
منذ نشأتھا، حرصت مؤسسة "تكريم" أن تصبح مساحة لقاء لشخصیات عربیة تفوّقت وتمیّزت، كل في مجالھا، فأصبحت مصدر إلھام
للشباب العربي الذين يصنعون التاريخ بطريقتھم ومجالھم الخاص. بعد بیروت والدوحة والمنامة وباريس ومراكش ودبي والقاھرة والكويت،

وعلى الرغم من العام الشاق الذي مرّ به العالم بشكل عام ولبنان بشكل خاص، بقیت "تكريم" وفیّة لمسیرتھا وسعت جاھدة الى تكريم
األبطال المجھولین في العالم العربي خالل حفلھا السنوي والذي كان مقرراً إقامته في نوفمبر ٢٠١٩ وقد تّم تأجیله مراراً وتكراراً بسبب

سلسلة األزمات التي ھزّتنا منذ أكتوبر الماضي. 
أطلّت "تكريم" في دورتھا العاشرة من استوديوھات المؤسسة اللبنانیة لإلرسال LBCI  في التاسع والعشرين من نوفمبر. شارك في

الحفل رقمیاً كّل من الفائزين وأعضاء مجالس "تكريم" من جمیع أنحاء العالم.
 

<

03 December 2020

"تكريم" تحتفي باإلبداع العربي في بيروت
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وكعادتھا، التزمت "تكريم" اإلضاءة على قصص نجاحات وقد جاءت نتیجة الدورة العاشرة على الشكل التالي:
 
 

• جائزة "تكريم" لإلبداع الثقافي ُمنحت للمايسترو كريم وصفي (العراق)
 

• جائزة "تكريم" لإلبداع الثقافي ُمنحت للمكتبة الخالدية (فلسطین)
 

• جائزة "تكريم" للمبادرين الشباب ُمنحت لرامي القواسمي (األردن)
 

• جائزة "تكريم" للخدمات اإلنسانیة والمدنیة ُمنحت لھشام الذھبي (العراق)
 

• جائزة "تكريم" للمرأة العربیة الرائدة ُمنحت للسیدة أسماء بن حمیدة (تونس)
 

• جائزة "تكريم" لالبتكار في مجال التعلیم ُمنحت للدكتورة ھیفاء جمل اللیل (المملكة العربیة السعودية)
 

• جائزة "تكريم" لالبتكار في مجال التعلیم ُمنحت إنجاز العرب (األردن)
 

• جائزة "تكريم" للتنمیة البیئیة المستدامة ُمنحت للبروفیسور مازن قمصیة (فلسطین)
 

• جائزة "تكريم" للتنمیة البیئیة المستدامة ُمنحت لجمعیة حماية البیئة من التلوث (مصر)
 

• جائزة "تكريم" لإلبداع العلمي والتكنولوجي ُمنحت للدكتور ھالل األشول (الیمن)
 

• جائزة "تكريم" للمساھمة الدولیة في المجتمع العربي ُمنحت لمؤسسة مینتور (السويد)
 

• جائزة "تكريم" للقیادة البارزة لألعمال ُمنحت للسید جورج بیطار (لبنان)
 

حازت الدكتورة كلود ضومط سرحال (لبنان) على تقديٍر خاص كما تّم تكريم الراحل السید ستیفان أتالي (فرنسا) غیابیاً لمساھمتھما
الجبارة في سبیل الثقافة والتعلیم على التوالي.

 
يتألّف مجلس "تكريم" التحكیمي من الدكتور بول سالم، الدكتور احمد ھیكل، اللیدي حیاة بالومبو، االمیرة عالیة الطبّاع، الشیخة بوال

الصباح، السید خالد جناحي، السید عبد الحمید صديقي، السیدة بوال العسكري، السیدة فادومو دايب، السید أمیل حداد، السید عزيز
مكوار، السید شوان طه، السید رفیق بن عايد، السید رجا صیداوي، الشیخ صالح التركي، الدكتور عاكف المغربي، السیدة مھى قّدورة،

الدكتور ھالل الساير والدكتورة فريدة العالقي. 
 

تترأس الملكة نور المجلس الفخري لـ "تكريم" وھو يضّم الشیخة مي الخلیفة، السید سامر الخوري، الدكتورة حنان عشراوي، الدكتورة
سعاد الجفالي، الدكتور عمرو موسى، الدكتورة نھى الحجیالن، السیدة نورا جنبالط، السید مارك لیفي، السید رياض الصادق، الدكتور

األخضر اإلبراھیمي والرئیس الدكتور برھم صالح.
 
 
 
 



السفیر كريم وصفي ھو قائد اوركسترا ذو شعبیة واسعة، صاحب رؤية عالمیة لبناء السالم، مؤسس لمؤسسة الفن للسالم الدولیة،
وعضو في مركز جنیف للسیاسة الدولیة األمنیة.

قائد أوركسترا السمفونیة العراقیة الوطنیة 2007-2016 وأنشأ برنامج منحة إيطالیا للعراق في مودينا في ٢٠١٢وكذلك مكتب المجلس
الثقافي البريطاني في عام 2005

عمل على االستفادة من تأثیر الترددات والنغمات الصوتیة على وظائف المخ واألعصاب ألكثر من عقدين. أسس اوركسترات في العراق من
اجل التنمیة الثقافیة لدى المستمعین والمؤديین مبتكرا من خالل ھذه االستراتیجیة، مقاربة فريدة للموسیقى والصوت للشفاء والتعافي

والتكامل بین الثقافات وإزالة التطرف، ومنع التوتر من خالل ھذا التكامل والقوى الناعمة في الموسیقى. 
ساعد نھجه المبتكر آالف األشخاص في مناطق األزمات على تخطي تأثیر العنف والخوف ومن اإلرھاب، وللتعبیر عن قدرتھم على

التعايش السلمي من خالل الموسیقى والصوت والعالج بالفن.
مع الجھود الحالیة إلعادة بناء المناطق التي مزقتھا الحرب في العراق، مع التركیز على عالج وإعادة بناء السالم الداخلي النفسي

والمجتمعي أسس اوركسترا الموصل، بھدف منع العودة في المستقبل إلى الحرب والصراع وتحقیق السالم من خالل مؤسسة الفنون
لتكون أداة لتحقیق االستقرار والنمو المستدامین.

وقد تم تغطیة جھوده على نطاق واسع من قبل وسائل اإلعالم الدولیة بما في ذلك بي بي س, س ن ن, نیويورك تايمز, فوربس وغیرھا،
لديه تسجیالت لموسیقى الربط بسن علم األعصاب و الذبذبات و فیديوھات فحوھا الموسیقى في أعقاب الصراع في العراق وصلت الى

مشاھدات أكثرمن ملیون مشاھد.
تقديراً لدوره اإليجابي التحويلي لمستقبل اإلنسانیة والعالم، حاز مايسترو وصفي عام 2018 على دبلوم سفیر دولي الثقافة الدبلوماسیة

العالمیة في أبو ظبي، 2015 جائزة "أفضل إنسانیة لعام 2015" من قبل جمعیة األعمال العربي العالمي، جائزة آسیا ألكثر عشر
شخصیات تأثیرا لعام 2016 من قبل جمعیة ومؤسسة روكفلر. درس الفیزياء والفلسفة في جامعة القاھرة وماجستیر في األداء

الموسیقي والقیادة االوركسترالیة في كلیة إنديانا بجامعة إنديانا للموسیقى بلومنجتون، الواليات المتحدة األمريكیة.

قدم العروض كقائد وسولیست في الواليات المتحدة األمريكیة واالتحاد األوروبي والمملكة المتحدة والشرق األوسط.
 

• جائزة "تكريم" لإلبداع الثقافي ُمنحت للمكتبة الخالدية (فلسطین)
 

أنشأ المكتبة الخالدية في عام 1899 م. (1318 ھجري) الحاج راغب الخالدي باعتبارھا وقفاً إسالمیاً، وذلك بمبلغ من المال أوصت به
جدته خديجة الخالدي، بنت موسى أفندي الخالدي، الذي كان قاضي عسكر االناضول في عام1832. وقامت المكتبة على ما كان في

حوزة أسرة الخالدي من مخطوطات وكتب جمعھا جیالً بعد جیل كل من ھحمد صنع هللا، ومحمد علي، ويوسف ضیاء باشا، والشیخ
موسى شفیق، وروحي بك، وياسین وكثیرون غیرھم. وكان القصد من المكتبة أن تكون مكتبة عمومیة لتعزيز نشر العلم وبعث االھتمام

بأمھات الكتب في العلوم اإلسالمیة وفي الموضوعات الحديثة.
قد أكد إعالن تأسیس المكتبة الخالدية على الصلة بین المكتبات والثقافة التي ترقى إلى عصر اإلغريق ومطلع العصر اإلسالمي، اذ إن
"العرب لما دخلت علیھم الحضارة والمدنیة أسسوا المكتبات والمدارس". واضاف اإلعالن أن نشر العلم ھو اساس التقدم واالزدھار وإن

القصد من المكتبة ھو أن تكون ذخراً للديار المقدسیة، ألنه "مھما امتطینا قطارات اآلمال لنباري ما لدينا من المؤسسات االجنبیة في ھذه
الديار لخاب العمل."

أسست المكتبة الخالدية لغرض التقدم بالعرب على طريق االزدھار برعاية العلوم وتمكینھم من مباراة المؤسسات الثقافیة القوية التي
انشأتھا القوى االجنبیة في طول المنطقة وعرضھا. وانطالقا من ھذا، أعلن بأن المكتبة الخالدية ستكون "مكتبة عمومیة". وبعد اجراء
ترمیم واسع النطاق، وانجاز اعمال التصنیف والتبويب والحفظ، اصبحت المكتبة الیوم جاھزة للترحیب بالعلماء من جمیع انحاء العالم.

 
• جائزة "تكريم" للمبادرين الشباب ُمنحت لرامي القواسمي (األردن)

 
رامي القواسمي المؤسس والمدير التنفیذي لموقع موضوع، حاصل على شھادة البكالوريوس في االقتصاد من جامعة ساسكس

 (Sussex University)  في بريطانیا، وبعد تخرجه عاد لألردن  لیبدأ رحلته العملیة في ريادة األعمال بعدة قطاعات تجارية، يتمتع رامي
بمھارات عالیة في المفاوضة، كما أّن له خبرة طويلة وواضحة في   مجال األعمال، وقد أّسس العديد من المشاريع المختلفة، حیث  إنه

عندما وصل سن ال30 كان قد قام بإنشاء وتطوير أكثر من عشر شركات ناشئة. 



ومن الناحیة الشخصیة يظھر شغف رامي واھتمامه بمجال األعمال والمشاريع المتعلقة باإلنترنت، وذلك إلى جانب االھتمام بالرياضة
 والنشاطات الخارجیة، يتعامل مع التحديات المعاصرة بكل ذكاء وحكمة ولديه الشغف لتطوير المشاريع والشركات بطريقة غیر تقلیده

بطموحه الكبیر وإصراره وعزيمته المتمیزة. 
موضوع ھو موقع إلكتروني عربي شامل يستخدم نظام الويكي لیقّدم مقاالت عالیة الجودة باللغة العربیة، والذي تأسس  عام 2010 على

يد كل من محمد جبر ورامي القواسمي   وتم إطالقه عام 2012، كمبادرة حازت على المركز األوَّل  بجائزة الَملكة َرانِیا الَوطنیَّة للرِّيَاَدة عن
فئة الجامعات واألكاديمیِّین لعام 2011. 

َھدَف موقع "موضوع" ھو إثراء المحتوى العربي على اإلنترنت بمقاالت عالیة الجودة باللغة العربیة من خالل مكتبة  تتجدد باستمرار ضّمت
أكثر من 140 ألف مقال حتى عام 2018؛ وتغطي المقاالت على الموقع جمیع الجوانب المختلفة  للمعرفة اإلنسانیة، وھي مكتوبة بلغة

عربیة مبّسطة لُتساعد مستخدمي اإلنترنت في جمیع أنحاء العالم. 
وقد أظھر الموقع منذ تأسیسه تطوّراً كبیراً في العديد من المجاالت، كما تمیز بتقديم محتوًى عربّي موثوق للعالم العربي،  وھذا ما جعله

أوّل موقع عربي في العالم يزوره أكثر من 42 ملیون مستخدم فريد شھرياً. 
كما بدأ موقع "َموُضوع" رحلته في مجال الذكاء االصطناعي، وركّز بشكٍل خاص على أدوات المعالجة الطبیعیة للغة العربیة  القادرة على

تغطیة جمیع لھجات الوطن العربي، فقام ببناء عناصر لمساعد رقمي خاص بـ “َموُضوع"، أطلَق علیه اسم   "سلمى"، وقد تم اإلعالن عنه
في أذار 2018 في مؤتمر لینكس 2018.

• جائزة "تكريم" للخدمات اإلنسانیة والمدنیة ُمنحت لھشام الذھبي (العراق)
 

قبل 16 عاما لم يكن يعلم انه سیدخل مجال منظمات المجتمع المدني تحديدا التي تعنى باألطفال وكفالتھم ولم يكن يفكر بتأسیس دار
خاصة لألطفال االيتام والمشردين والذين يتعرضون للعنف واالعتداءات الجسدية والجنسیة سواء في البیت او الشارع.

الذي قال عن نفسه (كنت شخصا تقلیديا ھامشیا ابحث فقط عن العیش بسالم مع عائلتي وأسعى من اجل توفیر احتیاجاته وھذا ھو
حال معظم الشباب في العراق والوطن العربي)

تجاوز الیوم ھذا المفھوم وأصبح واحدا من أبرز شخصیات المنظمات المدنیة في العراق والوطن العربي التي تسعى لتوفیر العیش الكريم
لألطفال االيتام والمشردين وللمسنین الذين تخلوا عنھم اسرھم وأصبحوا يعیشون في الشارع.

قصة ھشام الذھبي بدأت من وحي االطفال أنفسھم (اطفال الشارع) عندما كان يراقب تحركاتھم وحیاتھم من بعید وكیف كانوا يقضون
يومھم في الشارع وقد أدمنوا على استنشاق النثر والسكوتین ويعیشون حالة من الضیاع، حتى قرر دخول عالمھم ولم يفكر بتبعات

قراره، لكنه نجح واستطاع تغییر ھذا العالم وايضا تغییر نظرة المجتمع لھذا العالم ولألطفال بعد ان كان يتعامل معھم على اساس انھم
جناة أصبح الیوم يتعاطف معھم كونه وصل الى قناعه انھم ضحايا ولیسوا جناة.

اسس البیت العراقي لإلبداع وجمع العشرات من االطفال فیه وعمل على تغییر سلوكھم وعالجھم نفسیا من العقد والمشاكل النفسیة
التي يعانون منھا بحكم تخصصه في مجال علم نفس الطفل وابتكاره لبرنامج عالجي ھو (العالج النفسي لألطفال من خالل المواھب)

والذي اثبت فعالیته وحول االطفال الى مبدعین وحائزين على جوائز محلیة وعربیة وعالمیة في مجال الفن التشكیلي والسینما والمسرح
اضافة الى ابداعھم في مجاالت اخرى مثل الموسیقى واستخدام الحاسوب وفن الحالقة والخیاطة والطبخ.

خرج حوالي 380 شاب وطفل من المؤسسة بعد ان تم تأھیلھم واصبحوا اطفال وشباب ممیزين وعناصر فعالة في المجتمع وبعضھم تزوج
ولديه اطفال ومستقر مع اسرته والبعض االخر موظفین في مؤسسات الدولة العراقیة ولدينا حالیا طالب في الكلیات والمعاھد والمدارس
ويرعى االن في المؤسسة 52 طفل من عمر 3 سنوات الى 15 سنة وايضا لديه ستة شباب تم فتح دار للمسنین ھم يديرونه ويسھرون

على راحة المسنین وعالجھم وتوفیر كل الخدمات لھم وبذلك تحول االطفال المھمشین الذين نبذھم المجتمع الى شباب مبدعین
وفعالین ويقدمون الخدمات لآلخرين وثقتھم بأنفسھم عالیة وقادرين على تحمل المسؤولیة .

حصل على جائزة صناع االمل لعام 2017 التي أطلقھا سمو الشیخ محمد بن راشد حاكم دبي.
وحصل على لقب النجم الذھبي لخريجي برنامج التبادل الثقافي لعام 2018 ضمن أفضل الشخصیات في العالم التي لھا تأثیر ايجابي

على مجتمعھا.
حصل على عشرات الجوائز والتكريمات من داخل العراق وخارجه.

 
 

• جائزة "تكريم" للمرأة العربیة الرائدة ُمنحت للسیدة أسماء بن حمیدة (تونس)



 
أسماء بن حمیدة عضو مؤَسس في منظمة "إندا العالم العربي" ومؤَسسة التّمويل األصغر "إندا تمويل". 

"رائدة دعم المشاريع الصغرى والمناضلة من أجل التنمیة بالَشرق األوسط وشمال افريقیا" حسب مؤسسة شواب والمنتدى االقتصادي
العالمي.

أسماء بن حمیدة، الناشطة في مجال الَتنمیة وأول امرأة ُتدخل نظام التّمويل األصغر في موطنھا تونس. في فترة الَتسعینات، عادت إلى
وطنھا بعد نجاحھا المھَني كصحفیة دولیّة. وأطلقت بالتعاون مع زوجھا "مايكل كراكنیل" المؤَسسة األولى والَرائدة في مجال التّمويل

األصغر "اندا تمويل". وھي مؤّسسة تفرعت عن اندا العالم العربي قّدمت خدمات لثمانمائة ألف شخص من أصحاب المشاريع الصّغرى
ذوي الّدخل المحدود داخل المناطق الحضرية والرّيفیة الفقیرة، وتبلغ نسبة النّساء المنتفعات بھذه القروض سَتین بالمائة من جملة

المنتفعین. وإذا اعتبرنا أَن كل أسرة عادة ما تضّم أربعة أفراد فإن تأثیر خدمات اندا المالیّة يكون قد شمل على األقل ملیونین من
الَتونسیین ذوي الّدخل المحدود.

 خالل الّسنوات الخمس والعشرين األخیرة، وبدءا بمبلغ بلغ عشرين ألف دوالر فقط قامت اندا بصرف مبلغ اجمالي قّدر ب 1,3ملیون دوالر
من مجموع فروعھا الثّالثة والتّسعین الّتي تغطّي جمیع مناطق البالد.

خالل الّسنوات التّسع والعشرين المنصرمة، نجحت أسماء بن حمیدة بالشراكة مع زوجھا وزمالئھم في وضع نموذج مستدام للمنظّمات
غیر الحكومیّة فريد من نوعه في تونس.  وتتفرّع أندا إلى قسم غیر حكومّي يھدف إلى الرّبح عبر تقديم خدمات مالیّة كالقروض والتّأمینات
الصغرى، وقسم آخر غیر ربحّي يقّدم برامج تدريب في بعث المشاريع وخدمات استشارية وتـوجیھیّة. كما يفتح مجاالت تعلیمیّة وأنشطة
ثقافیَة متنوعة لذوي الّدخل المحدود وال سیّما النّساء والّشباب واألطفال. تركّز ھذه المنظمة غیر الحكومیة والمكتفیة ذاتیا على تحسین

أوضاع المرأة ونشر عقلیّة االستثمار لدى الّشباب واألطفال حتّى يصبحوا قادرين على االنتصاب لحسابھم الخاّص في بالد تواجه أزمة
البطالة.

في أغسطس 2018، تخلت أسماء بن حمیدة من عملھا كرئیس تنفیذي في شركة التّمويل األصغر اندا تمويل لتصبح رئیسة لمنظّمة اندا
العالم العربي، وغدت عضوا في مجلس إدارة اندا تمويل. وأسماء بن حمیدة ھي أيضا عضو في مجمع التفكیر التّونسي منتدى ابن خلدون

للتنمیة.
تملك أسماء بن حمیدة شھادة جامعیّة في الجغرافیا والتاريخ، ودرست لمدة سنة في برنامج ماجستیر التّخطیط الحضري بجامعة "
كريتاي" في باريس. بدأت أسماء بن حمیدة حیاتھا العملیّة أستاذة تعلیم ثانوي في التاريخ والجغرافیا ثم عملت صحفیة في التلفزة

التونسیة بعد فوزھا في مسابقة وطنیة سنة 1972. في أواخر السبعینات، أصبحت رئیسة مراسلي وكالة األنباء التونسیة المعتمدة من
قبل منظمة األمم المتّحدة والواليات المتّحدة األمريكیة وكندا، وأنشأت اول مكتب تونسي في مقرّ األمم المتحدة بنیويورك لتكون بذلك أوّل

صحافیة تونسیة تشغل ھذا المنصب.
في أوائل الثمانینات قامت أسماء بن حمیدة بفتح مكتب فرعّي تابع للمؤسسة الدولیة لبديل التنمیة بروما، وھو مركز أبحاث سويسري

يروّج لنماذج تنمیة بديلة في دول العالم الثالث على أساس االستدامة والحوار والتّعاون بین الّشمال والجنوب. ُنشرت مقاالتھا في جمیع
أنحاء العالم عبر المكتب العالمي لخدمات الصحافة انتر، ووكالة أنباء العالم الثّالث بروما.

لمدة تسع سنوات تقريبا كتبت أسماء بن حمیدة بشكل مستفیض عن أنشطة منظمات األمم المتّحدة بروما مثل منظّمة األغذية والزّراعة
والصّندوق الّدولّي للتّنمیة الزّراعیة وبرنامج األغذية العالمّي ومجلس األغذية العالمّي، كما زارت العديد من مشاريع التّنمیة في بلدان

العالم الثالث بأمريكا الالتینیة وأفريقیا والشرق األوسط وأفريقیا الشمالیة وآسیا. وقامت بإجراء مقابالت مع المعوزين والمھمشین والتعريف
بأوضاعھم وبنتائج مشاريع منظمة األمم المتحدة للتنمیة. ولعّل من أبرز تحقیقات أسماء بن حمیدة الصحفیة ذلك الذي أجرته في أراضي

فلسطین المحتلة سنة 1986 حیث أجرت مقابالت صحفیة مع الالجئین الفلسطینیین بمخیمات األردن وباألراضي المحتلة. ولقد تمت
ترجمة مقاالتھا إلى لغات عدة عبر وكاالت األنباء المستقلة في كل أنحاء العالم. وُنشرت في كتیب باللغة اإلنجلیزية والمالوية عن طريق

شبكة بینانغ المتمركزة في العالم الثالث، وعنوان الكتیّب: "ما وراء االنتفاضة الفلسطینیة".
عملت أسماء بن حمیدة أيضا مستشارة لألمم المتحدة في مختلف المجاالت كالقضايا الجندريّة وتحسین أوضاع المرأة والتنمیة

المستدامة والبیئة وحماية التنوع البیولوجي والقضاء على الفقر واإلدماج االقتصادي واالجتماعي. 
خالل التسعینات كانت أسماء بن حمیدة رائدة في مجال المنظّمات العربیّة غیر الحكومیة. وھي اآلن عضو مؤسس في شبكة التمويل
األصغر بالبلدان العربیة "سنابل". كما تم انتخابھا عضوا في المجلس مرتین '2002 -2008' لتتولى منصب الرئیس من 2006 الى 2008

وھي أول امرأة عربیة تحوز ھذا الموقع.  حصلت أسماء بن حمیدة على العديد من الجوائز العالمیة والمحلیة بما في ذلك لقب أفضل امرأة
داعمة لألعمال والمشاريع في الّشرق األوسط وشمال افريقیا لسنة 2010 طبقا لمؤسسة شواب الشھیرة والمحفل االقتصادي



والعالمي. كما ُصنّفت من قبل منظمة نساء األعمال التونسیات كواحدة من أكثر الّسیّدات المؤثرات في االقتصاد التونسي لسنة 2016
وحازت على الجائزة الرئاسیة للنھوض بشؤون األسرة والمرأة سنة 2005.

ألسماء بن حمیدة ابنة حائزة على دكتوراه في علم النفس تعیش في أمريكا. 
 
 

• جائزة "تكريم" لالبتكار في مجال التعلیم ُمنحت للدكتورة ھیفاء جمل اللیل (السعودية)
 

تعتبر الدكتورة ھیفاء رضا جمل اللیل من الشخصیات األكاديمیة البارزة التي لھا دور فّعال في المجاالت العلمیّة والتعلیمیّة واالجتماعیّة
واالقتصادية بالمملكة العربیّة السعوديّة. الدكتورة ھیفاء من موالید المملكة العربیة السعودية وحاصلة على درجة الدكتوراه في السیاسات

العامة من جامعة جنوب كالیفورنیا، الواليات المتحدة األمريكیة.
انضّمت إلى جامعة عفت عام 1998م، وبدأت فترة تولیھا لرئاسة جامعة عفت في مايو 2008م، عالوة على مساھماتھا العديدة على

جمیع األصعدة التي تركت بصماتھا على خارطة العالم، فقد نالت الترشیح لجائزة 1000إمرأة للسالم عبر العالم لعام 2005، وحازت على
جائزة المرأة العربیة المتمیزة في حقل "إدارة مؤسسة تعلیمیة خاصة" في أبريل 2005م. والدكتورة ھیفاء كاتبة وباحثة نشطة ومعروفة

لخبرتھا في مجال الخصخصة وتمكین المرأة كما آن لھا أنشطة بحثیة ألنھا مؤلفة لعدد من المقاالت العلمیة۔   كما أن للدكتورة ھیفاء
نشاط بارز في المجال األكاديمّي؛ حیث شاركت في تطوير المناھج الدراسیة وتحديثھا إضافة إلى تدريسھا لكل من مرحلتي الدراسات

الجامعیة والدراسات العلیا في مواضیع؛ اإلدارة العامة والسیاسة العامة. 
وقبل انضمامھا لجامعة عفت توّلت الدكتورة ھیفاء منصبھا أوّل عمیدة لشطر الطالبات في جامعة الملك عبد العزيز. كما كانت باحثة زائرة

في مركز الحكومة واألعمال في كلیة جون كینیدي الحكومیة في جامعة ھارفرد األمريكیة عام 2001م.  وفي عام 2000 شاركت في
البرنامج الصیفي لتدريب القیادات اإلدارية النسائیة في التعلیم العالي بكلیة برين مور في الواليات المتحدة األمريكیة.

 
• جائزة "تكريم" لالبتكار في مجال التعلیم ُمنحت إلنجاز العرب (األردن)

 
إنجاز العرب (جونیور أتشیفمنت في الشرق األوسط وشمال أفريقیا) ھي أكبر منظمة غیر ربحیة في المنطقة مكرسة لتعلیم الشباب
وتدريبھم في العالم العربي.  وعبر شراكاتھا مع كبرى الشركات العالمیة الخاصة، تقوم "إنجاز" بتأھیل الماليین من الشباب العرب كي
يتمكنوا من دفع اقتصاديات العالم العربي إلى األمام من خالل ما توفره من تدريبات على الجاھزية الوظیفیة، وريادة األعمال، والثقافة

المالیة. وكانت "إنجاز العرب" قد بدأت عملھا في المنطقة في عام 1999 وقد أصبحت الیوم المكتب اإلقلیمي لمنظمة جونیور أتشیفمنت
في المنطقة، فھي تقوم بإلھام الطالب لتحقیق النجاحات في ١٣ دولة، ھي: الجزائر، البحرين، مصر، الكويت، لبنان، المغرب، عمان،

فلسطین، قطر، المملكة العربیة السعودية، وتونس، واإلمارات العربیة المتحدة، والیمن.
تتمحور رؤية إنجاز العرب حول إلھام وإعداد جیل من الشباب العربي يستطیعون االستفادة من مواھبھم الطبیعیة، ويقومون باستغالل

إلھامھم، وشغفھم، وتصمیمھم لیصبحوا ھم قادة ورواد األعمال في المستقبل. فمن خالل تطوير 23 برنامًجا للتدريب والتوجیه المناسب
والعملي يقوم المتطوعون من قادة األعمال بتدريسھا، حیث تسعى إنجاز إلى تعزيز قدرة الشباب العربي على المساھمة في التنمیة

االقتصادية لدولھم ومناطقھم من خالل بناء جیل من رياديي االعمال الشباب.
تقوم "إنجاز العرب" بتنفیذ مجموعة واسعة من برامج تمكین الشباب التي يتم تقديمھا مباشرة في الصفوف الدراسیة، مما يوفر للطالب

فرًصا للتعلم من تجارب المتطوعین الواقعیة مع االستفادة أيًضا من فرص التشبیك والتوجیه المرتبطة بھا. وقد تمكنت "إنجاز" على
المستوى المحلي من تأسیس عالقات قوية مع وزارات التربیة التعلیم وغیرھا من اإلدارات الحكومیة الرئیسیة ضمن جھودھا الجادة في

دفع نجاح نموذجھا، الذي يتعلق بتمكین أصحاب المصلحة في "إنجاز" والقائمین بدعم القطاع الخاص من الوصول إلى المدارس والجامعات
العامة في جمیع أنحاء المنطقة.

وإلى يومنا ھذا، تمكنت "إنجاز العرب" من التأثیر على حیاة 3.5 ملیون طالب من خالل تعاونھا مع 3000 مدرسة، و418 جامعة، و300 من
ھیئات القطاع الخاص، و45000 من متطوعي الشركات، حیث أسفرت جھود إنجاز عن حصولھا على جائزة سكول لريادة األعمال

االجتماعیة في عام 2009 وجائزة ھنري.ر. كرافیز للقیادة في عام 2012. وقد اعترفت مبادرة التعلیم العالمیة بجامعة ھارفارد التابعة لكلیة
التعلیم بجامعة ھارفارد بإنجاز العرب كواحدة من قادة ريادة األعمال في القرن الحادي والعشرين. كما تم اعتماد "إنجاز" من قبل مستشار

المنظمات غیر الحكومیة باعتبارھا واحدة من أفضل 100 منظمة غیر حكومیة في العالم.



وفي الوقت الحالي، تعمل "إنجاز العرب" على تحقیق ھدف طموح من خالل إطالق حملة لزيادة عدد طالبھا إلى ملیون طالب سنويًا.
وسوف تسعى حملة الملیون طالب على توسیع القاعدة الجغرافیة للمؤسسة وتواصلھا مع المزيد من المانحین، والطالب، والمتطوعین

لمواصلة نموھا كمؤسسة ولتمكین نسبة أكبر من الشباب.
إحداث التأثیر والتفاني ھما الدوافع الرئیسیة لرحلة إنجاز العرب المتواصلة نحو تمكین الشباب وتعلیم ريادة األعمال في جمیع أنحاء العالم

العربي.
 

• جائزة "تكريم" للتنمیة البیئیة المستدامة ُمنحت للبروفیسور مازن قمصیة (فلسطین)
 

البروفیسور مازن قمصیة يقوم بالتدريس والبحث في جامعتي بیت لحم وبیرزيت. عمل سابًقا في كلیات جامعات جامعة تینیسي وديوك
ويیل. عاد ھو وزوجته إلى فلسطین في عام 2008 وبدأوا عدًدا من المؤسسات والمشاريع، مثل مختبر الوراثة السريرية الذي يخدم

مرضى السرطان وغیرھم من المرضى. أسسوا (تبرع شخصي أولي بقیمة 250000 دوالر) ويديرون (كمتطوعین بدوام كامل) المعھد
 (PIBS) .الفلسطیني للتنوع البیولوجي واالستدامة في جامعة بیت لحم

 نشرقمصیة أكثر من 140 ورقة علمیة حول موضوعات تتراوح من التراث الثقافي إلى التنوع البیولوجي إلى السرطان. تشمل كتبه العديدة
المنشورة "خفافیش مصر"، "ثديیات األرض المقدسة"، "مشاركة أرض كنعان: حقوق اإلنسان والكفاح اإلسرائیلي / الفلسطیني" و

"المقاومة الشعبیة في فلسطین: تاريخ األمل والتمكین". كما نشر المئات من المقاالت والرسائل إلى المحرر وله كتاب نشاط تم نشره
إلكترونیًا.

ألقى المئات من المحادثات في 45 دولة حول العالم. وھو يؤمن بشكل خاص بتمكین الشباب تجاه القضايا االجتماعیة والبیئیة. البرامج
التي ابتكرھا ھو وزوجته أثرت على اآلالف. كما أنه عضو في مجلس إدارة عدد من منظمات الشباب والخدمات الفلسطینیة. أصبح المعھد
"مكة" لزوار فلسطین من جمیع أنحاء العالم. تعرض قمصیة للمضايقة واالعتقال بسبب أعماله غیر العنیفة، لكنه حصل أيًضا على عدد من

الجوائز المرموقة لھذه األعمال نفسھا. يواصل ھو وزوجته وعشرات من المتطوعین والعاملین اآلخرين في ويحدثون فرًقا حقیقیًا في
استدامة الطبیعة والمجتمعات البشرية.   

 
• جائزة "تكريم" للتنمیة البیئیة المستدامة ُمنحت لجمعیة حماية البیئة من التلوث (مصر)

 
  35 عام من التنمیة المستدامة وتطوير المناطق العشوائیة وخدمة الفئات المھمشة.

ھي جمعیة أھلیة مصرية أشھرت عام 1984، وتھدف الي النھوض بمجتمع جامعي القمامة من النواحي الصحیة والتعلیمیة والبیئیة
واالقتصادية، من خالل تطبیق مبدأ التنمیة بالمشاركة مع المستھدفین أنفسھم وبخاصة النساء واألطفال.

تعمل الجمعیة على الترويج لفكر اإلدارة اآلمنة للمخلفات الصلبة مع تدريب وتمكین أھالي جامعي القمامة لیصبحوا صناع تكنولوجیا من
خالل تطبیق نظم ومھارات إدارة المخلفات الصلبة في مصر.

نفذت الجمعیة العديد من المشروعات التنموية لتحسین نوعیة الحیاة للمجتمعات الفقیرة والمھمشة، وذلك بمشاركة عدد كبیر من
الجھات المانحة والراعیة، كما نفذت الجمعیة العديد من الوحدات اإلنتاجیة بالجھود والموارد الذاتیة والتي تھدف لتحقیق زيادة الدخل

وبخاصة للنساء من خالل تدريبھم حرفیا وتشغیلھم في مجال اعادة تدوير القمامة بشكل امن وصحي.
يدير الجمعیة 13 من األعضاء المتطوعین في مجلس إدارة الجمعیة باإلضافة الي الدعم الفني والتنظیمي من عدد 30 من السیدات

المتطوعات بخبراتھم ومجھودھم بشكل مؤثر في تطوير اعمال الجمعیة في كافة الخدمات والمشروعات التي تنفذھا.
تصل خدمات ومشروعات الجمعیة في المجاالت الصحیة والتعلیمیة وبرامج زيادة الدخل لعدد نحو 23000 مواطن سنويا ولقد حصلت

الجمعیة على العديد من الجوائز الدولیة والمحلیة في مجاالت عملھا.
 

• جائزة "تكريم" لإلبداع العلمي والتكنولوجي ُمنحت للدكتور ھالل األشول (الیمن)
 

حصل الدكتور ھالل األشول على درجة البكالوريوس في الكیمیاء من جامعة مدينة نیويورك عام 1994 وأكمل دراسات الدكتوراه في جامعة
تكساس إيه آند إم (Texas A&M) ومعھد بحوث سكريبس (Scripps) في عام 2000.



بعد حصوله على درجة الدكتوراه، التحق بمعھد بیكووير (Picower) للبحوث الطبیة في لونغ آيالند نیويورك كزمیل باحث لمدة عام. في عام
2001، ثمَّ انتقل إلى كلیة الطب بجامعة ھارفارد ومستشفى بريجھام (Brigham) ووِمن (Women) كزمیل باحث في مركز األمراض

العصبیة، وحصل على ترقیته الحًقا كمدرس في علم األعصاب في كلیة الطب بجامعة ھارفارد. في عام 2005، انتقل الدكتور األشول إلى
Swiss Federal Institute of) في المعھد الفدرالي السويسري للتكنولوجیا (Brain Mind Institute) سويسرا لالنضمام إلى معھد الدماغ

Technology) في لوزان كأستاذ مساعد في العلوم العصبیة. وفي الوقت الراھن، الدكتور األشول ھو أستاذ مشارك في علوم الحیاة
ومدير مختبر البیولوجیا الجزيئیة والكیمیائیة للتدھور العصبي.

باإلضافة إلى تعیینه في المعھد الفدرالي السويسري للتكنولوجیا، كان الدكتور األشول أستاًذا مشارًكا زائًرا في قسم أمراض األعصاب
(QBRI) وعلوم األعصاب في جامعة ستانفورد (2012-2013)، كما شغل منصب المدير التنفیذي لمعھد قطر للبحوث الطبیة الحیوية

ومنصب أستاذ في جامعة حمد بن خلیفة من مارس 2014 - مارس 2016. خالل ھذه الفترة، عمل الدكتور األشول في العديد من اللجان
والمجالس الوطنیة المھمة، بما في ذلك شراكة قطر لبحوث السرطان (كرئیس مشارك)، ومجلس إدارة نظام الصحة األكاديمیة (عضو)

واللجنة التوجیھیة (عضو)، مجلس أمناء قطر بیوبانك (عضو ورئیس مشارك في اللجنة االستشارية الدولیة)، معھد قطر الوطني للسكري
والسمنة وأمراض لأليض (عضو مجلس اإلدارة ورئیس مجموعة العمل البحثیة)، المجلس االستشاري المشترك لمؤسسة قطر وجامعة

وايل-كورنیل الطبیة (عضو) وصندوق قطر الوطني للبحوث لجنة مراجعة المنح االستثنائیة. واستمر في العمل كنائب / رئیس مشارك
للھیئات االستشارية الدولیة في قطر بیوبانك/ قطر جینوم حتى نھاية عام 2018.

nature، ،منشوًرا في أھم المجالت العالمیة المحكَّمة، بما في ذلك i) 150 :تشمل المساھمة العلمیة للدكتور األشول في ھذا المجال
cell، neuron،PNAS ، JACS. ii) ٥ براءات اختراع عن استراتیجیات جديدة لمنع تراكم البروتین ومعالجة أمراض المناعة الذاتیة وااللتھابات.

iii) أكثر من 200 دعوة للمحاضرة منذ 2002 وأكثر من 16000 استشھاد. 
حصل الدكتور األشول على العديد من الجوائز والزماالت الدراسیة لما قبل وما بعد الدكتوراه. كما حاز العديد من الجوائز والمنح البحثیة

المرموقة، بما في ذلك جائزة الكويت عام 2018 في العلوم األساسیة (العلوم البیولوجیة)، منحة الباحثین الشباب لبحوث العلوم
اإلنسانیة، والمجلس األوروبي للبحوث (ERC) كباحث مستقل لجوائز المجلس األوروبي للبحوث إلثبات المفاھیم (2013)، ومنحة

مؤسسة مايكل جیه فوكس للتحدي الكبیر لمرض الباركنسون. وقد كان الدكتور األشول أحد الذين سمَّاھم المنتدى االقتصادي العالمي
في عام 2012 كقائد عالمي شاب، كما سمَّته مجلة األعمال السويسرية L'Hebdo أحد "100 شخصیة بارزة" في المنطقة الناطقة

بالفرنسیة في سويسرا عام 2009.
 

• جائزة "تكريم" للمساھمة الدولیة في المجتمع العربي ُمنحت لمؤسسة مینتور (السويد)
 

أنشئت مؤسسة مینتور عام 1994 في سويسرا برئاسة جاللة الملكة سیلفیا ملكة السويد، ويضم مجلس أمنائھا عددا من الملوك
واألمراء والشخصیات الدولیة المرموقة. كما تقود مؤسسة مینتور السیدة إيفون ثانیل الحائزة على وسام الملك السويدي إلنجازاتھا

الممیّزة.
لمؤسسة مینتور فروع في كل من المملكة المتحدة وألمانیا والدنمارك والسويد والتفیا ولیتوانیا والواليات المتحدة والمنطقة العربیة، حیث

يرأسھا سمو األمیر تركي بن طالل بن عبد العزيز آل سعود. 
تضّم مؤسسة مینتور عددا من الشخصیات الدولیة والعربیة المرموقة الفاعلین في مجال العمل اإلنساني والتنموي، باإلضافة إلى ممثلین

من منظمات إقلیمیة ودولیة ونخبة من األخصائیین والخبراء والشباب والشخصیات العاّمة.
ترتئي مؤسسة مینتور عالما يتمكّن فیه األطفال والشباب من التمتّع بحیاة صحیّة وإتخاذ قرارات سلیمة لوقايتھم من السلوكیات الخطرة.
تتماشى ھذه الرؤية مع أھداف األمم المتحدة للتنمیة المستدامة، وخاصة الھدف الثالث الذي ينّص على "ضمان حیاة صّحیة للجمیع". 
خالل الـ 25 عاما الماضیة، استفاد من برامج ومبادرات مؤسسة مینتور أكثر من 6 ماليین شخص في أكثر من 80 دولة حول العالم، من
ضمنھا ملیون مستفید في 12 دولة عربیة. إذ تھدف ھذه البرامج إلى الحد من مختلف أشكال السلوكیات الخطرة ضمن صفوف الشباب

كالمخدرات والتدخین والتنّمر والعنف وغیرھا، باإلضافة إلى نشر التوعیة حول الطرق الوقائیة األكثر فعالیة والتي تعتمد على تطوير
المھارات الحیاتیة والفنیة والرياضیة لألفراد.

فعلى سبیل المثال، ال الحصر، تم اعتماد برنامج فواصل المدرسي في كل من وزارات التربیة في لبنان واألردن وفلسطین وسلطنة عمان،
وھو برنامج يھدف الى تطوير المھارات الحیاتیة لطالب المرحلة المتوسطة. كما تّم التعاون مع منظّمة الیونیسف في لبنان لتطبیق برنامج

إرشاد الشباب نحو مستقبل مھني أفضل. 



كما تقوم المؤسسة بتنفیذ مبادرات عديدة موّجھة للشباب العربي أھّمھا "مسابقة األفالم التوعوية القصیرة" و"جائزة روّاد العمل
االجتماعي"، ذلك بالتعاون مع مؤسسات حكومیة وغیر حكومیة وجامعات ومنظّمات إقلیمیة ودولیة وغیرھا.

 
• جائزة "تكريم" للقیادة البارزة لألعمال ُمنحت للسید جورج بیطار (لبنان)

 
Rho Capital "وھي شركة تابعة لـ "رو كابیتال بارتنرز Rho Acceleration "جورج بیطار ھو الشريك اإلداري لشركة "رو أكسلیريشون

Partners، وھي شركة أسھم خاصة مقرھا نیويورك لھا 2.5 ملیار دوالر تحت اإلدارة والمكاتب في نیويورك وبالو ألتو ومونتريال. في عام
2013، كان جورج رئیًسا مشارًكا لمجموعة األسھم الخاصة.  قبل انضمامه إلى “رو”  Rho في عام 2013، كان جورج رئیًسا مشارًكا

.BlackRock ”لمجموعة األسھم الخاصة” بالك روك
 شارك جورج في تأسیس شركة،” میريل لینش” Merrill Lynch العالمیة والتي تمكنت من إدارة 7 ملیارات دوالر من رأس مال ورؤوس
أموال المستثمرين في عملیات االستحواذ ذات الروافع المالیة العالمیة.  قبل انضمامه إلى” ثومسون” Thomson في عام 1990,، كان

..McKinnon Securities Inc ”جورج نائبًا مساعًدا لقسم العمالت األجنبیة والعقود المستقبلیة في شركة “مكینون سكیوريتیس
عمل جورج في مجلس إدارة عدد من الشركات الخاصة والعامة العاملة في العديد من الصناعات بما في ذلك الرعاية الصحیة والمنتجات

االستھالكیة والتصنیع والخدمات المصرفیة وإعادة التأمین وخدمات التجزئة واألعمال. حصل جورج على درجة البكالوريوس في ھندسة
النظم من جامعة بوسطن وماجستیر في العلوم المالیة من جامعة كولومبیا.

 
• تقدير خاص ُمنح للدكتورة كلود ضومط سرحال (لبنان)

 
السیدة كلود ضومط سرحال لبنانیة ولدت في بیروت، وانتقلت خالل الحرب االھلیة اللبنانیة الى باريس لتلتحق بجامعة السوربون باريس
– 1 وتنال شھادة الدكتوراه، ودرست ايضا في معھد اللوفر حیث حصلت على شھادة دبلوم. وتركز عملھا المیداني خالل ھذه الفترة في

منطقتي رأس شمرا – أوغاريت ورأس ابن ھاني في سورية.
 

وفي وقت الحق، انتقلت الى لندن حیث أسست في العام 1993 جمعیة غیر ربحیة ھي "االصدقاء اللبنانیون البريطانیون للمتحف
الوطني". وكان بین االھداف األولى لھذه الجمعیة الترويج ألھمیة اإلرث الثقافي بھدف اظھار صورة ايجابیة للبنان، وجمع التقديمات، وتوفیر

دعم تقني لترمیم وتجديد المتحف الوطني اللبناني بعد سنوات الحرب االھلیة. واستمرت انشطة الجمعیة الخیرية لسنوات وشملت
اعادة تأھیل مشغل الترمیم في المتحف، وتنظیم "اإلرث المكتشف"، وإقامة المعرض األول بعد الحرب االھلیة في المبنى المرّمم
للمتحف، وتنسیق معرض العام 1996 الذي استمر ستة أشھر وكان بعنوان "بیروت: اكتشاف الماضي"، والذي اقیم في المتحف

البريطاني في لندن قبل ان ينتقل الى معھد العالم العربي في باريس.
وبعد نجاح المعرض في المتحف البريطاني، انطلقت في صیدا في العام 1998 اعمال بعثة تنقیب مشتركة بین المتحف البريطاني

والمديرية العامة لآلثار في لبنان برئاسة كلود ضومط سرحال. واثمرت اعمال التنقیب المستمرة منذ 21 عاما اكتشافات مذھلة. وتعتبر
عملیة التنقیب في صیدا أحد أھم اعمال التنقیب في ساحل شرق المتوسط، وكشفت عن استیطان بال انقطاع لھذه المنطقة منذ

االلفیة الثالثة قبل المیالد وحتى فترة الحروب الصلیبیة، وقدمت اجابة قاطعة على االسئلة المتعلقة بأصول اللبنانیین عبر تحلیل الحمض
النووي (DNA) الكنعاني الذي اجري في "سانغر انستتیوت" في كامبريدج.

 
وفي العام 2009، ُمنحت كلود ضومط سرحال جائزة "عضوية االمبراطورية البريطانیة". وھي عضو في جمعیة اآلثاريین في لندن، وتشغل

منصب مساعدة خاصة في المتحف البريطاني، وباحثة شرفیة في كلیة لندن الجامعیة وعضو "مختبر الشرق والبحر االبیض المتوسط
UMR 8167 "، والمعھد الوطني للبحث العلمي في باريس CNRS)) وجمعیة ھونور فروست الخیرية في لندن. وحصلت في العام 2015

على تنويه المعھد الوطني للبحث العلمي في لبنان.
 

وإضافة الى عملھا المیداني، نظمت السیدة ضومط سرحال، عبر الجمعیة غیر الربحیة (االصدقاء اللبنانیون البريطانیون للمتحف الوطني"
بالتعاون مع المديرية العامة لآلثار في لبنان، وبرعاية وزارة الثقافة اللبنانیة، ثالث ندوات آثارية دولیة في بیروت في االعوام 2008 و2012

و2017، كان الھدف منھا تأسیس منتدى دولي عن آثار منطقة البحر المتوسط في بیروت. وأقامت ايضا في 2013 معرضا في صیدا بعنوان:



"صیدا.. أفضل نتائج 15 عاما" من التنقیب. إلى ذلك، تولت جمعیة "االصدقاء اللبنانیون البريطانیون للمتحف الوطني" إصدار مجلة نصف
سنوية بعنوان "اآلثار والتاريخ في لبنان" (نشرة متحف بیروت سابقا) تشمل مواضیع اكاديمیة آثارية وتاريخیة مرتبطة خصوصا بتاريخ لبنان. 

 
ونشرت السیدة ضومط سرحال، وال تزال تنشر، في شكل واسع نتائج عملھا.

 
• تقدير خاص ُمنح السید ستیفان أتالي (فرنسا)

 
شغل ستیفان أتالي منصب المدير العام للمعھد العالي لألعمال "إيزا" في بیروت منذ 2009، وھو خرّيج جامعة باريس دوفین ومعھد

الدراسات السیاسیة في باريس (العلوم السیاسیّة).
 

استھّل سیرته المھنیة في منصب مستشار في شركة استشارات في باريس. وفي العام 1999، انضّم إلى فريق اإلدارة الدولیة لغرفة
التجارة والصناعة في باريس.

 
بین العامین 2002 و2007، تم تعیینه للمرة األولى في بیروت، في الـ “إيزا"، وھو المعھد العالي إلدارة االعمال، الذي أسسته الحكومة

اللبنانیة والحكومة الفرنسیة، بإدارة غرفة التجارة والصناعة في باريس، إيل-دو-فرانس. وقد شغل منصب المسؤول عن تطوير المنھج
الدراسي وترسیخ منحى األعمال في المعھد.

 
في ما بعد، انضّم إلى الكلّیة العلیا للتجارة في باريس، وھي المعھد العالي إلدارة األعمال التابع لغرفة التجارة والصناعة في باريس، إيل-

دو-فرانس، وشغل منصب مساعد المدير العام، القائم باألعمال العامة، قبل أن يعود إلى بیروت في كانون الثاني 2009.
 

كان أتالي رئیس "میريف" غرفة التجارة والصناعة بین فرنسا ولبنان التي تأسست في نیسان 2008 بمبادرة من أصحاب مؤسسات
لبنانیین وفرنسیین، بدعم من البعثة االقتصادية التابعة للسفارة الفرنسیّة في لبنان.

 
في تشرن األوّل 2018، كرّم سفیر فرنسا لدى لبنان برونو فوشیه، ستیفان أتالي، وقلّدة شارة فارس في وسام االستحقاق الفرنسي،

كما قلّده فخامة رئیس الجمھوريّة اللبنانیّة العماد میشال عون وسام االستحقاق الذھبي في مجال الصّحة اللبنانیّة.


