاً من إیماني بدور المرأة الریادي في صناعة القرار آثرت علىلتبوء أعلى المناصب وقال: "

شكل أة تفالمر الفعال في مجلس الوزراء وخاصةً في وزارة الداخلیة التي لطالما كانت حكراً على الرجال
."جزءاً أساسیاً في المجتمع وھي تستطیع أن تقوده إلى مزید من التقدم والتطور  

: "رغم عدد النساء اللواتي یدرسن الطب في الجامعات ویتّممن الكیالني فاھوم ھیفاءوحول الموضوع، قالت 
" ،م الرعایة الصّحیةإقاماتھن بنجاح، إالّ أنھن یواجھن عقبات جّمة عند خوض میادین التعلیم الطبّي وعلو

مضیفة: "تتطلّب زیادة النساء العربیات الشابات والرائدات في التعلیم الطبّي تحّوالً إجتماعیاً لتشجیع خریجات 
  عالمیة."المدارس على االلتحاق بالبرامج الطبیة ال

 
 في كل القطاعات وباألخص في أما الدكتور فضلو خوري فقد أثنى على الدور الریادي الذي تلعبھ المرأة

أن تنافس  من " لقد أنجزت المرأة الكثیر في مختلف القطاعات كما تمكنتالقطاع األكادیمي والبحثي وقال:
 وعیھا ودرایتھا واتطالعھا على الكثیر من األمور." وأضاف أن الجامعة األمیركیة كانت أولالرجل وتثبت 

   .1931د في العام من خرج طبیبة وھي الطبیبة أدما أبو شدی
 

الضوء على دور الجامعة األمیركیة في بیروت في دعم وتحفیز وتمكین المرأة  كتور محمد الصایغالدوسلط 
إن مشاركتنا الیوم في ھذا المؤتمر الرفیع المستوى لھو خیر دلیل على إیماننا العمیق  قال:"و منذ تأسیسھا.

المجتمع. نحن ندرك أھمیة تحدید ومواجھة العقبات التي یجب بقدرات المرأة التي تشكل أكثر من نصف 
 ."تخطیھا لتحقیق المساواة بین الجنسین

 
یتمحور مؤتمر "النساء القادة والصّحة" حول الفرص المتاحة والتحدیات التي تواجھھا القیادة النسائیة في 

العلمیة والبحثیة واالستدامة والتطویر مجاالت اإلبتكار والتعلیم الطبّي وتوفیر الرعایة الصّحیة والمیادین 
الدولي. ویجمع المؤتمر القطاعین العام والخاص في العالم العربي إلى جانب منظّمات ومعاھد التطویر 



الدولي، والمجتمع المدني، والنساء والشباب الختبار الفرص والتحدیات التي تواجھھا النساء في المراكز 
وعلوم الرعایة الصّحیة. ویھدف المؤتمر إلى ترسیخ بیئة تحتضن القیادیة عند خوضھا مجالي الطب 

االبتكارات واألبحاث واإلكتشافات التي تقودھا النساء وتمكنھّن عبر تبادل أفضل الممارسات اإلقلیمیة 
والدولیة، وتعزیز فرصة صقل المھارات عبر التكنولوجیا، والتدریب، وریادة األعمال، والقیادة التنفیذیة 

 سات اإلجتماعیة.والمؤس
 


