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 مؤسسة الدآتور علي توفيق شوشة  جائزةتقديم

 2005لعام 

دورة   في ، توصية لجنة مؤسسة الدآتور علي توفيق شوشة  بناًء على  ة والخمسين  ال ة  الحادي  لّلجن
ذي مَ          ي توفي     َحْناإلقليمية لشرق المتوسط، قرَّر المجلس التنفي دآتور عل ائزة مؤسسة ال ق شوشة  ـ ج

، )جمهورية إيران اإلسالمية  (آامل َشْدبور، إلى الدآتور   ])5(115 م ت   اإلجرائي رالمقرَّ[ 2005لعام  
ة     وذلك تقديرًا إلسهامه المتميِّز في تحقيق أغر       ة       ،اض الرعاية الصحية األولي ة الجغرافي  في المنطق

 .التي خدم فيها الدآتور علي توفيق شوشة منظمة الصحة العالمية

هو أحد اختصاصيِّـي الصحة العمومية ذوي الخبرة والمكانة الدولية، من     والدآتور آامل شدبور  
ة في إعداد السي              ة وفي        أبناء جمهورية إيران اإلسالمية، وله إسهامات مرموق اسة الصحية الوطني

ة                 . رعاية صحة المجتمع   ة الرئيسية للصحة العمومي رامج الوطني ادي في الب وقد شارك بالَدْور القي
ذي يضمن               ة، ال ة الصحية األولي يَّما في تطوير نظام الرعاي ران اإلسالمية، والس في جمهورية إي

ة  وير    % 95خدم يَّما تط ي، والس يم الطب ن التعل ًال ع كان، فض ن الس ي،  م ي المجتمع يم الطب  التعل
ـيم                   امين، ورصد وتقي دريب الممارسين الع ية، وت وبرامج تلبية الحد األدنى من االحتياجات األساس

وم بم     . الخدمات الصحية  رامج،                وقد آان سيادته يق ذه الب د من ه ة ضابط االتصال المعني بالعدي هم
وهو مجاهٌد ال يفتر له عزم في سبيل إدماج الخدمات          . واليزال يقوم بهذه المهمة في بعض الحاالت      

يم الطبي              . الصحية في تعليم المهن الصحية     ر الصحة والتعل الي وزي وقد عمل سيادته مستشارًا لمع
ة         ومشاورًا لمعظم المنظمات الصحية و     ة الصحة العالمي ان    . اإلنمائية الدولية، بما فيها منظم د آ ولق

وفير الصحة     ة لت تراتيجية المنظم ذ اس ز وتنفي ال تعزي ي مج ة ف ة اتصال قوي دبور حلق دآتور ش ال
ا                 . للجميع ة التي له وأدَّى سيادته َدْورًا محوريًا في التنسيق مع المنظمة، بين برامج الصحة العمومي

ام         .  الوطنية أثر ملموس على الصحة    ز، ع ة تبري ة الطب بجامع دآتور شدبور في آلي وقد تخرج ال
، وعلى درجة التخصُّص في        1967، وحصل على درجة الماجستير في الصحة العمومية عام          1962

ام   رة ع ام     . 1990صحة األس ية، وق ة والفارس ورات باإلنكليزي ن المنش د م يادته العدي ف س د ألَّ وق
 . الدولية المهمة إلى الفارسيةبترجمة العديد من المنشورات

دورة يس ال يقدِّم رئ ةوس ين  الثاني ةوالخمس ة اإلقليمي ائزَة، لّلجن ق   ج ي توفي دآتور عل ة ال  مؤسس
 .في الجلسة االفتتاحية للدورة آامل شدبورلدآتور إلى ا 2005شوشة لسنة 

ة       ق شوش ي توفي دآتور عل ة ال ة مؤسس ع لجن رَّر أن تجتم ن المق اء  ،وم ي أثن دورةف ة ال   الثاني
ائزة لسنة         ، لّلجنة اإلقليمية  والخمسين حين للج ًا للنظام األساسي    . 2006 للنظر في تسمية مرشَّ ووفق

ة ونائبَ    تتألَّفللجنة مؤسسة الدآتور علي توفيق شوشة،    ة اإلقليمي يس اللجن ه يْ  لجنة المؤسسة من رئ
  .ورئيس المناقشات التقنية
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 المسؤول اإلداري للمؤسسة، والمدير اإلقليمي      ولعالمية ه بأن المدير العام لمنظمة الصحة ا     علمًا  
 .هو أمين لجنة المؤسسة

 


