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  مؤسسة الدكتور علي توفيق شوشة  جائزةتقدمي

  2009لعام 
ة ـة اإلقليميـ ـ للّجنـ  واخلمـسـني اخلامـسة  يف الـدورة  ،ةـة الدكتور علي توفيق شوش  ــ توصية جلنة مؤسس   بناًء على 

لـي  ة الـدكتور ع   ـزة مؤسـس  ـ جائ حـْـنم ])2(124 م ت   اإلجرائي ررـاملق[ذي  ـس التنفي ــرق املتوسط، قرر ال   ــلش
جمـال   املتميـز يف  اراً إلسـهامه ـ، وذلـك تقديـ  )لبنان( هدى زريق ةالدكتور ةاألستاذ إىل 2009ام ـة لعـق شوش ــتوفي

  . الصحة العاملية يف املنطقة اجلغرافية اليت خدم فيها الدكتور شوشة منظمةَالصحة العمومية،

 حبصوهلا علـى  1965مريكية يف بريوت يف عام من اجلامعة األ) لبنان(وقد خترجت األستاذة الدكتورة هدى زريق   
 وعلى 1966وحصلت على درجة املاجستري يف اإلحصاء من جامعة هارفرد يف عام . درجة البكالوريوس يف اإلحصاء

ويف أعقـاب حـصوهلا علـى درجـة       . 1974 من جامعة جونز هـوبكرت يف عـام           احليوي درجة الدكتوراه يف اإلحصاء   
. 1985 بكلية العلوم الصحية باجلامعة األمريكية يف بريوت، حيث عينت أستاذة يف عام الدكتوراه، التحقت سيادا 

 شـغلت  1998 إىل عـام  1987وخالل الفتـرة مـن عـام     . 2008 إىل عام    1998وشغلت منصب عميد الكلية من عام       
ة معـاوين   كـبري  ممثلني يف املكتب اإلقليمـي لـس الـسكان لغـرب آسـيا ومشـال أفريقيـا، مث                 ةسيادا منصب كبري  

وقد أسهمت األستاذة الـدكتورة هـدى زريـق يف العديـد مـن جمـاالت حبـوث الـصحة                    . البحوث يف املكتب نفسه   
، وبعـد  1987ويف عام . العمومية، مع إيالء اهتمام خاص لصحة السكان، والصحة اإلجنابية، وصحة املرأة يف اإلقليم         

كت يف إنشاء فريق العمل اإلقليمي للصحة اإلجنابية الذي يواصل     انضمام سيادا إىل جملس السكان يف القاهرة، شار       
حالياً عمله بوصفه شبكة من الباحثني على نطاق اإلقليم، تبحث يف القضايا البالغة األمهية للصحة اإلجنابية من منظور     

املتميـزة  " زةدراسة اجليـ "وبصفة سيادا عضواً يف هذا الفريق، أجنزت هي وباحثون آخرون           . متعدد االختصاصات 
صحة يف الريف املصري، تلك الدراسة اليت كانت والتزال أساساً قامت عليه حبوث عديـدة            عن املرأة، واإلجناب، وال   

وقادت األستاذة الدكتورة هدى زريـق يف اآلونـة األخـرية جهـوداً اسـتهدفت وضـع       . فضالً عن البحوث املستمرة   
وكانـت  . ة يف احلـضر برنامج متكامل للبحوث السكانية يف اجلامعة األمريكية يف بريوت، وإجراء دراسة عـن الـصح    

 إىل عام 1994الدكتورة هدى زريق عضواً يف فريق الصحة اإلجنابية التابع ألكادميية العلوم الوطنية األمريكية من عام    
 إىل عـام  1993، وانتخبت عضواً، ملدتني، يف جملس االحتاد الدويل للدراسة العلمية للسكان يف الفترة من عـام           1995
س االستشاري العلمي الدويل للمركز األفريقي للدراسات الصحية والسكانية يف جنوب           وهي عضو يف ال   . 2002
وكانت عضواً يف شـبكة املعـارف املعنيـة بـاملرأة واملـساواة بـني اجلنـسني التابعـة للَّجنـة املعنيـة باحملـددات                   . أفريقيا

، وعـضو يف اللجنـة   )نـور (لعربيـة  وهي عضو مؤسـس جلمعيـة املـرأة ا       . االجتماعية للصحة يف منظمة الصحة العاملية     
  .التوجيهية ملعهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية باجلامعة األمريكية يف بريوت

ة الـدكتور األسـتاذة  إىل  ،اجللـسة االفتــتاحية    يفجنة اإلقليمية للَّواخلمسني السادسة  رئيس الدورة  مدوسوف يق 
 فرنك 2500، واليت تتألَّف من ميدالية وما يعادل   2009 لعامفيق شوشة   جائزة مؤسسة الدكتور علي تو     ،هدى زريق 

  .سويسري بالدوالرات األمريكية
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 للّجنـة  واخلمـسني  الـسادسة   الـدورة يف أثنـاء  ،ومن املقرر أن جتتمع جلنة مؤسسة الـدكتور علـي توفيـق شوشـة             
 ،فقـاً للنظـام األساسـي للمؤسـسة    وو. 2010لـسنة    الدراسـية  واملنحـة للجـائزة    للنظر يف تسمية مرشحني      ،اإلقليمية
  .ه ورئيس املناقشات التقنيةيونائبلشرق املتوسط من رئيس اللجنة اإلقليمية  لجنةال تـتألَّف

  . جلنة املؤسسةأمني  هو اإلقليميواملدير املسؤول اإلداري للمؤسسة، و العام ملنظمة الصحة العاملية هواملدير
  


