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  والجوائز المؤسسات
  
  

  

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

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

  .المتوسط
  

/ األول تشـــــرين ٦-٣ ،القـــــاهرة( المتوســـــط لشـــــرق اإلقليميـــــة لّلجنـــــة والســـــتين الثالثـــــة الـــــدورة انعقـــــاد وأثنـــــاء  
 أكتـــوبر/ األول تشـــرين ٦ يـــوم مســـاء اجتماعـــاً  شوشـــة توفيـــق علـــي الـــدكتور مؤسســـة لجنـــة عقـــدت) ٢٠١٦ أكتـــوبر
 الـدين عمـاد أحمـد الـدكتور مصـر فـي الصـحة وزيـر معـالي برئاسـة ،٢٠١٦ أكتـوبر/ األول تشـرين ٧ يـوم وصبيحة
  ).اإلقليمية اللجنة رئيس( راضي

  
  .مانوعُ  والعراق اإلسالمية إيران وجمهورية مصرو  أفغانستان من المقدمة الترشيحات اللجنة واستعرضت  

  
 أحمـد ياسـمين ةالـدكتور  مـانعُ  مرشـح باختيـار وأوصوا الخمسة المرشحين طلبات في اللجنة أعضاء ونظر  

  .الجائزة لنيل المائة بعد األربعين دورته في التنفيذي المجلس على يقترحونه الذي الشخص اباعتباره جعفر
  

 فرنـك ٢٥٠٠ يعـادل مبلـغ علـىبهـا  الفـائز فسيحصـل الجـائزة هـذه مـنح على التنفيذي المجلس صادق وٕاذا  
  .األمريكية بالدوالرات محسوباً  سويسري

  
 مجـال فـي سـيماوال ُعمـان، فـي العموميـة الصـحة فـي الهامـة لمسـاهمتها تقديراً  جعفر الدكتورة تكريم تم وقد  
 علـى وحصـلت ،١٩٨٣ عـام فـي بغـداد، بجامعـة الطـب كليـة فـي جعفـر الـدكتورة تخرجت وقد. والطفل المرأة صحة
  .١٩٨٩ عام في لندن، بجامعة الطفل، صحة معهد من والطفل األم صحة في الماجستير درجة

  
ــــــدكتورة وتعمــــــل    الصــــــحية للرعايــــــة العامــــــة المديريــــــة فــــــي أولــــــى واستشــــــارية كمستشــــــارة حاليــــــاً  جعفــــــر ال
 ،بـوزارة الصـحة والمجتمـع األسـرة صـحة لـدائرة كمـديرة عملـت ،٢٠١٤ عـام حتـى ١٩٩٣ عـام ومنذ. ُعمان األولية،
 إنشــاء فــي محوريــاً  دوراً  ولعبــت والطفــل، للمــرأة المقدمــة الصــحية الخــدمات فــي كبيــر توســع تحقيــق علــى وأشــرفت
 منــع مختلــف وســائل تــوافر لضــمان سياســات اســتحداث علــى وســاعدت الــوالدات، بــين للمباعــدة الــوطني البرنــامج
 ُعمان في الكلي الخصوبة معدل انخفض والمجتمع، األسرة صحة لدائرة كمديرة عملها فترة وخالل. لألزواج الحمل
بشـكل  للـوالدة السـابقة الرعاية بعيادات التغطيةجرى توسيع و  ،٢٠١٧ عام في ١٣,٣ إلى ١٩٩٣ عام في ٩,٦ من

  .كبيراً  عاً ارتفا تشفىالمس في الوالداتارتفع معدل و كبير، 
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 والتغذيـــة األطفـــال بحقـــوق المعنيـــة اللجـــان منهـــا الرئيســـية، الوطنيـــة اللجـــان مـــن العديـــد فـــي جعفـــر الـــدكتورة وعملـــت
 مـــن العديـــد وضـــع فـــي أســـهمت وقـــد ،والطفـــل األم وصـــحة األمهـــات ووفيـــات الجـــودة وضـــمان المدرســـية والصـــحة
 بشـأن الُعماني القانون إعداد عن فضالً  ة،والموارد البشري السكانب المعنية السياسات بينها ومن الوطنية، السياسات
 مـــن العديـــد فـــي بحوثـــاً  ياســـمين الـــدكتورة نشـــرت وكباحثـــة،. تنظـــيم تســـويق بـــدائل لـــبن األم: األم لـــبن بـــدائل تســـويق

  .والمراهق والطفل األم صحة مجال في سيماال الدولية، الوطنية المجالت
  
  للصحة ساساكاواتقرير هيئة اختيار الفائزين بجائزة  -للصحة  ساساكاوا جائزة  -٢
  

 غيـــر لمنظمـــة أو أكثـــر، أو واحـــدة لمؤسســـة أو أكثـــر، أو واحـــد لشـــخصللصـــحة  ساســـاكاواجـــائزة  ُتمـــنح  
تعزيــز بــرامج  األعمــال هــذه وتشــملأعمــال ابتكاريــة بــارزة فــي مجــال التنميــة الصــحية.  عــن أكثــر أو واحــدة حكوميــة

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

 ٢٠١٧الثــاني/ ينــاير  كــانون ٢٥للصــحة اجتماعــًا فــي  ساســاكاواعقــدت هيئــة اختيــار الفــائزين بجــائزة  وقــد  
 حضــرا اللــذان اآلخــران الهيئــة عضــوا كــانالتنفيــذي، فيمــا  المجلــس رئــيس ،(مالطــة) بوســوتيلراي  الــدكتور برئاســة

ــا إتســوكو األســتاذو  ،نــام فييــت عضــو المجلــس التنفيــذي عــن ،كــيم تيــان نغــوين األســتاذ همــا االجتمــاع  ممــثالً  ،كيت
  .الجائزة لمؤسس

  
فضـًال عـن التعليقـات التقنيـة التـي أبـداها مـدير  عشر، ةالخمس لمرشحينا طلبات فيأعضاء الهيئة  ونظر  

التوجيهيـة التـي تحكـم مـنح الجـائزة قـّررت الهيئـة  والمبـادئ. وفي ضوء النظـام األساسـي منها طلب كلالجائزة على 
  .(منغوليا) رينشين أرسالنللدكتور  ٢٠١٧باإلجماع أن تقترح على المجلس التنفيذي منح جائزة عام 

  
دوالر  ٣٠ ٠٠٠قـدره  حصل على مبلغسي بها الفائز الشخص صادق المجلس على منح الجائزة، فإن وٕاذا  
  أمريكي.

  
 مســتوىب النهــوض فــيالرائــع  إســهامهالجــائزة علــى  لنيــل ١٩٤٣المولــود فــي عــام  رينشــين الــدكتور ُيرّشــحو   
  .منغوليا فيالصحية األولية  الرعاية

  
 ،منغوليـا فـي الفيروسـي الكبـد التهـابمسـيرته الوظيفيـة لعـالج  ١٩٧١ عـام منـذ رينشـينكّرس الدكتور  وقد  

ــاً  ١٩٧٨و ١٩٧٣وأجــرى فــي الفتــرة الواقعــة بــين عــامي   B الكبــد التهــاب لفيــروس الســطحي المستضــدّ  بشــأن بحوث
)HBsAg(،  تثبتـأو . مـذكورال فيـروسال عـدوىب إلصـابةا علـىيمثل مؤشرًا رئيسيًا  الذيالمستضد  هذاعن  الكشفو 

 الــدكتور ودعــافــي األطفــال بالمقــام األول.  يــؤثر وأنــه االلتهــاب هــذاب موطونــةمنغوليــا  نأالنتــائج التــي توّصــل إليهــا 
التهـــاب  بفيـــروس عـــدوىال حـــاالت عـــدد قّلـــلتصـــحية  ممارســـات تبـــاعافـــي  اإلســـراع إلـــىذلـــك  وءضـــ علـــى رينشـــين
 معــدالت فــي زيــادةوٕالــى إحــداث  ،الطبيــة واألدوات الحقــن معــدات تعقــيموهــي إدخــال تحســينات علــى  أال ،B الكبــد

حــاالت العــدوى  عــدد فــيقياســه  تســّنى طفيــف تخفــيض إحــداث إلــىذلــك مباشــرة  أدىو . لتهــاباال هــذاضــد  التطعــيم
 يفــ لتهـاباال ضـد التطعـيم دراجإ فضــلب آخـر تخفـيض ٕاحـداثو  ،١٩٨١ عـام مــن اعتبـاراً  Bالكبـد  التهـاب فيـروسب

  .١٩٩١ عامب الوطني منيعالت جدول
  

 منيـعللت عالموّسـ برنـامجال تطبيـق اسـتهلو  دوليـة، أخـرىو  وطنيـة مجالت في مقاالت ريشنين الدكتور نشرو   
ـــا ـــد العـــون فـــي ضـــمان تمويـــل ،فـــي منغولي ـــامج ومـــّد ي ـــة المتحـــدة األمـــم ومنظمـــة منظمـــةال جانـــب مـــن البرن  للطفول

  .اليابانية للتعاون الدولي ةالوكالو ) اليونيسيف(



   EB140/43    ١٤٠/٤٣ت  م

3 

 والمركـزالفاعلـة غيـر الـدول  جهـاتال دعـمعلى النحـو التـالي:  ائزةالج من المتأتيةاألموال  ستخدمتُ  وفوس  
 A الكبـد التهـاببمكافحـة  المعنيـة ةيـالحكوم بـرامجال تنفيـذ غـرضل الصحة ووزارة اريةسال ألمراضا مكافحةل الوطني

 وأمـاكن األسر صفوفبين  الكبد التهابلفيروسات  الحاملين وصم من الحدإلى  راميةالاألنشطة  تنسيقو  ؛Cو Bو
 ٕالـــىو  ،النائيـــة لمرافقبـــا بريـــةتالمخ والفحوصـــات الصـــحية الخـــدمات تحســـين ىلـــإالـــدعوة  زيـــادةو  ؛والمـــدارس العمـــل

 اليـوم لتنظـيمأمـوال  سُتخّصـُص . كمـا االلتهـاب عـدوىب لإلصـابة تالفيـاً الممارسـات  أفضلعلى اتباع  أيضاً الحرص 
 مــوالاأل اســتخدام بشــأنتوجيهيــة  مبــادئ ُتوضــعوس ،بالــدعم المــالي الشــباب لبــاحثينا زويــدوت الكبــد اللتهــاب العــالمي
  .الجائزةمن  المتأتية

  
 اإلمـارات مؤسسة بجائزة الفائزين اختيار هيئة تقرير - للصحة المتحدة العربية اإلمارات مؤسسة جائزة  -٣

  للصحة المتحدة العربية
  

 أكثـر، أو واحـدة لمؤسسـة أو أكثر، أو واحد لشخصجائزة مؤسسة اإلمارات العربية المتحدة للصحة  ُتمنح  
  لقاء مساهمات جليلة في مجال التنمية الصحية. أكثر أو واحدة حكومية غير لمنظمة أو
  

 العربيـــــة المتحـــــدة للصـــــحة اجتماعـــــًا فـــــي اإلمـــــارات مؤسســـــةعقـــــدت هيئـــــة اختيـــــار الفـــــائزين بجـــــائزة  وقـــــد  
كـان عضـوا  فيمـاالمجلس التنفيـذي  رئيس ،(مالطة) بوسوتيل رايالدكتور  برئاسة ،٢٠١٧الثاني/ يناير  كانون ٢٤

 ،البحــرين عضــو المجلــس التنفيــذي عــن ،الســيدة فائقــة ســعيد الصــالح الهيئــة اآلخــران اللــذان حضــرا االجتمــاع همــا
  .الجائزة لمؤسس ممثالً  ،ليم العلماءسمحمد  والدكتور

  
ة، فضًال عن التعليقات التقنية التي أبداها مـدير الجـائزة الثماني طلبات المرشحين نظر أعضاء الهيئة فيو   

على الطلبات. وقررت الهيئة باإلجماع، في ضوء النظام األساسي والمبادئ التوجيهية التي تحكم مـنح الجـائزة، أن 
 بوبــولألســتاذ لــو  ٢٠١٧لصــحة لعــام تقتــرح علــى المجلــس التنفيــذي مــنح جــائزة مؤسســة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ل

  .(موريتانيا) باييدي
  

  .دوالر أمريكي ٢٠ ٠٠٠على مبلغ قدره  بها الفائز يحصلوٕاذا صادق المجلس على منح هذه الجائزة، فس  
  

 خـدمات وتطـوير الـدم نقـلل الوطني مركزالعلى إسهامه الكبير في إنشاء  دييبايلو  ستاذاألتكريم  ير ويج  
 المنقولــة واألمـراضيـدز والعـدوى بفيروسـه ألوا الفيروسـي الكبـد التهـابالحثيـث إلـى مكافحـة  سـعيهفضـًال عـن  ه،نقلـ

 لصـحةا شـؤونل العـام المفـتش منصـب ،١٩٥٦وهـو مـن مواليـد  ،باييـديلـو  سـتاذاأل لشـغ قدو في موريتانيا.  جنسياً 
  .٢٠٠٦ عام منذ نواكشوط جامعة في الطب كلية ترأسو  ،٢٠١٠منذ عام  الصحة وزارة في
  

 أنحـاء جميـع فـي المنّظمـةبنوك الـدم  توافرعلى ضمان  الماضيين العقدينطوال  باييدياألستاذ لو  عملو   
فـي  Bالتهـاب الكبـد  ضـدالتمنيـع  بـإدراج ٢٠٠٢ عـام فـي القيامإلى  اودعالنائية،  المستشفيات هياكل هفي بما البلد،

 فــيالتهــاب الكبــد  ضــدالتمنيــع  اســتهاللخــالل  مــن هالــذي تواصــل تعزيــزه بفضــل جهــود للتمنيــع، الموّســع برنــامجال
  .الوالدة من ساعة ٢٤غضون 

  
 ،٢٠١٣هيكـــل وطنـــي لمكافحـــة التهـــاب الكبـــد الفيروســـي فـــي عـــام  إنشـــاءفـــي  باييـــدياألســـتاذ لـــو  أســـهمو   

توجيهاتـه فـي  بفضـلبفيروسـه واألمـراض المنقولـة جنسـيًا  والعدوى يدزألااستراتيجيات لمكافحة  إعداد فيأسهم  كما
الســكان  مــنالضــعيفة  الفئــات صــفوف فــيُأجِريــا  ينبيولــوجيو  ســلوكيين اجتمــاعيين لمســحين العلمــيالتنســيق  مجــال

  .٢٠١٤و ٢٠٠٧ عاميب
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اختيــار الفــائزين بجــائزة  هيئــة تقريــر –التذكاريــة للصــحة العموميــة  ووك –الــدكتور لــي جونــغ  جــائزة  -٤
  التذكارية ووك -الدكتور لي جونغ 

  
 أو لمؤسسـة أو ألشـخاص، أو لشـخصالتذكاريـة للصـحة العموميـة  ووك - جونـغ لـي الـدكتور جائزة ُتمَنح  
 الصـحة مجـال فـي جليلـة مسـاهمات مـن ُيقدم ما لقاء حكومية، غير أو حكومية منظمات أو لمنظمة أو مؤسسات،
  .العمومية

  
/ الثـاني كـانون ٢٤ فـي اجتماعـاً  التذكاريـة ووك – جونـغ لـي الـدكتور بجـائزة الفـائزين اختيـار هيئـة وعقدت  

 همـا اآلخـران الهيئة عضوا كان فيما التنفيذي، المجلس رئيس ،(مالطة) بوسوتيلراي  الدكتور برئاسة ٢٠١٧ يناير
 لمؤسـس ممـثالً  ،سـيونغإنكـيم  والسـيد ،الفلبـين نعـعضـو المجلـس التنفيـذي  ،أوبيـال - روسـيل نجا باولين الدكتورة
  .الجائزة

  
 علـى يقترحـواباإلجمـاع أن  وقـرروا وخلفيـاتهم،عشـر  السـتةأعضاء الهيئـة السـير الذاتيـة للُمرشَّـحين  ودرس  
هنـري ريـف  ةلفرقـ ٢٠١٧التذكاريـة للصـحة العموميـة لعـام  ووك – جونـغ لـي الـدكتور جـائزة مـنح التنفيـذي المجلس
  .(كوبا)الخطيرة  واألوبئة الطوارئاألطباء المتخصصين في حاالت  منالدولية 

  
  دوالر أمريكي. ١٠٠ ٠٠٠مبلغ قدره  على بهاصادق المجلس على منح الجائزة، فسيحصل الفائز  وٕاذا  

  
 فــــيريــــف الدوليــــة مــــن األطبــــاء المتخصصــــين فــــي حــــاالت الطــــوارئ واألوبئــــة  هنــــريُأنِشــــئت فرقــــة  وقــــد  

 ذاتهــا حــد فــي تتمتــع التــي ،كوبــا فــي موميــةالع الصــحة وزارةبــ طبــيال التعــاون وحــدةفــي  ُمدمجــة وهــي، ٢٠٠٥ عــام
  .ةالطبي المعونات تقديم مجال في اً عام ٤٠ على تربو بخبرة

  
 طـبال مجـالفـي  المـدربين مـن نو وممرضـ أطبـاء مـنهمو  كـوبيين، صـحيينعـاملين  من فرقةال هذه تألفتو   

 الســـتجابةا ميـــدان فـــي النطـــاقواســـعة  خبـــرةبالمتطـــوعين  فـــرق وتتمتـــعواحتـــواء األمـــراض المعديـــة.  الكـــوارث أثنـــاء
 مثـل بلـدانفـي  تـدخالت تنفيـذعضـو مـن أعضـاء الفـرق  ٧٠٠٠مـن  أكثـر تـوّلىو . األوبئـةفاشـيات  كبـرىو  للكوارث

 ونيبـال المكسـيكو  وٕاندونيسـياوالسلفادور وغواتيمـاال وهـايتي  وٕاكوادوروالصين  وشيليبوليفيا المتعددة القوميات  دولة
 بغـرب أفريقيـا اإليبـوال فيـروس مـرضانـدالع فاشـية  أثنـاءبـارزة  مهمـة بتنفيـذ لفرقـةااضـطلعت  قـدو وبيرو.  باكستانو 

  .ريايوليب وغينيا سيراليون من كلّ  في رعايةال خدمات هافيمهنيًا صحيًا  ٢٥٠من  أكثر: قدم على النحو التالي
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