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  الجوائز
  
  

  تقرير لجنة مؤسسة الدكتور علي توفيق شوشة –جائزة مؤسسة الدكتور علي توفيق شوشة   -١
  

ُتمنح جائزة مؤسسة الـدكتور علـي توفيـق شوشـة لشـخص يكـون قـد قـدم أكبـر مسـاهمة فـي حـل أيـة مشـكلة 
صحية فـي المنطقـة الجغرافيـة التـي خـدم فيهـا الـدكتور علـي توفيـق شوشـة منظمـة الصـحة العالميـة، أي إقلـيم شـرق 

  المتوسط.
  

تشـــرين األول/  ٢٢-١٩ ،تـــونستوســـط (ين للجنـــة اإلقليميـــة لشـــرق المتســـالو  الحاديـــةوأثنـــاء انعقـــاد الـــدورة   
، ٢٠١٤تشـرين األول/ أكتـوبر   ٢١) عقدت لجنة مؤسسة الدكتور علي توفيـق شوشـة اجتماعـًا يـوم ٢٠١٤أكتوبر 

  .عمار بن صالح محمد األستاذ (رئيس اللجنة اإلقليمية)، تونسبرئاسة معالي وزير الصحة في 
  

  .والسودانوالعراق  جمهورية إيران اإلسالميةو  مصرواستعرضت اللجنة الترشيحات المقدمة من   
  

 الســعودية العربيــة المملكــةوأوصــوا باختيــار مرشــح  الخمســةلمرشــحين فــي طلبــات ا أعضــاء اللجنــةنظــر و   
 السادســـةالشـــخص الـــذي يقترحونـــه علـــى المجلـــس التنفيـــذي فـــي دورتـــه  باعتبـــاره  المـــزروع يوســـف يعقـــوب الـــدكتور

  والثالثين بعد المائة لنيل الجائزة.
  

فرنـــك  ٢٥٠٠وٕاذا صـــادق المجلـــس التنفيـــذي علـــى مـــنح هـــذه الجـــائزة فسيحصـــل الفـــائز علـــى مبلـــغ يعـــادل   
  بالدوالر األمريكي.محسوبًا سويسري 

  
مجـــال الصـــحة  فـــيجليلـــة  إســـهامات مـــن قدمـــه مـــا علـــى المـــزروع يوســـف يعقـــوب الـــدكتور تكـــريم تـــم وقـــد  
 المـزروع الـدكتور وعمـل .أطفـال طبيـبو  عـام كممـارس المهنيـة حياتـه بـدء منـذ السـعودية المملكة العربيةبالعمومية 

 عـام كمـدير مسـؤولياته شـملتو  .١٩٩٣ عـام إلى ١٩٨٣ عام من السعودية، العربية المملكةفي  ،الصحة وزارة مع
 فــي األوليــة الصــحية الرعايــة تطــوير فــي فعــال بــدور اضــطلع  الفتــرة، هــذه خــاللو . المستشــفياتو  الصــحية المراكــز
 تغطيـةوتحسـين سـبل  ،كبيـر بشـكل الصـحية المراكـز شـبكة نطـاق توسـعواإلشـراف علـى  ،السعودية العربية المملكة
طـــوال حياتـــه المهنيـــة  المـــزروع الـــدكتور قـــدمو  .الصـــحيالحجـــاج  أمـــنعلـــى  تحســـينات، وٕادخـــال بـــالتمنيع األطفـــال

 الرعايـــة تطـــويرفـــي ميـــدان  بنشـــاط يعمـــل اليـــزال وهـــو .المعديـــة األمـــراض أوبئـــة علـــم مجـــال فـــي هامـــة مســـاهمات
  .الصحية

  
 صــحة فــي دبلــوم علــى وحصــل ١٩٧١ عــام فــي الطبيــة الموصــل كليــة مــن المــزروع الــدكتور تخــرج وقــد

 جامعـة مـن ةالدكتورا درجة على وحصل .١٩٧٧ عام في ،يرلنداأفي  ،والجراحين لألطباء الملكية الكلية من الطفل
 مـع الصـحة وزيـر نائـب مسـاعد منصـب شغل ،٢٠٠٩ عام إلى ١٩٩٣ عام ومن .١٩٩٢ عام في لندن في سيتي
العمــوميين،  ممارســينلل الملكيــة الكليــة زميــل فــيالــدكتور المــزروع و  مختلــف اإلدارات.مســؤوليات متعاقبــة فــي  تــولي

 وغيرهـا العلميـة المجـالت فـي مقالـة ١٠٠ علـى يربـو مـا نشرو  والدولية الوطنية الجوائز من العديد على حصلقد و 
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، والعـالمي واإلقليمـي الـوطني ديعلـى الصـع االستشـارية هيئـاتالو  الخبـراء لجـان فـي عمل قد وكان. المطبوعات من
  .السعودية العربية المملكة في الصحية الخدمات مجلسل العام األمين حاليًا منصب يشغلوهو 

  
  باريزوجاك  مؤسسة لجنة اجتماعتقرير  - باريزو جاكمؤسسة   -٢
  

كـــانون الثـــاني/  ٢٨ فـــيالتـــي تعمـــل بموجـــب القـــوانين السويســـرية  بـــاريزومؤسســـة  جـــاك  لجنـــة اجتمعـــت
لجنـــة  المؤسســـة  أعضـــاءالتنفيـــذي. وكـــان  لمجلـــسل اً رئيســـ ،ملـــديف)محمـــد حســـين شـــريف ( لســـيدا ٢٠١٥ ينـــاير

 مـاهوري ماتشـوك بـابونج يانكـالبي والـدكتورة، )بلجيكـا( كـويبرز ديـركالـدكتور  هـماالجتماع  واحضر  نالذياآلخرون 
  .المجلس التنفيذي رئيس نواب أحد ،)لبنان( عمار وليد والدكتور ،)تشاد(

  
 المؤسسة المتعلقة بإدارةتحديات دقيق لل، بعد إجراء استعراض اإلحاطة علماً  مدعو إلى والمجلس التنفيذي

رهنًا باتخاذ جميع الموافقات حلها قّررت   لجنة المؤسسةبأن  للتحقيق، الً لم يعد قاب المؤسسة هدفبالنظر إلى أن و 
استخدام األموال في دعم أحد األنشـطة التـي  واإلجراءات المطلوبة بموجب القانون السويسري. وقررت اللجنة كذلك

المـدير سـيقوم و . مكافحـة مـرض فيـروس اإليبـوال، من قبيل تضطلع بها المنظمة في مجال بحوث الصحة العمومية
لحــل  بموجــب القــانون السويســري اإلجــراءات المطلوبــةاتخــاذ جميــع ب المؤسســة،، بوصــفه المســؤول عــن إدارة العــام

إلى الحصول علـى كافـة  والسعي التصفية، اإلشراف علىو  المؤسسة،تمثيل يشمل القيام عند اللزوم ببما ، المؤسسة
  .السويسرية سلطات الترصد الالزمة من الموافقات

  
  للصحة ساساكاواتقرير هيئة اختيار الفائزين بجائزة  -للصحة  ساساكاوا جائزة  -٣
  

 واحــــدة لمؤسســــة أو أكثــــر، أو واحــــد لمعهــــد أو أكثــــر، أو واحــــد لشــــخصللصــــحة  ساســــاكاواجــــائزة  ُتمــــنح  
ويشمل هذا  .ابتكارية بارزة في مجال التنمية الصحية أعمالعن  أكثر أو واحدة حكومية غير لمنظمة أو أكثر، أو

  .تعزيز برامج صحية معّينة أو تحقيق تقدم ملحوظ في مجال الرعاية الصحية األولية العمل
  

 ٢٠١٥الثــاني/ ينــاير  كــانون ٢٧للصــحة اجتماعــًا فــي  ساســاكاواعقــدت هيئــة اختيــار الفــائزين بجــائزة  وقــد  
 اللــذان اآلخــران الهيئــة عضــوا كــانالتنفيــذي، فيمــا  المجلــس رئــيس ،)ملــديف( محمــد حســين شــريف  لســيدا برئاســة
 هيرويوشـيعضو المجلس التنفيـذي عـن جمهوريـة كوريـا، واألسـتاذ  بوك، - مان جيون سيدال هما االجتماع حضرا
  .الجائزة لمؤسس ممثالً  إندو،

  
فضًال عن التعليقـات التقنيـة التـي أبـداها مـدير الجـائزة  ،العشرةلمرشحين في طلبات اأعضاء الهيئة نظر و   

التوجيهية التي تحكم منح الجائزة قّررت الهيئة باإلجماع  والمبادئ. وفي ضوء النظام األساسي منها كل طلبعلى 
  .)بولندا(كرامة الصون مع  الوالدة لمؤسسة ٢٠١٥أن تقترح على المجلس التنفيذي منح جائزة عام 

  
 ٤٠ ٠٠٠صادق المجلس على منح هذه الجائزة، فإن المؤسسـة الفـائزة بهـا ستحصـل علـى مبلـغ قـدره  وٕاذا  

  دوالر أمريكي.
  

أدنــاه عــرض مــوجز لألعمــال التــي اضــطلعت بهــا المؤسســة الفــائزة المقترحــة كــي ينظــر فيــه المجلــس  ويــرد  
  التنفيذي.

  
 جليلــةال لمســاهمتهاتقــديرًا  ،١٩٩٦عــام التــي أنشــئت فــي  الكرامــةصــون  مــع الــوالدة وقــد تــم تكــريم مؤسســة

  بولندا.ب في مجال الصحة العموميةالمبتكرة و 
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ـــوالدة وتعتبـــر مؤسســـة ـــة الاســـتكماًال لل الكرامـــةصـــون  مـــع ال ـــة الوطني نظمهـــا فـــي  التـــي للغايـــة ناجحـــةحمل
 عـام بـدء حـوارمنهـا وكـان الهـدف . الوطنيـةالمنشـورات مـن اثنـان المركـز التربـوي المعنـي بعلـم البيئـة و  ١٩٩٤ عام

عليـه  ءً ، وبنـامـن أجـل التغييـر للـدعوةبشـكل فعـال  والقابالت األطباءالعديد من  استجابوقد  الوالدة. حول موضوع
لهــن أن  يجــوزو  ؛الــوالدة هن أثنــاءشــريكيصــحبن أن اآلن  النســاء وبمقــدور فــي بولنــدا. التوليــد فــي مجــال التحــول بــدأ

  بعد الوالدة.عنهن  المواليد ولم يعد يتم فصل، الوالدة زوار بعدليستقبلن ا
  

غيـر حكوميــة تعمــل علــى  منظمــة ١٩٩٦عــام التــي أنشـئت فــي  الكرامــةصــون  مـع الــوالدة وتعتبـر مؤسســة
تمكـين  ومـن أهـدافها، فـي بولنـدا األمومـةالمعنيـة ب فـي المؤسسـات بـالوالدةفـي الفتـرة المحيطـة  جودة الرعاية تحسين
  واألمومـة الـوالدة يعتـرف بأهميـة مجتمـعٕاقامـة و  حقـوقهن بـاحترام والمطالبـة احتياجـاتهنعـن  اً علن التعبير من النساء

  ورعاية.وانفتاحًا  أكثر حساسية مجتمع ليتحّول إلى
  

شـــــــبكة لبوابـــــــة الخاصـــــــة بهـــــــا علـــــــى ا تطـــــــوير لمواصـــــــلةســـــــتخدام أمـــــــوال الجـــــــائزة المؤسســـــــة ا وتقتـــــــرح
قاعـدة ، والتي تتضـمن مواصلة تطوير تلك البوابة ")GdzieRodzic.info") "WhereToGiveBirth.info" اإلنترنت
تعمــل علــى و  المعلومــات لآلبــاء واألمهــات قبــل الــوالدة،تــوفر فــي بولنــدا، و أقســام الــوالدة المستشــفيات و عــن  بيانــات

للبوابـة الموجـود علــى  المشـروع االرتيـادي اجتـذبوقـد  المستشـفيات.ب الخاصـة المؤسسـة قاعـدة بيانـات الحفـاظ علـى
قاعــدة البيانــات تحــديث  ضــمان علــىبعــد ذلــك  كفاءتــه وســتعتمد .اً شــهريمســتخدم  ١٠٠ ٠٠٠شــبكة اإلنترنــت نحــو 

  .فعليةال تقييمال مؤشراتب وااللتزام الخاصة به
  
 مؤسسـة بجـائزة الفـائزين اختيـار هيئـة تقرير - للصحة المتحدة العربية اإلمارات مؤسسة جائزة  -٤

  للصحة المتحدة العربية اإلمارات
  

جـــائزة مؤسســـة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة للصـــحة لشـــخص أو أشـــخاص، أو لمعهـــد أو معاهـــد، أو  ُتمـــنح  
  مساهمات جليلة في مجال التنمية الصحية.لمنظمة أو منظمات غير حكومية لقاء 

  
 كـانون ٢٧العربية المتحـدة للصـحة اجتماعـًا فـي  اإلمارات مؤسسةعقدت هيئة اختيار الفائزين بجائزة  وقد  

كـان عضـوا الهيئـة  فيمـاالمجلـس التنفيـذي  رئـيسملديف) محمد حسين شريف ( لسيدابرئاسة  ،٢٠١٥الثاني/ يناير 
 المملكــةعضــو المجلــس التنفيــذي عــن  ،عســيريعبــداهللا بــن مفــرح   الــدكتوراآلخــران اللــذان حضــرا االجتمــاع همــا 

  .الجائزة لمؤسس ممثالً  ،العالمة محمد سالم والدكتور ،السعودية العربية
  

الجائزة  مديرفضًال عن التعليقات التقنية التي أبداها  ،األربعةلمرشحين في طلبات ا أعضاء الهيئة نظر و   
الهيئة باإلجماع، في ضوء النظام األساسي والمبادئ التوجيهية التي تحكم مـنح الجـائزة، أن  وقررت. الطلباتعلى 

 "؟Akogo" لمؤسسـة ٢٠١٥تقترح على المجلس التنفيذي منح جائزة مؤسسة اإلمارات العربية المتحدة للصحة لعام 
  ).بولندا(
  

  دوالر أمريكي. ٢٠ ٠٠٠ قدره مبلغ على الفائز حصلفسي ،صادق المجلس على منح هذه الجائزة وٕاذا  
  

 التخصصـاتالمتعـددة  المسـاعدة إلـى تـوفير وهـي تهـدف ،٢٠٠٢في عام ؟" Akogoتم تأسيس مؤسسة "و 
 الــذين يعــانون مــن إصــابات وخيمــة فــي الــدماغ، بالمجــان وذلــك بالنســبة لألطفــال المرضــى الــداخليين إلعــادة تأهيــل
لمـدة  هـذه دخـول المستشـفى الخـدمات الصـحية حلـولوتتطلـب  فـي بولنـدا. غيبوبةال لمشكلة منهجي حل وٕالى وضع

 اً مجانـــ الخـــدمات الطبيـــة مجموعـــة كاملـــة مـــن؟" Akogoوتقـــدم مؤسســـة " وٕاعـــادة التأهيـــل. ومكلفـــة، ومكثفـــة طويلـــة
 الـوعيالتعليمية، وزيادة األنشطة االجتماعية و ، من خالل العديد من المستويات علىتعمل هي و ، أسرهمللمرضى و 
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التــي كانــت  الجماعــاتبــين  زيــادة التعــاون إلــىجاهــدة  أيضــاً المؤسســة  تســعىو  بولنــدا.فــي  حجــم المشــكلة وقيــاس
  .والشركات التجارية، بما فيها األفراد والمجتمعات بشكل مستقل ستعمل بهذا الشكل أو ذاك

  
 فـــــي غيبوبـــــةال األطفـــــال مـــــنإفاقـــــة برنـــــامج "؟" Agoko"، أنشـــــأت مؤسســـــة الصـــــحة مـــــع وزارة وبالتعـــــاون

حالـة  لألطفـال فـي متخصص أول مستشفى ٢٠١٣ُشيِّدت في عام التي ساعة التنبيه" "عيادة  كانتو ". اءب المرحلة
 أســاليب مختلفــة، وذلــك باســتخدام الرعايــة أعلــى مســتوى مــن تقــديمى لــإجاهــدة  العيــادةوتســعى  .فــي بولنــدا غيبوبــةال

علــى  مســاعدةال وذلــك بهــدف إعــادة التأهيــل العصــبي، أســاليبأوســع مجموعــة مــن والتشــخيص، و  للعــالج ومبتكــرة
مقـــدم مؤسســـة لوتســـمح ال ذلـــك. ناتجـــة عـــن وظيفيـــة أي تغييـــرات والحـــد مـــن، مـــن إصـــابة الجهـــاز العصـــبي التعـــافي
نشـط فـي  على القيـام بـدوروتشجع مقدم الرعاية  ،فيها المرضىفترة مكوث  خالل منشآتها في مجاناً  بالبقاءالرعاية 
 طفـــًال مـــن، اســـتفاق اثنـــا عشـــر المكـــوث بالعيـــادة  األولـــى مـــن الســـتة عشـــر وخـــالل األشـــهر إعـــادة التأهيـــل. عمليـــة

طويلة  لتقديم الرعاية اآلباء واألمهات العيادة. وتعد المرضى اآلخرين معظم في حالةتحسن كبير  لوحظ، و غيبوبةال
علـى المـدى  لإلجهـاد فـي حالـة تعرضـهم مقـدمي الرعايـة كما أنها تدعم العودة إلى المنزل. بمجرد ،طفالهماألجل أل
  . الطويل

  
المعرفـة  مـن خـالل تبـادل، الغيبوبـة فـي عـالج الطبيـة اإلنجـازات ألحـدث اً وفقـ بروتوكوالتها العيادةحّدث وت

  التجريبية. البرامجالنتائج المستخلصة من العلمية و 
  

تقريــر هيئــة اختيــار الفــائزين بجــائزة  -جــائزة دولــة الكويــت للبحــوث فــي مجــال تعزيــز الصــحة   -٥
  الكويت لتعزيز الصحةمؤسسة دولة 

  
لشــخص أو أشــخاص، أو لمعهــد أو معاهــد، مجــال تعزيــز الصــحة  تمــنح جــائزة دولــة الكويــت للبحــوث فــي

  .تعزيز الصحةفي مجال للبحوث  لمنظمة أو منظمات غير حكومية لقاء ما يقّدم من مساهمات جليلة  أو
  

 كــانون الثــاني/ ٢٨يــوم فــي  الصــحة اجتمعــت هيئــة اختيــار الفــائزين بجــائزة مؤسســة دولــة الكويــت لتعزيــز
أعضـــاء الهيئـــة  ورضـــبح المجلـــس التنفيـــذي.ملـــديف)، رئـــيس ( شـــريف محمـــد حســـين الســـيد برئاســـة ،٢٠١٥ ينـــاير

، ممثلـة عـن القطـان ماجـدة والـدكتورةمصـر، ل المجلـس التنفيـذي عضو عن الً ممث رشدى، عالء لسيدااآلخرين وهم 
  الجائزة. مؤسس

  
وخلفيـاتهم، فضـًال عـن التعليقـات التقنيـة التـي أبـداها  لثالثـةاالسير الذاتية للمرشحين ودرس أعضاء الهيئة 

، في ضوء النظـام األساسـي والمبـادئ التوجيهيـة التـي تحكـم باإلجماعمدير الجائزة على الترشيحات. وقررت الهيئة 
للـدكتور  ٢٠١٥لعام  لتعزيز الصحةمؤسسة دولة الكويت منح الجائزة، أن تقترح على المجلس التنفيذي منح جائزة 

  .)مصر(عالء الدين محمد الغمراوي 
  

  دوالر أمريكي. ٢٠ ٠٠٠على مبلغ قدره الفائز وٕاذا صادق المجلس على منح هذه الجائزة، فسيحصل 
  

ويــرد أدنــاه عــرض مــوجز لألعمــال التــي اضــطلعت بهــا المؤسســة الفــائزة المقترحــة كــي ينظــر فيــه المجلــس 
  التنفيذي.

  
، وهــو مرشــح مــن وزارة الصــحة لنيــل الجــائزة ١٩٥٦كتور عــالء الــدين الغمــراوي هــو مــن مواليــد عــام والــد  

  لمساهمته الشخصية في إنشاء البرنامج الوطني المعني بأمراض القلب الروماتيزمية في مصر.
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ولة عـن أشار الدكتور الغمراوى إلى أن أمراض القلب الروماتيزمية يمكن أن تكون مسـؤ  ،٢٠٠٣في عام و   
٪ من إجمالي ما ُيجرى من عمليات القلـب فـي مركـز األمـراض القلبيـة التـابع لمستشـفى المحلـة ٦٠نسبة تزيد على 

التــي يعمــل فيهــا. وتــولى فريــق مــن األطبــاء المتفــانين تنفيــذ مبــادرة صــغيرة النطــاق بشــأن الكشــف المبكــر عــن تلــك 
المجتمــع المحلــي باألنشــطة الُمضــطلع بهــا فيمــا يخــص األمــراض وعالجهــا كمــا ينبغــي والوقايــة منهــا. وشــّجع وعــي 

األمراض المـذكورة وتقـديره لتلـك األنشـطة علـى تقـديم مبـادرات محليـة بشـأن فحـص الحـاالت المرضـية واإلبكـار فـي 
الكشــف عنهــا، وهــو نشــاط امتــد نطاقــه ليشــمل منــاطق ريفيــة. وقــدم المجتمــع المــدني المســاعدة فــي تجهيــز المبــادرة 

ضّمت أجهزة طبية ومختبرات ومعدات خاصة بالحاسوب. وتولى متطوعـون إجـراء فحـوص مجانيـة  بوحدات متنقلة
سـّلمت وزارة الصـحة بجسـامة المشـكلة  ،٢٠٠٥سـنة. وفـي عـام  ١٥سـنوات و ٥لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

مج أخــرى لتــدريب عــاملي وأنشــأت برنامجــًا وطنيــًا لمكافحــة أمــراض القلــب الروماتيزميــة، واشــتمل البرنــامج علــى بــرا
الرعاية الصحية في أنحاء البلـد كافـة، بمـا فـي ذلـك األطبـاء وأخصـائيو الباطنيـة وأخصـائيو األطفـال والعـاملون فـي 

  .المجتمعات المحلية
  

هبوطـــًا ملحوظـــًا فـــي معـــدالت إجـــراء عمليـــات القلـــب الناجمـــة عـــن منـــذ إنشـــاء البرنـــامج أثبتـــت الدراســـات و   
  الروماتيزمية.أمراض القلب 

  
  لجائزة مؤسسة دولة الكويت للبحوث في مجال تعزيز الصحة تعديالت النظام األساسي

  
باإلجمـــــاع أن تقتـــــرح علـــــى المجلـــــس  هيئـــــةالمـــــن النظـــــام األساســـــي، قـــــررت  ١١طبقـــــًا ألحكـــــام المـــــادة 

مـــــن النظـــــام األساســـــي لجـــــائزة مؤسســـــة دولـــــة الكويـــــت للبحـــــوث فـــــي مجـــــال تعزيـــــز  ٣-٦حـــــذف المـــــادة  التنفيــــذي
ــــي: مــــن أجــــل ١١و ٨و ٤وتنقــــيح المــــواد  الصــــحة تغييــــر اســــم  أخــــذ) و ٢) تبســــيط اســــتخدام التمويــــل؛ (١( مــــا يل
 فـــيوتوســـيع نطـــاق الغـــرض مـــن الجـــائزة بـــالنص علـــى أنهـــا ســـتكافئ المســـاهمة البـــارزة  )٣؛ (االعتبـــار فـــي الجـــائزة
) وتبســـيط ٥ٕاتاحـــة آليـــة تمويـــل تكميليـــة؛ () و ٤الرعايـــة الصـــحية للمســـنين وتعزيـــز الصـــحة؛ ( يث فـــي مجـــالو البحـــ

  اإلجراءات.
  

  :على النحو الوارد أدناه ١١و ٨و ٤وٕاذا أقر المجلس التنفيذي سيصبح نص المواد 
  

  ٤المادة 
  

  الغرض
  

ث و للبحـــاألحمــد الجـــابر الصــباح ســـمو الشــيخ صـــباح جــائزة الغــرض مـــن إنشــاء المؤسســـة هــو مـــنح جــائزة باســـم ("
") لشــــــخص أو عــــــدة أشــــــخاص أو مؤسســــــة أو عــــــدة الرعايــــــة الصــــــحية للمســــــنين وتعزيــــــز الصــــــحة يمجــــــال فــــــي

منظمــــــة حكوميــــــة أو غيـــــر حكوميــــــة أو عــــــدة منظمـــــات حكوميــــــة أو غيــــــر حكوميـــــة ممــــــن  قــــــدموا  أو مؤسســـــات
تعزيـــز الصـــحة. وتحـــّدد هيئـــة اختيـــار و  ي الرعايـــة الصـــحية للمســـنينجليلـــة فـــي البحـــوث المتعلقـــة بمجـــال مســـاهمات

الفــائزين بالجــائزة المعــايير المطبقــة تحديــدًا فيمــا يخــص تقيــيم األعمــال التــي ينجزهــا المرشــح/ المرشــحون للحصــول 
  على الجائزة.
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  ٨ المادة
  
  الجائزة

  
 أكثـر ُتمـنح ال وهـي المؤسس، من تقديرية لوحة مع المال من ومبلغ عليها الحصول تثبت شهادة من الجائزة تتألف
واإليــرادات المتراكمــة غيــر وذلــك مــن ريــع الفائــدة علــى رأس مــال المؤسســة  األغلــب علــى الســنة فــي واحــدة مــرة مــن

 المبلـغ آلخـر وقـت مـن ُتعـّدل أن بالجائزة الفائزين اختيار لهيئة ويجوز. المستخدمة والتي يجوز للمؤسس أن يكملها
 رسـوم فـي والتباينـات المؤسسـة مـال رأس علـى تغييـرات مـن يطـرأ مـا إلى باالستناد وذلك البداية، في الُمحّدد المالي
  .الصلة ذات العوامل من وسواها الفوائد
 

أو منظمــات منظمــة غيــر حكوميــة مؤسســات أو إذا منحــت الجــائزة ألكثــر مــن شــخص بــين الفــائزين أو مؤسســة أو 
  بالتناسب.بين هؤالء فان المبلغ النقدي يوزع غير حكومية 

 
  ١١ المادة

  
  األساسي النظام تعديل

  
. األساســي النظــام هــذا تعــديل أعضــائها، أحــد اقتــراح علــى نــاءً ب تقــرر، أن المؤسســة بجــائزة الفــائزين اختيــار لهيئــة

  .عليه للموافقة التنفيذي المجلس على الهيئة، أعضاء أغلبية أيدته إذا االقتراح، هذا ويعرض
  
ــدكتور لــي جونــغ   -٦ تقريــر هيئــة اختيــار الفــائزين  –ووك التذكاريــة للصــحة العموميــة  –جــائزة ال

 ووك التذكارية –بجائزة الدكتور لي جونغ 
 

ــــدكتور جــــائزة ُتمــــنح ــــي ال ــــغ ل ــــة ووك - جون  مؤسســــات، أو لمؤسســــة أو ألشــــخاص، أو لشــــخص التذكاري
  .العمومية الصحة مجال في جليلة مساهمات من ُيقدم ما لقاء حكومية، غير أو حكومية منظمات أو لمنظمة أو

  
/ الثـاني كـانون ٢٧ فـي اجتماعـاً  التذكاريـة ووك – جونـغ لـي الـدكتور بجـائزة الفـائزين اختيـار هيئـة وعقدت

 اآلخران الهيئة عضوا كان فيما التنفيذي، المجلس رئيس ،ملديف)يد محمد حسين شريف (سال برئاسة ٢٠١٥ يناير
  .الجائزة لمؤسس ممثالً  ،وون سيوك والدكتور ،أستراليا عن التنفيذي المجلس عضو مارتن باولز السيد هما

  
 وقــرروا وخلفيــاتهم، المرشــحينالخمســة األربعــة مــن أصــل  للمرشــحين الذاتيــة الســير اللجنــة أعضــاء ودرس

 ايلثالســــيمالالتحــــاد الــــدولي لمكافحــــة  ٢٠١٥ عــــام جــــائزة يمــــنح أن التنفيــــذي المجلــــس علــــى يقترحــــوا أن باإلجمــــاع
  .(قبرص)

  
دوالر  ١٠٠ ٠٠٠ قـــدره فـــائز بهـــا علـــى مبلـــغالفسيحصـــل  ،وٕاذا صـــادق المجلـــس علـــى مـــنح هـــذه الجـــائزة

  أمريكي.
  

، كــي ينظــر فيــه المجلــس الجهــة الفــائزة المقترحــةبهــا  توفيمــا يلــي عــرض مــوجز لألعمــال التــي اضــطلع
  التنفيذي.
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غيـر حكوميـة دوليـة منظمـة  بوصـفهفـي نيقوسـيا  ١٩٨٧في عام  ايلثالسيماُأنشئ االتحاد الدولي لمكافحة 
فـي سـائر أنحـاء  ايلثالسـيمافي تحسين معدالت بقـاء مرضـى  ويتمثل هدفه تتوجه إلى المرضى. تستهدف الربح الو 

آليـات الـدعم الراسـخة وعـن  بواسـطةذلـك  على تحقيق ويعمل االتحاد نوعية حياتهم.تحسين على قيد الحياة و  العالم
  تدبيره العالجي.توفير من هذا االضطراب و  ةلمكافحة المرض التي تسعى إلى الوقايالبرامج الوطنية طريق وضع 

  
فــي وضــع المعــارف وبثهــا بشــأن  ايلثالســيماالــدولي لمكافحــة  عامــًا فقــط، ســاهم االتحــاد ٢٥وفــي غضــون 

فـــي تمكـــين  نجـــحوداء الكريـــات المنجليـــة فـــي العديـــد مـــن البلـــدان. و  ايلثالســـيملالوقايـــة والتـــدبير العالجـــي الســـريري 
القـــرارات والتوصـــية بشـــأنها علـــى الصـــعيدين الـــوطني تعزيـــز ب هم علـــى الصـــعيدين المحلـــي والـــوطنيالمرضـــى وأســـر 

  والدولي.
  

 نّظــمو بلــدًا  ٥٧فــي  ايلثالســيمارابطــة وطنيــة لمكافحــة  ١١٧ ايلثالســيماالــدولي لمكافحــة  وقــد أنشــأ االتحــاد
. كمـــا أقـــام االتحـــاد عالقـــات الوطنيـــة واإلقليميـــة والدوليـــة مـــلوالحلقـــات الدراســـية وحلقـــات الع العديـــد مـــن المـــؤتمرات

  رسمية مع أصحاب المصلحة الدوليين بما في ذلك منظمة الصحة العالمية وأعد المواد التعليمية ووزعها.
  

فيمــا يحققــه مــن نجــاح إلــى مــا يلــي: البــرامج التعليميــة الفعالــة  ايلثالســيماويســتند االتحــاد الــدولي لمكافحــة 
التي يعكف علـى تحـديثها بانتظـام؛ وتعـاون االتحـاد مـع منظمـة الصـحة العالميـة ومـع غيرهـا مـن  الُمسندة بالبّيناتو 

ميــة المنظمــات ومــع المهنيــين الصــحيين والهيئــات الوطنيــة والدوليــة، وٕانشــاء الشــبكات التــي تضــم المؤسســات األكادي
عزيـز توالمنظمات المعنية بالصحة العمومية ومراكز الخبرة؛ وٕاصدار ورقات الموقف، بما في ذلك تلك التي تتناول 

التـــي ال تعتمـــد علـــى نقـــل الـــدم، والمعلومـــات التـــي تســـتهدف المرضـــى بشـــأن األدويـــة  ايلثالســـيماو حقـــوق المرضـــى، 
 المزيفة ومرض الكبد المزمن. 
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